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واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩  اإلنسانية 

والثالثونلثالثا العدد  هـ١٤٣٥ والش  

 قواعد النشر
بن سعود اإلسالمية  دورية )  اإلنسانية واالجتماعيةالعلوم(مجلة جامعة اإلمام محمد 

بالجامعة تصدر عن عمادة البحث العلمي  وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق . علمية محكمة، 
 : الضوابط اآلتية 

الً و مجلة  : أ ل ا ي  ف لنشر  ل قبل  لي لبحث  ا ي  ف رط   :يشت
باألصالة واال -١  .بتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم 

في مجاله  -٢ بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة   .أن يلتزم 
في التوثيق والتخريج  -٣  .أن يكون البحث دقيقاً 
اللغوية  -٤ بالسالمة   .أن يتسم 
قد سبق نشره  -٥  .أال يكون 
رسالة أو -٦ بحث أو  للباحث نفسه، كتاب، سواء أك أال يكون مستالً من  ذلك  ان 

لغيره   . أو 
اً  ني لبحث : ثا ا قديم  ت د  عن رط   :يشت
بنشره -١ الذاتية،أن يقدم الباحث طلباً  بسيرته  راً ) مختصرة( مشفوعاً  قرا وإ

للبحث كامالً، والتزاماً بعدم  الفكرية  لحقوق الملكية  يتضمن امتالك الباحث 
التحرير  بعد موافقة خطية من هيئة   .نشر البحث  إال 

تزيد صفحات البحث عن  أال -٢  ) .A  4(صفحة مقاس ) ٥٠( 
بنط المتن  -٣ بنط Traditional Arabic) ١٧( أن يكون  وأن ) ١٣(، والهوامش 

بين األسطر  تباعد المسافات   ) .مفرد( يكون 
باللغتين العربية  -٤ ثالث نسخ مطبوعة من البحث،  مع ملخص  يقدم الباحث 

تزيد كلماته عن مائتي كل ال   .مة أو صفحة واحدة واإلنجليزية، 
اً ث ل ثيق : ثا و لت  :ا

توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١   . 
بآخر البحث -٢ فهرس يلحق  في  المصادر والمراجع  تثبت    . 
في مكانها المناسب - ٣ المخطوط المحقق  توضع نماذج من صور الكتاب    . 

تكون واضحة جلية - ٤ بالبحث، على أن  الصور والرسومات المتعلقة  ترفق جميع    . 



 

 
١٠ 

عاً ب ا بالتاريخ  : ر تذكر سنة الوفاة  الدراسة  في متن البحث أو  عند ورود أسماء األعالم 
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

ب : خامساً تكتب  فإنها  الدراسة  في متن البحث أو  حروف عند ورود األعالم األجنبية 
بذكر االسم كامالً  االكتفاء  التينية، مع  بحروف  قوسين  بين  عربية وتوضع 

ألول مرة   .عند وروده 
في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً للنشر   . تُحكَّم البحوث المقدمة 
عا ب ترسل على البريد اإللكترونCD على أسطوانة مدمجة ,تُعاد البحوث معدلة: ً سا ي  أو 

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

بحثه : ًتاسعا   .يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشر مستالت من 
مجلة  ل ا ن  ا و  :عن

المراسالت باسم  :جميع 
اإلنسانية واالجتماعية و  العلوم  العلميرئيس تحرير مجلة  البحث   عميد 

 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
ناسوخ - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف   ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (   

  www. imamu.edu.sa 
E.mail: journal@imamu.edu.sa 



 

 
  واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم ١١

 هـ١٤٣٥ شوال  والثالثونالثالثالعدد 

 
 المحتويات

 
تقيـــيم المهـــارات اإلداريـــة لرؤســـاء األقـــسام العلميـــة بالجامعـــات الـــسعودية    

 الحكومية
 خالد عواض عبداهللا الثبيتي .د

١٣ 

معوقــات نجــاح المــشروعات التربويــة التطويريــة فــي التعلــيم العــام بالمملكــة   
 العربية السعودية

 عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

٩٧ 

تدريبيـة  الالزمـة لمـشرفات ومعلمـات التربيـة الخاصـة بالمملكـة        االحتياجات ال 
 العربية السعودية

  عبدالعزيز السبيعيإبراهيمنهلة بنت 

١٦٩ 

متعلمــي اللغــة العربيــة   المهــام اللغويــة وإشــباع حاجــات االتــصال اللغــوي لــدى  
 من الموهوبين لغويا

 هداية هداية إبراهيم الشيخ علي. د

٢٢٧ 

 المتخصـصة كمـا   فـي المجـالت التربويـة   ة لـ وقـضايا الطف دراسة تحليلية لبعض    
 "مجلة الطفولة والتنمية أنموذجاً" يراها التربويون

 هاني محمد يونس موسى. د

٣١١ 

كشف التغير فـي التغطيـة النباتيـة مـن األجـزاء الغربيـة مـن محافظـة الطـائف            
 م٢٠١٠-١٩٨٤باستخدام بيانات االستشعار عن بعد خالل الفترة 

 حليمة إبراهيم الزُبيدي. د

٤٠١ 



 



 

 
 
 
 

تقييم المهارات اإلدارية لرؤساء األقسام العلمية 
 بالجامعات السعودية الحكومية

 
 
 
 
 
 
 
 

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي .د
 كلية العلوم االجتماعية -قسم اإلدارة والتخطيط التربوي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 ت اإلدارية لرؤساء األقسام العلمية تقييم المهارا

 بالجامعات السعودية الحكومية
 خالد عواض عبداهللا الثبيتي .د

 كلية العلوم االجتماعية -قسم اإلدارة والتخطيط التربوي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 

 :ملخص الدراسة
لعلميــة بالجامعــات الحكوميــة هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقيــيم المهــارات اإلداريــة لرؤســاء األقــسام ا  

 .السعودية

،وقـــام الباحـــث بتـــصميم )المـــسحي(ولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي  

) ٣٩٧٣(استبانة تكونت من عشرة محاور وتـسع وثمـانين عبـارة تـم توزيعهـا إلكترونيـاً علـى عينـة عـددها                   

 عـدداً مـن األسـاليب اإلحـصائية المناسـبة      عضو مـن أعـضاء هيئـة التـدريس مـن المجتمع،واسـتخدم الباحـث         

 .لطبيعة الدراسة

وكــان مـــن نتـــائج هـــذه الدراســـة أن تقيـــيم المهـــارات اإلداريـــة لرؤســـاء األقـــسام العلميـــة بالجامعـــات  

ــطة،وهي حــــسب المقيــــاس المــــستخدم دون المــــستوى         ــسعودية الحكوميــــة جــــاءت بدرجــــة متوســ الــ

ن للمهــارات اإلداريــة الالزمــة لتحقيــق أهــداف األقــسام  المطلوب،ممــا يــدل علــى أن رؤســاء األقــسام يفتقــدو 

العلمية،وعلى الرغم من تدني الدرجة فقد جاء ترتيب المهارات اإلداريـة حـسب قـيم المتوسـط علـى النحـو        

-اتخاذ القـرارات وحـل المـشكالت      -إدارة الوقت -العالقات اإلنسانية -االتصال والتواصل -التنظيم: (التالي

 ).التطوير- الرقابة والتقويم- التخطيط-اإلشراف والمتابعة-يالمشاركة والعمل الجماع

 . من التوصيات والمقترحاتاًوفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسات الميدانية،وضع الباحث عدد



 

 

 
Administration Skills of Department Heads in Saudi Public Universities  
 
Dr. Khalid Awad Abdullah Al-Thubaiti 
Department of Educational Administration and Planning 
Social Sciences College, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 
 

Abstract: 
This study aimed to evaluate the management skills of heads of academic 

departments in government Saudi universities. 
To achieve the objectives of the study،the researcher used the descriptive 

method (survey)،and the researcher designed questionnaire consisted of ten axes 
and eighty nine words were distributed electronically on a sample of (3973)،a 

member of the faculty members. 
The researcher used a number of statistical methods appropriate to the study. 
The results of this study to evaluate the management skills of heads of 

academic departments in government Saudi universities came to a medium 
degree،which it without the required level،which indicates that the heads of 

departments lack the management skills necessary to achieve the objectives of 
the scientific sections،and although low grade came Order managerial skills as 

average values as follows: (organization - communication - human relations - 
time management - making decisions and solving problems - participation and 
teamwork - supervision - Planning - Monitoring and Evaluation – Development). 

Through the outcome of study،the researcher put a number of 

recommendations and suggestions. 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 :المقدمة
 مقومـات  وامـتالك  الجهـد،  مـن  مزيـد  ببـذل  مطالبـة  العـالي  التعلـيم  مؤسـسات  إن

 أهـدافها،  تحقيـق  فـي  فعاليتهـا  زيـادة  بهـدف  وذلـك ؛ أدائهـا  وتجويـد  المـستمر،  التطـوير 

 .والتميز التفوق إلي بالفعل تؤهلها التي التنافسية، قدراتها زيادة وضمان

وذلـك   وفلـسفته،  العـالي  التعلـيم  أهداف لتحقيق جادة بصورة الجامعات لذا تسعى

واإلشـراف،   التـدريس  بعمليـة  بعـضهم  يقـوم  الـذين  التـدريس  هيئـة  أعـضاء  طريـق  عـن 

واختصاصهم  خبرتهم بحكم الكليات داخل اإلدارة مسؤولية به تناط اآلخر بعضهمو

 ولياتؤمـس  تتـدرج  و،األكـاديمي  العمـل  إلـى  إضـافة  المـشكالت  حـل  علـى  وقـدرتهم 

 وتتمحور،القـسم  ورئـيس  الكليـة والـوكالء،   عميـد  بـين  الكليـة  داخـل  اريالمنـصب اإلد 

 . ورفع كفاءتها وزيادة فعاليتها الجامعة أهداف تحقيق حول مسؤوليات اإلداري

فالجامعـــة ال تـــستطيع أن تـــؤدي ،وتعـــد األقـــسام العلميـــة حجـــر الزاويـــة فـــي الجامعة

وعن طريق األقسام تتم العديـد      ،رسالتها أو تحقق أهدافها إال من خالل أقسامها العلمية        

وتحديــد المقــررات ،مــن اإلجــراءات والعمليــات والقــرارات كاختيــار أعــضاء هيئــة التدريس 

وتحديــد األنــشطة العلميــة كالتــدريس والبحــث   ،ووضــع معــايير القبــول والتخرج ،الدراسية

 أن) م١٩٩٦،Rita(وخدمة المجتمع وغير من ذلك من العمليـات والقـرارات ويؤكـد              ،العلمي

 . من جميع القرارات اإلدارية في الجامعة تتخذ على مستوى األقسام%٨٠حوالي 

فعلى مستوى األقـسام    ،وعن طريق األقسام العلمية يتم التأكد من تحقيق األهداف        

ويتم تحديــد ودراســة ،ويتلقــى البــاحثون التوجيــه ،يتفاعــل أعــضاء هيئــة التــدريس والطالب 

 .سبل اإلسهام في تنمية البيئة والمجتمع

 تفـوق  تحقيـق  لـضمان  المعاصـرة  الـسبل  أهـم  أحـد  العلمـي  بالقـسم  االرتقـاء  ويعـد 

 بالهيئـة  االرتقـاء  يركـز  أن بحيـث  وتميزهـا،  أدائهـا  وتجويـد  العـالي  التعلـيم  مؤسـسات 

 لهـذا  المتغيـرة  التعليميـة  البيئـة  وقيـادة  التطـوير  ديمومـة  علـي  العـالي  التعلـيم  فـي  اإلدارية

 ).٣٥ص،هـ١٤٢٤ ،المطيري(.التعليم



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ١٨

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

 :مشكلة الدراسة

ــــستوى        ــــى مــ ــ ــــرار عل ــناعة القــ ــ ــــي صــ ــــؤثر فــ ــــم ومــ ــــا دور مهــ ــــة لهــ ــ ــــسام العلمي إن األقــ

وذلك ألن أي قــرار يــصدر مــن قمــة التنظــيم فيهــا وهــو مجلــس الجامعــة ينبغــي أن    ،الجامعــة

 .ينبع أوال ويتصاعد من مجلس القسم فمجلس الكلية حتى يصل إلى مجلس الجامعة

 ،)م١٩٩٩،Miller( ،)م١٩٩٤،شـيحة ( ،)م١٩٩٢،جـون ( ولقد أشارت عـدد مـن الدراسـات        

إلى أن كفاءة القسم العلمـي علـى تحقيـق     )م٢٠٠٤،محجوب(،)م٢٠٠٢،ومصطفى السيد(

ــة لرئيـــسة       ،وأهـــداف الجامعة،أهدافه ــر علـــى الكفـــاءة اإلداريـ ــد إلـــى حـــد كبيـ فنوعية ،تعتمـ

يتولى ،يرفهو قائد ومد،وكفاءة القسم العلمي تتحدد بقدرات واستعدادات رئيس القسم   

فهو المــــشرف المباشــــر علــــى فعاليــــات   ،توجيــــه اآلخــــرين نحــــو تحقيــــق أهــــداف القــــسم   

سواء بالنـسبة للطـالب   ،المخطط لها والمتابع والمقيم لمستويات األداء ،وأنشطة القسم 

أو البــاحثين أو أعــضاء هيئــة التــدريس واإلداريــين وبــصفة عامــة فهــو المــسئول عــن إدارة          

 .شؤون القسم

ألن مهمـة تحريـك وتوجيـه الطاقـات والقـوى التـي يـضمها        ،رئيس القسموهنا يبرز دور  

القـسم تقـع علــى عاتقـه، مــن خـالل مــا يقـوم بـه مــن دور قيـادي، ومــا يـوفره مــن منـاخ محفــز           

وهــذا يتطلــب مــن رئــيس  . يــدفع بالقــسم وأعــضائه نحــو تحقيــق أهدافــه وغاياتــه المنــشودة  

يس وباحـث متميـز فـي تخصـصه     القسم أن يتحـول مـن مجـرد عـضو مـن أعـضاء هيئـة التـدر         

 ،ناصــف وهاشـــم . (إلــى محــرك وموجــه وقائـــد لمجموعــة العــاملين داخــل القـــسم العلمــي       

 ).م١٩٩٨

فـرئيس القــسم يمثــل القيــادة األكاديميــة واإلداريــة بمـا يتــضمنه مــن تعــدد فــي المهــام     

إذ أن عمـــاه ،فيواجه تحـــديات كثيـــرة ومتنوعـــة،وتزداد مـــسؤولياته،واألدوار التـــي يقـــوم بهـــا

ــــه التنظيميــــة ،لـــيس قاصــــراً علــــى تــــسيير شــــؤون القــــسم تــــسييراً روتينياً   ومباشــــرة أعمال

الجانـب  : بل يجب أن يـشتمل علـى جـانبين متالزمـين متكـاملين فـي منظومـة واحـدة         ،فقط

وثانيهما الجانــب اإلداري وهــو المــسؤول  ،األكــاديمي المتعلــق بالعمليــة التعليميــة والبحثيــة  
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ــــدا   ــ ــــق أهـ ــ ــــاخ لتحقيـ ــ ــــة المنـ ــ ــــن تهيئـ ــ ــــة  عـ ــ ــــداف الجامعـ ــ ــــالي أهـ ــ ــــسم وبالتـ ــ ــــسيد .(ف القـ ــ الـ

 ).٢٢٤ص،م٢٠٠٢،ومصطفى

وأهمية دوره فـــي تحقيـــق أهـــداف القـــسم   ،وعلـــى الـــرغم مـــن أهميـــة رئـــيس القـــسم   

يبـــدؤون عملهـــم دون رؤيـــة واضـــحة لمجـــال  ،فإن كثيـــراً ممـــن يتـــولى هـــذا العمل ،والجامعـــة

يعتمد ،يينـه فـي منـصبه   فاختيار رئـيس القـسم وتع  ،ودون سبق إعداد أو خبرة إداريـة  ،اإلدارة

وليس مــن الــضروري أن مــن يتفوقــون فــي    ،فــي الغالــب علــى مهاراتــه فــي البحــث والتــدريس    

 ).م٢٠٠٨،الحربي.(يتفوق في تصريف شؤون القسم وإدارته،البحث والتدريس

وقد أكدت العديد مـن الدراسـات الحديثـة، سـواء العربيـة منهـا أو األجنبيـة والمتعلقـة              

ة، بـــأن مـــشكلة القيـــادات اإلداريـــة فـــي مؤســـسات التعلـــيم العـــالي،     بمجـــال اإلدارة التربويـــ 

والمتمثلة في رؤساء األقسام العلمية تعد من أهم المشكالت التي تواجـه اإلدارات العليـا     

الفتقـار معظـم رؤسـاء األقـسام فـي الجامعـات العربيـة واألجنبيـة إلـى             في الجامعات؛ نظـراً 

ــــارات ال  ــــة والمهـ ــــة الكافيـ ــــرات اإلداريـ ــــةالخبـ ــــة الفاعلـ ــــامي، . (قياديـ ــــحاوي وقطـ م، ١٩٩٧ضـ

Bolton،2004.( 

ــة   ــاء األقـــسام فـــي الجامعـــات الـــسعودية      ) هــــ ١٤٢٠الخيـــاط، (وتـــشير دراسـ بـــأن رؤسـ

يواجهــــون تحــــديات ومــــشكالت ناتجــــة عــــن تعــــارض وغمــــوض أدوارهــــم، عــــالوة علــــى      

ح وتقــويم افتقـارهم إلـى الخبـرات والمهـارات اإلداريـة وعـدم تـوافر المعـايير الالزمـة لترشـي          

 .أداء رؤساء األقسام

ــاءتهم             ــاءً علـــى كفـ ــات بنـ ــاء األقـــسام فـــي الجامعـ ــين رؤسـ ــار وتعيـ ــتم اختيـ ــاً يـ وغالبـ

ــاده علـــى مهـــاراتهم اإلدارية      ــر مـــن اعتمـ ــيم     ،األكاديميـــة أكثـ ــة لتقيـ ــأتي هـــذه الدراسـ ــذا تـ لـ

 .المهارات اإلدارية لرؤساء األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكومية
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 :راسةأسئلة الد

 :سعت الدراسة لإلجابة على السؤال الرئيس التالي

ــــسعودية     ــــات الـ ــــة بالجامعـ ــــسام العلميـ ــــاء األقـ ــــة لرؤسـ ــــارات اإلداريـ ــــيم المهـ ــــا تقيـ مـ

 الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

 :وقد تفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

ــاء األقــــسام العلم     )١ ــيم مهــــارة التخطـــيط لرؤسـ ــا تقيـ ــات الــــسعودية   مـ ــة بالجامعـ يـ

 الحكومية؟

ــاء األقــــسام العلميــــة بالجامعــــات الــــسعودية        )٢ ــارة التنظــــيم لرؤســ مــــا تقيــــيم مهــ

 الحكومية؟

ــات الــــسعودية          )٣ ــة بالجامعــ ــاء األقــــسام العلميــ ــوير لرؤســ ــارة التطــ ــيم مهــ ــا تقيــ مــ

 الحكومية؟

مــــا تقيــــيم مهــــارة اإلشــــراف والمتابعــــة لرؤســــاء األقــــسام العلميــــة بالجامعــــات       )٤

  الحكومية؟السعودية

مـــا تقيـــيم مهـــارة اتخـــاذ القـــرارات وحـــل المـــشكالت لرؤســـاء األقـــسام العلميـــة     )٥

 بالجامعات السعودية الحكومية؟

ــــات     )٦ ــــة بالجامعـ ــــسام العلميـ ــــاء األقـ ــــل لرؤسـ ــــصال والتواصـ ــــارة االتـ ــــيم مهـ ــا تقيـ مــ

 السعودية الحكومية؟

ية مــا تقيـــيم مهــارة إدارة الوقـــت لرؤســاء األقـــسام العلميــة بالجامعـــات الـــسعود      )٧

 الحكومية؟

ــاء األقــــسام العلميــــة بالجامعــــات        )٨ ــارة العالقــــات اإلنــــسانية لرؤســ مــــا تقيــــيم مهــ

 السعودية الحكومية؟

ــــة     )٩ ــــسام العلميـ ــــاء األقـ ــــاعي لرؤسـ ــــل الجمـ ــــشاركة والعمـ ــــارة المـ ــــيم مهـ ــــا تقيـ مـ

 بالجامعات السعودية الحكومية؟
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لـسعودية  ما تقييم مهارة الرقابة والتقويم لرؤساء األقسام العلمية بالجامعـات ا     )١٠

 الحكومية؟

 :أهداف الدراسة

هــدفت الدراســة إلــى تقيــيم المهــارات اإلداريــة لرؤســاء األقــسام العلميــة بالجامعــات      

 .السعودية الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

وتـــم تحقيـــق هـــدف الدراســـة مـــن خـــالل تقيـــيم المهـــارات التاليـــة لرؤســـاء األقـــسام        

 :العلمية

ــــيط( ــــيم-التخطــ ــــو-التنظــ ــــة -يرالتطــ ــــراف والمتابعــ ــــل  -اإلشــ ــــرارات وحــ ــــاذ القــ اتخــ

المــشاركة والعمــل -العالقــات اإلنــسانية-إدارة الوقــت-االتــصال والتواصــل-المــشكالت

 ).الرقابة والتقويم-الجماعي

 :أهمية الدراسة

 :األهمية العلمية

أال وهـم  ،تتناول الدراسة فئـة مهمـة ومـؤثرة فـي صـنع القـرار مـن اإلدارة الجامعيـة              -

ام العلمية لما يقومون به مـن أدوار ومهـام إداريـة وأكاديميـة ماليـة        رؤساء األقس 

 .مختلفة

ــة         - ــاء األقـــسام العلميـ ــة علـــى جانـــب مهـــم مـــن أداء رؤسـ ــو  ،تركـــز الدراسـ أال وهـ

الجانـب اإلداري ومــا يتطلبــه مـن مهــارات الزمــة لتحقيـق أهــداف العلميــة التعليمــة     

 .واإلدارة الجامعية

مهارات اإلدارية لدى رؤساء األقسام العلمية تسلط الدراسة الضوء على واقع ال  -

 .بالجامعات السعودية الحكومية

 :األهمية العملية

تكـــشف الدراســـة المهـــارات اإلداريـــة التـــي يمتلكهـــا رؤســـاء األقـــسام العلميـــة       -

 .وتحتاج إلى دعم وتعزيز من قبل المسؤولين واإلداريين
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ء األقـسام العلميـة أو   تكشف الدراسة المهارات اإلداريـة التـي ال يمتلكهـا رؤسـا        -

 .مستواهم بها ضعيف ويحتاجون إلى تطوير وتدريب المتالكها

تعطــي المــسؤولين فــي الجامعــات الحكوميــة رؤيــة واضــحة عــن واقــع المهــارات      -

وبالتــالي إعــادة النظــر فــي آليــة اختيــار   ،اإلداريــة لرؤســاء األقــسام العلميــة الحاليين 

 .لسعودية الحكوميةوترشيح رؤساء األقسام العلمية بالجامعات ا

 :حدود الدراسة

ــــوعية  ــــدود الموضـ ــــات     : الحـ ــــة بالجامعـ ــــسام العلميـ ــاء األقـ ــ ــــة لرؤسـ ــــارات اإلداريـ المهـ

اتخــاذ  -اإلشــراف والمتابعــة -التطــوير -التنظــيم-التخطــيط(الــسعودية الحكوميــة وهــي   

ــرارات وحــــل المـــشكالت   -العالقــــات اإلنــــسانية-إدارة الوقـــت -االتــــصال والتواصــــل-القـ

 ).الرقابة والتقويم-ل الجماعيالمشاركة والعم

األقــسام العلميــة بالجامعــات الــسعودية الحكوميــة فــي المملكــة     : الحــدود المكانيــة 

 .العربية السعودية

ــاني مــــن العــــام       : الحــــدود الزمانيــــة  تــــم تطبيــــق الدراســــة خــــالل الفــــصل الدراســــي الثــ

 .م٢٠١٢هـ الموافق ١٤٣٢/١٤٣٣

 :مصطلحات الدراسة

  :رئيس القسم

  القـسم، تسيير األمور العلمية واإلدارية والمالية فيب  التدريس المكلف  عضو هيئة هو  

 ويقــدم للعميــد تقريــراً عــن  ،تطبيــق لــوائح وأنظمــة مجلــس التعلــيم العــالي  والمــسؤول عــن 

أعـضاء هيئــة  بـين  يعـين رئـيس القـسم مـن      و.أعمـال القـسم فـي نهايـة كـل سـنة دراســية      

مية واإلدارية بقرار من مـدير الجامعـة بنـاء    التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءات العل   

نظــام .(علــى ترشــيح عميــد الكليــة أو المعهــد ويكــون التعيــين لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد  

 ).هـ١٤٢٨،مجلس التعليم العالي
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 :المهارات اإلدارية

ويقصد بها في هذه الدراسة مجموعة األنشطة والعمليـات والمـسؤوليات التـي يقـوم          

ريقـــة مباشــرة أو غيـــر مباشــرة مـــن التخطــيط والتنظـــيم والتطـــوير     بهــا رئـــيس القــسم بط  

وإدارة والوقت واتخاذ القرار واالتصال والتواصل واإلشراف والمتابعة والعالقات اإلنـسانية     

ــــة      ــــسم اإلداريـ ــــداف القـ ــــق أهـ ــــل تحقيـ ــــويم ألجـ ــــة والتقـ ــــل والرقابـ ــــي العمـ ــــشاركة فـ والمـ

 .واألكاديمية والمالية

 :اإلطار النظري

 :س القسمرئي: أوالً

هــو عــضو هيئــة التــدريس المكلــف بتــسيير أمــور القــسم العلميــة واإلداريــة والماليــة،          

نظــام مجلــس التعلــيم   ( (.والمــسؤول عــن تطبيــق لــوائح وأنظمــة مجلــس التعلــيم العــالي       

 ).هـ١٤٢٨،العالي

 :نطاق العمل -١

اإلشــراف علــى ســير العمــل فــي القــسم ورئاســة مجلــسه وتكــوين اللجــان ومتابعــة           

 .قررات الدراسية واالختبارات وتقييم أداء أعضاء هيئة التدريسشؤون الم

 :مهام ومسؤوليات رئيس القسم -٢

 Wolverton etو ) (Mathias,1991و ) (J. Roach,1976يرى كثير من التربويين ومنهم 

al,1999) (و) أنه ال يوجد توصـيف لعمـل رئـيس القـسم، وإن وجـد        )م٢٠٠٥،سهام كعكي ،

وليات التــى ال تــستطيع إنجازهــا جامعــة بأكملهــا، وقــد    ؤ مــن المــس فغالبــاً مــا يكــون خليطــاً  

يتطلــب أداء تلــك المــسئوليات قــدرات ال تكــون متاحــة لرؤســاء األقــسام ألنهــم لــم يعــدوا    

 .للقيام بهذه الوظائف

مـــسؤوليات رئـــيس القـــسم العلمـــي أمـــام عميـــد الكليـــة     ) هــــ١٤١٢(وقـــد حـــدد الحربـــي  

 : كالتالي

 . واألنظمة الخاصة بالقسم العلميتنفيذ األهداف والسياسات -١
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باإلضـافة إلـى   ،تنفيذ قرارات مجلس القسم العلمي وقرارات المجـالس الجامعية    -٢

 .قرارات مدير الجامعة ووكالئها وأمين عام الجامعة وعميد الكلية

اإلشــراف علــى إعــداد البرنــامج الخــاص بتطــوير المنــاهج الدراســية وتنفيــذها بعــد     -٣

 .اعتمادها

ــيم برامجــــه واإلشــــراف علــــى تنفيــــذها   تـــشجيع البحــــث ال  -٤ علمــــي بالقــــسم وتنظـ

 .بالتنسيق مع الجهات المعنية

 .اإلشراف على اإلرشاد األكاديمي والتسجيل لطالب القسم -٥

اإلشــــراف علــــى منــــسوبي القــــسم العلمــــي ألنــــه الجهــــة المرجعيــــة فــــي جميــــع     -٦

 .شؤونهم العلمية والوظيفية

ـــ   -٧ ــراف علــــى إعــــداد مــــشروع ميزانيــــة القــــسم العلمـ ي والخطــــط التعليميــــة اإلشـ

 .ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها

 . تقديم تقرير سنوي لعميد الكلية عن نشاط القسم -٨

عــدة مــسؤوليات لــرئيس القــسم تتــصل بالقيــادة، وبتطــوير       ) هـــ ١٤٢٥(وذكــر الغامــدي  

 :أعضاء هيئة التدريس، ومن هذه المسؤوليات

 . حفز أعضاء هيئة التدريس لتعزيز اإلنتاجية .١

 .  هيئة التدريس للتدريس بفعاليةحفز أعضاء .٢

 . تقييم أعضاء هيئة التدريس والتغذية الراجعة .٣

 . حفز أعضاء هيئة التدريس لزيادة ثقافاتهم .٤

 . حفز أعضاء هيئة التدريس لزيادة الخدمات داخل القسم وخارجه .٥

ــــ١٤٢٠(ويــــصنف الخيــــاط   ــــى قــــسمين   ) هـ مــــسؤوليات : مــــسؤوليات رئــــيس القــــسم إل

 : اديمية، وقد ذكر من المسؤوليات اإلدارية ما يليومسؤوليات أك،إدارية

 .توضيح أهداف القسم .١

 .إعداد ميزانية القسم .٢
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 .المحافظة على مكتبة القسم .٣

 .المحافظة على الملفات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس .٤

االهتمـــام بأعـــضاء هيئـــة التـــدريس وذلـــك فيمـــا يخـــص الترقيـــة والتفـــرغ العلمـــي      .٥

 .والتثبيت الوظيفي

 .قسم أمام عميد الكلية أو مدير الجامعةتمثيل ال .٦

 .أن يمثل القسم في جميع األمور اإلدارية .٧

 :مهام رئيس مجلس القسم بما يلي) ٣٥ص،م٢٠٠٧(ولخص العودة 

 .إدارة الشؤون الداخلية في القسم األكاديمي -١

 .القيادة واتخاذ القرار -٢

 .التخطيط والتنظيم  والتوجيه والرقابة -٣

 ..).كالمناهج والتدريس(ية متابعة البرامج األكاديم -٤

 .رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنميتهم مهنيا -٥

تكوين جـو مـن األلفـة بـين أعـضاء هيئـة التـدريس والقـضاء علـى الـصراع الناشـئ               -٦

 .بينهم

  .عضوية مجلس الكلية -٧

 .خدمة المجتمع -٨

 ق اللوائح والقوانين المعمول بهاتطبي -٩

 . والماديةتحديد احتياجات القسم من الموارد البشرية  -١٠

  .تمثيل القسم في االجتماعات والندوات والمؤتمرات العلمية -١١

 .اإلشراف على مقتنيات القسم وإدارتها بما يحقق الهدف المنشود منها -١٢

وقـام الباحـث بــالرجوع إلـى اللـوائح واألنظمــة الخاصـة بمؤسـسات التعلــيم العـالي ومــا         

ولـــم يجـــد مهـــام  ،) هــــ١٤٢٨،نظـــام مجلـــس التعلـــيم العـــالي (يتعلـــق بالجامعـــات الحكوميـــة 

بــل تركــت للجامعــات حريــة تحديــد    ،حــددتها وزارة التعلــيم العــالي لــرئيس القــسم العلمي   
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ــــن         ــــت مـ ــــي أغفلـ ــــة والتـ ــــل جامعـ ــــشرية لكـ ــــة والبـ ــــات الماديـ ــــق االمكانـ ــــام وفـ ــــك المهـ تلـ

جامعــة اإلمــام : وبتحليـل مهــام رؤســاء األقــسام العلميــة فــي الجامعــات التاليــة  ،الجامعات

وجامعـة  )  هــ ١٤٢٨,دليل الكليات واألقسام العلمية بالجامعـة (اإلسالمية محمد بن سعود   

دليـل  (وجامعة أم القـرى  ) هـ١٤٣١,دليل الكليات واألقسام العلمية بالجامعة   (الملك سعود 

يمكــن أن يـستخلص الباحــث أبــرز المهــام   )هـــ١٤٢٩,الكليـات واألقــسام العلميــة بالجامعـة  

 :في المحاور التالية

 : والماليةالمهام اإلدارية  - أ

رئاسة مجلس القسم واإلشراف على تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلـساته    )١

 .وتنفيذ قراراته ورفع محاضر جلساته إلى عميد الكلية

 .تحقيق األهداف والسياسات العليا في الكلية والجامعة )٢

 .تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم )٣

 .للقسم ومتابعة تنفيذهااإلشراف على إعداد الخطة اإلستراتيجية  )٤

ــة        )٥ اإلشــــراف علــــى إدارة شــــؤون القــــسم التعليميــــة والبحثيــــة واإلداريــــة والماليــ

 .والثقافية

 .اإلشراف على تطوير القسم إدارياً وأكاديمياً وبحثياً )٦

 .تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل الجامعة وخارجها )٧

 .اإلدارية والماليةاإلشراف على توفير كل متطلبات القسم التعليمية والبحثية و )٨

 .اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها )٩

 .تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم )١٠

 .القيام بما يفوض إليه من صالحيات من قبل عميد الكلية )١١

الرفــع لعميــد الكليــة كــل مــا يقــع مــن عــضو هيئــة التــدريس ومــن فــي حكمــه مــن      )١٢

 .إخالل بالوجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى
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تقـديم تقريـر عـن سـير الدراسـات العليـا فـي القـسم إلـى عميـد الكليـة فـي نهايــة              )١٣

 .كل عام دراسي

 .متابعة أحوال مبتعثي القسم في الخارج )١٤

 . االطالع على تقارير مبتعثي القسم في الخارج وعرضها على مجلس القسم )١٥

 .إعداد تقارير األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ومنسوبي القسم )١٦

ضاء القــسم علــى تطــوير مهــاراتهم وعلــى اجــراء البحــوث والدراســات    حــث أعــ )١٧

 .العلمية في تخصصات القسم

إعداد تقرير سنوي شامل عن سير الدراسة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي     )١٨

 .في القسم ورفعه إلى عميد الكلية في نهاية كل سنة دراسية

 :المهام األكاديمية  - ب

علمية للمبتعث إذا كانت داخـل المملكـة وتحـت    تقديم تقرير واف عن الرحلة ال    )١

 .إشراف القسم، ورفعه إلى مجلس الكلية

ــا         )٢ ــا وتطــــوير برامجهــ ــة وتنفيــــذ خططهــ ــير العمليــــة التعليميــ اإلشــــراف علــــى ســ

 .األكاديمية في القسم

 .تطبيق نظم ولوائح الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي )٣

 .اإلشراف على مختلف النشاطات الطالبية بالقسم )٤

ــــة أداء     )٥ ــــسم، ومراقبـ ــــررات القـ ــة لمقـ ــــئلة النهائيــ ــــة األسـ ــــى مراجعـ ــراف علـ اإلشــ

 .االمتحانات

 .اإلشراف على عملية التطوير األكاديمي لبرامج القسم )٦

 .اإلشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسم )٧

اقتراح عضو هيئة تدريس غير عضو هيئة تدريس المقـرر الدراسـي ليـضع أسـئلة           )٨

 .ئي للمقرر عند اقتضاء الحاجةاالختبار النها
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التنسيق مع وكيل الكلية للشؤون االكاديمية للقيام بتنظيم الجدول الدراسـي     )٩

 .ليتناسب مع المقررات المطروحة

ــــشؤون       )١٠ ــــة للـ ــــل الكليـ ــــع وكيـ ــــسم مـ ــــاديمي بالقـ ــاد األكـ ــ ــــة اإلرشـ ــــسيق عمليـ تنـ

 .األكاديمية

 . لهاالنظر في مشاكل الطلبة المتعلقة بمقررات القسم ووضع الحلول )١١

 :صالحيات رئيس القسم  - ت

 .تمثيل القسم في مجلس الكلية )١

التوصية بأن يتم تـصحيح أسـئلة االختبـار النهـائي عـن طريـق عـضو هيئـة تـدريس                )٢

آخــر غيــر عــضو هيئــة تــدريس المقــرر أو أن يــشرك معــه متخصــصًا أو أكثــر فــي           

 .التصحيح

 .المصادقة على كشوف الدرجات ونتائج االختبارات )٣

ــة       إصـــدار القـــرارات ا  )٤ ــاً لألنظمـ لداخليـــة التـــي يقتـــضيها ســـير العمـــل بالقـــسم وفقـ

 .واللوائح

توزيـــع العـــبء الدراســـي علـــى أعـــضاء هيئـــة التـــدريس بعـــد إقـــراره مـــن مجلـــس        )٥

 .القسم

 .التوصية بصرف االستحقاقات للعمل خارج الدوام لمنسوبي القسم )٦

 .التوصية بالتكليف بالعمل خارج دوام لمنسوبي القسم )٧

 .بي القسم الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجهاالتوصية بحضور منسو )٨

التوصــية بمــشاركة منــسوبي القــسم فــي النــشاطات التعليميــة واللجــان داخــل         )٩

 .وخارج الجامعة

 .التنسيق مع لجنة االبتعاث والتدريب في متابعة أوضاع المبتعثين والمتدربين )١٠

 .التوصية بإنهاء عقود أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين )١١

 .توصية بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديينال )١٢
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 .اعتماد بداية ونهاية اجازات منسوبي القسم )١٣

اعتمــاد جـــدول المناوبـــات فـــي المستـــشفيات الجامعيـــة وأيـــضاً خـــالل االجـــازات     )١٤

 .الرسمية

 .ترأس مجلس القسم وتحديد جدول أعماله ومواعيد انعقاد جلساته )١٥

 .ل القسمتشكيل اللجان وتوزيع المهام داخ )١٦

تعيــين رؤســاء الــشعب والتوصــية بتعيــين مــدراء بــرامج الدراســات العليــا التابعــة      )١٧

 .للقسم

 .اعتماد طلبات الشراء المباشر للقسم وفق األنظمة المتبعة )١٨

التوصية بتجديد أو رفع رواتب أعضاء هيئة التـدريس المتعاقـدين والعـاملين علـى           )١٩

 .الوظائف الصحية واإلدارية التابعين للقسم

 .توصية بتعيين مساعدي الباحثين والطاقم اإلداري في القسمال )٢٠

 :مهارات رئيس القسم: ثانياً

 تناسب بطريقة السلوك من معين نمط تنفيذ على القدرة " :بأنها المهارة تعرف

 ).م۲۰۰۱،كوجك(." الظروف الواقعة

 ذتنفيـ  أو عمـل  داء أ علـى  القـدرة  :"هـي  المهـارة  أن لـى  إ ) م۱۹۹۹ (الـسلمي   ويشير

 يحقـق  بمـا  والتميـز  بالكفـاءة  تتسم وطرق أساليب باستخدام نتيجة أو تحقيق إجراء

 ".وإمكانيات موارد من األداء في مما استخدم وأفضل أعلى نتائج

 مكتـسبة  أو طبيعيـة  موهبة أو استعداد: "بأنها المهارة ) م۲۰۰۰ ( العمري ويعرف

 أو جـسمياً  األداء علـى  قـادراً  ردالفـ  وتجعل،بالتـدريب  وتـصقل ،التعليم أو تنمـو بالمعرفـة  

 ".معين هدف تحقيق أو اآلخرين سلوك على التأثير في أنها تستخدم كما,ذهنياً

 علــى القــدرة عــن تعبــر " اإلداريــة المهــارة أن) م١٩٩٢(عبــدالرحيم  يــذكر

 ." المنظمة وأنشطة مصالح جميع بين وإحداث التكامل،التنسيق
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 فهـم  علـى  القائد قدرة في تتمثل اإلدارية تالمهارا إلى أن) م٢٠٠٧(كنعان  ويشير

 ذلـك  عالقـة  معرفـة  إلـى  باإلضـافة ،يقوده الـذي  التنظـيم  داخـل  نـشاطه  عملـه وممارسـة  

 تتحدد العالقات تلك ضوء في نه إ إذ ؛ بالموظفين وعالقته به بالمجتمع المحيط التنظيم

 متطلبـات  حقيـق ت يكفـل  وبمـا ،التنظيم تحقيق مع بما يتالءم القيادية ومهامه نشاطاته

 .حاجاتهم وإشباع المرؤوسين

عــدداً مــن المهــارات التــي يجــب أن يمتلكهــا أي رئــيس قــسم         ) م١٩٨٢(ويعــرض درة 

 :علمي لعل أبرزها

 .مهارات التواصل مع اآلخرين -

 .المهارات المعلوماتية وتوظيفها لخدمة األهداف -

 المهارات الخاصة باتخاذ القرارات  -

 المهارات الفنية  -

 لتصويرية والفكرية المهارات ا -

ويتطلـــب مـــن كـــل إداري أو مـــسؤول يقـــوم بأعمـــال إداريـــة أو أكاديميـــة أو نحوهـــا أن    

يكون لديه القدرة والمعرفة واالستعداد والمهارات الالزمة للقيام بتلك األعمـال والمهـام        

وبالتالي يــنعكس ايجابــاً علــى طريقــة وإجــراءات   ،بمــا يحقــق الفعاليــة والكفــاءة المطلوبــة  

ــين         ،العمـــل ــد أولئـــك اإلداريـ ــات الحكوميـــة أحـ ويعتبر رئـــيس القـــسم العلمـــي فـــي الجامعـ

وبالتالي ،والمــسؤولين والمطلــوب منــه القيــام بأعمــال القــسم اإلداريــة والماليــة واألكاديــة        

يجب أن يكون لديـه المهـارات التـي تـساعده علـى تحقيـق أهـداف القـسم وبالتـالي أهـداف              

 :متلكها رئيس القسم هيوالمهارات التي ينبغي أن ي،الجامعة

 :مهارة التخطيط -١

ــارات التخطيط       ــإلدارة هـــي مهـ ــة لـ ــائف الجوهريـ ــالتخطيط  ،إن أول وظيفـــة مـــن الوظـ فـ

ــــة منظمة ــ ــداف        ،عمليـ ــ ــ ــــى أهـ ــ ــول إلـ ــ ــ ــــة للوصـ ــ ــول الممكنـ ــ ــ ــــسن الحلـ ــ ــار أحـ ــ ــ ــــة الختيـ ــ واعيـ

فهو التفكيـر  ،فالتخطيط عملية ذكية وتصرف ذهني لعمل األشياء بطريقة منظمة  ،معينة



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٣١

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

فالتخطيط هو التدابير واإلجـراءات  ،عمل في ضوء الحقائق بدالً من التخمين   وال،قبل العمل 

 .وهو بذلك وسيلة وليس غاية،التي يقوم بها رئيس القسم للوصول إلى األهداف المحددة

 تعتمـد  فكريـة  عمليـة  ":بأنـه  التخطـيط  )م٢٠٠٠(وعبدالـصمد   شـلبي  دراسة وتعرف

 المــراد األهــداف لتوضــيح جهــد فيهــا يبــذل إنــه حيــث المنطــق والترتيــب؛  علــى

 يمكن التي المعوقات توقع محاولة كذلك،الوسائل لذلك أفضل عن والبحث،تحقيقها

 تعريفهم في) م٢٠٠٥ (وآخرون دهيش ابن يقول و "عليه التغلب وكيفية تعترضها أن

 علـى  تـؤثر  التـي  اليـوم  قـرارات  التخـاذ  عقالنية منظمة طريقة عن عبارة نه إ" :للتخطيط

 ".المؤسسة غد

 طريـق  عـن  وذلـك ،تحقيقها يـراد  مـستقبلية  محـددة  أهـداف  علـى  التخطـيط  ويقـوم 

 تطبيقهـا  ومحاولـة ،منهما النافعـة  التجـارب  واسـتخالص  الحاضر الماضي ومراقبة دراسة

 ).م٢٠٠٥,الذويبي. (النتائج أفضل لتحقيق المستقبلية األعمال على

 :التاليةومفهوم التخطيط لألقسام العلمية يتضمن الخصائص العامة 

 .التخطيط عملية واعية الستشراف المستقبل والتنبؤ باتجاهاته -

 .التخطيط أسلوب علمي يتجه إلى تحقيق أهداف محددة لألقسام العلمية -

التخطيط يقوم بتعبئة الموارد الطبيعية والبـشرية والفنيـة واسـتخدامها بـصورة       -

 .مستمر إلحداث أقصى نمو ممكن

 .واالستمرارية،والمرونة،والشمول،ةالتخطيط السليم يتسم بالواقعي -

ووفقاً لجــدول زمنــي مقــدر مــن قبــل     ،التخطــيط يــسير فــي االتجــاه المحــدد ســلفاً      -

 .رئيس القسم

وتحديــد ،الخطـة هـي وضــع التخطـيط فــي صـورة برنـامج محــدد بمراحـل وخطوات       -

 .واألهداف،والموارد المتاحة،الزمان والمكان
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 :مهارة التنظيم -٢

 في عــدم،أفــضل بطريقــة الهــدف إلــى للوصــول وســيلة هــو وإنمــا هــدفاً؛ لــيس التنظــيم

وتوزيعـه داخـل     العمـل  تـصنيف  فـي  واالرتجـال  االرتباك بال شك  عليه التنظيم يترتب  وجود

 وأهميـة ،العمليـات به  لـبعض  كبيـرة  أهميـة  إلـى إعطـاء   يؤدي قد الذي األمر،األقسام العلمية 

 فـي  يبـالغ  قـد  قـسام العلميـة  كل قسم من األ  فإن تنظيمية خطة فبدون،اآلخر للبعض أقل

 اإلداريــة العمليــة جوانــب مهمــاً مــن  جانبــاً التنظــيم يعتبــر ولــذلك يلعبــه؛ الــذي للــدور نظرتــه

 ).۲۰۰۳م،الفيفي (مراحلها لجميع ومصاحباً

 أجـل  مـن  األشـخاص  بـين  العالقـة  ينـسق  ألنه اإلدارة؛ وظائف أهم أحد التنظيم ويعتبر

 ).م۲۰۰۱،وآخرون النمر. (تلفةمخ أسس وفق ويتم،مشتركة تحقيق أهداف

 الالزمـــة األنـــشطة تجميـــع:" يعنـــي التنظـــيم أن إلـــى) م۲۰۰۰(وآخـــرون الـــسواط يـــشير

 الـسلطات  لـه  تمـنح  لشخص مجموعة كل على اإلشراف مهمة  وإسناد ٬لتحقيق األهداف 

ــاء إلتمــــام الالزمــــة واألفقيــــة الرأســــية التقــــسيمات مراعــــاة  مــــع٬ اإلشــــرافية الالزمــــة   البنــ

 ."الهيكلي

 أصـــبح بحيـــث واجتماعيـــة؛ إنـــسانية وصـــور مجـــاالت عـــدة التنظـــيم مفهـــوم ويـــشمل

 مختلــف  علــى الحيــاة مجــاالت جميــع فــي  ويوجــد ٬التــصرفات تلــك مالزمــاً لجميــع  التنظــيم

ــواء  المـــستويات؛ ــات األســـرية  سـ ــصادية  أو،الـــسياسية  أو،أو العـــسكرية ،المجتمعـ  أو،االقتـ

 ). م٢٠٠٥,الذويبي( .الحي لإلدارة الجسد بمثابة ويعد،اإلدارية

 :هي رئيسية عناصر تعريف التنظيم ويتضمن

 .لتحقيقها الالزمة األنشطة تحديد يتسنى حتى أوالً؛ العامة األهداف وضع .۱

تحقيـق   علـى  القـادرة )وإمكانيـات ماديـة  ،ووظائف،أفراد من (النشاط عناصر إعداد .۲

 .األهداف

 التعـاون  يتحقـق  حتـى  العالقـات؛  مـن  مجموعـة  خـالل  مـن  العناصـر  هـذه  ربـط  .۳

 .نحو تحقيق األهداف والتنسيق الفعال
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 :وظيفة التنظيم تطلق على الجهود التي تبذل بقصد

 .تحديد الوظائف واألعمال المطلوب تنفيذها ثم تقسيمها إلى مجموعات -

 .توزيع األعمال على الموظفين بشكل يضمن التنسيق وعدم االزدواجية -

ــرو     - ــبة للعمــــل بـ ــة المناسـ ــوفير البيئـ ــذي يـــسوده االنــــسجام    تـ ح الفريـــق الواحــــد الـ

 .والتعاون

 .توفير اإلمكانات البشرية والمادية -

 ).م١٩٩١،النوري.(تحقيق األهداف المتفق عليها -

 :ويمكن إيجاز أهمية التنظيم في العمل اإلداري باألقسام العمية في النقاط التالية

ين أعضاء القسم يوفر التنظيم الوسائل الكفيلة بتحقيق التعاون واالنسجام ب -

 .العلمي

يــساعد التنظــيم علــى إيجــاد الوســيلة التــي تمكــن رؤســاء األقــسام مــن القيــام          -

 .بمهامهم ووظائفهم

يحدد التنظيم المعايير األدوار التي يجب أن يقوم بهـا كـل فـرد والعمـل المكلـف          -

 .به ومالئمة وظيفته للوظائف األخرى

عيــة ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق   يحقــق التنظــيم التنــسيق بــين مختلــف الجهــود الجما   -

 .أسرع لألهداف

واالختصاصات ويؤدي إلى االستخدام األمثل للمـوارد  ،ولياتؤيحدد التنظيم المس   -

 .البشرية والمادية

 .يحدد التنظيم شكل اإلطار العام لالتصاالت داخل القسم -

 :مهارة التطوير -٣

 توى الـدول مـس  علـى  سـواء  اليـوم،  عـالم  تـداوالً فـي   األكثـر  المفـردة  التطـوير  يعتبـر 

 فالكـل . االقتـصادية واإلداريـة   أو االجتماعيـة،  التنظيمـات  مـستوى  علـى  أو والـشعوب، 

 وإثبات والتقدم الرقي أساسًا في باعتباره التطوير، ينشد والجميع التطوير، عن يتحدث
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 المـستمر  التكيـف  تتطلب التي يعج بالمتغيرات عالم في اآلخرين على والتفوق الوجود

 .والتنافس لصراعاتبا ومحتدم ،معها

 ومفــاهيم تتفــاوت  بــصيغ التطــوير مفهــوم اإلدارة وكتــاب البــاحثين مــن العديــد تنــاول

 منهـا  كـل  صـيغ تتناسـب    بعدة عنه التعبير تم التطوير مصطلح إن بل،الباحثين لهؤالء وفقًا

 سـماه  بـالتطوير،  سـماه الـبعض     فبينمـا  التطـوير  مفهوم تناول من وهدفه البحث مدخل مع

 تطـوير  فسموه معينة بحاالت وربطه البعض . التنظيمي التغيير أو المخطط تغييرال آخرون

 .اإلداري التطوير أو المنظمات

 التطـوير  الكبيـسي   عـرف  :منهـا  التطـوير  تعريفـات  مـن  جملـة ) هــ ١٤٢٥( زاهر آل لنا نقل

 المؤسـسات  قبـل  مـن  تطـرح  ومعروفـة المعـالم    األبعـاد  محـددة  وعقالنيـة  عقلية حالة " بأنه

 ".المنظور المستقبل في تحقيقه وكهدف يمكن القائم للواقع كبديل مجتمعاتوال

 جميـع  منـه، وفـي    أفضل آخر وضع إلى وضع من وكمية نوعية نقله " بأنه اللوزي ويعرفه

ــاالت  ــة  االقتــــصادية المجـ ــة   والــــسياسية واالجتماعيـ ــة والبيئيــــة واإلداريـ  والــــصحية والثقافيـ

 .٣٣-٣٢ ص ص ". والتكنولوجية

 الهــادف، التغييــر المخطــط  " بأنــه للتطــوير الخــاص تعريفــه) هـــ١٤٢٥( زاهــر آل وضــع ثــم

. سياسية أو اجتماعية اقتصادية أو أو تعليمية كانت سواء. كاملة المؤسسة يتناول الذي

معينـة   جهـة  بـه  يقوم أن االعتبار األخذ في  مع جوانبها، من جانب أو جزء على يركز قد أو

ــا   إدارات، أو( ــز، أو هيئـ ــد   أو)تمراكـ ــود   يــــتم قـ ــة  وفـــق جهـ ــراد  قبـــل  مــــن ذاتيـ  المعنيــــين األفـ

ــالتطوير إذا  ــــدعائم وجـــدت  بـ ــاول  وأن،علــــى ذلـــك  المـــساعدة  ال ــددة  جوانــــب يتنـ ــــا متعـ  وفقً

 إلـى  منـه  واالنطـالق  الواقـع  دراسـة  طريـق  أو المؤسـسات، عـن    األفـراد  يظهرهـا  التي للحاجة

 ٣ ص. المستقبل استشراف

 :فيما يلي) هـ١٤١٦( القحطاني  يشير التطوير كما أهداف وتتلخص

 .الخارجية التغييرات مع التكيف على قدرتها وتنمية المنظمة فعالية زيادة -

 .المختلفة الفرق بين وفيما أعضائه بين فيما الفريق عمل مستوى تحسين -



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٣٥

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 .لها المطلوبة المهارات وتنمية والخالفات المشاكل وحل االتصاالت تحسن -

 للتنمية الذاتيـة   فرصة وتهيئة واالنفتاح اإلبداع على دتساع التي العمل بيئة تنمية -

 .القويم السلوك إلى يؤدي الذي الشخصي والتطور

 بين األفراد   واالنفتاح الثقة وبناء الوظيفي الخلل عن الناتجة السلوكيات خفض -

 .والجماعات

 القابلــة لــذلك،  البيئــة وتهيئــة التغييــر، بــرامج تبنــي بأهميــة الــوظيفي الــوعي تنميــة -

 .األداء في والتنافسية الدائم والتعلم المستمر النمو على تساعد التيو

 ٧ص.عليهم والمحافظة المبدعين األفراد وتوظيف جذب على القدرة تنمية -

 :مهارة اإلشراف -٤

كفاءتهـا تعتمـد علــى مهـارات ومجهـود األفــراد     ،إن األقـسام العلميـة عبـارة عــن نظم   

ومواعيــد ،وطريقــة اإلنتــاج البــد أن تتبع ، تفهمفأهــداف األقــسام البــد أن ،الــذين يعملــون بها 

 . والعمل البد أن يقوم،وجداول العمل البد أن تحقق

وعــادة مــا تــدل علــى مباشــرة     ،تــستخدم كلمــة اإلشــراف فــي نــواح كثيــرة مــن الحياة     

وإذا نظرنــا ،وإثــارة نــشاطهم بقــصد تحــسين أدائهــم   ،أو توجيههم،أو مــراقبتهم،اآلخــرين

التي يقوم بهـا رئـيس   ،والنشاطات،سلة متصلة من القراراتلإلشراف نجده عبارة عن سل     

 .القسم إلنجاز األعمال وتحقيق األهداف

 :ويهدف اإلشراف إلى

 .مساعدة القسم في التأكد من األداء في أعلى الكفاءات -

 .التأكد من توفر األدوات والوسائل التي تحقق فعالية االشراف -

 . داخل األقسام العلميةاكتشاف االنحرافات والمفارقات أثناء العمل -

 .المساعدة في تحقيق التنسيق والتعاون بين أعضائه -

 .تقليل التكلفة والمصروفات -

 .تطبيع سلوك الفرد على نمط معين في المؤسسة -
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 .تزويد العاملين بالمعرفة العلمية والعملية ذات الصلة بأدائهم -

 .مساعدة اإلدارة العليا في عملية التخطيط واتخاذ القرارات -

 :كمن أهمية اإلشراف فيتو

 لعمليــة التعليميــة والتدريبيــة  اأهميــة العمــل التعــاوني الــذي يعتبــر أســاس تطــوير      -

 .والبحثية

 .أعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفينإزالة العقبات التي تواجه  -

 .لبحث العلميتحقيق غايات وأهداف التعليم وا -

 .ة والبحثيةلإلشراف على العملية التعليماختيار الطرق المثلى  -

 .تطوير عمليات التعليم والتدريب تربوياً وتقنياً -

 .تعدد وتنوع المواقف التي تمثل الواقع التعليمي -

ــــة  - ــــوظفينحاجـ ــــساعدة    المـ ــــم للمـ ــــستويات أدائهـ ــــفاتهم ومـ ــــت صـ ــــا كانـ  مهمـ

 .والتوجيه

 :مهارة اتخاذ القرار -٥

أو المـسؤول  إن عملية اتخاذ القرارات قد تكون من اصعب المهمات اإلداريـة لـإلداري        

والخيارات المناســبة تتطلــب التمييــز بــين    ،ألنهــا مهمــة تقــوم علــى اختيــار الخيــار األنــسب     

األمـور الطارئــة واألمـور المهمــة؛ ألن القـرارات المهمــة فـي الغالــب نتائجهـا مهمــة وخطيــرة       

وينبغي أن ،وهــذا يتطلــب مزيــد مــن العنايــة والدراســة الهادئــة والمتوازنــة      ،فــي نفــس الوقت 

وهذا يتطلــب أن يمتلــك اإلداري  ،داري بــين القــرارات اإلداريــة والقــرارات الشخــصية   يميــز اإل

 .القدرة والمهارة على اتخاذ القرار الرشيد

إن اتخاذ القرارات هو المدخل األساس لتحقيق أهداف اإلدارة وسوف تستمر عملية 

اذ القــرارات وبالتـالي فـإن عمليـة اتخـ    ،اتخـاذ القـرار طالمـا كـان هنـاك أهــداف يلـزم تحقيقها      

وهي عمليــة يواجههــا رجــال اإلدارة علــى اخــتالف   ،موجــودة فــي المنظمــات اإلداريــة كافــة  

فاتخاذ القــرار مــن الوظــائف األساســية فــي   ،مــستوياتهم اإلداريــة ومــسؤولياتهم الوظيفيــة 
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فالتنظيمـات  .اإلدارة التي يجب على المدير أو القائد أن يجيد تطبيقها وعلى علم ودراية بها  

جريفــت (ة وغيــر التربويــة تقــوم أساســاً علــى علـى عمليــة اتخــاذ القــرار وكمــا أشــار    التربويـ 

Griffihs (     ــــا ــ ــ ــ ــــذ بهـ ــ ــ ــ ــي تتخـ ــ ــ ــ ــ ــــة الت ــ ــ ــ ــــدد بالطريقـ ــ ــ ــ ــة  يتحـ ــ ــ ــ ــ ــــة اإلداري ــ ــ ــ ــــب المنظمـ ــ ــ ــ أن تركي

 ).م٢٠٠٣،الشلعوط.(القرارات

وكــل قــرار كبيــر  ،والقــرارات سلــسلة متــصلة بعــضها ببعض  ،إن القــرار هــو لــب اإلدارة 

القــرارات التــي تتسلــسل فــي درجتهــا إلــى أن تــصل إلــى قــرارات      يتبعــه سلــسلة متــصلة مــن   

ــداً   ــغيرة جـ ــذ فــــي        ،صـ ــرارات تتخـ ــا قـ فالقرارات التـــي تـــصدر مـــن أعلــــى مـــستوى إداري يتبعهـ

وعلى أيـــة حــال قيمــة القــرار تتوقـــف علــى نجاحــه فــي تحقيـــق       ،المــستويات اإلداريــة األقــل   

 ).م٢٠٠٣،سايمون.(األهداف

ء المهـم مــن مراحـل صـنع القــرار وإحـدى وظائفــه     وعمليـة اتخـاذ القــرار هـي ذلـك الجــز    

ومرحلــة اتخــاذ القــرار هــي خالصــة مــا     ،الرئيــسة وليــست معنــى مرادفــاً أو بــديالً لــصنع القرار    

يتوصــل إليــه صــانعي القــرار مــن معلومــات وأفكــار حــول المــشكلة القائمــة والطريقــة التــي       

 ).م١٩٩٣،قراقزة.(يمكن بها حلها أو القضاء عليها

 :وم على بعدين هماوالقرارات تق

وهـــذه يجـــب أن تكـــون خاضـــعة لالختبـــار لبيـــان   ،مجموعـــة الحقـــائق والمعلومات -

 .صدقها أو زيفها

مجموعــة القــيم وهــي ال تخــضع لمثــل هــذا االختبــار ألنهــا تتعلــق بعمليــة اختيــار            -

وكذلك تتعلــق بالــصورة المثلـى التــي يجــب أن يكــون عليهــا   ،األحـسن أو األفــضل 

 ).م٢٠٠٣،سايمون.(موضوع القرار

 :وتوجد عوامل لنجاح القرار اإلداري هي

 .التحليل المنطقي للمشكلة بعيداً عن المؤثرات العاطفية -

 .تحديد الهدف المطلوب الوصول إليه بدقة -

 .التوقيت المناسب التخاذ القرار من غير استعجال أو تردد -
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 .التحلي بالشجاعة وعدم التخوف من اتخاذ القرار بحجة التغيرات المختلفة -

 .تمهيد الطريق للقرار المتخذ وعدم االكتفاء بإصداره -

 .متابعة نتائج القرارات حتى ال تنحرف النتائج عن المطلوب تحقيقه -

 .اتخاذ القرار يتم باختيار الحل الذي يقدم أقل نسبة احتمال من المخاطرة -

 .اتخاذ القرار الذي يقدم يتناسب مع الموارد المتاحة تدبيرها -

لمهمة والكبيرة على مراحل تتفق مع المـوارد الماليـة ومقـدرة     تطبيق القرارات ا   -

 )هـ١٤٢٠،عالقي.(العاملين من حيث التنفيذ

 :مهارة االتصال -٦

فالنجــاح فــي العمــل اإلداري يعتمــد بدرجــة  ،االتــصال وظيفــة رئيــسية مــن مهــام اإلداري 

 .مختلفةوالمؤثر في العديد من المواقف ال،كبيرة على قدرة القائد على االتصال الفاعل

 يرجـع إلـى الفعـل    Communication" اتـصال "والمفهوم العام لالتصال من أصل كلمة    

وقد عـرف  ، بمعنى عام أو مشترك أو مشاركةCommon ومعناها Communicateالالتيني  

 :عدد من الباحثين االتصال على النحو التالي

مـا بينهـا   االتصال ذلك النشاط أو سلسلة النشاطات المتجانسة التـي تتفاعـل في    -

 ).هـ١٤١٢،فالتة.(أو بالبيئة المحيطة بها وبصفة مؤثرة لتولد ناتجاً

االتــصال العمليــة التــي بواســطتها يــستطيع إنــسان مــا معرفــة مــا يــدور فــي خلــد             -

أي أن االتـصال هـو مـصدر كـل نمـو عنـد       ،أو مـا يفكـر فيـه أو يـشعر بـه      ،شخص آخر 

 ومستقبالً ورسالة وقناة ويتضمن االتصال مرسالً،اإلنسان ما عدا النمو الجسمي  

 ).م١٩٩٢،حسين.(ووسيلة

إرســال وتحويــل للمعلومــات مـــن المرســل إلــى المــستقبل مــع ضـــرورة        "االتــصال   -

 ).م٢٠٠٣،العطية".(فهم المعلومات من قبل المستقبل
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هـــي تلـــك العمليـــة التـــي تحـــدث ف الموقـــف التعليمـــي    : المعنـــى التربـــوي لالتـــصال  -

تــشكل األداة الرئيــسة فــي تنظــيم عمليــة    التعلمــي بــين عناصــره المتعــددة التــي    

 ).م٢٠٠١،أبو نمرة.(التعليم من أجل تحقيق األهداف التعليمية

 :ويمكن تلخيص أهمية االتصال للمؤسسات اإلدارية في النقاط التالية

 .عملية االتصال ضرورية للتعاون وأداء األعمال على الوجه الصحيح -

ــراد فــــي مــــا بين     - وبالبيئــــة الخارجيــــة التــــي   ،همتــــسهم عمليــــة االتــــصال ربــــط األفــ

 .يتعاملون معها

االتــصال عمليــة حيويــة تــساعد علــى اتخــاذ القــرار الــسليم الــذي يتوقــف بدرجــة          -

 .كبيرة على كمية المعلومات والبيانات وتدفقها وسالمتها

تــرتبط الكفـــاءة اإلنتاجيـــة للعمــل الفـــردي إلـــى حـــد كبيــر بمـــدى فعاليـــة االتـــصال       -

 .داخل هذه المؤسسات

التصال على تكوين عالقات إنسانية سليمة بين الرؤساء والمرؤوسين  يساعد ا  -

 .وبين المرؤوسين وبعضهم البعض

يعمـــل االتـــصال تنظـــيم العناصـــر البـــشرية والماديـــة بطريقـــة فعالـــة ذات كفـــاءة       -

 .عالية

 ).هـ١٤٠٦،مصطفى والنابه.(االتصال ينقل المعلومات واألفكار المتعلقة بالعمل -

 :تصال من العناصر التاليةتتكون عناصر عملية اال

 .المرسل -

 .المستقبل -

 .الرسالة -

 ).وسيلة االتصال(قناة االتصال  -

 .التغذية الراجعة -
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 :ويمكن تقسيم طرق االتصال على خمسة أنواع أساسية هي

 : الكلمة المكتوبة مثل -١

ــصات ،العقود،المذكرات،التقارير،الخطابات ــ القوا،المالحظات،المفكرات،الملخـ

 .المستندات،تالقرارا،الخطط،عد

االتصاالت ،االجتماعات،المقابالت الشخصية ،المحادثات: الكلمة المنطوقة مثل   -٢

 .الخُطب،المحاضرات،المؤتمرات،األحاديث،الهاتفية

ــــل  -٣ ــ ــ ــــة مث ــ ــ ــــاءات الرمزي ــ ــــصرفات،التعبيرات،اإلشارات،اإليماءات: اإليمــ ــ ــ نبرات ،الت

 .الغياب،الحضور،السكينة،الحركات،الصمت،الصوت

ــــ   -٤ ــ ــــي مث ــ ــــصال المرئ ــــشرائح،الصور: لاالتــ ــ األشكال ،الرسومات،األلوان،الطباعة،ال

 .أفالم الكرتون،الخرائط،التوضيحية

ــــل  -٥ ــ ــ ــ ــ ــــب مثـ ــ ــ ــ ــ ــــصال المركـ ــ ــ ــ ــ ــــد،التلفاز: االتـ ــ ــ ــ ــ اإلعالنات ،الكتيبات،المجالت،الجرائـ

 ).هـ١٤١٨،كنسارة.(الورقية

 :ويمكن تحديد خمس اتجاهات لالتصاالت هي

 ).من أعلى إلى أسفل(االتصاالت الهابطة  -

 ).من أسفل إلى أعلى( الصاعدة االتصاالت -

 .االتصاالت األفقية -

 .االتصاالت الجانبية -

 )م١٩٩٣،سالمة.(االتصاالت متعددة االتجاهات -

 :مهارة إدارة الوقت -٧
 والثمينـة ألي  النـادرة  الهامـة  المـوارد  مـن  يعتبـر  الوقـت  أن )هــ ١٤٢٧(أشـار الـصحفي   

عنـصرا   يمثـل  أنـه  التنظيم،كمـا  كفـاءة  تحـدد  التـي  الرئيسية األبعاد تنظيم؛ألنه يمثل أحد
السـتثمار   الدائمـة  واإلنتاجيـة  الخدميـة  المنظمـات  العمليـة اإلنتاجيـة، ولحاجـة    عناصـر  من

وقتها  يستثمر أن بد فال أجلها، من أنشئت لتحقيق األهداف التي فعال بشكل مواردها
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بـين   افقالتو من نوع إيجاد يتطلب الموارد المتاحة، وهذا هذه كأحد فعالة بطريقة أيضا
 .إنجازها المراد واألنشطة الوقت من متاح هو ما

 الوقـــت إدارة أو الوقــت  اســتعمال "وكوكــاك أن  أالي مــن  كــل  أشــار  الــصدد  هــذا  وفــي 
 الــسيطرة فـي  ليـست  الوقـت  إدارة وإن قيمـة .المنظمـات  و األفـراد  مـن  لكـل  حاسـمة  قـضية 
 يحــسنوا أن عواليــستطي النــاس التــي يــستعملها  بــالطرق ذاتــه، ولكــن  حــد فــي الوقــت علــى

 .(Alay & kock,2002(".حياتهم
 الفعــال للوقــت االســتخدام "بأنــه الوقــت إدارة تعريــف إلــى) م١٩٩٦( طــه  نهلــة أشــارت

 إطـار  المنظمـة خـالل    فـي  المتوقعـة  األهـداف  تحقيق بهدف وذلك األخرى المتاحة والموارد
 ".محدد زمني

 تـتم  عملية شـمولية "بأنها تالوق إلدارة تعريفه في) هـ١٤٢٩(الغامدي  أورد حين في

 علـى  فـي تنفيـذها   تعتمـد  التـي  المنظمـة  واألنـشطة  واألعمـال  اإلدارية الوظائف خالل من

 اإلمكانـات لتلبيـة   جميـع  توظيـف  تـستطيع  مميـزة  شخـصية  عاليـة ومواهـب   مهـارات 

إلـى   إضـافة  منـه  واإلفـادة  الوقـت  ترشـيد  علـى  القـدرة  مـع  والمجتمـع؛  الفـرد  احتياجـات 
 ."اآلنية والمستقبلية الظروف مع كيفالت من التمكن

 :من فوائد إدارة الوقت منها  جملة(Springer,2002 )سبرنجير  وعرض
 :باإلجهاد التحكم -١

 االلتــزام بالمواعيــد  بــسبب اإلجهــاد تقلــل الوقــت إدارة اإلجهــاد،إن تمنــع الوقــت إدارة
 .أكبر بنتائج أقل ساعات العمل من الفرد النهائية، وتمكن

 :ةالحيا توازن -٢
 أن الـذي يجـب    الطبيعـي  التـوازن  يـؤذي  المنـزل  إلـى  العمـل  وأخـذ  طويلة لساعات العمل
 أن التـــي نريـــد  األشـــياء نعمـــل أن نـــستطيع الوقـــت إدارة حياتـــه،وبتعلم فـــي الفـــرد يمتلكـــه
 .العمل مسؤوليات على الوقت كل صرف عن عوضا نعملها

 :اإلنتاجية زيادة -٣

 تقــضي وقتــك،  كيــف تقــرر ك،عنــدماوقت تقــضي كيــف يعينــك الوقــت إدارة مــن جــزء

 االجتماعـات تـضيع     أن تجـد  قـد :ذلـك  علـى  مثـال .اإلنتاجية لزيادة جدولك تعدل أن يمكنك

 .بشكل حسن باألمر يقوم قد المجموعات بشكل اإلليكتروني البريد أن حين في وقتك
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 :األولويات تحقيق -٤

مــا  يعرفـون  ال الـذين  أولئـك  هـم  وقـتهم  إدارة فــي كبيـرة  مـشكلة  لـديهم  الـذين  النـاس 

الوقـــت  نـــصرف كيـــف تـــساعد األولويـــات معرفـــة.تكـــون؟ أن يجـــب مـــاذا أو أولويـــاتهم هـــي

 .أكثر نحتاجه حيث الثمين

 :األهداف إنجاز -٥

 األهداف،وبـدون األهـداف    وضع هي الوقت إلدارة خطة امتالك سمات أهم من واحدة

 التـي  األهـداف  جـاز فرصـة إن    مـن  تزيـد  الوقـت  إلدارة خطة إتباع إن.واضح غير يكون يعمل ما

 .وضعت

ثمــان  فــي تتمثــل الوقــت إدارة إســتراتيجيات أنOliver,1990) (ذكــرت أوليفــر 

 :إستراتيجيات هي

 .األهداف تحديد -

 .األولويات وضع -

 .اليومي للعمل قوائم عمل -

 .المشتتات رفض -

 .بإيجابية التفكير -

 .الذاتي التحكم ممارسة -

 .للوقت واقعية تقديرات عمل على القدرة تنمية -

 .التليفونية المكالمات غربلة -

 الوقـت  مهارات إدارة  أن إلى أشارا  فقد Xiting&Zhijie,2001)(وزهيجي   أكستنج أما

 :هي مهارات ثالث هي

 قيمـة الوقـت   االجتمـاعي، و  التوجيه ذات الوقت قيمة تتضمن(الوقت   بقيمة الشعور. ١

 ).الفردي التوجيه ذات



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٤٣
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األهــداف، التخطــيط،   إعــداد وتتــضمن (قــتالو علــى الــسيطرة أو بــالتحكم الــشعور. ٢

 ).الراجعة الوقت، التغذية األولويات، تخصيص

إدارة  ســلوكيات الوقــت، وكفــاءة  إدارة كفــاءة تتــضمن(الوقــت  بكفــاءة الــشعور. ٣

 )الوقت

 :مهارة العالقات اإلنسانية -٨

 مواقـف  فـي  األفـراد  بإدمـاج  تهـتم  التـي  اإلدارة مجـاالت  أحـد  اإلنـسانية  العالقات تعد

 بيـنهم  التعـاون  وتحقيـق  إنتاجيـة،  بـأكبر  معًـا  العمـل  علـى  تحفـزهم  العمـل بطريقـة  

 .واالجتماعية والنفسية حاجاتهم االقتصادية وإشباع

 بـين  التعـاون  تحقيـق : سـبق  مـا  ضـوء  علـى  اإلنـسانية  العالقـات  عناصـر  وتـشمل 

 .المتنوعة األفراد حاجات وإشباع اإلنتاجية العاملين وزيادة

 واقـع  تنـشيط  عمليـة  " العالقات اإلنـسانية بأنهـا  ) ٨٠ص،م١٩٩٨ (مرسي وقد عرف

 األهـداف  وتحقيـق  النفـسي  رضـاهم  بـين  تـوازن  تحقيـق  مـع  موقـف معـين،   فـي  األفـراد 

 "المرغوبة

 مجموعــة:"بأنهــا) ٢٨٧ص،هـــ١٤٠٥(والجرتلــي  الطخــيس مــن كــل عرفهــا وقــد

مـا   خـالل  مـن  الـداخلي  بجمهورهـا  المنظمـة  عالقـة  تحـسين  إلـى  تهـدف  التـي  الـسياسات 

 مناسبة درجة تحقيق إلى يؤدي مما مناسبة عمل وظروف واهتمام رعاية من له توفره

 ".متوازنة بصورة منها كل النهاية في يتحقق بحيث األطراف لجميع من اإلشباع

 تبــذل ُالتــي الجهــود تلــك " بأنهــا اإلنــسانية العالقــات) ٢٣ص،م ٢٠٠٧ ( كنعــان ويعــرف

 وأفــراد  اإلدارة بــين المتبــادل واالحتــرام  والفهــم الثقــة تنميــة  علــى يــساعد إطــار  مــن أجــل 

 ".وفاعلية بكفاءة األهداف تحقيق العاملة بهدف القوى

 فيمـا  تتمثـل  اإلنـسانية  العالقـات  أهميـة  أن) ٦٧-٦٤ ص ص,هــ ١٤١٤( مغربـل  ويـذكر 

 :يلي
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 المعنويـة  الـروح  فـي  اإلنـسانية  العالقـات  تـؤثر  :العـاملين  لجميـع  المعنوية الروح رفع

 الـروح  ترتفـع  اإلنـسانية  العالقـات  السـتقرار  ونتيجـة  وثيقًـا  ارتباطـا  بهـا   وتـرتبط -فـراد لأل

 المعنوية الروح وتنهار العاملين، حاجات إشباع طريق عن وذلك لدى العاملين المعنوية

علـى   أثـره  يـنعكس  ممـا  ذلـك،  فـي  واجبهـا  اإلدارة أهملـت  لـو  فيمـا  العـاملين تمامًـا   لـدى 

 .األهداف تحقيق

 العدالـة  تكـون  عنـدما : العـاملين  نفـوس  فـي  واالسـتقرار  االطمئنـان  وحر إشـاعة 

 بالـشعور  أفـراده  حاجـة  القائـد  يـشبع  وعنـدما  عملـه  فـي  القائـد  عليهـا  ويركـز - أساسًـا 

 تتطلـب  التـي  المواقـف  في النفس عن الدفاع في وأيضًا الرأي إبداء والحرية في ،بالعدالة

 روح وإشـاعة  العـاملين  نفـوس  فـي  طيبـة  نتـائج  إلـى  سـيؤدي  أن هـذا  شـك  بـال  .ذلـك 

 .األكمل الوجه على عملهم تأدية يدفعهم إلى مما بينهم االطمئنان

 فـي  بيـنهم  المحبـة  روح وتنميـة  األفـراد  فتعـاون :الواحـد  الفريـق  بـروح  العمـل  أداء

 اآلخر معاونة على فيها فرد كل يحرص واحدة كأسرة للعمل تدفعهم الواحد- العمل

 .العمل في النجاح أقصى درجات وتلك

 فـي  الفعـال  الـدور  اإلنـسانية  للعالقـات  إن:العمـل  فـي  الـشريف  التنـافس  روح إذكـاء 

 والمعنـوي،  المـادي  التحفيـز  أسـلوب  باتبـاع  شـريفًا  التنـافس  بجعـل  وذلـك  المجـال - هـذا 

 العمـل  خـالل  مـن  ذلـك  وربـط  العمـل،  في العاملين بين التنافس روح يذكيُسوف  الذي

 .الالزم التقدير على للحصول جهد أقصى بذلل يدفع العاملين مما الجاد

 عمـل  جـو  تهيئـة  إلـى  تـسعى  أنهـا  أهمهـا  مـن  األهـداف  مـن  العديـد  اإلنسانية وللعالقات

 أن وذلــك  العمــل مجــال  فــي اإليجابيــة  النتــائج تحقيــق  مــن ليــتمكن  العامــل مناســب للفــرد 

ــات  ــاره  الفــــرد إلـــى  اإلنـــسانية تنظــــر  العالقـ ــر  مــــن وأهـــم  أســــمى عنـــصر  باعتبـ  اإلنتــــاج عناصـ

 ينبغــي التــي المختلفــة واحتياجاتــه وأحاسيــسه مــشاعره حــي لــه  كــائن فاإلنــسان،المادية

 .إشباعه
تحقيـق   :هـي  ثالثـة  أهـدافًا  اإلنـسانية  للعالقـات  أن ) ١٧٨ص،م٢٠٠٢( مصطفى ذكر وقد
ناحيـة   مـن  وأنفـسهم  العاملين وبين ناحية، من واإلدارة العاملين بين والمشاركة التعاون
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األفـــراد  حاجـــات وإشـــباع المنظمـــة، أهـــداف وتحقيـــق العمـــل علـــى األفـــراد وحفـــز أخـــرى،
 .والتكيف الرضا حاالت أفضل إلى بهم والوصول واالجتماعية والنفسية االقتصادية

 :مهارة المشاركة والعمل الجماعي -٩
 جماعيـــة قـــيم ونمـــو التكنولـــوجي والتطـــور الحديثـــة اإلدارة شـــهدته الـــذي التطـــورإن 
 بــصفة المــشاركة مبــدأ تطبيــق وضــرورة المــدير بــه يقــوم الــذي الــدور دتعقــ إلــى أدى حديثــة
 :التالية لألسباب خاصة، بصفة القرارات واتخاذ عامة
 واإلصــالح والتطــوير بالتنميــة الخاصــة الخطيــرة اإلســتراتيجية القــرارات اتخــاذ أن )١
 القـرارات  هـذه  بهـم  تتـصل  مـن  كـل  إشراك وكذلك التنظيم في العاملين إشراك تتطلب

 اآلخــرين وإقنـاع  الـواعي  التفكيـر  تتطلـب  القـرارات  هـذه  ألن التنظـيم،  خـارج  مـن  مـسهم وت
 .بجدواه

 اآلراء مــــن مــــشتركة مجهــــودات نتــــاج بطبيعتهــــا هــــي القــــرارات اتخــــاذ عمليــــة )٢
 .متعددين أشخاص على باالعتماد واالتصاالت واألفكار

 فعاليــة رأكثــ قـرارات  إلــى التوصــل مـن  المــدير تمكــن القـرار  اتخــاذ فــي المـشاركة  )٣
ــاوني  العمـــل  خـــالل  مـــن ــادل  المـــشترك،  التعـ ــرأي  وتبـ ــرين  مـــع  الـ  كـــل  علـــى  والوقـــوف  اآلخـ

 .والتوصيات االقتراحات

 .تطبيقها ودعم القرارات بتنفيذ المرؤوسين إقناع في هام دور للمشاركة )٤

 اتخــاذ عمليــة فــي المرؤوســين بــه يقــوم الــذي الــدور توســيع هــو المــشاركة مفهــومو
 يبــديها  التــي والجماعيــة  الفرديــة واآلراء والتوصــيات  باالقتراحــات خــذ األ يــتم حيــث  القــرار،

 .تنفيذها سهولة وضمان فعالية األكثر للقرارات الوصول يمكن مما المرؤوسين،
 :مهارة الرقابة والتقويم -١٠

يقــصد بالرقابــة قيــاس النتــائج المحــصلة للتأكــد مــن مطابقتهــا للمعــايير التــي تتــضمنها        
 علــى االنحرافـــات عــن المعــايير الموضــوعة وتــصميم العـــالج      الخطــة الموضــوعة والتعــرف   

المناســب لهــا ووضــعه موضــع التنفيــذ مــع التأكــد مــن تــصحيح األخطــاء وإعــادة العمــل إلــى        
 ).م١٩٩٥,زاهر. (المسار السليم

فالرقابــة تــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بــالتخطيط كمــا أنهــا تعــد جانبــاً مكمــالً وحيويــاً لــضمان       

والرقابــة فــي دائــرة الوظــائف اإلداريــة تعنــي قيــاس نتــائج األعمــال     ،يماتتنفيــذ األوامــر والتعل
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كما تــضع اإلجــراءات التــصميمية كلمــا    ،ومقارنــة هــذه النتــائج باألهــداف المحــددة مــسبقاً     

 ).م١٩٩١،النوري.(كان ذلك ضرورياً

الرقابــة مالحظــة تنفيــذ األعمــال والتأكــد مــن أنهــا تــسير فــي االتجاهــات المقــررة فــي           

ــــة اكتــــشاف أي اتجــــاه لالنحــــراف عــــن األهــــداف ومعرفــــة أســــباب   ،خطــــط العمل ومحاول

والتأكــد مــن الوصــول إلــى النتــائج المحــددة   ،واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بمنــع وقوعها ،ذلك

 ).م٢٠٠٣،الشلعوط.(التي يرمي إلى تحقيقها أي تنظيم

 :فهي وسيلة لتحقيق األهداف التالية،الرقابة وسيلة وليست غاية

ــاذ اإلجــــراءات  ،رة علــــى اكتــــشاف المــــشكالت فــــي حينها  مــــساعدة اإلدا - واتخــ

 .الصحيحة في الوقت المناسب

تستعمل نتائجها كتغذية راجعة لتعديل الخطط وتطويرها بحيـث تكـون أكثـر          -

 .واقعية وأكثر دقة

 .تسهيل التنسيق بين أعمال اإلدارات واألقسام وربطها باألداء الكلي -

 .ات المقررة لألداءتنشيط دوافع العاملين لبلوغ المستوي -

 .تقليل التكاليف وذلك بمعالجة األخطاء عند ظهورها وقبل استفحالها -

 :وتتضمن الرقابة ثالث خطوات منفصلة ومتميزة هي

 .قياس األداء الفعلي -

 .بهدف تحديد أية خالفات بينهما،مقارنة األداء الفعلي بالمعايير الموضوعية -

ــــك الم     - ــ ــــن تلـ ــ ــة عـ ــ ــ ــــات ذات داللـ ــ ــــصحيح أي اختالفـ ــ ــل    تـ ــ ــ ــــالل فعـ ــ ــــن خـ ــ ــايير مـ ــ ــ عـ

 ).م١٩٩٥،زاهر.(تصحيحي

 :من المهم توافر الشروط األساسية التالية لكي يكون هناك نظام رقابة جيد

 .أن يتالءم نظام الرقابة المستخدم مع طبيعة النشاط واالحتياجات -

أن يكشف نظام الرقابة عن االنحرافات واألخطـاء فـي الوقـت المناسـب التخـاذ        -

 .التصحيحاإلجراءات الكفيلة ب
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عــدم االكتفـــاء بمــا يكـــشف عــن االنحرافـــات فــي الوقـــت المناســب بـــل تحديـــد        -

 .اتجاهات تصحيح هذه االنحرافات

 .أن يكون نظام الرقابة اقتصادياً بالنسبة لحجم وقيمة النشاط المراد مراقبته -

 .أن يكون نظام المراقبة مرناً يتسع للحاالت االستثنائية حسب تغيير الخطط -

 ).م١٩٩٨،حجي.( المراقبة سهل الفهم للقائمين باستخدامهأن يكون نظام -

ــاختالف          ــة تختلـــف بـ ــائل واألســـاليب المـــستخدمة فـــي الرقابـ ــد مـــن الوسـ هنـــاك العديـ

وهناك أدوات ومــصادر عديــدة لقيــاس األداء أكثرهــا   ،المجــال الــذي تطبــق فيــه هــذه الرقابــة   

 :شيوعاً

 .المالحظة الشخصية -

 .التقارير اإلحصائية -

 .فهيةالتقارير الش -

 .التقارير المكتوبة -

يلــزم وجــود معــايير رقابيــة فــي شــكل أهــداف تفــصيلية تعــرف بمؤشــرات الخطــة أي       

وتتنـــوع هـــذه المؤشـــرات أو المعـــايير مـــا بـــين معـــايير قيمـــة     ،أنهـــا تـــرتبط بعمليـــة التخطيط 

ونوعيـة وزمنيــة ومعنويــة تتــصل بالتكلفــة كمــا قــد تــستخدم تقنيــات متعــددة فــي عمليــات    

 ).م١٩٩٥،زاهر.( كمي وآخر كيفيالرقابة بعضها

أو االخفـاق فـي تحقيـق أهـداف اإلدارة     ،تقوم عملية التقويم على معرفة درجة النجاح 

أو القسم أو البرنامج مـن أجـل تحـسينها وعليـه فـإن عمليـة التقـويم ال تقـف عنـد مـستوى              

تــشخيص نــواحي الــضعف والقــصور فــي العمليــة التعليميــة بــل تتــضمن طــرق العــالج وإبــراز    

 ).م١٩٩٨،الزهراني.(وجه القوة وتعزيزهاأ

عملية تحديد معدل التطابق واالنسجام بين األهداف التنظيمية "ويعرف التقويم بأنه 

فالغرض األساسي للتقويم بهذا المفهـوم هـو جمـع المعلومـات          ،)م١٩٩٤،هوانة"(واالنجاز
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ارس مـــع وإصــدار األحكـــام التـــي تتعلـــق بكيفيـــة تطـــابق عمـــل النظـــام التعليمـــي فـــي المـــد   

 .األهداف المرسومة

ــة          ــام تـــستخدم كأســـاس للتخطـــيط وهـــو عمليـ ــا أحكـ والتقـــويم عمليـــة تـــصدر منهـ

تشتمل علـى تحديـد األهـداف وإصـدار األحكـام علـى األدلـة ومراجعـة األسـاليب واألهـداف             

وبإيجــاز يمكــن القــول بــأن التقــويم عمليــة واعيــة منظمــة لجمــع       ،فــي ضــوء هــذه األحكام  

ــــات لتح  ــل المعلومــ ــ ــــبة وتحليـ ــــرارات المناســ ــــاذ القــ ــــداف أو التخــ ــــق األهــ ــــدى تحقيــ ــــد مــ ــ  .دي

 ).م١٩٩٨،البابطين(

 :ويهدف التقويم إلى تحقيق التالي

فيمــا ينجــز مــن   ) أو مــدى االنجــاز الحقيقــي  (الكــشف عــن نقــاط الــضعف والقــوة      -

 .أعمال

التأكد من سالمة األساليب واإلجراءات المتبعة فـي تحقيـق األهـداف المرغـوب       -

 .تحقيقها

نحرافات عن مستويات األداء المرغوبة واتخـاذ اإلجـراءات الـضرورية       كشف اال  -

 .لتقويم تلك االنحرافات

تحديــد المــستوى النــوعي لمخرجــات التعلــيم مــن القــوى البــشرية التــي تحتاجهــا      -

 ).م١٩٩٤،هوانة.(الخطط التنموية في المجتمع

 :ولكي تكون عملية التقويم صحيحة يجب أن تراعي فيها األسس التالي

وذلك بأن تكـون هنـاك  خطـة واضـحة محـددة المعـالم تتـضمن           : حديد األهداف ت -

كمـا تتـضمن األسـلوب    ،كل مـا نريـد الوصـول إليـه مـن أهـداف فـي عمليـة التقويم          

 .ما يكشف عنه التقويم من معلومات الذي يستخدم في معالجة

 .وهو عنصر أساسي في التقويم: الموضوعية -

 .الشمول -

 . التقويم ووسائل القياس الصدق والثباتهو أن تتوفر ألدوات: الدقة -
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واستمرار التقـويم عمليـة مهمـة فـال بـد أن يـصاحب التقـويم العمليـة           : االستمرار -

 .التربوية

ــاً   - ــويم تعاونيـ ــدد ممكـــن مـــن       : أن يكـــون التقـ ــراك أكبـــر عـ ــاون إشـ ويقـــصد بالتعـ

 ).م١٩٩٨،الزهراني. (المهتمين والمختصين والمستفيدين

 :الدراسات السابقة

 العديــد مــن الدراســات والبحــوث والمقــاالت حــول رؤســاء األقــسام العلميــة         أجريــت

واألكاديميــة فــي الجامعــات والمهــام واألدوار التــي يقومــون بهــا؛ وذلــك لمــا يمثلــه القــسم           

فهــو نقطــة االنطــالق  ،العلمــي مــن أهميــة فــي منظومــة العمــل الجــامعي األكــاديمي واإلداري  

ويـستعرض الباحـث فـي هـذا     ،ألهـداف المنشودة لمعظم القرارات والتوصيات التـي تحقـق ا    

حيث هــدفت ،الجـزء مــن الدراســة أهــم الدراســات الـسابقة ذات العالقــة بالدراســة الحاليــة   

إلـى التعـرف علـى اتجاهـات أعـضاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات          ) م١٩٩٨(دراسة العمري   

والعالقات ،يــة القــدرات اإلدار :األردنيــة نحــو أداء رؤســاء األقــسام األكاديميــة فــي مجــاالت      

ــفي     ،والنــــشاط األكاديمي،وصناعة القرار،اإلنــــسانية ــة المــــنهج الوصــ ــد وظفــــت الدراســ وقــ

التحليلي وطبقت على عينة من أعضاء هيئـة التـدريس وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أن هنـاك          

مستوى متوسطاً التجاهـات أعـضاء هيئـة التـدريس نحـو أداء رؤسـاء األقـسام األكاديميـة            

في حـين  ،كما بينت عدم وجـود فـروق تعـزى لمتغيـري النـوع والكليـة       ،في مجاالت الدراسة  

بينمـــا ،وجــدت تــأثيرات ذات داللــة لــصالح العمـــر والخبــرة األكثــر والرتبــة األكاديميــة األعلى        

بعض مصادر القلق لدى رؤسـاء  ) Wolverton & park،1999(بينت دراسة ولفيرتون وبارك 

التي قــــد تــــؤثر علــــى جــــودتهم  ،ســــتراليةاألقــــسام العلميــــة فــــي الجامعــــات األمريكيــــة واال 

واستخدمت المنهج المسحي من خالل استبانة تناولت العوامـل التـي قـد تـؤدي      ،الشخصية

أن : وأسفرت الدراسـة عـن نتـائج مـن أهمهـا     ، رئيـساً ٤٤٣إلى قلق رؤساء علـى عينـة بلغـت     

 رؤساء األقسام يواجهون بمصادر للقلق تـؤثر علـى درجـة جـودتهم الشخـصية تتمثـل فـي         

وقلق األعمـــال ،والـــذي يتعلـــق بـــصور مباشـــرة باإلنتاجيـــة األكاديميـــة  ،قلـــق الـــدور األكاديمي



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ٥٠

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

أن ) م١٩٩٩(وقـــد أكـــدت نتـــائج دراســـة حربـــي    ،وقلق الوقت،والعالقات اإلنـــسانية،اإلداريـــة

وأن حجـم االهتمـام الـذي    ،رؤساء األقسام األكاديميـة ينقـصهم اإلعـداد اإلداري الـضروري       

ــــسام ا   ــاء األقــ ــ ــــه رؤســ ــ ــــب  يولي ــــى الترتيــ ــ ــــم عل ــــة الدوارهــ ــ ــــة :ألكاديمي ــ ــــام اإلداري ثم ، المهــ

وذلــك مــن خــالل دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى األدوار        ،ثم الدراســات العليا ،التدريــسية

وقـد  ،الوظيفية التي يمارسها رؤساء األقسام األكاديمية وأهمية كل منها بالنـسبة إليهم    

ؤســاء األقــسام األكاديميــة   علــى جميــع ر ،اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلي  

وقــد أوصــت الدراسـة بإتاحــة الفرصــة لرؤسـاء األقــسام االكاديميــة للتطــوير    ،بجامعـة طنطا 

وقـــد كـــشفت دراســـة جملـــخ  ،المهنـــي الـــالزم فـــي مختلـــف مجـــاالت األدوار الوظيفيـــة لهم  

والتي أجريت على ثالثة عـشر رئـيس قـسم جديـد فـي      ) gmelch & parkay،1999(وباركي 

أن رؤسـاء األقـسام   ،وكليـات خاصـة وحكوميـة فـي ثمـان واليـات أمريكيـة       عشر جامعات  

ــدة     ــ ــصاعب عـ ــ ــون مـ ــ ــدد يواجهـ ــ ــــم      : الجـ ــى أدوارهــ ــ ــال إلـ ــ ــي االنتقـ ــ ــة فـ ــ ــــديدة معتدلـ ــن شــ ــ مـ

وبعض هــذه المــصاعب نــشأت مــن تعــارض األدوار أو غمــوض الــدور الــذي يمــر بــه      ،الجديــدة

 .رئيس القسم

والمـأمول مـن رؤسـاء األقـسام     الـدور الـواقعي    ) Marten،2001(وحددت دراسة مـارتن     

واســـتخدمت ،فـــي أمريكا) Alabama(مـــن وجهـــة نظـــر عمـــداء كليـــات التربيـــة فـــي االبامـــا     

وتوصــلت الدراســة إلــى عــدة نتــائج    ، عميدا١٧ًالمــنهج الوصــفي المــسحي لعينــة دراســة بلــغ    

ــا  ــين أعـــضاء هيئــــة        : أهمهـ ــام رؤســــاء األقـــسام أداءً هـــي كموصـــل ومتــــصل بـ أن أقـــل مهـ

وكمحفز ألعــضاء القــسم  ،وفــي مجــال العالقــات اإلنــسانية فــي القــسم  ،ارةالتــدريس واإلد

وأكثر أدوار رؤساء األقسام أهميـة مـن وجهـة نظـر عمـداء الكليـات       . نحو العمل االيجابي  

بينما هــدفت دراســة  ،كانــت أن ينــصت ويتوصــل بفاعليــة واألمانــة والثقــة وأن يكــون مبــدعاً   

القيـــادي للرؤســـاء األكـــاديميين وعالقتـــه    إلـــى التعـــرف علـــى الـــنمط    ) Whippy،2001(ويبـــي 

وقـد  ،باستخدام نموذج فيدلر) Guam(بالرضاء الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة    

ــــعيفة       ــــت ضـ ــــرئيس كانـ ــلطة الـ ــ ــــى أن سـ ــة إلـ ــ ــــلت الدراسـ ــام   ،توصـ ــ ــــت المهـ ــين كانـ ــ في حـ
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وأن هنــاك صــفات مميــزة للقائــد  ،ورضــا خــارجي مــنخفض ،ووجود رضــا داخلــي عال،واضــحة

 .والعدالة في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس،سرعة التكيف،النزاهة: هاالفعال من

عــن أهميــة المهــارات اإلداريــة لمــديري الــدوائر ورؤســاء     ) م٢٠٠١(وفــي دراســة للزعبــي  

: توصـــلت نتـــائج مـــن أهمهـــا ،األقـــسام اإلداريـــة فـــي الجامعـــات اإلداريـــة مـــن وجهـــة نظرهم  

اتخــاذ : جــاالت الــستة مرتبــة تنازليــاً كالتــالي   إعطــاء أهميــة عاليــة مــن قبــل أفــراد العينــة للم    

ــرارات  ــ ــ ــ ــ ــ ــــسيق ،القـ ــ ــ ــ ــ ــيم   ،والقيادة والتوجيه،والتخطيط،والتنظيم والتنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة وتقيـ ــ ــ ــ ــ ــ والرقابـ

ــا     . واالتـــصال،األداء ــان أبرزهـ ــة بعـــدة توصـــيات كـ ــرامج تدريبيـــة فـــي    : وأوصـــت الباحثـ عقـــد بـ

ث وســائل مجــاالت الدراســة الــستة وفــق الحاجــة ألهميتهــا لــدى أفــراد العينــة وتــوفير أحــد     

بينمــا ســعت دراســة كــالً مــن هــدى الــسيد    ،االتــصاالت فــي الوحــدات اإلداريــة فــي الجامعات  

ــــى تحديــــد أهــــم االحتياجــــات التدريبيــــة لرؤســــاء األقــــسام    ) م٢٠٠٢(وأميميــــة مــــصطفى   إل

والوقوف علـــى أهـــم الموضـــوعات المتـــضمنة فـــي بـــرامج    ،األكاديميـــة بالجامعـــات المـــصرية 

واعتمـدت الدراسـة   ،ؤساء األقـسام فـي بعـض الـدول المتقدمة    التدريب والتنمية المهنية لر   

على استبانة مكونة من ست محاور يغطي كل محور مهمـة أساسـية مـن مهـام رؤسـاء           

ــي   ــ ــ ــــسام وهــ ــ ــــسم: األقــ ــ ــ ــاذ القرارات ،إدارة القـ ــ ــ ــــة ،القيادة واتخــ ــ ــ ــة المهنيـ ــ ــ ــ المناهج ،التنمي

م االحتياجـات  وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أن أهـ      . خدمة المجتمع ،عضوية الكلية ،والتدريس

تخطيط ،فــض المنازعــات بــين أعــضاء القـــسم    : التدريبيــة لرؤســاء مجــالس األعــضاء هـــي    

 ،االقناع والتفــاوض،تجديد وتطــوير منــاهج القــسم  ،سياســة القــسم الحاليــة والمــستقبلية   

 .فهم مهارات االتصال االجتماعي

ــعادة     ــ ــة ســ ــ ــلت دراســ ــ ــــاديمي     ) م٢٠٠٣(وتوصــ ــ ــــسم األكـ ــــيس القــ ــام رئــ ــ ــى أن مهــ ــ ــ إل

ه فــي الجامعــة مهمــا بلــغ عــددها وتــشعبت أنماطهــا فإنهــا تنــدرج تحــت دوريــن       ومــسؤوليات

الـــدور اإلداري والقيـــادي الـــذي ينبغـــي أن يقـــوم بـــه رئـــيس القـــسم     : كبيـــرين ومهمـــين همـــا 

ــدور األكــــاديمي والعلمي ،بنجاح ــات التطويريــــة    ،والـ ــة مــــن المقترحـ وقـــدم الباحــــث مجموعـ

ضــرورة االلتـــزام بالمبــادئ العلميـــة   :  فــي للمهــام اإلداريــة والقياديـــة لــرئيس القــسم تتمثـــل    
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والمحافظــة علــى مـصالح القــسم والكليــة التــابع   ،والمهنيـة والخلقيــة الجامعيــة قـوالً وعمالً  

القــدرات  ) م٢٠٠٣(بينمــا كــشفت دراســة عليمــات     ،واعتمــاد مبــدأ الــشورى فــي العمل    ،لها

بـــار القيـــادة حيث اســـتخد الباحــث اخت ،القياديــة لرؤســـاء األقــسام فـــي الجامعـــات األردنيــة   

وتوصـــلت ،التربويـــة علـــى ســـتين رئـــيس قـــسم أكـــاديمي فـــي عـــدد مـــن الجامعـــات األردنية     

كما تبـــين أن ،الدراســـة إلـــى أن مـــستوى قـــدرات لرؤســـاء األقـــسام تقـــع ضـــمن المتوســـط      

وأظهـرت النتـائج حاجـة رؤسـاء األقـسام      ،الخبرة اإلداريـة لرؤسـاء األقـسام ليـست كبيرة      

ــدراتهم ا     ــادة قــ ــدريب لزيــ ــى التــ ــ ــــولي      إل ــؤة لتـ ــر الكفــ ــار العناصــ ــى اختيــ ــــدت علــ ــة وأكـ لقياديــ

 .مسؤوليات اإلدارة

في دراسته رؤية تحليلية لتطوير الممارسات القيادية لرؤسـاء  ) م٢٠٠٥(وقدم آل زاهر  

األقسام األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي في ضـوء االتجاهـات العالميـة المعاصـرة        

وقـد أشـارت   ،باستخدام المـنهج الوثائقي ،لشخـصية في القيادة االبداعية لتحقيـق الجـودة ا   

النتــائج إلــى أن للقيــادة االبداعيــة كأحــد مجــاالت الجــودة الشخــصية العديــد مــن اإليجابيــات   

تطـوير  : الظاهرة والكامنة التـي تحقـق لمؤسـسات التعلـيم العـالي العديـد مـن الفوائـد منهـا            

اء األقــسام مــن ممارســة   وتمكين رؤســ،منــاخ تعليمــي وأكــاديمي يراعــي القــيم اإلبداعيــة    

كمــا أنهــا تــساعد علــى  . أدوارهــم التخطيطيــة والتنظيميــة والتدريــسية والقياديــة والبحثيــة 

وإدراك الرؤيـة  ،وتعرف اسـتراتيجيات التغييـر األكـاديمي   ،إدراك القيادة التعليمية اللتزامهـا   

 .المستقبلية لمؤسسات التعليم العالي مع ضرورة تبني تقنيات اإلدارة الحديثة

إلــى الكــشف عــن درجــة أداء رؤســاء   ) م٢٠٠٥(والسيــسي ،وســعت دراســة الدهشان

األقسام لوظـائفهم ومـسؤولياتهم وعالقـة ذلـك برضـا أعـضاء هيئـة التـدريس فـي جامعـة             

وتم تطبيـق اسـتبانة علـى    ،باسـتخدام المـنهج المـسحي   ،المنوفية بجمهوريـة مـصر العربية    

ــة تكونـــت مـــن     ــدريس   ٢٣٥عينـ ــة تـ ــا ، عـــضو هيئـ ــؤدون    وبينت النتـ ــاء األقـــسام يـ ئج أن رؤسـ

واجبـاتهم التعليميـة بدرجـة عاليــة فـي حـين أن أداءهــم لواجبـاتهم اإلداريـة واالجتماعيــة        
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وأن درجــــة ،ولمــــسؤولياتهم تجــــاه خدمــــة المجتمــــع بدرجــــة منخفــــضة  ،بدرجــــة متوسطة

 .أعضاء هيئة التدريس دون المستوى المطلوب

المهــام التــي تزاولهــا   بدراســة اســتهدفت تــشخيص واقــع    ) م٢٠٠٥(وقامــت كعكــي  

كــل مــن رئيــسة القــسم ووكيالتهــا وســكرتيرتها فــي كليــات البنــات التربويــة بالمملكــة         

واعتمــدت الدراســة علــى االســتبانة   ،واآلراء والمقترحــات لتطــوير األداء ،العربيــة الــسعودية

ــأداة لتحقيـــق أهدافها    ــة كـ ــا     ،والمقابلـ ــائج أبرزهـ ــدة نتـ ــــى عـ ــد توصـــلت إل قـــصور الالئحــــة  : وقـ

وأيـــضاً كثـــرة  ،يـــة ممـــا يـــؤدي إلـــى قيـــام رئيـــسة القـــسم بمهـــام غيـــر مطلوبـــة منها      التنظيم

بحيث ال يمكنهـا مـن إيجـاد عالقـات إنـسانية بـين أعـضاء        ،وتشعب أعمال رئيـسة القـسم    

وكـذلك عـدم وجـود وعـي ألهميــة دور     ،القـسم ممـا يـؤدي إلـى ظهـور الــصراعات والنزاعات     

 .لذا التفوض إليها أعمال مهمة،وكيلة القسم

أن أألدوار التي يمارسها رؤساء األقسام العلمية ) م٢٠٠٦(وضحت دراسة الكندري وأ

ــا     ــــالي منهــ ــيم العـ ــي مؤســــسات التعلــ ــــل القــــسم العلمي  : فــ ــيم عمـ ــــط  ،تنظــ ــع الخطـ ووضــ

وتعيين أعــضاء هيئــة التــدريس واختيــار أفــضل الكفــاءات مــن    ،المــستقبلية لعمــل القــسم 

أوضـحت الدراسـة مظـاهر القلـق لـدى      و،األفراد لممارسة دورهـم فـي المؤسـسة األكاديمية      

ــه            ــ ــ ــه وقيامـ ــ ــ ــي أدائـ ــ ــ ــــؤثر فـ ــ ــرات تـ ــ ــ ــن مؤشـ ــ ــ ــصاحبها مـ ــ ــ ــا يـ ــ ــ ــي ومـ ــ ــ ــــسم العلمـ ــ ــــيس القـ ــ رئـ

وتوصلت الدراسة إلى وضع رؤية مستقبلية تسهم فـي االرتقـاء بمـستوى أداء       ،بمسؤولياته

رؤساء األقسام العلمية فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي والتـي ارتكـزت علـى ثالثـة جوانـب               

وتفعيل أدوارهـم فـي   ،هتمام بتطـوير مـستوى أداء رؤسـاء األقـسام العلميـة     اال: رئيسة هي 

أن مـستوى األداء  ) م٢٠٠٧(بينما توصـلت دراسـة المـصري    .اتخاذ القرار واإلعداد الجيد لهم   

اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات الفلسطينية في ضوء مبـادئ إدارة الجـودة        

ثم اتخـاذ  ،ويبدأ بالمشاركة والعمل الجمـاعي ،)%٦٧٫٦(ية الشاملة كان عالياً وبنسبة مئو     

ــــة   ــ ــــة الثاني ــ ــــي المرتب ــــائق فــ ــــاس الحقــ ــــى أســ ــ ــــرارات عل ــــة  ،القــ ــ ــــي المرتب ــــة فــ ــ فالقيادة الفعال

فالتركيز علــى رضــا المــستفيد فــي  ،فالتحــسين المــستمر والتميــز فــي المرتبــة الرابعــة  ،الثالثة
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وأظهـــرت ،لــسادسة واألخيرة ثم التخطــيط االســتراتيجي فــي المرتبــة ا    ،المرتبــة الخامــسة  

النتــائج وجــود درجــة متوســطة مــن المعوقــات التــي يواجههــا رؤســاء األقــسام األكاديميــة   

عنـــد تطبـــيقهم لمبـــادئ إدارة الجـــودة الـــشاملة أثنـــاء أداء عملهـــم اإلداري بلغـــت نـــسبتها    

 ).%٥٧٬٥(المئوية 

ــة مزعـــل     ــة       ) م٢٠٠٨(وحاولـــت دراسـ ــات القياديـ ــة الكفايـ ــة أهميـ الكـــشف عـــن درجـ

ورؤســــاء األقــــسام فــــي محافظــــة بغــــداد لتطــــوير وتحــــسين   ،للجــــودة الشخــــصية للعمداء

واسـتخدم المــنهج المــسحي مــن خــالل بنــاء اســتبانتين غطــت الكفايــات القياديــة    ،أدائهم

ــاء األقــــسام    ــا    ،الالزمــــة للعمــــداء ورؤســ ــائج منهــ ــــى عــــدد مــــن النتــ أن : وتوصلت الدراســــة إل

لجودة الشخـصية جـاءت حـسب ترتيبهـا مـن      الكفايات الالزمة لرؤساء األقسام لتحقيق ا 

: حيث األهمية من وجهة نظـر رؤسـاء األقـسام وأعـضاء هيئـة التـدريس علـى النحـو التـالي            

 .للفرد) الذاتية(والشخصية ) اتخاذ القرار(العالقات اإلنسانية والوظيفية 

إلـى التعـرف علـى آراء رؤسـاء األقـسام األكاديميـة       ) م٢٠١٠(وهدفت دراسة الحجيلـي     

مهمة من المهام اإلداريـة  ) ٨٧(وقد توصلت الدراسة إلى أن ،جامعة ذمار نحو مهامهمفي  

فـي  " مهمـة "أدرك رؤساء األقسام األكاديمية أنهـا  ) %٩١(مهة وبنسبة ) ٩٦(البالغ عددها   

-القيادة والتوجيـه -التنظيم-االتصاالت: (تحقيق أهداف القسم موزعة على النحو التالي     

فـي حـين هـدفت دراسـة اليحيـوي        ). التـدريب -البحث العلمي -يسالمناهج والتدر -التقويم

إلــى معرفــة معــايير أداء الجــودة الشخــصية لــدى رؤســاء األقــسام مــن وجهــة نظــر     ) م٢٠١١(

أم معـايير  : وتوصلت إلى عدد مـن النتـائج منهـا   ،أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية   

ــــات ا    ــــسام بالجامعـ ــاء األقـ ــ ــــدى رؤسـ ــــصية لـ ــــودة الشخـ ــــة   أداء الجـ ــــت درجـ ــــسعودية بلغـ لـ

وأن معيار أداء العمل الفائق للجودة الشخصية بلغ لـدى رؤسـاء األقـسام درجـة       ،متوسطة

وأن أبعــاد الجــودة الشخــصية المتعلقـــة بالــصفات الشخــصية والعالقــات اإلنـــسانية       ،عاليــة 

 .والتواصل والتفاعل بلغت درجة متوسطة



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٥٥

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 :التعليق على الدراسات السابقة

 بين الدراسات الـسابقة مـن حيـث المنهجيـة والمجتمـع والعينـة       يوجد تباين واختالف 

واألدوات واخــتالف فــي النتــائج التــي توصــلت لهــا والخاصــة برؤســاء األقــسام العلميــة والتــي     

 :جاءت على النحو التالي

فيما يتعلق بالمهارات اإلدارية لرؤساء األقسام العلمية بالجامعات فقد توصـلت      -

ــــن   ــ ــــل مــ ــ ــــة كــ ــ ــــي(دراســ ــ ــ ــــي(و ،)Marten،2001(و،)م١٩٩٩،حرب ــ ــ و ،)م٢٠٠١،الزعب

 :إلى النتائج التالية) م٢٠١٠،الحجيلي(و ،)م٢٠٠٣،سعادة(

أن رؤساء األقسام ينقصهم اإلعداد اإلداري والضروري فـي مـا يتعلـق بالمهـارات        -١١

 .اإلدارية والتدريسية والدراسات العليا

ــــصال واإلدارة والعال      -١٢ ــــق باالتـ ــا يتعلـ ــ ــــسام فيمـ ــاء األقـ ــ ــارات رؤسـ ــ ــــدني مهـ ــات  تـ ــ قـ

 .اإلنسانية

اتخـاذ  : أهمية المهارات اإلدارية لرؤساء األقـسام العلميـة أهميـة عاليـة خـصوصاً       -١٣

 .القرارات والتخطيط والقيادة والتوجيه والرقابة وتقييم األداء واالتصال

 .تقديم بعض المقترحات التطويرية للمهام اإلدارية لرؤساء األقسام العلمية -١٤

ــات مـــع هـــذه      ــة      وتتـــشابه تلـــك الدراسـ ــا علـــى المهـــارات اإلداريـ ــة فـــي تركيزهـ الدراسـ

 .وقد أثبتت نتائجها تدني تلك المهارات لرؤساء األقسام،لرؤساء األقسام ومدى أهميتها

وتختلف هذه الدراسة في أنها كانت أكثـر شـمولية واخـتالف للمهـارات اإلداريـة التـي            

وتم تطبيقهـا  ،طلـوب والتي كانـت دون المـستوى الم  ،تم تقييمها لرؤساء األقسام العلميـة      

 ).المسحي(على الجامعات السعودية الحكومية واستخدمت المنهج الوصفي 

فيما يتعلق باألدوار والكفايات لرؤساء األقسام العلمية بالجامعات فقد توصلت       -

ــة كـــل مـــن     ــات (و ،)Gmelech&Parkay,1999(دراسـ  ،كعكـــي (و ،)م٠٠٣ ٢،عليمـ

 :ى النتائج التاليةإل،)م٢٠١١،اليحيوي(و،)م٢٠٠٨،مزعل(و ،)م٢٠٠٥



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ٥٦

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

أن األدوار التــي يقومــون بهــا هــي أدوار غامــضة أو أنهــا تتعــارض وبالتــالي تــؤدي إلــى     •

 .خلل في أدائهم

ــرة        • أن القـــدرات القياديـــة لرؤســـاء األقـــسام األكاديميـــة كانـــت متوســـطة والخبـ

 .اإلدارية ليست كبيرة

ــاء     • ــاء األقــــسام لتحقيــــق الجــــودة الشخــــصية جــ ت أن الكفايــــات الالزمــــة لرؤســ

 .للفرد) الذاتية(الشخصية ،)اتخاذ القرار(والوظيفية ،العالقات اإلنسانية: كالتالي

 .أن الجودة الشخصية لرؤساء األقسام بلغت درجة متوسطة •

تتــشابه تلــك الدراســـات مــع هــذه الدراســـة فــي أن األدوار والمهــارات التـــي يقــوم بهـــا         

 أدائهم وتدني تلك المهارات رؤساء األقسام هي أدوار غامضة مما أدى إلى وجود خلل في 

 .لديهم

وتختلــف هــذه الدراســة فــي شــموليتها للمهــارات اإلداريــة التــي تــم تقييمهــا لرؤســـاء           

ــة  ــات    ،والتي كانـــت دون المـــستوى المطلـــوب   ،األقـــسام العلميـ ــا علـــى الجامعـ وتم تطبيقهـ

 ).المسحي(السعودية الحكومية واستخدمت المنهج الوصفي 

فيما يتعلق بواقع رؤساء األقسام العلمية واحتياجـاتهم التدريبيـة فقـد توصـلت           -

و ،) Whippy,2001(و،)Wolverton & park،1999(و،)م١٩٩٨،العمــري(دراســة كــل مــن  

 :إلى النتائج التالية،)م٢٠٠٥،الدهشان والسيسي(و،)م٢٠٠٢،هدى السيد وأميمية مصطفى(

 .ء رؤساء األقسام متوسطةأن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو أدا •

ــــدى رؤســــاء األقــــسام العلميــــة هــــي   • ــــدور األكــــاديميي  :أن مــــصادر القلــــق ل  قلــــق ال

 .وقلق األعمال اإلدارية،)اإلنتاجية(

 .أن الرضا الداخلي لرؤساء األقسام عال ولكن الرضا الخارجي منخفض •

خــاذ ات-القيــادة: أن االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة لرؤســاء األقــسام العلميــة هــي    •

 .خدمة المجتمع-المناهج وطرق التدريس-التنمية المهنية-القرار



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٥٧
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أن رؤسـاء األقــسام يـؤدون واجبــاتهم التعليميــة بدرجـة عاليــة فـي حــين أدائهــم       •

لواجبــاتهم اإلداريــة واالجتماعيــة بدرجــة متوســطة ومــسؤولياتهم تجــاه خدمــة    

 .المجتمع بدرجة منخفضة

أن الخلـل الـذي يحـدث فـي أداء األقـسام      تتشابه تلك الدراسات مـع هـذه الدراسـة فـي      

ــة             ــارات اإلداريــ ــاء األقــــسام للمهــ ــاد رؤســ ــا افتقــ ــرة منهــ ــباب كثيــ ــن أســ ــاتج عــ ــة نــ العلميــ

وبالتالي ضــرورة تــدريب وتطــوير أداء رؤســاء     ،واألكاديميــة التــي تــسهم فــي زيــادة الفعاليــة     

 .األقسام عن طريق اكسابهم تلك المهارات

أكثـر شـمولية واخـتالف للمهـارات اإلداريـة التـي       وتختلف هذه الدراسة في أنها كانت      

وتم تطبيقها علـى الجامعـات الـسعودية الحكوميـة     ،تم تقييمها لرؤساء األقسام العلمية   

 ).المسحي(واستخدمت المنهج الوصفي 

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 :منهج الدراسة

ــــسام ا    ــــاء األقـ ــــة لرؤسـ ــــارات اإلداريـ ــــيم المهـ ــــة لتقيـ ــــة الحاليـ ــــسعى الدراسـ ــــة تـ لعلميـ

وحيال ذلـــك ،بالجامعـــات الـــسعودية الحكوميـــة مـــن وجهـــة نظـــر أعـــضاء هيئـــة التـــدريس    

: مع التركيـــز علـــى مهـــارات ،تنطلـــق الدراســـة الحاليـــة مـــن محاولـــة تقيـــيم تلـــك المهـــارات   

االتـصال  ،وحـل المشكالت  ،اتخاذ القرارات ،والمتابعة،اإلشراف،التطوير،التنظيم،التخطيط

ــة  ،المـــشاركة والعمـــل الجماعي ،العالقـــات اإلنسانية،إدارة الوقت،والتواصـــل اإلداري الرقابـ

كــل ذلــك بهــدف صــياغة مجموعــة مــن التوصــيات تتناســب واالرتقــاء بمــستوى       .والتقــويم

ولعل ذلـــك يناســـبه  ،المهـــارات اإلداريـــة لرؤســـاء األقـــسام العلميـــة بالجامعـــات الـــسعودية  

 .منهجاً للدراسة الحالية) المسحي(انتهاج المنهج الوصفي 

يقــصد بــه ذلــك النــوع مــن البحــوث الــذي يــتم بواســطته      ) المــسحي(مــنهج الوصــفي   وال

استجواب جميع أفراد مجتمع الدراسة أو عينة ممثلة لهـم؛ وذلـك بهـدف وصـف الظـاهرة       
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دون أن يتجـاوز ذلـك إلـى دراسـة العالقـة أو      ،المدروسة من حيـث طبيعتهـا ودرجـة وجودهـا      

 ).هـ١٤٢٧،العساف.(استنتاج األسباب مثالً

 :جتمع الدراسةم

تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع أعـــضاء هيئـــة التـــدريس بالجامعـــات الـــسعودية      

-أســتاذ مــشارك -أســتاذ(الحكوميــة وقــت إجــراء الدراســة ممــن هــم علــى الرتــب التاليــة    

ــــساعد  ــتاذ مــ ــ ــــالي    ،)أسـ ــــيم العــ ــ ــصاءات وزارة التعل ــ ــــسب إحـ ــــددهم حــ ــالغ عــ ــ ) ٢٣١٦٠(والبـ

 ).هـ١٤٣٢،إحصاءات وزارة التعليم العالي.(عضواً

والجدول التالي يوضح العدد الكلي لمجتمع الدراسة موزعاً على الجامعـات الـسعودية    

 :وفقاً لرتبهم العلمية

 مجتمع الدراسة موزعين على الجامعات السعودية وفق رتبهم العلمية) ١(جدول رقم 

 أستاذ الجامعة
أستاذ 
 مشارك

أستاذ 
 مساعد

 المجموع

 ١٧٦٥ ١٠٧٠ ٤٢٠ ٢٧٥ جامعة أم القرى

 ٣٥٤ ١٧٧ ١٢٠ ٥٧ الجامعة االسالمية

 ١٨٢٨ ١٠٨٢ ٤٨٩ ٢٥٧ جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية

 ٣٤٩٩ ١٧٩٧ ٩٠١ ٨٠٠ جامعة الملك سعود

 ٢٩٠٤ ١٨٦٤ ٧٢١ ٣١٩ جامعة الملك عبدالعزيز

 ٥٧٢ ٢٩١ ١٥٤ ١٢٧ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 ٦٤٩ ٣٩٤ ١٧١ ٨٤ جامعة الملك فيصل

 ١٢٤٧ ٨٨٨ ٢٧٥ ٨٤ عة الملك خالدجام

 ١٢٨٠ ٩٠٢ ٢٤٧ ١٣١ جامعة القصيم

 ١٠٧٢ ٧٠٧ ١٩٣ ١٧٢ جامعة طبية

 ١٠٦٧ ٥٨٤ ٣١٢ ١٧١ جامعة الطائف

 ٦٥٧ ٤٤٧ ١١٢ ٩٨ جامعة جازان

 ٦٢٤ ٥٣٢ ٧٥ ١٧ جامعة حائل

 ٣١٦ ٢٥٢ ٥٣ ١١ جامعة الجوف

 ٤٠٥ ٣١٣ ٥٧ ٣٥ جامعة تبوك

 ٣٤٠ ٢٧٣ ٤٥ ٢٢ جامعة الباحة



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٥٩
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 أستاذ الجامعة
أستاذ 
 مشارك

أستاذ 
 مساعد

 المجموع

 ٣٢٥ ٢٤٣ ٤٧ ٣٥ جامعة نجران

ــورة بنــــت عبــــدالرحمن     ــة االميــــرة نـ جامعـ
 للبنات

٦٤٩ ٥١١ ٩٤ ٤٤ 

 ٢٤٣ ١٨٧ ٢٧ ٢٩ جامعة الحدود الشمالية

 ٣٨٣ ٣٣١ ٤٠ ١٢ جامعة شقراء

 ٤٦٥ ٣٧١ ٦٧ ٢٧ جامعة الخرج

 ٩٨٥ ٦٨١ ٢٠٠ ١٠٤ جامعة الدمام

 ٢٥٠ ٢٠٧ ٣٣ ١٠ جامعة المجمعة

 ٦٥٧ ٤٤٧ ١١٢ ٩٨ جامعة جازان

 ٦٢٤ ٥٣٢ ٧٥ ١٧ جامعة حائل

 ٢٣١٦٠ ١٥٠٨٣ ٥٠٤١ ٣٠٣٦ المجموع

 هـ١٤٣٢،مركز اإلحصاءات والمعلومات،وزارة التعليم العالي: المصدر

 :عينة الدراسة

فإن الباحــث أخـــذ عينـــة ممثلــة للمجتمـــع وذلـــك    ،نظــراً لكبـــر حجــم مجتمـــع الدراســـة  

 اإللكترونــي التــابع لــوزارة  بطريقــة عــشوائية بــسيطة عــن طريــق المركــز الــوطني للتعلــيم    

 عـــضو هيئـــة  ٥٠٠٠التعلـــيم العـــالي حيـــث أن المركـــز يمتلـــك قاعـــدة معلومـــات ألكثـــر مـــن     

حيـث تـم   ،تدريس تابعين للجامعات السعودية الحكومية تحتوي على بريدهم اإللكتروني  

تــصميم اســتبانة إلكترونيــة ومــن ثــم إرســالها لجميــع أعــضاء هيئــة التــدريس المــسجلين       

ــاً هـــي         وقـــ،بالمركز ــا والمعـــادة إلكترونيـ ــتبانات التـــي تمـــت اإلجابـــة عليهـ د كـــان عـــدد االسـ

ــــالي يوضــــح عــــدد االســــتبانات المعــــادة مــــن أعــــضاء هييئــــة    ،اســــتبانة ) ٣٩٧٣( والجــــدول الت

 :التدريس موزعة وفق الجامعات ورتب أعضاء هيئة التدريس العلمية



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ٦٠

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

زعة وفق الجامعات والرتب عدد االستبانات العائدة من عينة الدراسة مو) ٢(جدول رقم 

 العلمية

 أستاذ الجامعة
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 المجموع

 ٥٨٦ ٤٢٠ ١٣٤ ٣٢ جامعة أم القرى

 ٨٥ ٦٣ ١٨ ٤ الجامعة االسالمية

 ٤٤٠ ٣١٨ ١٠٨ ١٤ جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية

 ٥٣٦ ٤٠٢ ٩٧ ٣٧ جامعة الملك سعود

 ٥٤٧ ٤٢٨ ٨٧ ٣٢ جامعة الملك عبدالعزيز

 ٣٢ ٢٤ ٦ ٢ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 ٢ ٢ - - جامعة الملك فيصل

 ٦٥ ٤٣ ١٥ ٧ جامعة الملك خالد

 ١٢٠ ٩٦ ١٦ ٨ جامعة القصيم

 ٣٣٤ ٢٦٧ ٥٦ ١١ جامعة طبية

 ٨٤ ٥٧ ٢٣ ٤ جامعة الطائف

 ٩٦ ٦١ ٣٣ ٢ جامعة جازان

 ١٤ ١٠ ٤ - جامعة حائل

 ٢٦ ١٨ ٨ - جامعة الجوف

 ٤٩ ٣٠ ١٦ ٣ تبوكجامعة 

 ٣٨ ٢٨ ٨ ٢ جامعة الباحة

 ٢٨ ٢٢ ٦ - جامعة نجران

جامعـــة االميـــرة نـــورة بنـــت عبــــدالرحمن     

 للبنات
٦٤ ٤٧ ١٣ ٤ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٦١

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

عدد االستبانات العائدة من عينة الدراسة موزعة وفق الجامعات ) ٢(تابع جدول رقم 

 والرتب العلمية

 أستاذ الجامعة
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 المجموع

 ٣٩ ٣١ ٧ ١ معة الحدود الشماليةجا

 ٣٤ ٣٢ ١ ١ جامعة شقراء

 ٦٨ ٤٢ ٢٤ ٢ جامعة الخرج

 ٢٤٥ ١٩٦ ٤٤ ٥ جامعة الدمام

 ٢٣ ٢٠ ٣ - جامعة المجمعة

 ١٨٤ ١١٩ ٦٢ ٣ جامعة جازان

 ٢٣٤ ١٧٥ ٥٦ ٣ جامعة حائل

 ٣٩٧٣ ٢٩٥١ ٨٤٥ ١٧٧ المجموع

 : أداة الدراسة

) ١٠(عبـارة موزعـة علـى    ) ٨٩(اسـة وتكونـت مـن    استخدم الباحـث االسـتبانة أداة للدر    

 :محاور تمثل المهارات اإلدارية موزعة على النحو التالي

 يوضح توزيع العبارات على محاور الدراسة) ٣(جدول رقم 

 عدد العبارات اسم المحور م

 ١٠ مهارة التخطيط ١

 ٨ مهارة التنظيم ٢

 ٨ مهارة التطوير ٣

 ٨ مهارة اإلشراف والمتابعة ٤

 ٩ مهارة اتخاذ القرارات وحل المشكالت ٥

 ٨ مهارات االتصال والتواصل ٦



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ٦٢

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

 عدد العبارات اسم المحور م

 ٩ مهارة إدارة الوقت ٧

 ٩ مهارة العالقات اإلنسانية ٨

 ١٠ مهارة المشاركة والعمل الجماعي ٩

 ١٠ مهارة الرقابة والتقويم ١٠

وقد استخدم الباحث مقياس خماسي لإلجابات علـى عبـارات االسـتبانة بجميـع           

 :حاورها والمقياس على النحو التاليم

 منعدمة ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً

 :وقد تم تحديد فئات المقياس الخماسي على النحو التالي

 .   منعدمة١٫٧٩-١٫٠٠ .١

 . ضعيفة٢٫٥٩ -١٫٨٠  .٢

 . متوسطة٣٫٣٩-٢٫٦٠  .٣

 . عالية٤٫١٩-٣٫٤٠ .٤

 . عالية جدا٥٫٠٠ً-٤٫٢٠ .٥

تحديد مدى امـتالك رؤسـاء األقـسام العلميـة     وبالتالي يمكن من خالل فئات المقياس  

) ٣٫٤٠(فإذا كــان المتوســط العــام أكبــر مــن أو يــساوي     ،وتمكــنهم مــن المهــارات اإلداريــة  

وإذا كــــان ،فهــــذا يعنــــي أن رؤســــاء األقــــسام العلميــــة متمكنــــون مــــن المهــــارات اإلداريــــة    

تمكنـين مـن   فهذا يعني أن رؤساء األقسام العلمية غيـر م ) ٣٫٤٠(المتوسط العام أقل من  

 .تلك المهارات وال يملكونها

 :صدق األداة

 :الظاهري) المحكمين( صدق -أ

قام الباحث بعرض األداة على مجموعة من المتخصصين ،للتأكد من الصدق الظاهري  

من األساتذة والخبراء فـي اإلدارة التربويـة؛ للتأكـد مـن وضـوح التعليمـات والـصياغة وإنتمـاء           



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٦٣

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

وقـــد بلـــغ عـــدد   ،مـــا يرونـــه مـــن عبـــارات مناســـبة لكـــل محور   وإضـــافة ،العبـــارات لكـــل محور 

 .محكم) ١١(المحكمين 

 : صدق االتساق الداخلي-ب

للتأكــد مــن صــدق االتــساق الــداخلي ألداة الدراســة اســتخدم الباحــث معامــل االرتبــاط   

لبيرســون لقيــاس العالقــة بــين درجــة كــل عبــارة والدرجــة الكليــة لكــل محــور مــن محــاور       

فأقــل  ) ٠٫٠١(رات االســتبانة ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى داللــة      وقــد جــاءت عبــا  .األداة

وهـــذا يـــدل علـــى أن عبـــارات االســـتبيان صـــادقة وتقـــيس الجوانـــب التـــي أعـــدت مـــن أجـــل         

 :يبين صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة) ٤(والجدول رقم ،قياسها
 الكلية يبين صدق االتساق الداخلي بين درجة كل عبارة والدرجة) ٤(جدول رقم 

 لكل محور من محاور االستبانة
 المحور الخامس المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

٠٫٩٢٣ ١ @@٠٫٨٨٦ ١ @@٠٫٩٤١ ١ @@٠٫٩٣٠ ١ @@٠٫٩٦٤ ١@@ 
٠٫٩٧٧ ٢ @@٠٫٩١٥ ٢ @@٠٫٩٥٣ ٢ @@٠٫٩٠٦ ٢ @@٠٫٩٣٧ ٢@@ 
٠٫٩٣٤ ٣ @@٠٫٨٩٥ ٣ @@٠٫٩٤٥ ٣ @@٠٫٨٩٨ ٣ @@٠٫٩٣٩ ٣@@ 
٠٫٩٢٦ ٤ @@٠٫٩٢٤ ٤ @@٠٫٩٤٢ ٤ @@٠٫٩٢٢ ٤ @@٠٫٩٢٠ ٤@@ 
٠٫٩١٩ ٥ @@٠٫٨٩٥ ٥ @@٠٫٩٢٢ ٥ @@٠٫٩١٥ ٥ @@٠٫٩٧٥ ٥@@ 
٠٫٩١٥ ٦ @@٠٫٨٨٠ ٦ @@٠٫٩٣٨ ٦ @@٠٫٩٣٢ ٦ @@٠٫٩٦٧ ٦@@ 
٠٫٩١٤ ٧ @@٠٫٩٠٤ ٧ @@٠٫٩٦١ ٧ @@٠٫٨٩٦ ٧ @@٠٫٩٧٥ ٧@@ 
٠٫٩٤٠ ٨ @@٠٫٩٤٩ ٨ @@٠٫٩٥٥ ٨ @@٠٫٩٤٩ ٨ @@٠٫٩٣٧ ٨@@ 
٠٫٩٢٥ ٩ - ٩ - ٩ - ٩ @@٠٫٩٣٣ ٩@@ 
١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ @@٠٫٩٤٤ ١٠ - 

 المحور الخامس عالمحور الراب المحور الثالث المحور الثاني المحور األول
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

٠٫٩٥١ ١ @@٠٫٩٣٤ ١ @@٠٫٩٦٣ ١ @@٠٫٩٢١ ١ @@٠٫٩٢٥ ١@@ 
٠٫٩٤٥ ٢ @@٠٫٩٥٣ ٢ @@٠٫٩٤٥ ٢ @@٠٫٩٢٢ ٢ @@٠٫٩٤٤ ٢@@ 
٠٫٩٦٨ ٣ @@٠٫٩٢٠ ٣ @@٠٫٩٥٥ ٣ @@٠٫٩١٩ ٣ @@٠٫٩٣٦ ٣@@ 
٠٫٩٥٩ ٤ @@٠٫٩٤٧ ٤ @@٠٫٩٦٤ ٤ @@٠٫٩٤٠ ٤ @@٠٫٩٠٣ ٤@@ 
٠٫٩٧٥ ٥ @@٠٫٩٥٥ ٥ @@٠٫٩٢٩ ٥ @@٠٫٨٩٨ ٥ @@٠٫٩٥١ ٥@@ 
٠٫٩٨٠ ٦ @@٠٫٩٤٧ ٦ @@٠٫٩٣٣ ٦ @@٠٫٩٣٧ ٦ @@٠٫٩٢٦ ٦@@ 
٠٫٩٧٧ ٧ @@٠٫٩٧٤ ٧ @@٠٫٩٤٧ ٧ @@٠٫٩٥٧ ٧ @@٠٫٩٢٩ ٧@@ 
٠٫٩٥٩ ٨ @@٠٫٩٣٣ ٨ @@٠٫٩٧٩ ٨ @@٠٫٩٨٠ ٨ @@٠٫٩٥١ ٨@@ 
٠٫٩٦٤ ٩ @@٠٫٩٤٨ ٩ @@٠٫٩٨٠ ٩ @@٠٫٩٧٠ ٩ - ٩@@ 
٠٫٩٣٩ ١٠ @@٠٫٩٢١ ١٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠@@ 

 .فأقل) ٠٫٠١(دالة إحصائياً عند مستوى داللة @@



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ٦٤

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

فأقـل ممـا يـدل علـى االتـساق      ) ٠٫٠١(يتضح أن قيم معامالت االرتباط دالة عنـد مـستوى      

 .اخلي للفقراتالد

 :ثبات األداة

 alpha(قـام الباحـث بقيـاس ثبـات أداة الدراسـة بتطبيـق معامـل الثبـات ألفـا كرونبـاخ           

cronbach( حيــث قــام الباحــث باســتخراج قيمــة معامــل الثبــات  ، باسـتخدام الحاســب اآللي

 : وجاءت النتائج على النحو التالي١٥  اإلصدار spssللبيانات عن طريق برنامج 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة) ٥(م جدول رق

 معامل الثبات اسم المحور م

 ٠٫٩٩٣ مهارة التخطيط ١

 ٠٫٩٩٠ مهارة التنظيم ٢

 ٠٫٩٩٣ مهارة التطوير ٣

 ٠٫٩٨٨ مهارة اإلشراف والمتابعة ٤

 ٠٫٩٩٣ مهارة اتخاذ القرارات وحل المشكالت ٥

 ٠٫٩٩٣ مهارات االتصال والتواصل ٦

 ٠٫٩٩٢ ارة إدارة الوقتمه ٧

 ٠٫٩٩٤ مهارة العالقات اإلنسانية ٨

 ٠٫٩٩٤ مهارة المشاركة والعمل الجماعي ٩

 ٠٫٩٩٦ مهارة الرقابة والتقويم ١٠

 ٠٫٩٩٢ الثبات الكلي لالستبانة 

وهــذه القيمــة  ،)٠٫٩٩٢(أن قيمــة الثبــات الكلــي لالســتبانة    ) ٥(يتــضح مــن الجــدول رقــم    

بحيث يمكـن االعتمـاد علـى    ، االستبانة مرتفـع بدرجـة عاليـة جـداً    تشير إلى أن معامل ثبات     

 .االستبانة في تحقيق أهداف الدراسة



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٦٥

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 :أساليب المعالجة اإلحصائية

 :استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية

 .التكرارات والنسب المئوية -

 .المتوسط الحسابي -

 .االنحراف المعياري -

 .داةمعامل ارتباط بيرسون لحساب صدق األ -

 .لحساب ثبات األداة" ألفا كرونباخ"معادلة  -

 :عرض النتائج ومناقشتها

وهي كمــا ،يــشمل هــذا الجــزء عــرض النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة ومناقــشتها      

 :يأتي

ــا تقيـــيم مهـــارة التخطـــيط لرؤســـاء األقـــسام العلميـــة بالجامعـــات      : الـــسؤال األول مـ

 السعودية الحكومية؟

 قـام الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات       لإلجابة على هذا السؤال  

ــــات    ــــدريس بالجامعــ ــ ــــة الت ــ ــــضاء هيئ ــــن أعــ ــــة مــ ــــة الدراســ ــ ــــراد عين ــــات أفــ ــــة إلجابــ ــ المعياري

 :والتي جاءت على النحو التالي،السعودية

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها لمهارة التخطيط) ٦(جدول رقم 

 العبارة م
المتوسط 

 ابيالحس

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 ٢ ١٫١٣ ٣٫٢٢ .يعتمد المنهجية العلمية في صياغة خطط القسم ١

 ٥ ١٫٠٦ ٣٫١٧ .تصميم الخطط في ضوء االحتياجات المستقبلية للقسم ٢

 ١٠ ١٫٢٧ ٢٫٤٩ .يخطط لعقد ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم ٣

 ٩ ١٫١٨ ٢٫٧٥ .تمدهايقوم بالمراجعة الدورية للخطط التي يع ٤

 ٦ ١٫١٧ ٣٫٠٠ ).اإلداري واألكاديمي(يضع خطة زمنية للعمل  ٥
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 العبارة م
المتوسط 

 ابيالحس

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 ٣ ١٫١١ ٣٫٢١ .يخطط المهام تبعاً لترتيب األولويات ٦

 ٧ ١٫١٦ ٢٫٩٩ .يحدد المصادر البشرية والمادية الالزم توافرها لتنفيذ الخطط ٧

 ٨ ١٫١٤ ٢٫٩٨ .يحدد إجراءات تنفيذ الخطط ومتابعتها ٨

 ٤ ١٫٢٧ ٣٫٢٠ .شرك أعضاء هيئة التدريس بالقسم في وضع الخططي ٩

 ١ ١٫١٢ ٣٫٢٣ .يعمل على تحسين أداء القسم باستمرار ١٠

  ١٫١٦ ٣٫٠٢ المتوسط الحسابي العام لمحور التخطيط

 :ما يلي) ٦(يتضح من الجدول رقم 

لتخطـيط  من أعضاء هيئة التدريس على مهـارة ا الدراسة درجة موافقة عينة  أن  : أوالً

إلـى وجـود درجـة عاليـة مـن      ) ١٫١٦(وتشير قيمة اإلنحـراف المعيـاري   ،)٣٫٠٢(كانت متوسطة  

وهذا يعنــي أن درجــة امــتالك رؤســاء األقــسام لمهــارة التخطــيط متوســطة؛ وقــد     ،التــشتت

يكون سبب ذلك يعود إلى اختيار رؤساء أقـسام غيـر مـؤهلين وال يجيـدون التخطـيط أو ال        

 .تيار رؤساء األقسامتوجد معايير محددة الخ

أن درجة موافقة عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة على    : ثانياً

 :من مهارة التخطيط على التوالي) ٤٬٨٬٧٬٥٬٢٬٩٬٦٬١٬١٠(العبارات 

 .يعمل على تحسين أداء القسم باستمرار -

 .يعتمد المنهجية العلمية في صياغة خطط القسم -

 .ب األولوياتيخطط المهام تبعاً لترتي -

 .يشرك أعضاء هيئة التدريس بالقسم في وضع الخطط -

 .تصميم الخطط في ضوء االحتياجات المستقبلية للقسم -

 ).اإلداري واألكاديمي(يضع خطة زمنية للعمل  -

 .يحدد المصادر البشرية والمادية الالزم توافرها لتنفيذ الخطط -
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 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 .يحدد إجراءات تنفيذ الخطط ومتابعتها -

 .ة الدورية للخطط التي يعتمدهايقوم بالمراجع -

وتــشير قـيم االنحرافـات المعياريـة التــي    ) ٣٫٢٣-٢٫٧٥(حيـث تراوحـت قـيم المتوسـط     

ــة مــــن التـــشتت   ) ١٫٢٧-١٫٠٦(تراوحـــت بــــين   وقد يكــــون ســــبب أن ،،إلـــى وجــــود درجــــة عاليـ

العبـــارات الـــسابقة كانـــت متوســـطة يعـــود إلـــى أن رؤســـاء األقـــسام ال يقومـــون بـــأدوارهم   

مــا ينبغــي مــن حيــث التخطــيط وفــق احتياجــات األقــسام وإشــراك رؤســاء    التخطيطيــة ك

 .وترتيب األولويات وتنفيذها،األقسام والعاملين في التخطيط

أن درجة موافقـة عينـة الدراسـة مـن أعـضاء هيئـة التـدريس كانـت ضـعيفة علـى            : ثالثاً

 :من مهارة التخطيط هي) ٣(العبارة رقم 

 .ة التدريس بالقسميخطط لعقد ورش تدريبية ألعضاء هيئ -

) ١٫٢٧(وتشير قيمة االنحراف المعيـاري  ) ٢٫٤٩(حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي    

وقد يكـون الـسبب فـي أن رؤسـاء األقـسام ال يـضعون       ،إلى وجود درجة عاليـة مـن التـشتت        

خطط تدريبيـة موجهـة ألعـضاء هيئـة التـدريس؛ هـو قلـة االهتمـام بعـضو هيئـة التـدريس أو              

 .رؤساء األقسام العلميةسوء التخطيط من 

ــاني  ــات       : الـــسؤال الثـ ــا تقيـــيم مهـــارة التنظـــيم لرؤســـاء األقـــسام العلميـــة بالجامعـ مـ

 السعودية الحكومية؟

لإلجابة على هذا السؤال قـام الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات         

ــــات    ــــدريس بالجامعــ ــ ــــة الت ــ ــــضاء هيئ ــــن أعــ ــــة مــ ــــة الدراســ ــ ــــراد عين ــــات أفــ ــــة إلجابــ ــ المعياري

 :والتي جاءت على النحو التالي،عوديةالس
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها لمهارة التنظيم) ٧(جدول رقم 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
الترتيب

ــع المحاضــــرات       ١ ــالل توزيــ ــؤون القــــسم مــــن خــ ــنظم شــ يــ

 .والدروس على أعضاء هيئة التدريس
١ ١٫٠٦ ٣٫٧٧ 

 ٥ ١٫١٨ ٣٫١٧ .يوفر المناخ التنظيمي المالئم للعمل الجامعي الفعال ٢

ــرات       ٣ ــع المتغيــ ــيم بالقــــسم مــ ــى تكيــــف التنظــ يعمــــل علــ

 .المحيطة
٦ ١٫٠٧ ٣٫١٠ 

 ٢ ١٫٠٦ ٣٫٧٢ .يطبق اللوائح التنظيمية داخل القسم ٤

 ٨ ١٫١٢ ٢٫٨٣ .ينظم عملية تبادل الخبرات في مجال العمل ٥

 ٧ ١٫١٥ ٣٫٠٠ .عضاء هيئة التدريس بفاعليةيفوض بعض صالحياته أل ٦

 ٣ ١٫١١ ٣٫٣٣ .يبسط إجراءات وأساليب العمل بالقسم ٧

 ٤ ١٫١٢ ٣٫٢٣ .يحد من ازدواجية العمل داخل القسم ٨

  ١٫١٠ ٣٫٢٧ المتوسط الحسابي العام لمحور التنظيم

 :ما يلي) ٧(يتضح من الجدول رقم 

 أعـضاء هيئـة التـدريس علـى مهـارة التنظـيم       مـن الدراسـة  درجة موافقة عينة أن  : أوالً

إلـى وجـود درجـة عاليـة مـن      ) ١٫١٦(وتشير قيمة اإلنحراف المعياري ،)٣٫٢٧(كانت متوسطة   

وهذا يعنــي أن درجــة امــتالك رؤســاء األقــسام لمهــارة التنظــيم متوســطة؛ وقــد          ،التــشتت 

أو ،علميـة يكون سبب ذلك يعود إلى عدم وجود معايير دقيقـة لترشـيح رؤسـاء األقـسام ال      

 .غموض األدوار التي يقوم بها رؤساء األقسام وتداخلها

اً أن درجــة موافقــة عينــة الدراســة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس كانــت عاليــة علــى    : ثانيــ

 :من مهارة التنظيم على التوالي) ٤٫١(العبارات 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٦٩

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

ينظم شؤون القسم مـن خـالل توزيـع المحاضـرات والـدروس علـى أعـضاء هيئـة             -

 التدريس

 .لوائح التنظيمية داخل القسميطبق ال -

ــيم المتوســـط     ــة     ) ٣٫٧٧-٣٫٧٢(حيـــث تراوحـــت قـ ــات المعياريـ ــيم االنحرافـ وتـــشير قـ

وقد يكون سبب أن العبارتين السابقتين كانت ،،إلى وجود درجة عالية من التشتت  ) ١٫٠٦(

عاليـــة يعـــود إلـــى أن تلـــك المـــستويات هـــي أقـــل مـــستويات التنظـــيم اإلداري علـــى مـــستوى    

ــــه ومهامــــه  القــــسم وبــــدو وبالتالي كانــــت ،نها ال يمكــــن أن يــــستمر القــــسم فــــي أداء أعمال

 .اإلجابات تشير إلى وجودها بدرجة عالية

أن درجة موافقة عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة علـى     : ثالثاً

 :من مهارة التنظيم على التوالي) ٥٬٦٬٣٬٢٬٨٬٧(العبارات رقم 

 .مل بالقسميبسط إجراءات وأساليب الع -

 .يحد من ازدواجية العمل داخل القسم -

 .يوفر المناخ التنظيمي المالئم للعمل الجامعي الفعال -

 .يعمل على تكيف التنظيم بالقسم مع المتغيرات المحيطة -

 .يفوض بعض صالحياته ألعضاء هيئة التدريس بفاعلية -

 .ينظم عملية تبادل الخبرات في مجال العمل -

وتـشير قـيم االنحرافـات المعياريـة التـي      ) ٣٫٣٣-٢٫٨٣ (حيث تراوحـت قـيم المتوسـط     

ــــى وجــــود درجــــة عاليــــة مــــن التــــشتت ) ١٫١٨-١٫٠٧(تراوحــــت بــــين  وقد يكــــون ســــبب أن ،،إل

العبــارات الــسابقة كانــت متوســطة يعــود إلــى وجــود االزدواجيــة فــي أداء األعمــال داخــل           

باإلضـــافة إلـــى  ،حدوأيـــضاً غمـــوض األدوار أو تعارضـــها داخـــل القـــسم الوا  ،األقـــسام العلمية

 .شيوع الروتين الممل



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ٧٠

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

ــسؤال الثالـــث  ــات        :الـ ــة بالجامعـ ــاء األقـــسام العلميـ ــوير لرؤسـ ــيم مهـــارة التطـ ــا تقيـ مـ

 السعودية الحكومية؟

لإلجابة على هذا السؤال قـام الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات         

ــــدريس ب   ــ ــــة الت ــ ــــضاء هيئ ــــن أعــ ــــة مــ ــــة الدراســ ــ ــــراد عين ــــات أفــ ــــة إلجابــ ــ ــــات المعياري الجامعــ

 :والتي جاءت على النحو التالي،السعودية

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها لمهارة التطوير) ٨(جدول رقم 
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
الترتيب المعياري

ــضاء هيئــــة       ١ ــة ألعــ ــرامج التطــــوير الموجهــ ــى بــ يــــشرف علــ
 ٧ ١٫١٦ ٢٫٧٥ .التدريس بالقسم

 ٦ ١٫١٣ ٢٫٨٠ .رف على برامج التطوير الموجهة للطالب بالقسميش ٢
 ٣ ١٫٠٦ ٢٫٩٤ .يحسن البيئة األكاديمية لتطوير التعليم ٣
 ٤ ١٫١٩ ٢٫٩٣ .يدعم عمليات إدارة التغيير بالقسم ٤
 ١ ١٫١٩ ٣٫٠٧ .يشجع التجديد في العملية اإلدارية والتعليمية ٥
 ٨ ١٫١٥ ٢٫٧٤ .ميضع خطة واضحة إلحداث التطوير بالقس ٦
 ٢ ١٫٢٦ ٢٫٩٨ .يحفز أعضاء القسم على النمو المهني ٧
 ٥ ١٫١٩ ٢٫٩١ .يطور البيئة التعليمية في ضوء تكنولوجيا التعليم ٨

  ١٫١٦ ٢٫٨٩ المتوسط الحسابي العام لمحور التطوير

 :ما يلي) ٨(يتضح من الجدول رقم 

 التـدريس علـى مهـارة التطـوير     مـن أعـضاء هيئـة   الدراسـة  درجة موافقـة عينـة    أن  : أوالً

إلـى وجـود درجـة عاليـة مـن      ) ١٫١٦(وتشير قيمة اإلنحراف المعياري ،)٢٫٨٩(كانت متوسطة   

وهذا يعنـــي أن درجـــة امـــتالك رؤســـاء األقـــسام لمهـــارة التطـــوير متوســـطة؛ وقـــد   ،التــشتت 

يكون سبب ذلك يعـود إلـى أن مهـام ومـسؤوليات العمـل بالقـسم غيـر محـددة ومتـشعبة           

ممـا يـشكل   ،وبالتالي التطوير يشمل جوانب كثيـرة مـن لتلـك األعمال   ،وار مختلفة وذات أد 

 .صعوبة أمام رؤساء األقسام

أن درجة موافقة عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة على    : ثانياً

 :جميع العبارات الخاصة بمهارة التطوير على التوالي

 .عليميةيشجع التجديد في العملية اإلدارية والت -
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 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 .يحفز أعضاء القسم على النمو المهني -

 .يحسن البيئة األكاديمية لتطوير التعليم -

 .يدعم عمليات إدارة التغيير بالقسم -

 .يطور البيئة التعليمية في ضوء تكنولوجيا التعليم -

 .يشرف على برامج التطوير الموجهة للطالب بالقسم -

 .دريس بالقسميشرف على برامج التطوير الموجهة ألعضاء هيئة الت -

 .يضع خطة واضحة إلحداث التطوير بالقسم -

وتـشير قـيم االنحرافـات المعياريـة التـي      ) ٣٫٠٧-٢٫٧٤(حيـث تراوحـت قـيم المتوسـط     

ــــى وجــــود درجــــة عاليــــة مــــن التــــشتت ) ١٫٢٦-١٫٠٦(تراوحــــت بــــين  وقد يكــــون ســــبب أن ،،إل

 يمتلكـــون العبـــارات الـــسابقة كانـــت متوســـطة يعـــود إلـــى أن رؤســـاء األقـــسام العلميـــة ال    

مهــارة التطــوير الالزمــة والتــي تمكــنهم مــن عمليــات التطــوير مــن حيــث التجديــد وتوظيــف      

 .تقنية التعليم وتحسين البيئة التعليمية

مـــا تقيـــيم مهـــارة اإلشـــراف لرؤســـاء األقـــسام العلميـــة بالجامعـــات    :الـــسؤال الرابـــع

 السعودية الحكومية؟

وسـطات الحـسابية واالنحرافـات    لإلجابة على هذا السؤال قـام الباحـث بحـساب المت     

ــــات    ــــدريس بالجامعــ ــ ــــة الت ــ ــــضاء هيئ ــــن أعــ ــــة مــ ــــة الدراســ ــ ــــراد عين ــــات أفــ ــــة إلجابــ ــ المعياري

 :والتي جاءت على النحو التالي،السعودية

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها لمهارة اإلشراف) ٩(جدول رقم 
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
الترتيب المعياري

يقــوم بعمليــات اإلشــراف المــستمر ألعمــال لجــان القــسم    ١
 ٣ ١٫١٤ ٣٫٢١ .المختلفة

 ٤ ١٫١٦ ٣٫١٩ .يقوم بعمليات اإلشراف المستمر للهيئة اإلدارية بالقسم ٢
يتـــــابع المهــــــام واألعمـــــال اإلداريــــــة الروتينيـــــة المكتبيــــــة     ٣

 ١ ١٫٠٩ ٣٫٤٩ .باستمرار

لمــستمر ألعــضاء هيئــة  يتــابع خطــط تطــوير النمــو المهنــي ا   ٤
 ٧ ١٫٢٣ ٢٫٧٧ .التدريس

 ٦ ١٫٠٩ ٢٫٩٧يــــسهم فــــي إعــــداد أنظمــــة لمتابعــــة اإلجــــراءات اإلداريــــة    ٥



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ٧٢

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

 .واألكاديمية للقسم
 ٨ ١٫٤١ ٢٫٤٩ .يشرف على الدراسات العليا في القسم بفاعلية ٦
 ٥ ١٫١٦ ٣٫٠٥ .يتابع باستمرار فعاليات التدريس بالقسم ٧
ريس بالقــسم نحــو أداء العمــل    يــشجع أعــضاء هيئــة التــد     ٨

 ٢ ١٫٣١ ٣٫٢٥ .بطريقة أفضل

  ١٫١٩ ٣٫٠٥ المتوسط الحسابي العام لمحور اإلشراف

 :ما يلي) ٩(يتضح من الجدول رقم 

من أعضاء هيئة التدريس علـى مهـارة اإلشـراف    الدراسة درجة موافقة عينة   أن  : أوالً

إلـى وجـود درجـة عاليـة مـن      ) ١٫١٩(وتشير قيمة اإلنحراف المعياري   ،)٣٫٠٥(كانت متوسطة   

وهذا يعنــي أن درجــة امــتالك رؤســاء األقــسام لمهــارة اإلشــراف متوســطة؛ وقــد      ،التــشتت

يكــون الــسبب يعــود إلــى أن رؤســاء األقــسام العلميــة ال يــؤدون مهــامهم اإلشــرافية كمــا       

 .ينبغي مما نتج عنه تأخر وتعطل لألعمال اإلدارية والتعليمية

اً  عينــة الدراســة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس كانــت عاليــة علــى    أن درجــة موافقــة: ثانيــ

 :من مهارة اإلشراف هي) ٣(العبارة رقم 

 .يتابع المهام واألعمال اإلدارية الروتينية المكتبية باستمرار -

) ١٫٠٩(وتشير قيمة االنحراف المعيـاري  ) ٣٫٤٩(حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي   

عـود الــسبب إلـى أن طبيعــة األعمـال التــي تؤديهــا     وقد ي،إلـى وجــود درجـة عاليــة مـن التــشتت   

األقــسام العلميــة تتــسم بالروتينيــة والتكــرار دو تغييــر أو تطــوير ممــا جعــل درجتهــا عاليــة      

 .وبالتالي يجيد رؤساء األقسام أداء تلك األعمال الروتينية

أن درجة موافقة عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة علـى     : ثالثاً

 :الخاصة بمهارة اإلشراف على التوالي) ٤٬٥٬٧٬٢٬١٬٨(بارات الع

 .يشجع أعضاء هيئة التدريس بالقسم نحو أداء العمل بطريقة أفضل -

 .يقوم بعمليات اإلشراف المستمر ألعمال لجان القسم المختلفة -

 .يقوم بعمليات اإلشراف المستمر للهيئة اإلدارية بالقسم -

 .القسميتابع باستمرار فعاليات التدريس ب -



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٧٣

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 .يسهم في إعداد أنظمة لمتابعة اإلجراءات اإلدارية واألكاديمية للقسم -

 .يتابع خطط تطوير النمو المهني المستمر ألعضاء هيئة التدريس -

وتـشير قـيم االنحرافـات المعياريـة التـي      ) ٣٫٢٥-٢٫٧٧(حيث تراوحـت قـيم المتوسـط       

وقد يكون سبب أن العبـارات  ،،إلى وجود درجة عالية من التشتت) ١٫٣١-١٫١٤(تراوحت بين  

السابقة كانت متوسطة يعـود إلـى كثـرة األعبـاء اإلداريـة التـي يقـوم بهـا رؤسـاء األقـسام                

العلمية وخاصـة األعمـال الروتينيـة اليوميـة مـن محاضـر جلـسات ومعـامالت إداريـة وغيرهـا             

يـام  مع غيـاب التفـويض الجزئـي والتـام للق    ،مما أثر علـى المهـام اإلشـرافية لـرئيس القـسم        

 .بتلك المهام

أن درجة موافقة عينة الدراسة من أعضاء هيئـة التـدريس كانـت ضـعيفة علـى         : رابعاً

 :وهي) ٦(العبارة 

 .يشرف على الدراسات العليا في القسم بفاعلية -

إلــى ) ١٫٤١(وتــشير قيمــة االنحــراف المعيــاري   ) ٢٬٤٩(حيــث تــشير قيمــة المتوســط إلــى    

ــــا   و،،وجــــود درجــــة عاليــــة جــــداً مــــن التــــشتت    قد يعــــود الــــسبب أن بــــرامج الدراســــات العلي

ــــراف      ــ ــــة اإلشـ ــ ــــسهل عمليـ ــــي تــ ــ ــــة التـ ــ ــيم والمتابعـ ــ ــــيط والتنظــ ــ ــــد التخطـ ــ ــــسام تفتقـ باألقــ

 .باإلضافة إلى كثرة األعداد وقلة االمكانات المادية والبشرية لألقسام،الفعلي

مــــا تقيــــيم مهــــارة اتخــــاذ القــــرارات لرؤســــاء األقــــسام العلميــــة    :الــــسؤال الخــــامس

 السعودية الحكومية؟بالجامعات 

لإلجابة على هذا السؤال قـام الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات         

ــــات    ــــدريس بالجامعــ ــ ــــة الت ــ ــــضاء هيئ ــــن أعــ ــــة مــ ــــة الدراســ ــ ــــراد عين ــــات أفــ ــــة إلجابــ ــ المعياري

 :والتي جاءت على النحو التالي،السعودية



 

 
ؤساء األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لر ٧٤
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رتيبها لمهارة اتخاذ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وت) ١٠(جدول رقم 

 القرارات

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

يتفـــادى حـــدوث المـــشكالت قبـــل وقوعهـــا بطـــرق   ١
 ٧ ١٫٣٠ ٢٫٨٧ . ابتكاريه

يتخذ القرارات الداخلية للقسم بناء على معلومـات         ٢
 ٤ ١٫٢٠ ٣٫٢٨ .موثقة

يــستخدم األســاليب العلميــة فــي حــل المــشكالت     ٣
 ٦ ١٫١٨ ٣٫٠٧ .تي تواجه القسمال

يعمــل علــى تحليــل البيانــات بــشكل مــنظم ألجــل      ٤
 ٨ ١٫٢٢ ٢٫٨٦ .تحسين العمل

يــستخدم المعــايير التــي تقــيس النجــاح أو الفــشل       ٥
 ٩ ١٫٢٦ ٢٫٨٥ .عند تنفيذ القرارات

يــشرك أعــضاء هيئــة التــدريس فــي اتخــاذ القــرارات   ٦
 ٢ ١٫٢١ ٣٫٤٠ .المتعلقة بالقسم

 ١ ١٫١٨ ٣٫٤١ .ذوي االختصاص قبل اتخاذ القراراتيستشير  ٧
 ٥ ١٫٠٩ ٣٫١٧ .يتخذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب ٨
يفاضـــل بـــين البـــدائل األكثـــر مالئمـــة للموقـــف عنـــد    ٩

 ٣ ١٫١٣ ٣٫٣٠ .اتخاذ القرار

  ١٫١٩ ٣٫١٣ المتوسط الحسابي العام لمحور اتخاذ القرارات

 :ليما ي) ١٠(يتضح من الجدول رقم 

مــن أعــضاء هيئــة التــدريس علــى مهــارة اتخــاذ    الدراســة درجــة موافقــة عينــة  أن : أوالً

إلـى وجـود درجـة    ) ١٫١٩(نحـراف المعيـاري   وتـشير قيمـة اال  ،)٣٫١٣(القرارات كانت متوسطة  

وهذا يعنـي أن درجـة امـتالك رؤسـاء األقـسام لمهـارة اتخـاذ القـرارات                 ،عالية مـن التـشتت    

ــديهم      متوســطة؛ وقــد يكــون ســبب ذلــك    ــة لــيس ل ــى أن رؤســاء األقــسام العلمي  يعــود إل

الصفات والقدرات الالزمة التخـاذ القـرارات المتعلقـة باألعمـال اإلداريـة واألكاديميـة داخـل           

 .ويحتاجون إلى دورات إلكسابهم تلك المهارة،األقسام

أن درجــة موافقــة عينــة الدراســة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس كانــت عاليــة علــى   : ثانيــاً

 :من مهارة اتخاذ القرارات هي) ٦٬٧(رتين رقم العبا



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٧٥

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 .يستشير ذوي االختصاص قبل اتخاذ القرارات -

 .يشرك أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقسم -

وتــشير قــيم االنحرافــات  ) ٣٫٤١-٣٫٤٠(حيــث تراوحــت قــيم المتوســط الحــسابي بــين    

وقد يعـــود ،درجـــة عاليـــة مـــن التـــشتت إلـــى وجـــود ) ١٫٢١-١٫١٨(المعياريـــة التـــي تراوحـــت بـــين  

الـسبب إلــى أن طبيعــة العمــل فــي األقــسام العلميـة تعتمــد وبــشكل كبيــر علــى المجــالس     

واللجان والتي يشترك جميع أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرارات والتوصـيات الالزمـة     

 .والصادرة من مجلس القسم

 التدريس كانت متوسطة علـى  أن درجة موافقة عينة الدراسة من أعضاء هيئة   : ثالثاً

 :الخاصة بمهارة اتخاذ القرارات على التوالي) ٥٫٤٫١٫٣٫٨٫٢٫٩(العبارات 

 .مة للموقف عند اتخاذ القرارءيفاضل بين البدائل األكثر مال -

 .يتخذ القرارات الداخلية للقسم بناء على معلومات موثقة -

 .يتخذ القرارات الرشيدة في الوقت المناسب -

 .ب العلمية في حل المشكالت التي تواجه القسميستخدم األسالي -

 . يتفادى حدوث المشكالت قبل وقوعها بطرق ابتكاريه -

 .يعمل على تحليل البيانات بشكل منظم ألجل تحسين العمل -

 .يستخدم المعايير التي تقيس النجاح أو الفشل عند تنفيذ القرارات -

ر قــيم االنحرافــات وتــشي) ٣٫٣٠-٢٫٨٥(حيـث تراوحــت قــيم المتوســط الحـسابي بــين    

وقد يعـود  ،إلى وجود درجة عالية جداً مـن التـشتت  ) ١٫٣٠-١٫٠٩(المعيارية التي تراوحت بين    

ــضاء تلــــك            ــن طريــــق مجالــــسها وأعــ ــتم عــ ــرارات داخــــل األقــــسام تــ ــى أن القــ ــ الــــسبب إل

باإلضافة إلـى أن اتخـاذ القـرار    ،مما يشتت من عملية اتخـاذ القـرار لـرئيس القـسم      ،المجالس

وخــصائص للقائــد محــددة قــد ال تكــون متــوفرة لــدى أغلــب رؤســاء األقــسام     يحتــاج صــفات 

 .العلمية



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ٧٦

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

مــا تقيــيم مهــارة االتــصال لرؤســاء األقــسام العلميــة بالجامعــات       :الــسؤال الــسادس 

 السعودية الحكومية؟

لإلجابة على هذا السؤال قـام الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات         

ــــراد عي ــــات أفــ ــــة إلجابــ ــ ــــات   المعياري ــــدريس بالجامعــ ــ ــــة الت ــ ــــضاء هيئ ــــن أعــ ــــة مــ ــــة الدراســ ــ ن

 :والتي جاءت على النحو التالي،السعودية

المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة وترتيبهـا لمهـارة         ) ١١(جدول رقم   

 االتصال
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
الترتيب المعياري

 ٤ ١٫٢٧ ٣٫٢٧ .يوظف التقنية الحديثة لدعم عمليات االتصال ١
 ٨ ١٫١٥ ٣٫٠٦ .يستخدم وسائل االتصال المناسبة للتأثير على اآلخرين ٢
 ٧ ١٫١٦ ٣٫١١ .يوظف مهارات االتصال لتطوير أساليب العمل ٣
 ٦ ١٫٣٠ ٣٫١٢ .يختار القنوات المناسبة لالتصاالت الموجهة ٤
) الرســــمية وغيــــر الرســــمية (يــــستخدم أســــاليب االتــــصال   ٥

 ٥ ١٫١٠ ٣٫٢٤ .بطريقة فعالة

 ٣ ١٫١٦ ٣٫٢٩ .يتفاوض مع اآلخرين بفاعلية ٦
يجيــــد اســــتخدام الحاســــب اآللــــي فــــي العمليــــة اإلداريـــــة        ٧

 ١ ١٫١١ ٣٫٥٤ .والتربوية

 ٢ ١٫٢٠ ٣٫٣٤ .يتواصل بفاعلية مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم ٨
  ١٫١٨ ٣٫٢٥ المتوسط الحسابي العام لمحور االتصال

 : ما يلي)١١(يتضح من الجدول رقم 

مــن أعــضاء هيئــة التــدريس علــى مهــارة اتخــاذ      الدراســة درجــة موافقــة عينــة   أن : أوالً

إلــى وجـود درجــة  ) ١٫١٨(وتـشير قيمــة اإلنحـراف المعيـاري    ،)٣٫٢٥(االتـصال كانـت متوســطة   

وهذا يعني أن درجة امتالك رؤساء األقسام لمهارة االتصال متوسطة؛  ،عالية من التشتت  

ود إلى افتقاد األقسام العلمية لوسائل وأدوات االتصال المناسبة وقد يكون سبب ذلك يع     

والفعالــة أو أن االتــصال والتواصــل بــين رؤســاء األقــسام وأعــضاء هيئــة التــدريس غــامض          

 .ومفقود نتيجة الطرق التي تستخدم من قبل الرؤساء

اً أن درجــة موافقــة عينــة الدراســة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس كانــت عاليــة علــى    : ثانيــ

 :من مهارة اتخاذ القرارات هي) ٧(العبارة 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٧٧

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 .يجيد استخدام الحاسب اآللي في العملية اإلدارية والتربوية -

وتــشير قيمــة االنحــراف المعيــاري إلــى  )  ٣٫٥٤(حيــث تــشير قيمــة المتوســط الحــسابي  

وقد يعــود الــسبب إلــى أن األقــسام العلميــة فــي     ،إلــى وجــود درجــة عاليــة مــن التــشتت   ) ١٫١١(

ــــى اإلدارة      الجامعــــات ا لــــسعودية تــــستخدم الحاســــبات اآلليــــة ضــــمن عمليــــات التحــــول إل

 .اإللكترونية التي تقوم بها الجامعات كمؤسسات المجتمع األخرى

أن درجة موافقة عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة علـى     : ثالثاً

 :تواليالخاصة بمهارة االتصال والتواصل على ال) ٢٬٣٬٤٬٥٬١٬٦٬٨(العبارات 

 .يتواصل بفاعلية مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم -

 .يتفاوض مع اآلخرين بفاعلية -

 .يوظف التقنية الحديثة لدعم عمليات االتصال -

 .بطريقة فعالة) الرسمية وغير الرسمية(يستخدم أساليب االتصال  -

 .يختار القنوات المناسبة لالتصاالت الموجهة -

 .العمليوظف مهارات االتصال لتطوير أساليب  -

 .يستخدم وسائل االتصال المناسبة للتأثير على اآلخرين -

وتــشير قــيم االنحرافــات ) ٣٫٣٤-٣٫٠٦(حيـث تراوحــت قــيم المتوســط الحــسابي بــين   

وقد يعـود  ،إلى وجود درجـة عاليـة جـداً مـن التـشتت     ) ١٫٣٠-١٫١٠(المعيارية التي تراوحت بين    

ؤسـاء األقـسام ال يجيـدون مهـارة     السبب إلى خلل فـي أدوات االتـصال المـستخدمة أو أن ر      

االتصال والتواصل في بيئة العمل اإلداري واألكاديمي والتي تكون ناتجة إلـى ضـعف اإلعـداد     

 .والتدريب على تلك المهارات من قبل الجامعات



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ٧٨

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

مـا تقيـيم مهـارة إدارة الوقـت لرؤسـاء األقـسام العلميـة بالجامعـات           :السؤال الـسابع  

 السعودية الحكومية؟

على هذا السؤال قـام الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات        لإلجابة  

ــــات    ــــدريس بالجامعــ ــ ــــة الت ــ ــــضاء هيئ ــــن أعــ ــــة مــ ــــة الدراســ ــ ــــراد عين ــــات أفــ ــــة إلجابــ ــ المعياري

 :والتي جاءت على النحو التالي،السعودية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها لمهارة إدارة ) ١٢(جدول رقم 

 الوقت
المتوسط  لعبارةا م

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب المعياري

 ٢ ١٫١٧ ٣٫٣٠ .يدير وقت العمل بصورة إيجابية ١
يفــوض بعــضاً مــن صــالحياته النجــاز المهــام    ٢

 ٤ ١٫١٦ ٣٫١٨ .في وقتها

 ٩ ١٫٢٤ ٢٫٩٢ .يحدد زمناً معيناً لتحقيق كل هدف ٣
 ٣ ١٫١٤ ٣٫٢٥ .يجدول األعمال اليومية حسب أولوياتها ٤
يحول المهام التي ال تقع ضمن واجباتـه إلـى      ٥

 ١ ١٫١٢ ٣٫٥٢ .جهات االختصاص

ــاً   ٦ يـــؤدي المهـــام واألنـــشطة المتـــشابهة معـ
 ٨ ١٫٠٥ ٣٫٠٥ .دون تكرار

 ٥ ١٫٠٤ ٣٫١٧ .يعطي الوقت الكافي للقيام بكل مهمة ٧
يجــري تعــديالت ضــرورية فــي برنــامج عملــه      ٨

 ٧ ١٫٠٧ ٣٫٠٨ .اليومي

 ٦ ١٫١٢ ٣٫١٦ .ظام لحفظ الملفاتيتميز بوجود ن ٩
  ١٫١٢ ٣٫١٨ المتوسط الحسابي العام لمحور إدارة الوقت

 :ما يلي) ١٢(يتضح من الجدول رقم 

مــن أعــضاء هيئــة التــدريس علــى مهــارة اتخــاذ      الدراســة درجــة موافقــة عينــة   أن : أوالً

جــود درجــة  إلــى و) ١٫١٢(وتــشير قيمــة اإلنحــراف المعيــاري  ،)٣٫١٨(االتــصال كانــت متوســطة  

وهذا يعنـــي أن درجـــة امـــتالك رؤســـاء األقـــسام لمهـــارة إدارة الوقـــت    ،عاليـــة مـــن التـــشتت 

متوسـطة؛ وقــد يكــون سـبب ذلــك يعــود إلـى ســوء التخطــيط والتنظـيم واالســتثمار األمثــل       

للوقـــت مـــن قبـــل رؤســـاء األقـــسام ألن إدارة الوقـــت مهـــارة تحتـــاج إلـــى فـــن وأســـلوب فـــي       

 .فتقده رؤساء األقسامالتعامل واإلدارة وهو ما قد ي



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٧٩

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

اً أن درجــة موافقــة عينــة الدراســة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس كانــت عاليــة علــى    : ثانيــ

 :من مهارة إدارة الوقت هي) ٥(العبارة رقم 

 .يحول المهام التي ال تقع ضمن واجباته إلى جهات االختصاص -

 إلــى وتــشير قيمــة االنحــراف المعيــاري )  ٣٫٥٢(حيــث تــشير قيمــة المتوســط الحــسابي  

وقد يعـود الـسبب إلـى أن مهـام رؤسـاء األقـسام       ،إلى وجود درجة عالية مـن التـشتت       ) ١٫١٢(

العلميـة غيـر محـددة وغيـر واضــحة المعـالم داخـل الجامعـات ومــا يوضـع مـن مهـام لــرئيس           

 .وهذا الغموض أدى إلى تلك النتيجة،القسم هي اجتهادات من بعض الجامعات

اسة من أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة علـى  أن درجة موافقة عينة الدر   : ثالثاً

 :الخاصة بمهارة إدارة الوقت على التوالي) ٣٬٦٬٨٬٩٬٧٬٢٬٤٬١(العبارات 

 .يدير وقت العمل بصورة إيجابية -

 .يجدول األعمال اليومية حسب أولوياتها -

 .يفوض بعضاً من صالحياته النجاز المهام في وقتها -

 .يعطي الوقت الكافي للقيام بكل مهمة -

 .يتميز بوجود نظام لحفظ الملفات -

 .يجري تعديالت ضرورية في برنامج عمله اليومي -

 .يؤدي المهام واألنشطة المتشابهة معاً دون تكرار -

 .يحدد زمناً معيناً لتحقيق كل هدف -

وتــشير قــيم االنحرافــات  ) ٣٫٣٠-٢٫٩٢(حيــث تراوحــت قــيم المتوســط الحــسابي بــين   

وقد يعـود  ،إلى وجود درجة عالية جـداً مـن التـشتت   ) ١٫٢٤-١٫٠٤(المعيارية التي تراوحت بين  

الــسبب إلــى أن إدارة الوقــت تــتم داخــل األقــسام العلميــة وفــق اجتهــادات شخــصية مــن           

رئيس القسم ومحاوالت ذاتية وال تعتمد على أسس علمية وطرق صحيحة إلدارة الوقـت       

 .بفاعلية



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ٨٠

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

ــسؤال الثـــامن  ــات اإلنـــسانية لرؤســـ     :الـ ــيم مهـــارة العالقـ ــا تقيـ ــة   مـ اء األقـــسام العلميـ

 بالجامعات السعودية الحكومية؟

لإلجابة على هذا السؤال قـام الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات         

ــــات    ــــدريس بالجامعــ ــ ــــة الت ــ ــــضاء هيئ ــــن أعــ ــــة مــ ــــة الدراســ ــ ــــراد عين ــــات أفــ ــــة إلجابــ ــ المعياري

 :والتي جاءت على النحو التالي،السعودية

ية واالنحرافات المعيارية وترتيبها لمهارة العالقات المتوسطات الحساب) ١٣(جدول رقم 

 اإلنسانية
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب المعياري

يوفر األجواء المناسبة لرفع الروح المعنوية  ١
 ٩ ١٫٣٤ ٢٫٩٧ .لدى أعضاء القسم

 ٤ ١٫١٣ ٣٫٣٠ .يتعامل بحزم في إدارة القسم ٢
 ٧ ١٫٢٤ ٣٫١٣ .يمي فاعليعمل على تهيئة مناخ أكاد ٣
 ٦ ١٫١٨ ٣٫٢٧ .يتعامل بايجابية مع الشخصيات المختلفة ٤
 ٢ ١٫٢٩ ٣٫٣٤ .يعترف بقدرات اآلخرين وجهودهم ٥
 ١ ١٫٢٢ ٣٫٣٥ .يستخدم مبدأ الشورى في العمل ٦
 ٨ ١٫٢٦ ٣٫٠٨ .يتقبل النقد الهادف من زمالئه في العمل ٧
يتعامـــــل مـــــع زمالئـــــه بالقـــــسم بـــــشفافية    ٨

 ٥ ١٫٢٦ ٣٫٢٦ .وحووض

يخـــصص وقـــت لزمالئـــه مـــن أعـــضاء هيئـــة        ٩
 ٣ ١٫٢٨ ٣٫٣١ .التدريس لالستفسار

ــام لمحـــــور العالقـــــات      المتوســـــط الحـــــسابي العـــ
  ١٫٢٤ ٣٫٢٢ اإلنسانية

 :ما يلي) ١٣(يتضح من الجدول رقم 

مــن أعــضاء هيئــة التــدريس علــى مهــارة اتخــاذ      الدراســة درجــة موافقــة عينــة   أن : أوالً

إلــى وجـود درجــة  ) ١٫٢٤(وتـشير قيمــة اإلنحـراف المعيـاري    ،)٣٫٢٢(نـت متوســطة  االتـصال كا 

ــارة العالقــــات     ،عاليــــة مــــن التــــشتت   وهذا يعنــــي أن درجــــة امــــتالك رؤســــاء األقــــسام لمهــ

اإلنسانية متوسطة؛ وقد يكون سبب ذلك يعود إلى سوء الفهم الصحيح لمفهوم وطرق    

بل على العكس قد ، وزيادة اإلنتاجيةاستخدام العالقات اإلنسانية لتحقيق أهداف العمل  

أو ،يرجع إلـى الفهـم الخـاطئ للعالقـات اإلنـسانية والنظـر إليهـا علـى أنهـا عالقـات شخـصية            



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٨١

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

وقد يكون السبب أنها ،لشعور رؤساء األقسام أنها قد تقلل من سيطرتهم على القسم   

 .تؤثر سلباً على تحقيقهم ألهداف القسم

اً ــ اســة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس كانــت متوســطة      أن درجــة موافقــة عينــة الدر  : ثاني

 :جميع العبارات الخاصة بمهارة إدارة الوقت على التوالي

 .يستخدم مبدأ الشورى في العمل -

 .يعترف بقدرات اآلخرين وجهودهم -

 .يخصص وقت لزمالئه من أعضاء هيئة التدريس لالستفسار -

 .يتعامل بحزم في إدارة القسم -

 .فية ووضوحيتعامل مع زمالئه بالقسم بشفا -

 .يتعامل بايجابية مع الشخصيات المختلفة -

 .يعمل على تهيئة مناخ أكاديمي فاعل -

 .يتقبل النقد الهادف من زمالئه في العمل -

 .يوفر األجواء المناسبة لرفع الروح المعنوية لدى أعضاء القسم -

وتـشير قـيم االنحرافــات   ) ٣٫٣٥-٢٫٩٧(حيـث تراوحـت قــيم المتوسـط الحـسابي بــين     

وقد يعـود  ،إلى وجود درجة عالية جـداً مـن التـشتت   ) ١٫٣٤-١٫١٣(ية التي تراوحت بين      المعيار

السبب إلى أن اإلدارة داخل األقسام العلمية تتم وفق اجتهـادات ذاتيـة مـن رؤسـائها دون      

وهــذا يعنــي أن ،االعتمــاد علــى األســس العلميــة والطــرق الــصحيحة إلدارة األقــسام العلمية  

لعديـــد مـــن المهـــارات اإلداريـــة الالزمـــة لنجـــاح العمـــل اإلداري      رؤســـاء األقـــسام يفتقـــدون ا  

 .واألكاديمي بها وخصوصاً ما يتعلق بالعالقات اإلنسانية



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ٨٢

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

مــا تقيــيم مهــارة المــشاركة لرؤســاء األقــسام العلميــة بالجامعــات   :الــسؤال التاســع

 السعودية الحكومية؟

 واالنحرافـات  لإلجابة على هذا السؤال قـام الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابية       

ــــات    ــــدريس بالجامعــ ــ ــــة الت ــ ــــضاء هيئ ــــن أعــ ــــة مــ ــــة الدراســ ــ ــــراد عين ــــات أفــ ــــة إلجابــ ــ المعياري

 :والتي جاءت على النحو التالي،السعودية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها لمهارة ) ١٤(جدول رقم 

 المشاركة
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
الترتيب المعياري

 ٣ ١٫٢٧ ٣٫٢٠ .عمل على توفير مناخ يسوده روح التعاون وعمل الفريقي ١
يـــسهم فــــي مـــشاركة أعــــضاء هيئـــة التــــدريس بــــشكل      ٢

 ٥ ١٫٢٤ ٣٫١٤ .جماعي لحل مشكالت العمل

يعقد االجتماعات مـع أعـضاء هيئـة التـدريس ألجـل تطـوير           ٣
 ٢ ١٫٢٢ ٣٫٣٠ .العمل األكاديمي

 ١ ١٫١٩ ٣٫٣٤ .حونه من أفكار وآراءيستمع جيداً لآلخرين لفهم ما يقتر ٤
يــشرك أعــضاء مجلــس القــسم فــي اختيــار أعــضاء هيئــة        ٥

 ٧ ١٫٣٨ ٢٫٩٨ .التدريس الجدد

يـــــشرك أعـــــضاء مجلـــــس القـــــسم فـــــي توزيـــــع األعبـــــاء     ٦
 ٤ ١٫٢٤ ٣٫١٩ .التدريسية

يشرك أعضاء مجلس القسم في توزيع األعمال المتعلقة  ٧
 ٩ ١٫٣٩ ٢٫٨٧ .لميةباإلشراف والمناقشة على الرسائل الع

يعمـل علــى تفعيــل اللجنــة االجتماعيــة لزيــادة التــرابط بــين    ٨
 ١٠ ١٫٣٨ ٢٫٧٦ .أعضاء القسم

 ٦ ١٫٢٥ ٣٫٠٣ .يسهم في بناء فرق العمل ويتفاعل معها ٩
 ٨ ١٫٢٧ ٢٫٨٩ .يسهم في تشكيل ثقافة إدارية وتربوية في مجال عمله ١٠

  ١٫٢٨ ٣٫٠٧ المتوسط الحسابي العام لمحور المشاركة

 :ما يلي) ١٤(يتضح من الجدول رقم 

ــــة   أن : أوالً ــة عينـ ــة موافقــ ــة  درجــ ــــارة    الدراســ ــى مهـ ــــدريس علــ ــة التـ ــضاء هيئــ ــــن أعــ مـ

إلـــى وجـــود ) ١٫٢٨(وتـــشير قيمـــة اإلنحـــراف المعيـــاري  ،)٣٫٠٧(المــشاركة كانـــت متوســـطة  

وهذا يعنــي أن درجــة مــشاركة رؤســاء األقــسام العلميــة      ،درجــة عاليــة جــداً مــن التــشتت    

عضاء القسم متوسطة؛ وقد يكون سبب ذلك يعود إلـى أن األقـسام العلميـة تفتقـد إلـى        أل



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٨٣

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

وقد يكون العمل اإلداري قائم نمط محدد مـن اإلدارة  ،ثقافة العمل التشاركي بين أعضائه   

وغيــاب العالقــات اإلنــسانية تــؤدي إلــى ضــعف فــي       ،أثــر علــى مــشاركة األعــضاء فــي العمل    

 .العمل الجماعي

جة موافقة عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة على   أن در : ثانياً

 :جميع العبارات الخاصة بمهارة إدارة الوقت على التوالي

 .يستمع جيداً لآلخرين لفهم ما يقترحونه من أفكار وآراء -

 .يعقد االجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس ألجل تطوير العمل األكاديمي -

 .ده روح التعاون وعمل الفريقيعمل على توفير مناخ يسو -

 .يشرك أعضاء مجلس القسم في توزيع األعباء التدريسية -

يــسهم فــي مــشاركة أعــضاء هيئــة التــدريس بــشكل جمــاعي لحــل مــشكالت       -

 .العمل

 .يسهم في بناء فرق العمل ويتفاعل معها -

 .يشرك أعضاء مجلس القسم في اختيار أعضاء هيئة التدريس الجدد -

 .إدارية وتربوية في مجال عملهيسهم في تشكيل ثقافة  -

ــــراف    - ــــة باإلشـ ــــال المتعلقـ ــــع األعمـ ــــي توزيـ ــــسم فـ ــــضاء مجلـــــس القـ ــــشرك أعـ يـ

 .والمناقشة على الرسائل العلمية

 .يعمل على تفعيل اللجنة االجتماعية لزيادة الترابط بين أعضاء القسم -

وتـشير قــيم االنحرافــات  ) ٣٫٣٤-٢٫٧٦(حيـث تراوحــت قـيم المتوســط الحـسابي بــين    

وقد يعـود  ،إلى وجود درجة عالية جـداً مـن التـشتت   ) ١٫٣٩-١٫١٩(رية التي تراوحت بين    المعيا

الــسبب فــي ذلــك إلــى اخــتالف بيئــات األقــسام العلميــة وتنوعهــا فــي الجامعــات الــسعودية     

 .باإلضافة إلى تنوع وتعدد األدوار المطلوبة من رؤساء األقسام تحديداً



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ٨٤

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

التقــــويم لرؤســــاء األقــــسام العلميــــة   مــــا تقيــــيم مهــــارة الرقابــــة و :الــــسؤال العاشــــر

 بالجامعات السعودية الحكومية؟

لإلجابة على هذا السؤال قـام الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات         

ــــات    ــــدريس بالجامعــ ــ ــــة الت ــ ــــضاء هيئ ــــن أعــ ــــة مــ ــــة الدراســ ــ ــــراد عين ــــات أفــ ــــة إلجابــ ــ المعياري

 :والتي جاءت على النحو التالي،السعودية

توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبها لمهارة الرقابة الم) ١٥(جدول رقم 

 والتقويم
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 الترتيب المعياري

 ٢ ١٫١٧ ٢٫٩٨ .يشارك في تقويم نتائج أساليب العمل ١
يوظــف أســاليب اإلدارة التربويــة فــي تنفيــذ      ٢

 ١٠ ١٫١٩ ٢٫٧٩ .الخطط

ــرا    ٣ ــويم البـــ ــي تقـــ ــة يـــــسهم فـــ مج التعليميـــ
 ٣ ١٫١٨ ٢٫٩٧ .األكاديمية

 ٩ ١٫٢٢ ٢٫٨٤ .يسهم في وضع معايير األداء الجيد ٤
يــدرك أهميــة تكامــل المعلومــات واألفكــار   ٥

 ٤ ١٫١٨ ٢٫٩٦ .بطريقة تسهل عملية التقويم

يوظــــــــف المبــــــــادئ األساســــــــية للتقــــــــويم   ٦
 ٨ ١٫١٦ ٢٫٨٨ .وتطبيقاتها في العملية األكاديمية

يب التقـــويم المتنوعــة فـــي  يــستخدم أســال   ٧
 ٧ ١٫١٤ ٢٫٨٩ .ضوء أسس التقويم

ــذاتي المـــستمر      ٨ ــراء التقـــويم الـ يـــشجع إجـ
 ٥ ١٫١٥ ٢٫٩٤ لتطوير العملية التعليمية واإلدارية

يـــستفيد مـــن نتـــائج التقـــويم فـــي معالجـــة        ٩
 ٦ ١٫٢٥ ٢٫٩٣ .األخطاء وتعزيز النجاح

ينفذ الخطط حسب الجدول الزمنـي المعـد      ١٠
 ١ ١٫١٣ ٣٫٠٩ .لكل خطة

  ١٫١٧ ٢٫٩٣ المتوسط الحسابي العام لمحور الرقابة والتقويم

 :ما يلي) ١٥(يتضح من الجدول رقم 

مــن أعــضاء هيئــة التــدريس علــى مهــارة الرقابــة  الدراســة درجــة موافقــة عينــة أن : أوالً

إلـى وجـود درجـة    ) ١٫١٧(وتشير قيمة اإلنحـراف المعيـاري    ،)٢٫٩٣(والتقويم كانت متوسطة    

وهذا يعنــي أن الرقابــة والتقــويم التــي تــتم داخــل األقــسام العلميــة دون   ،اليــة مــن التــشتتع



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٨٥

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

المــستوى المطلـــوب وقــد يكـــون الــسبب فـــي ذلـــك عــدم وجـــود خطــط واضـــحة ومحـــددة       

وأن مــا ،للعمـل اإلداري واألكــاديمي داخــل األقـسام وعليهــا يــتم مراقبـة األعمــال وتقويمهــا    

 .ى قدرة رئيس القسم اإلدارية وخبرتهيتم داخل األقسام العلمية يعتمد عل

أن درجة موافقة عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة على    : ثانياً

 :جميع العبارات الخاصة بمهارة الرقابة والتقويم على التوالي

 .ينفذ الخطط حسب الجدول الزمني المعد لكل خطة -

 .يشارك في تقويم نتائج أساليب العمل -

 .ويم البرامج التعليمية األكاديميةيسهم في تق -

 .يدرك أهمية تكامل المعلومات واألفكار بطريقة تسهل عملية التقويم -

 يشجع إجراء التقويم الذاتي المستمر لتطوير العملية التعليمية واإلدارية -

 .يستفيد من نتائج التقويم في معالجة األخطاء وتعزيز النجاح -

 . ضوء أسس التقويميستخدم أساليب التقويم المتنوعة في -

 .يوظف المبادئ األساسية للتقويم وتطبيقاتها في العملية األكاديمية -

 .يسهم في وضع معايير األداء الجيد -

 .يوظف أساليب اإلدارة التربوية في تنفيذ الخطط -

وتــشير قــيم االنحرافــات ) ٣٫٠٩-٢٫٧٩(حيـث تراوحــت قــيم المتوســط الحـسابي بــين    

وقد يعـود  ،إلى وجود درجة عاليـة جـداً مـن التـشتت    ) ١٫٢٥-١٫١٣(المعيارية التي تراوحت بين    

ــاديمي داخـــل           ــة إلـــى المتوســـط إلـــى أن العمـــل اإلداري واألكـ الـــسبب فـــي انخفـــاض الدرجـ

األقـسام العلميـة عمـل تكـاملي وشـمولي ويكـون وفـق خطـط علميـة إداريـة مدروســة وال           

 . يتعمد على االجتهادات الشخصية وهذا ما تفتقده األقسام



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ٨٦

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

ــــ ــــات     خالصـ ــــة بالجامعـ ــــسام العلميـ ــــاء األقـ ــــة لرؤسـ ــــارات اإلداريـ ــــيم المهـ ــــائج تقيـ ة نتـ

 :السعودية الحكومية

يبــين الجـــدول التــالي قـــيم المتوســـط الحــسابي للمهـــارات اإلداريــة لرؤســـاء األقـــسام      

 :العلمية بالجامعات السعودية الحكومية

ام العلمية المتوسطات الحسابية للمهارات اإلدارية لرؤساء األقس) ١٦(جدول رقم 

 وترتيبها
 الترتيب المتوسط الحسابي المهارات اإلدارية م
 ٨ ٣٫٠٢ مهارة التخطيط ١
 ١ ٣٫٢٧ مهارة التنظيم ٢
 ١٠ ٢٫٨٩ مهارة التطوير ٣
 ٧ ٣٫٠٥ مهارة اإلشراف والمتابعة ٤
 ٥ ٣٫١٣ مهارة اتخاذ القرارات وحل المشكالت ٥
 ٢ ٣٫٢٥ مهارات االتصال والتواصل ٦
 ٤ ٣٫١٨ ة إدارة الوقتمهار ٧
 ٣ ٣٫٢٢ مهارة العالقات اإلنسانية ٨
 ٦ ٣٫٠٧ مهارة المشاركة والعمل الجماعي ٩
 ٩ ٢٫٩٣ مهارة الرقابة والتقويم ١٠
 ٣٫١٠ المتوسط الحسابي العام للمهارات اإلدارية 

 :ما يلي) ١٦(يتضح من الجدول رقم 

ــام للمهـــارا    : أوالً ت اإلداريـــة لرؤســـاء األقـــسام   تـــشير قيمـــة المتوســـط الحـــسابي العـ

وهذا يدل على ،وهي درجة متوسطة حسب فئات المقياس المستخدم  ) ٣٫١٠(العلمية إلى   

أن رؤســـاء األقـــسام العلميـــة يفتقـــدون إلـــى المهـــارات اإلداريـــة العاليـــة والتـــي تـــسهم فـــي     

ــــالي أهــــداف الجامعــــات الــــسعودية    وينبغي علــــى ،تحقيــــق أهــــداف األقــــسام العلميــــة وبالت

ين فـــي الجامعـــات الـــسعودية أن يختـــاروا ويرشـــحوا رؤســـاء أقـــسام يمتلكـــون      المـــسؤول

أو أن يكــون هنــاك برنــامج تـدريبي لتطــوير المهــارات اإلداريــة   ،مهـارات إداريــة بدرجــة عاليـة  

 .لرؤساء األقسام العلمية

اً ــ علــى الــرغم مــن تــدني درجــة المتوســط الحــسابي حــسب المقيــاس إال أنــه تــم         : ثاني

والتـي جـاءت   ،)١٦(دارية حـسب قـيم متوسـطها كمـا فـي الجـدول رقـم        ترتيب المهارات اإل 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٨٧

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

مهــارة التنظــيم فــي المرتبــة األولــى ويليهــا مهــارة االتــصال والتواصــل ثــم مهــارة العالقــات           

مما يعني أن األقسام العلميـة تفتقـد   ،وفي المرتبة األخيرة جاءت مهارة التطوير     ،اإلنسانية

 .إلى الخطط والبرامج التطويريه

مهــارة التنظــيم تــأتي فــي مقدمــة المهــارات وهــذا أمــر طبيعــي ألن هنــاك       نجــد أن  -

 .اهتمام من رؤساء األقسام تجاه تسيير العمل بالقسم فيظهرون ذلك

ــه          - ــ ــا لـ ــ ــــة ولزومهـ ــــسام العلميـ ــــيط لألقـ ــارة التخطـ ــ ــــة مهـ ــــن أهميـ ــــرغم مـ ــــى الـ علـ

 .إال أنها تأتي في مرتبة متأخرة،فإن غيابها يدل على ضعف القسم،ولتطويره

ــأتي  - ــات         تــ ــن أن الجامعــ ــــرغم مــ ــى ال ــارات علــ ــؤخرة المهــ ــي مــ ــارة التطــــوير فــ مهــ

فكيــف يحــدث التطــوير دون أن يمتلــك رؤســاء    ،الــسعودية تــسعى نحــو التطوير 

 .األقسام لتلك المهارة

وأي يعمـل يـتم دون رقابـة    ،نجد أن مهارة الرقابة والتقويم تأتي في مرتبـة متـأخرة    -

 .على سير العمل داخل األقسامأو تقويم يعني فشله وبالتالي ينعكس سلباً 

 :توصيات الدراسة

مراجعة معايير اختيار وتعيين رؤساء األقسام العلمية والتـي ال ينبغـي أن تعتمـد       -

 .فقط على الخبرة في مجال البحث والتدريس

إعادة تأهيل وتـدريب رؤسـاء األقـسام العلميـة بالجامعـات الـسعودية مـن خـالل             -

القيــام بــأدوارهم اإلداريــة والعلميــة واألكاديميــة بمــا      تطــوير مهــاراتهم اإلداريــة مــن أجــل     

 .ويسهم في تطويرها،يحقق أهداف األقسام

وضع آلية وبرنامج الختيار وترشيح مـن يتـولى رئاسـة األقـسام العلميـة بالكليـات           -

علــى أن يكــون مــن ضــمن معــايير االختيــار والترشــيح أن يمتلــك المهــارات اإلداريــة الالزمــة      

 .لمسؤوليات العلمية واإلدارية واألكاديميةللقيام باألدوار وا
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ــــة     - ــــسام العلميـ ــــاء األقـ ــــسؤوليات رؤسـ ــــام ومـ ــــيف أدوار ومهـ ــــى توصـ ــــل علـ العمـ

بالجامعــات الــسعودية عــن طريــق إعــداد الئحــة تفــصيلية لهــذه األدوار والمــسؤوليات فــي          

 .المجال اإلداري والعلمي واألكاديمي وخدمة المجتمع

ــشري    - ــة والبــ ــات الماديــ ــة    تــــوفير اإلمكانــ ــاء األقــــسام العلميــ ة الالزمــــة ألداء رؤســ

 .لمهامهم ومسؤولياتهم اإلدارية والعلمية واألكاديمية

 :الدراسات المقترحة

إجراء دراسة تهـدف إلـى وصـف المهـام والمـسؤوليات واألدوار الخاصـة برؤسـاء            -

 .األقسام العلمية بالجامعات السعودية

ــد االحتياجـــات التدريبيـــة مـــن ال      - ــاء   إجـــراء دراســـة لتحديـ مهـــارات اإلداريـــة لرؤسـ

 .األقسام العلمية

إجـراء دراسـة لتقيـيم المهـارات اإلداريـة لعمـداء الكليـات ووكالئهـا بالجامعــات          -

 .السعودية الحكومية

 
@    @    @ 
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 :المراجع
 :المراجع العربية: أوالً

ــا العلميــــة للنــــشر . إدارة الــــصفوف وتنظيمهــــا). م٢٠٠١(محمــــد خمــــيس ،أبــــو عزة -  ،١ط،دار يافــ

 .األردن،انعم

 .مفهوم المشاركة في اتخاذ القرارات). م٢٠١٠(محمد أحمد ،إسماعيل -

ــ ١٤٢٥(علــي شــتوي  ،آل زاهر - بــرامج التطــوير المهنــي لعــضو هيئــة التــدريس فــي الجامعــات        ). هـ

 .مكة المكرمة. معهد البحوث. السعودية

اديميــة فــي   تطــوير الممارســات القياديــة لرؤســاء األقــسام األك     ). م٢٠٠٥(علــي ناصــر  ،آل زاهر -

 .أبها. جامعة الملك خالد،رسالة ماجستير غير منشورة. مؤسسات التعليم العالي

أســس تقــويم البــرامج األكاديميــة فــي التعلــيم  ). م١٩٩٨(عبــدالعزيز بــن عبــدالوهاب ،البابطين -

 .الرياض،الجزء الثالث،ندوة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية: العالي

-اإلدارة والتخطيط التربوي). م٢٠٠٥(سامي  ،عبدالرحمن ورضوان،لشالشخالد  وا،بن دهيش -

 .الرياض. مكتبة الرشد". أسس نظرية وتطبيقات عملية

. تقــــديم تومــــاس أ. حــــاالت وتعليقــــات: إدارة القــــسم األكــــاديمي). م١٩٩٢(بينــــت . ب. جــــون -

 .النهضة العربيةدار ،القاهرة،صالح عبدالخالق عبدالجواد،تعريب جابر عبدالمحيد جابر،إيمين

آراء رؤســاء األقــسام األكاديميــة فــي جامعــة ذمــار نحــو مهــام   ). م٢٠١٠(نــصر محمــد ،الحجيلي -

 .دمشق.٢٦المجلد ،مجلة جامعة دمشق. اإلدارية واألكاديمية

ــ ١٤١٢(عبــدالكريم ضــيف اهللا  ،الحربي - القيــادة اإلداريــة لرؤســاء األقــسام العلميــة بجامعــة       ). هـ

جامعـة الملـك   ،كلية التربية،رسالة ماجستير غيـر منـشورة  ،حليليةدراسة ت . الملك عبدالعزيز 

 .المدينة المنورة،عبدالعزيز

اإلدارة اإلبداعيـة فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي بالمملكـة       ). م٢٠٠٨(محمد بن محمـد     ،الحربي -

 .الرياض،جامعة الملك سعود،رسالة ماجستير غير منشورة،نموذج مقترح. العربية السعودية

أدوار : رؤساء األقسام األكادييمن في القرن الحادي والعـشرين  ). م١٩٩٩(بداهللا  منير ع ،حربي -

 .القاهرة،٥١ع،مجلة التربية المعاصرة. وتحديات متوقعة واحتياجات تدريبية واجبة

ــماعيل  ،حجي - ــية ). م١٩٩٨(أحمـــــــــد إســـــــ ــة واإلدارة المدرســـــــ ــر . اإلدارة التعليميـــــــ دار الفكـــــــ

 .القاهرة،العربي
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مدى مساهمة رؤساء األقسام العلمية في تطـوير العلميـة التعليميـة    ). هـ١٤٢٠(عبداهللا  ،الخياط -

 .جامعة أم القرى،كلية التربية،رسالة ماجستير غير منشورة. في جامعة أم القرى

ضــمن فعاليــات نـدوة وســائل وأســاليب زيــادة   : مــن هــو المـدير الفعــال ). م١٩٨٢(عبـدالباري  ،درة -

 .عمان،المنظمة العربية للعلوم اإلدارية. الكفاية االنتاجية في المؤسسات العامة

 .الرياض،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.هـ١٤٢٨،دليل الكليات واألقسام العلمية -

 .الرياض،جامعة الملك سعود.هـ١٤٢٨،دليل الكليات واألقسام العلمية -

 .مكة المكرمة،جامعة أم القرى.هـ١٤٢٨،دليل الكليات واألقسام العلمية -

أداء رؤســـاء األقـــسام األكاديميـــة  ). م٢٠٠٥(جمال محمـــد ،والسيـــسي،جمال علي،الدهـــشان -

بحــث مقــدم إلــى  . لمــسؤولياتهم المهنيــة وعالقتــه برضــا أعــضاء هيئــة التــدريس عــن عملهــم    

المـؤتمر الــسنوي الثــاني عـشر لمركــز تطــوير التعلــيم الجـامعي بعنــوان تطــوير أداء الجامعــات      

 .القاهرة. جامعة عين شمس،لة ونظم االعتمادالعربية في ضوء معايير الجودة الشام

ــد   ،الذويبي - ــن محمـ ــد بـ ــا بالتعامـــل مـــع      ). م٢٠٠٥(فهـ ــصية وعالقتهـ ــارات اإلداريـــة والشخـ المهـ

 .الرياض،جامعة األمير نايف للعلوم األمنية،قسم العلوم اإلدارية،رسالة ماجستير. الجمهور

مجلـــة . رســـية مـــن منظـــور نظمـــي الوظـــائف الحديثـــة لـــإلدارة المد). م١٩٩٥(ضـــياء الـــدين  ،زاهر -

 .العدد الرابع،المجلد األول،مستقبل التربية العربية

أهميــة المهــارات اإلداريــة للمــديرين ورؤســاء األقــسام واإلداريــين فــي        ). م٢٠٠١(دالل ،الزعبــي -

المجلـد  ،مجلـة جامعـة جامعـة دمـشق للعلـوم التربوية     . الجامعات اإلردنية مـن وجهـة نظـرهم        

 .٣العدد،١٧

التجربــة األمريكيــة فــي تقــويم مؤســسات التعلــيم العــالي      ). م١٩٩٨(ســعد عبــداهللا  ،الزهراني -

نــــــدوة التعلـــــيم العــــــالي فـــــي المملكــــــة العربيــــــة    . مايـــــستفاد منهــــــا للجامعـــــات الــــــسعودية  

 .الرياض،الجزء الثالث،السعودية

. السلوك اإلداري لعمليات اتخذ القرار في المؤسـسات اإلداريـة   ). م٢٠٠٣(هربرت أي   ،سايمون -

 .الرياض. جمة عبدالرحمن الهيجان وعبداهللا هنيةتر

تطوير الدور اإلداري والقيادي لـرئيس القـسم األكـاديمي فـي جامعـة       ). م٢٠٠٣(جودت  ،سعادة -

 .بحث مقدم إلى مؤتمر جامعة النجاح الوطنية. النجاح الوطنية

ــالمة - ــد ،ســ ــسية والتربويــــة    ). م١٩٩٣(عبدالحافظ محمــ ــصال وأســــسها النفــ ــائل االتــ دار . وســ

 .األردن، عمان،١ط،الفكر
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 .القاهرة،دار غريب. المهارات اإلدارية والقيادية للمدير المتفوق). م١٩٩٩(علي ،السلمي -

االحتياجــات التدريبيــة لرؤســاء األقــسام األكاديميــة بالجامعــات     ). م٢٠٠٢(هدى ســعد ،الــسيد -

ة المصرية الجمعي. المصرية بالتطبيق على جامعة طنطا في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة

 ،القاهرة ،العدد السابع،السنة الخامسة،مجلة كلية التربية  ،للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية   

 .الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية

 .الرياض. مكتبة الرشد. نظريات في اإلدارة التربوية). م٢٠٠٣(فريز محمود أحمد ،الشعلوط -

البيئة المدرسية وأثرها على تنمية المهارات اإلبداعية ). م٢٠٠٠(زينب  ،وفاء وعبدالصمد ،شلبي -

 .المنوفية،مجلة بحوث االقتصاد. في االقتصاد

دراســة ألعــضاء  : كفــاءة رئــيس القــسم األكــاديمي ). م١٩٩٤(عبدالمجيد عبــدالتواب  ،شــيحة -

 .قطر،)١١(العدد ،مجلة كلية التربية-حولية. هيئة التدريس بجامعة قطر

عوامل استثمار الوقت المدرسي ودرجة توفرها بمدارس ). هـ١٤٢٧(كامل عبدالعزيز ،الصحفي -

التعليم العام للبنين التابعة إلدارة التربية والتعليم بمحافظة المهد من وجهة نظر مديري تلك 

 .جامعة أم القرى،كلية التربية،رسالة ماجستير غير منشورة. المدارس

مطـابع  . العالقـات العامـة والعالقـات اإلنـسانية    ). هـ١٤٠٥(د  عما،إبراهيم و الجريفاني  ،الطخيس -

 .الرياض،الشرق األوسط

تطوير اإلدارة المدرسية لمرحلة التعليم األساسي في جمهورية ). م١٩٩٦(نهلة عبدالقادر ،طه -

جامعة ،كلية التربية،رسالة دكتوراه غير منشورة. مصر العربية في ضوء مفهوم إدارة الوقت

 .عين الشمس

مهـام رؤســاء األقـسام وصــفاتهم   ). م١٩٩٧(يوسـف محمــود  ،بيومي محمــد و قطامي،اويضـح  -

الشخصية كما يتوقعهـا أعـضاء هيئـة التـدريس فـي كليـة التربيـة والعلـوم اإلسـالمية بجامعـة                

 .مسقط،العدد الثامن والستون،مجلة اإلداري. السلطان قابوس

س الثانوية بمدينـة الطـائف مـن وجهـة     إدارة الوقت لدى مديري المدار). هـ١٤٢٩(محمد  ،الغامدي -

 .جامعة أم القرى،كلية التربية،رسالة ماجستير غير منشورة. نظر وكالئهم

الــشركة العربيـــة للنـــشر  . أساســيات اإلدارة والتنظـــيم ). م١٩٩٢(محمــد عبـــداهللا  ،عبدالرحيم -

 .القاهرة،والتوزيع

 ،الطبعــة الرابعــة . يةالمــدخل إلــى البحــث فــي العلــوم الــسلوك  ). هـــ١٤٢٧(صالح حمــد ،العــساف -

 .الرياض ،العبيكان مكتبة



 

 
 األقسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات اإلدارية لرؤساء ٩٢

 خالد عواض عبداهللا الثبيتي.د

دار الـــشروق للنـــشر   . ســـلوك المنظمـــة ســـلوك الفـــرد والجماعـــة     ). م٢٠٠٣(ماجـــدة  ،العطية -

 .األردن،عمان،والتوزيع

مجلة مركز . القدرات القيادية لرؤساء األقسام في الجامعات األردنية). م٢٠٠٣(صالح ،عليمات -

 .قطر،٢٣ العدد،البحوث التربوية بجامعة قطر

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية نحو أداء رؤساء ). م١٩٩٨(بسام  ،العمري -

 .الجامعة األردنية،٢عدد،٢٥مجلد ،مجلة دراسات العلوم التربوية. األقسام األكاديمية

رسالة . العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرارات في الشرطة). م٢٠٠٠(طاهر حمدان ،العمري -

 .الرياض،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،اجستيرم

التطــــوير المهنــــي لرؤســـاء األقــــسام األكاديميــــة   ). م٢٠٠٧(إبراهيم ســــليمان عـــودة  ،العـــودة  -

 .الرياض،جامعة الملك سعود،رسالة دكتوراه غير منشورة. بالجامعات السعودية

ــدني عبــــدالقادر  ،عالقي - ــ ١٤٢٠(مــ .  والقــــرارات اإلداريــــة  اإلدارة دراســــة تحليليــــة للوظــــائف   ). هـــ

 .جدة،مكتبة دار جدة،٩ط

المــشكالت التــي تواجــه رؤســاء األقــسام األكاديميــة فــي كليــات     ). هـــ١٤٢٥(حمــدان ،الغامدي -

ــرات       ــوء بعـــــض المتغيـــ ــي ضـــ ــة الـــــسعودية فـــ ــة العربيـــ ــين بالمملكـــ ــة كليـــــات  . المعلمـــ مجلـــ

 .٢العدد،٤المجلد ،المعلمين

ــد  ،فالتة - ـــ١٤١٢(مــــصطفى محمــ ــدخل إلــــى الت ). هــ ــصال والتعلــــيم    المــ ــي االتــ ــة فــ ــات الحديثــ . قنيــ

 .الرياض،.٢ط،مطابع جامعة الملك سعود،الرياض

إدارة موارد األسـرة وعالقتهـا بـالتوافق االجتمـاعي والدراسـي      ). م٢٠٠٣(سميرة أحمد   ،الفيفي -

 ،رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة    . للطالبة المتزوجة بالمرحلة الجامعية بمدينـة مكـة المكرمـة    

 .مكة المكرمة،معة أم القرىجا،كلية التربية

ورقـة عمـل فـي    ).  األسـاليب - المـداخل -المفهوم(التطوير اإلداري   ). هـ١٤١٦(سالم  ،القحطاني -

 .الرياض،المؤتمر الثاني للجمعية السعودية لإلدارة

 .بيروت،دار افكر العربي. نحو إدارة تربوية واعية). م١٩٩٣(محمود عبدالقادر ،قراقزة -

مجلــة جامعــة الملــك   . تقــويم أداء رؤســاء األقــسام األكاديميــة  ). م١٩٨٩(علــي ســعد  ،القرني -

 .الرياض،سعود

اإلثراء الوظيفي لمهام الهيئة اإلدارية بأقسام كليات البنات ). م٢٠٠٥(سهام محمد  ،كعكي -

 .٢العدد،٦المجلد ،مجلة العلوم التربوية والنفسية. التربوية في المملكة العربية السعودية



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩٣

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

ــة فــــي      ).م٢٠٠٦(جاســــم يوســــف  ،الكندري - ــاء األقــــسام العلميــ ــي يمارســــها رؤســ األدوار التــ

 .٢٩السنة ،العدد الستون،رسالة الخليج العربي. مؤسسات التعليم العالي

 .مكة المكرمة،١ط. وسائل االتصال التعليمية). هـ١٤١٨(إحسان محمد ،كنسارة -

 .األردن،عمان،يعدار الثقافة للنشر والتوز. القيادة اإلدارية). م٢٠٠٧(نواف سالم ،كنعان -

 .القاهرة،عالم الكتب للطباعة والنشر،٩ط. اإلدارة المنزلية). م٢٠٠١(كوثر حسين ،كوجك -

. الـــدور القيــادي لعمـــداء الكليــات فـــي الجامعــات العربيـــة    ). م٢٠٠٤(بــسمات فيــصل   ،محجوب -

 .القاهرة،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

ة الالزمـة للعمـداء ورؤسـاء األقـسام العلميـة      الكفايـات اإلداريـ  ). م٢٠٠٨(سعدية عويد   ،مزعل -

جامعة ،رســالة ماجــستير غيــر منــشورة   . فــي هيئــة التعلــيم التقنــي إلــى مجلــس كليــة التربيــة      

 .القاهرة،بغداد

 .مصر،القاهرة،عالم الكتب. اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقها). م١٩٩٨(محمد منير ،مرسي -

اإلداري لرؤســاء األقــسام األكاديميــة بالجامعــات  تطــوير األداء ). م٢٠٠٧(مروان وليــد ،المــصري -

الجامعة ،رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة    . الفلسطينية فـي ضـوء مبـادئ إدارة الجـودة الـشاملة      

 .اإلسالمية بغزة

اإلدارة التربوية مفهومهـا ونظرياتهـا   ). هـ١٤٠٦(نجاة عبداهللا  ،صالح عبدالحميد والنابه  ،مصطفى -

 .مارات العربية المتحدةاإل،دبي. دار القلم،١ط. ووسائلها

دار . اإلدارة المدرســية فــي ضــوء الفكــر اإلداري المعاصــر   ). م٢٠٠٢(صالح عبدالحميــد ،مــصطفى -

 .الرياض،المريخ

ورقة مقدمـة ضـمن   . مهام وواجبات رئيس القسم اإلدارية). هـ١٤٢٤(حزام بن ماطر   ،المطيري -

وكالة الجامعــة ،لملــك ســعود فعاليــات اللقــاء العلمــي لرؤســاء األقــسام األكاديميــة بجامعــة ا   

 .الرياض،للدارسات والتطوير

ــ ١٤١٤(طالل حميـــد ،مغربــل  - بحـــث مقـــدم . فاعليـــة بعــض أســـاليب تنميــة األجهـــزة األمنيــة   ). هـ

المركز العربي للدراسات األمنيـة  ،كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في العلوم األمنية   

 .الرياض،المعهد العالي للعلوم األمنية،والتدريب

توصيف وظيفـة رئـيس القـسم األكـاديمي بالجامعـات      ). م١٩٩٨(نهلة  ،مرتضى و هاشم  ،اصفن -

 .١٥العدد ،مجلة التربية العربية،نموذج مقترح. المصرية



 

 
٩٤ 

 ؤساء ا�قسام العلمية بالجامعات السعودية الحكوميةتقييم المهارات ا	دارية لر
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 مطابع الفرزدق ،٥ط.  العامة ا�سس والوظائفا	دارة). م٢٠٠١( محمد وآخرون ,النمر -

 . الرياض،التجارية

. دار الثقافة. ات جديدة في ا	دارة التعليمية في البالد العربيةاتجاه). م١٩٩١( عبدالغني ،النوري -

 .الدوحة

 التدريبية لرؤساء ا�قسام االحتياجات). م٢٠٠٢ (طفى حلمي مص، سعد السيد و أميمية،هدى -

ا�كاديمية بالجامعات المصرية بالتطبيق على جامعة طنطا في ضوء خبرات بعض الدول 

 الجمعية المصرية للتربية المقارنة ، القاهرة، العدد السابع،مسة السنة الخا،التربية. المتقدمة

 .وا	دارة التعليمية

 . بيروت،مكتبة الفالح.  إلى ا	دارة التربويةمدخل). م١٩٩٤( وليد ،هوانة -

 أداء الجودة الشخصية لدى رؤساء ا�قسام وأساليب تعزيزها معايير). م٢٠١١( صبرية ،اليحوي -

 .٢١ عدد،٧ مجلد ،مجلة ا�ردنية في العلوم التربويةال. بالجامعات السعودية
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 معوقات نجاح المشروعات التربوية التطويرية في 

 العام بالمملكة العربية السعودية التعليم
 عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

  كلية العلوم االجتماعية-قسم اإلدارة والتخطيط التربوي 

  سعود االسالميةنجامعة اإلمام محمد ب

 
 

 :ملخص الدراسة
بـرز معوقـات نجـاح المـشروعات التربويـة التطويريـة فـي المملكـة              هدفت هذه  الدراسـة للتعـرف علـى أ         

العربيـة الـسعودية، وقـد تكونــت عينـة الدراسـة مـن معلمــين فـي المراحـل الـثالث فــي التعلـيم العـام بمدينــة            

ســتبانة لجمــع المعلومــات، كمــا تــم اســتخدام  وقــد اســتخدم الباحــث اال.  معلمــا٣٤٦الريــاض، بلــغ عــددهم 

وقد أكدت النتائج على أن المعيقـات فـي محـور المـوارد البـشرية والماديـة احتلـت                   . يالمنهج الوصفي المسح  

المرتبـــة األولـــى، تلتهـــا المعيقـــات فـــي محـــور المتابعـــة والتقـــويم ثـــم المعيقـــات فـــي محـــور التنظـــيم وأخيـــراً  

المعيقــات فــي محــور التخطــيط، وهــي جميعــاً تمثــل عوامــل معيقــة بدرجــة كبيــرة حــسب المعيــار الــذي تــم   

:  يلــيكمــا أظهــرت النتــائج أن أبــرز معــوقين فــي كــل محــور مــن محــاور الدراســة كمــا . تمــاده فــي الدراســةاع

 عــدم إشــراك أصــحاب المــصلحة مــن أوليــاء أمــور الطالب،والطالب،والمعلمــين،وإدارة  -١) محــور التخطــيط(

. ة المحليــة تبنــي مــشروعات مــن بيئــات مختلفــة دون مراعــاة للبيئــ   -٢. المدرســة أثنــاء التخطــيط للمــشروع 

 ضــعف االســتفادة مــن الخبــرات  -٢.  وجــود أكثــر مــن قائــد للمــشروع وبأفكــار مختلفــة   -١) محــور التنظــيم(

عـدم وجـود آليـة دقيقـة لقيـاس          -١)محـور المتابعـة والتقـويم     . (المحلية والدولية في دراسة وتنفيـذ المـشروع       

 -١)محـور المـوارد الـشرية والماديـة    (.  ضعف فاعلية المتابعة واإلشـراف فـي المـشروع     -٢. مخرجات التعليم 

  .كثافة أعداد الطالب داخل الفصول-٢. ارتفاع أنصبة المعلمين وعدم توافقها مع متطلبات المشروع



 

 
OBSTACLES TO THE SUCCESS OF DEVELOPMENTAL 
EDUCATIONAL PROJECTS IN SAUDI PUBLIC EDUCATION 
Dr. Abdulaziz Abdulrahman Al-Aaskar 
Department of Educational Administration and Planning, Social Sciences 
College, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 
 

Abstract: 
This study aims at identifying the most significant obstacles to achieving 

success in the developmental educational projects in the Kingdom of Saudi 
Arabia. It consists of a sample of 346 teachers of the three levels of public 
education in Riyadh. The researcher uses a questionnaire for data collection, in 
addition to the descriptive survey research method. The findings of the study 
confirm that the obstacles in the section of human and financial resources lead all 
the obstacles, followed by obstacles in the section of follow up and assessment, 
then obstacles in the section of organization, and finally, obstacles in the section 
of planning.  All of these are considered measurable obstacles based on the 
criterion the study adopts. Further, the study reveals that each of the sections of 
the questionnaire contains the two most prominent obstacles. The two most 
distinguished obstacles in the section of planning are: a) not inviting parents, 
students, teachers, and the school’s administration to participate in planning 
projects; b) adopting projects from different environments regardless of the local 
environment. The two most distinct obstacles of the section of organization are: 
a) having more than one leader undertaking the project, which leads to leaders 
having conflicting ideas; and b) not making use of local and international 
experiences in studying and executing projects. The two most remarkable 
obstacles of the follow up and assessment section are: a) lacking a precise 
mechanism to assess the output of teaching; and b) the low efficiency of follow 
up and supervision of projects. The two most eminent obstacles of the section of 
human and financial resources are: a) the increase of the teacher’s teaching hours 
and its incongruence with the project's requirements; and b) the large number of 
students in classrooms.  
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  المدخل إلى الدراسة-أوال

  :مقدمة الدراسة
. إن قــضية تطــوير التعلــيم أمــست هاجــسا لجميــع الــدول والمجتمعــات دون اســتثناء  

ــيم هــو الحــل المنــشود     ــة لمواجهــةذلــك أن التعل وغيرهــا مــن المــشكالت     الفقــر والبطال

. لـشاملة االتنميـة   بل ويعـد العنـصر الفاعـل فـي تحقيـق             ،اإلقتصادية واالجتماعية والفكرية  

مــن األمــور التــي يــصعب تحقيقهــا علــى أرض   يعــد تطــوير التعلــيم ومــع تلــك األهميــة فــإن  

 أهمهـا أن التعلـيم       مـن   وقد يعود ذلك لمجموعة مـن األسـباب لعـل          ، لها كما خطط الواقع  

 مــن األســرة والمدرســة هبكافــة مؤســساتا  ومتــأثرا فــي المجتمــع ومــؤثر فــاعالاعنــصريعــد 

  ). م٢٠٠٩ العيسى، (والنظم السياسية وغيرها

قـــد مـــر التعلـــيم فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية خـــالل الخمـــسين ســـنة الماضـــية    ل

ــار التطويريـــة  التـــي تهـــدف للجمـــع بـــين تحقيـــق الكفـــاءة الداخليـــة      بسلـــسلة مـــن األفكـ

 حيث  ،فخالل الفترة الماضية تم تبني العديد من المشروعات       . والخارجية للنظام التعليمي  

، فـالتعليم الثـانوي المطـور فـي عـام         ١٣٩٥ من عـام     اًل بدء  الثانوي الشام  تم تطبيق التعليم  

تبنــي نظــام التعلــيم هـــ تــم ١٤٢٥ ثــم بعــد ســنوات أنــشئت المــدارس الرائــدة، وفــي  ،هـــ١٤٠٠

 حتـى تـسنم مـشروعات التطـوير مـشروع الملـك عبـد               ،نظام المقـررات  الثانوي المسمى ب  

إال أن  ،  ضـخمة وحـددت لـه مـدة زمنيـة لتحقيقـه           اهللا لتطوير التعليم والذي رصدت له ميزانية        

داخــل المؤســسات  مــن النتــائج  دائمــا ال تلبــي طمــوح المعنيــين بالتربيــة والتعلــيم ســواء        

 ). م٢٠٠٩العيسى،(   خارجهاالتربوية أو من

 على تدني أداء النظام التربوي طالب الكثير مـن المختـصين             تدل ومع ظهور مؤشرات  

طـــرح مـــشروعات تربويـــة تطويريـــة تمكـــن التعلـــيم فـــي بـــضرورة العمـــل علـــى تطـــويره، و

المملكة العربيـة  الـسعودية مـن تحقيـق التطـور النـوعي ومنافـسة األنظمـة التعليميـة فـي                    

وقـد القـت هـذه الـدعوات اسـتجابة مـن القيـادة        . بقيـة دول العـالم المتقـدم فـي هـذا الـشأن      

فـال بـد مـن       ولـذا    .فـي الدولـة   السياسية فصار تطوير التعليم أحد أولويات القيادة الـسياسية          
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 والتعـــرف علـــى مـــسببات   التربويـــةشروعاتمـــوقفـــة تأمليـــة ومراجعـــة وتقـــويم لتلـــك ال  

 إننا بحاجة إلى فهـم أعمـق لنظامنـا التعليمـي     .وعوائق عدم تحقيقها ألهدافها المرسومة    

وللمــشكالت التــي تواجهــه، وبحاجــة أكثــر إلــى طــرح مــشروعات تطويريــة نوعيــة تلبــي          

 .لية وتطبق بطريقة علميةالحاجة الفع

 :مشكلة الدراسة

وقـد شـهد فـي بداياتـه        . كبيـر  ماهتمـا في المملكـة العربيـة الـسعودية ب        التعليم   يحضى

إال . الطـالب والطالبـات    جميـع    اسـتيعاب    و على االلتحاق به  كميا تمثل في التشجيع     تطورًا  

ي كفاءتــه  فــمــشكالتلــم يواكــب ذلــك التطــور الــسريع تطــورا نوعيــا، وبــدأت تظهــر   أنــه 

وتـداركا لـذلك الوضـع فقـد وجهـت خطـط التنميـة المتتاليـة                . النوعية الداخليـة والخارجيـة    

عناية خاصة بتحسين نوعية التعليم، وأصـبح ذلـك الهـدف محـل اهتمـام المـسئولين عـن                   

 فـي    االهتمام مـا يخـصص للتعلـيم         ذلك ومن مؤشرات    ).ـه١٤٢٤الحقيل،  ( التربية والتعليم   

 ريــال  مليــار١٥٠ مــا يعــادل   تــم تخــصيصهـــ١٤٣٢/١٤٣٣المــالي ففــي العــام  . ميزانيــة الدولــة

كمـا أن  . هــ ١٤٣١/١٤٣٢عـن مـا تـم تخصيـصه بميزانيـة العـام المـالي           ) %٨(وبزيادة نـسبتها    

وزارة الماليـة،   (مشروع الملك عبد اهللا لتطوير التعليم قد خصص له تـسعة مليـارات ريـال                

 ). ـه١٤٣٢

ــة الــسعودية     ومــع كــل ذلــك اإلهتمــام فمــا زا    ــوي فــي المملكــة العربي ل النظــام الترب

دون ، وأنهـا    فـي أزمـة    تعـيش    ن مدارسـنا    يواجه انتقادات في جوانب عديـدة، مثـل القـول بـأ           

لـــم تـــستطع التكيـــف مـــع كثيـــر مـــن مـــستجدات العـــصر ومتطلباتـــه   و، المـــأمولطمـــوح ال

ك اآلراء النقديـة  وال شـك أن تلـ      . فيـه   ويعتبرها أكثر الطالب مكانًـا غيـر مرغـوب         ،وتحدياته

إلــى فهــم أعمــق لنظامنــا التعليمــي وللمــشكالت التــي تواجهــه،         تظهــر الحاجــة الماســة    

 م؛ العبـد    ٢٠٠٩العيـسى،   (وبحاجة أكثر إلى طرح حلول جديدة وإبداعية لتلك المشكالت        

 . )هـ١٤٣٠الكريم، 
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لتبنيها وبالرغم من المحاوالت التطويرية المتنوعة التي تسعى وزارة التربية والتعليم           

صين أن نظــام تــد مــن الدراســات، باإلضــافة إلــى تقــارير الخبــراء والمخ   يــعدفقــد أوضــحت ال 

 التـي أسـهمت     التعليم العام في المملكة العربيـة الـسعودية يعـاني عـددًا مـن المـشكالت               

 م، ص ص ٢٠٠٩( فقـد أكـد العيـسى    .في  تعثر العديد من مشروعاته عـن تحقيـق أهـدافها       

قـــد حاولـــت إطـــالق عـــشرات المبـــادرات  " زارة التربيـــة والتعلـــيم ذلـــك قـــائال إن و) ٦٠-٥٩

والمشاريع الوطنية للتطوير التربوي في خالل العشرين عاما الماضية، مثل مشاريع تطوير           

المنـــاهج وإعـــداد كتـــب دراســـية جديـــدة، وتطبيـــق مفهـــوم التقـــويم الـــشامل للمدرســـة،   

 والثانويـات الـشاملة،     ،ت المطـورة  واستحداث مسارات جديدة للتعليم الثانوي مثل الثانويا      

لكـن تـأثير تلـك المــشاريع    . والمـدارس الرائـدة، وغيرهـا مـن المـشاريع الكبيـرة والـصغيرة       

 ....بقي محدودا، إذ أنها لم تقدم حلوال جذرية وإصالحا حقيقيا لمعضالت النظـام التعليمـي         
س نتائجهـا دون     إلى وعود ينتظر النا    -مع مرور الزمن  –وسرعان ما تتحول تلك المشاريع      

 ".جدوى

ــة         كمــا يعــاني النظــام التعليمــي مــن ضــعف تطبيــق منهجيــة التخطــيط و غيــاب الرؤي

فليس هناك رؤية واضحة يتفق عليها المخططون للتعليم . المحددة للتعليم في المملكة

 ولــذلك فمــن الــصعب التعــرف علــى مــسار محــدد   ،توجــه المــشروعات التطويريــة التربويــة 

إن كثيرًا من المـشروعات والتوجهـات التطويريـة تنـتج إمـا ردة فعـل أو       لتقدم التعليم، بل  

 م ؛ العبــد ٢٠٠٩العيــسى،.( التربيــة والتعلــيمنتيجــة اجتهــادات شخــصية مــن قيــادات وزارة 

 .)ـه١٤٣٠الكريم، 

ــأثيره الواضــح علــى نجــاح تلــك        ــه ت كمــا أن ضــعف تبنــي منهجيــة إدارة المــشروعات ل

منهجيـة إدارة المـشروعات تؤكـد علـى أهميـة جميـع           المشروعات وتحقيقها ألهدافها، ف   

مراحل المشروع بدء من التحطيط وانتهاء بالتقويم، إضافة إلى توفير كافة اإلشـتراطات             

الــضرورية لنجــاح المــشروع مــن كــون المــشروع يلبــي حاجــة فعليــة، وتــوفر فريــق عمــل        

صـــحاب مؤهـــل، ومـــوارد بـــشرية وماليـــة كافيـــة تلبـــي حاجـــة المـــشروع، وتعـــاون جميـــع أ  
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 ؛ Jiang، (١٩٩٦،Gary and Balloun إضـــافة إلـــى وجـــود قائـــد فاعـــل للمـــشروع ،المـــصلحة

Ely،١٩٩٠.( 

ولين المباشـرين  ؤلقد عمدت كثيـرا مـن الدراسـات للتعـرف علـى وجهـات نظـر المـس              

 واهتمــام أقــل بــرأي المعلمــين الــذين يعــدون أحــد أهــم أصــحاب المــصلحة      ،فــي المــشروع 

عنصر الفاعل فيه والذي يعد تغييبهم أو عدم اشـراكهم فـي   المعنين بتنفيذ المشروع وال 

ــأتي هــذه الدراســة لتخــصهم    .)٢٠٠١،Frese   (مراحــل المــشروع أحــد  أســباب فــشله      وت

بــالتعرف علــى وجهــات نظــرهم حــول عوائــق نجــاح المــشروعات التربويــة التطويريــة فــي   

 .التعليم العام بالمملكة العربية السعودية ودرجة

 أسئلة الدراسة
التخطــيط، التنظــيم، المتابعــة (مــا درجــة تــأثير كــل مــن المحــاور التاليــة: لــسؤال األولا

فـــي إعاقـــة المـــشروعات التطويريـــة عـــن تحقيـــق   ) والتقـــويم، المـــوارد البـــشرية والماديـــة 

 أهدافها من وجهة نظر المعلمين؟

مــا أبــرز المعوقــات فــي محــور التخطــيط المــسببة لتعثــر المــشروعات : الــسؤال الثــاني

ــر       التر ــة نظـ ــة الـــسعودية مـــن وجهـ ــة العربيـ ــام بالمملكـ ــيم العـ ــي التعلـ ــة فـ ــة التطويريـ بويـ

 المعلمين؟

مــا أبــرز المعوقــات فــي محــور التنظــيم المــسببة لتعثــر المــشروعات    :الــسؤال الثالــث 

ــر        ــة نظـ ــة الـــسعودية مـــن وجهـ ــة العربيـ ــام بالمملكـ ــيم العـ ــي التعلـ ــة فـ ــة التطويريـ التربويـ

 المعلمين؟

ــ: الـــسؤال الرابـــع ــا أبـ رز المعوقـــات فـــي محـــور المتابعـــة والتقـــويم المـــسببة لتعثـــر   مـ

المشروعات التربوية التطويرية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية مـن وجهـة             

 نظر المعلمين؟
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مــا أبــرز المعوقــات فــي محــور المــوارد البــشرية والماديــة المــسببة   : الــسؤال الخــامس

 التعلـيم العـام بالمملكـة العربيـة الـسعودية مـن             لتعثر المشروعات التربوية التطويرية في    

 وجهة نظر المعلمين؟

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في وجهات نظـر أفـراد العينـة          : السؤال السادس  

فــي تحديــد درجــة تــأثير كــل محــور فــي تعثــر المــشروعات التربويــة تعــزى إلــى المتغيــرات      
 ؟ ) برة  سنوات الخ– التخصص –المرحلة الدراسية (:التالية

 :أهداف الدراسة

هــدفت الدراســة للتعــرف علــى أبــرز المعوقــات المــسببة لتعثــر المــشروعات التربويــة    

إضـافة  . التطويرية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمـين         

إلى التحديد الدقيق ألبرز تلك المعوقات في كل محـور مـن محـاور المـشروع المتمثلـة فـي                    

  .تخطيط و التنظيم والمتابعة والتقويم والموارد البشرية والماديةال

 :)العلمية والعملية( أهمية الدراسة 

تعد هذه الدراسة ذات أهمية من حيـث أنهـا تهـدف للتعـرف علـى األسـباب والعوامـل                    

التي تعيق تحقيق أغلب المشروعات التطويرية في مجال التعليم ألهدافها رغم مـا ينفـق        

 :ميزانيات ضخمة، وعليه يمكن تحديد أهميتها في اآلتيعليها من 

 اإلسهام في التعرف على األسباب وراء عدم فاعليـة المـشروعات التطويريـة فـي                -١

 .النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية

 التعـــرف علـــى درجـــة ومـــستوى تـــأثير كـــل محـــور مـــن محاورالدراســـة فـــي نجـــاح  -٢

 .ريةالمشروعات التربوية التطوي

 التعرف على تلك األسباب من وجهة نظر المعلمين حيث أثبتـت جميـع األبحـاث          -٣

 .اشراكهم في كافة مراحل المشروع لضمان نجاحه والدراسات على أهمية 

 . التوصل لتوصيات يمكن اإلستفادة منها في انجاح مشروعات تربوية الحقة-٤

 .لبحوث في هذا المجاليمكن أن تسد فراغا فيما يتعلق بهذا النوع من ا  -٥
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 :حدود الدراسة

ــى األســباب والعوامــل التــي تعيــق       : الحــدود الموضــوعية  ســعت الدراســة للتعــرف عل

  .تحقيق أغلب المشروعات التطويرية في مجال التعليم ألهدافها

 اقتــصرت الدراســة علــى معلمــي مــدارس التعلــيم العــام  :الحــدود المكانيــة والبــشرية

 .في مدينة الرياض) دائي، ومتوسط، وثانويابت(بنين بمراحله الثالث 

 ١٤٣٢   تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعـام الدراسـي  :الحدود الزمانية

 .هـ١٤٣٣ –

 :مصطلحات الدراسة

 :بمعنى) ٦٣٧ م، ص ١٩٧٢(ورد لفظ عائق في المعجم الوسيط (Obstacle) : المعوق

ن ال يزال يعوقه أمر عـن حاجتـه، وعاقـه عـن        والعوق والعائق م  . الحبس والصرف، والتثبيط  

 .الشيئ عوقا منعه وشغله عنه

كــــل األشــــياء أو األشــــخاص أو األشــــكال " بأنــــه ) ٥٠٨ ص،٢٠٠٥(وعرفــــه جــــرجس

 ."االجتماعية التي يمكن أن تكون عائقا يحول دون أن يحقق اإلنسان أهدافه وطموحاته

بات التـي ترجـع لخلـل فـي         وتعرف المعوقات إجرائيا فـي هـذه الدراسـة بجميـع الـصعو            

ي تقف حائال دون تحقيـق المـشروعات        التخطيط والتنظيم والرقابة والبيئة المدرسية والت     

  .التربوية ألهدافها المحددة

مجهود مؤقت يتم القيام به إلنشاء خدمـة أو منـتج   " يعرف بأنه   Project):(المشروع

 ).٥ص ، م٢٠٠٤الدليل المعرفي إلدارة المشروعات، " ( أو نتيجة فريدة

عبارة عن مجموعـة مـن العمليـات أو        بأنه  ) ٢٤ م ص    ٢٠٠٦( كما يعرفه دباس والعربي   

النشاطات تربطها عالقات محددة ومعروفـة تنفـذ بـزمن محـدد بغـرض تحقيـق مجموعـة          

  :من األهداف ويتصف المشروع بالصفات التالية

  .فريد من نوعه -أ 
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  .ينله دورة حياة ببداية ونهاية محددت  - ب

 له إطار عمل مقسم إلى نشاطات معرفة  - ت

  .يهدف إلى تحقيق أغراض محددة -  ث

  .له موازنة محددة -  ج

  .يستخدم موارد متعددة - ح

جرائيا في هذه الدراسة بجميع التجـارب التربويـة المنفـذة        إويعرف الباحث المشروع    

كافــة محــاور العمليــة التعليميــة  أو التــي يــتم تنفيــذها مــن قبــل وزارة التربيــة والتعلــيم  فــي   

 .والتي تسعى من خاللها تحقيق التطوير التربوي المنشود

تطبيـق المعرفـة والمهـارة    " تعرف بأنها(project management ) : إدارة المشروعات

ويــتم . واألدوات واألســاليب التقنيــة علــى أنــشطة المــشروع لتحقيــق متطلبــات المــشروع  

بتــداء يــق عمليــات إدارة المــشروع وتكاملهــا مــن اال    تحقيــق إدارة المــشروعات عــن طر  

 ).٨ص ، م٢٠٠٤الدليل المعرفي إلدارة المشروعات،" ( والتخطيط والتنفيذ والمراقبة واإلغالق

وتعرف إدارة المشروعات إجرائيا في هذه الدراسة بمـدى تطبيـق متطلبـات خطـوات            

وفير للموارد البشرية   ومراحل إدارة المشروعات من تخطيط وتنظيم ومتابعة وتقويم وت        

والمالية في المشروعات التربوية التطويريـة التـي تنفـذها وزارة التربيـة والتعلـيم بالمملكـة           

 . العربية السعودية

  اإلطار النظري-ثانيا

يـــستعرض هـــذا الفـــصل اإلطـــار النظـــري ويتمحـــور حـــول ثالثـــة أبعـــاد تغطـــي جوانـــب 

ــة  ــان مفهــوم إدارة المــ   ،الدراســة الحالي ــة إدارة   حيــث تــم بي شروعات والمقــصود بمنهجي

 والعوامــل المــؤثرة فــي نجــاح المــشروعات التربويــة ومــا متطلبــات نجاحهــا    ،المــشروعات

 ثـــم اســـتعراض ألبـــرز المــشروعات التربويـــة التطويريـــة التـــي تبنتهـــا وزارة  ،بــشكل عـــام 

التربيـــة والتعلـــيم خـــالل عقـــود مـــن الـــزمن، وأخيـــرا أبـــرز الدراســـات العلميـــة التـــي تناولـــت  
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 علـى المـستوى المحلـي والعربـي         إخفاقهاالمشروعات التربوية وعوامل نجاحها وأسباب      

  .والدولي

 :Project Managementالمشروعات إدارة مفهوم 

 عهد إدارة المـشروعات، حيـث       بدايةفترة الخمسينيات من القرن العشرين       شهدت

الحاجـة  كـن مـع      ول .علمـي ن إدارة المشروعات كانت قبل هذه الفتـرة تـتم بـشكل غيـر               إ

 علـى  الباحثون    عمل لطرق علمية وعملية لحل مشاكل اإلدارة في المشروعات الكبيرة،        

 تــم ١٩٦٩وفــي عــام  .  ذات كفــاءة عاليــة تقــوم علــى أســس كمّيــة أســاليب  التفكيــر فــي 

لخدمة مـصالح مجـال    (Project Management Institute ) إنشاء معهد إدارة المشروعات

 صـرح  ١٩٨١ وفي عام   .ء من صناعة البرمجيات حتى مجاالت اإلنشاء      إدارة المشروعات، بد  

 (PMBOK)الدليل المعرفي إلدارة المشروعات (تسمىمجلس إدارة المعهد بعمل وثيقة 

وهو يشتمل على المعايير المتعارف عليها والمبادئ التوجيهية المنتـشرة لـدى كافـة مـن                  

 ). م ٢٠٠٦دباس والعربي، ( يمارسون هذا التخصص

ــاليب      و ــارة واألدوات واألسـ ــة والمهـ ــق المعرفـ ــا تطبيـ ــشروعات بأنهـ ــرف إدارة المـ تعـ

ويتفق علماء إدارة المشروعات علـى أن  . التقنية على أنشطة المشروع لتحقيق متطلباته  

ــام       ــة مـــن المهـ ــة مجموعـ ــية، وتتـــضمن كـــل مرحلـ ــر بمراحـــل أساسـ إدارة المـــشروع تمـ

ــة إدا    ــصبح عمليـ ــضرورية، لتـ ــارات الـ ــددة والمهـ ــى أســـس   المحـ ــة علـ ــشروعات مبنيـ رة المـ

بـــد مـــن اإلعتنـــاء بالمراحـــل جميعهـــا     ولـــضمان نجـــاح المـــشروع فال  .  صـــحيحةمنهجيـــة

 والتنفيــذ، والمتابعــة والتقــويم، وأخيــرا  ،والمتمثلــة فــي مرحلــة التجهيــز والبــدء، والتخطــيط  

اإلصـدار   ، م٢٠٠٤ ،الـدليل المعرفـي إلدارة المـشروعات   (مرحلة اإلختتام وإغـالق المـشروع  

 ). م٢٠٠٦ ؛دباس والعربي،  ٨ص،الثالث

 :متطلبات نجاح المشروعات التربوية

ــه لمــن المــسلم بــه أن لكــل مــشروع طبيعتــه وظروفــه الخاصــة  ومــع ذلــك يؤكــد            إن

ــاح أي      ــواء أنـــه ال يمكـــن نجـ التربويـــون والمختـــصون فـــي إدارة المـــشروعات علـــى حـــد سـ
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ه، وتـوفير مـسببات نجاحـه    مشروع دون استيفاء جميع مراحله واالهتمام بجميع محـاور        

 :والتي نستعرض أبرزها فيما يلي

  (Planning): التخطيط-١

إثبــات فكــرة مــا بالرســم أو    "التخطــيط لغــة بأنــه   )  ١٨٥ ص ،م١٩٨٥( يعــرف موســى  

ــة تامــة علــى مــا تــشمله الــصورة أو الرســم        كمــا يعــرف  ."الكتابــة بحيــث تجعلهــا تــدل دالل

قـرارات للقيـام بعمـل مـا فـي المـستقبل لتحقيـق              عملية إعـداد ال   " :التخطيط اصطالحا بأنه  

كمـا يعرفـه البـوهي      ). ١٣٤هــ، ص  ١٤٢٦،العقيـل "( أهداف معينـة بوسـائل ذات فاعليـة عاليـة           

مجموعـة التـدابير المعتمـدة والموجهـة بـالقرارات واإلجـراءات العلميـة            "بأنه  ) ١٤،ص  ٢٠١١(

بـــدائل والنمــــاذج   بـــين ال االختيــــارالستـــشراف المـــستقبل، وتحقيـــق أهدافــــه مـــن خـــالل      

االقتصادية واالجتماعية الستغالل الموارد البشرية والطبيعيـة والفنيـة المتاحـة إلـى أقـصى               

 "حد ممكن إلحداث التغيير المنشود

ويعــد متطلــب التخطــيط األكثــر أهميــة بــين المتطلبــات، فــال يمكــن ألي مؤســسة أن      

ــه      ــة مــشروع دون تخطــيط ســليم مــسبق ل ــى أي لــب تخطيطــا  فنجــاح المــشروع يتط . تتبن

مــسبقا، وقــضاء وقــت كــاف لدراســة المــشروع، وتحديــد دقيــق ألهدافــه المرجــوة منــه ومــا  

 .) ١٩٩٩،Kenny and Meadowcrof( متطلباته

كمــا يعــد التخطــيط التربــوي مــن أبــرز مجــاالت وأنــواع التخطــيط االســتراتيجي، وكمــا 

 غايـات  تحـدد  تـي ال المرتبطـة  األنـشطة  مجموعـة  " بأنـه  )١٣١ ص ،م ٢٠٠٢ (الجنـدي  هيعرف

 خـالل  مكانهـا  تأخـذ  األنـشطة  وهـذه  محـدود،  معـين  لوقـت  التعليميـة  للتنميـة  محـدودة 

 المـوارد  بواسـطة  المحـددة،  اإلمكانـات  مـن  إطـار  خالل الشاملة للتنمية التخطيط عملية

 ".والبشرية، واالقتصادية، المالية،

 علـى  مـد تتع حيـث  األخـرى،  والوظـائف  األنـشطة  جميـع  تـسبق  التخطيط وظيفة إن

 : ثلم تساؤالت عن اإلجابة لتتم التفكير؛ من كبير جانب
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 تحقيقها؟ المراد األهداف ما

 المرجوة؟ األهداف تحقيق على يساعد النشاط هذا هل

 ؟بالتحديد تنفيذه المطلوب ما

 ذلك؟ يتم كيف

 ذلك؟ عن المسؤول من

 فيه؟ اإلنجاز مؤشرات أو األداء معايير ما

 التنفيذ؟ اءة كف من التحقق يمكن كيف 

 تكـون  وأن األسـئلة  هـذه  فريق التخطـيط كـل   ذهن في تدور أن المهم من هفإن لذا

 شـوط  قطع تعني األسئلة هذه عن واإلجابة .النشاط أو العمل تنفيذ قبل األسبقية لها

 -:منها مزايا بعدة يتميز الذي  الفعالالتخطيط مجال في كبير

 .العمل أولويات تحديد في يساعد -

 .طارئ تغيير أي مع التكيف ىعل يساعد -

 يعتمـد  حيـث  والتـصرف  التفكيـر  فـي  العلمـي  المنطـق  اسـتخدام  علـى  يـشجع  -

 فـي  األسـاليب  مختلف واستخدام وتصنيفها، وتحليلها، المعلومات، جمع على

 .القرارات اتخاذ

 عمليـة  فــي إشـراكهم  طريـق  عــن ودافعيـتهم  العـاملين،  حمــاس يرفـع  -

 .التخطيط

 إلـى  للوصـول  عملـه  يجـب  مـا  تحديـد  طريـق  عـن  لالعمـ  لتنظـيم  أساسًـا  يقـدم  -

 .وتحقيقها األهداف

 .السلطة تفويض على يساعد -

 .المعلومات تبادل توفير طريق عن وذلك واالتصال، للمعلومات أساسًا يعد -

  ؛ اإلدارة العامـة  ٢٠٠٤ م  ؛ الكريـدا، ٢٠٠١ ،مرسـي (.ا للمتابعة والتقـويم أساسً يعد -

  ). Abi and Okendakind   ٢٠١٠ ؛ـه١٤٣١للتخطيط التربوي، 
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 (Organizing)  التنظيم -٢

"  كلمـة  تـشير و  ،مـن الوظـائف اإلداريـة التـي ال تقـل أهميـة عـن التخطـيط             التنظيم  يعد  

ترتيــب األوضــاع و تحديــد العالقــات و الــسلطات و  : إلــى العديــد مــن المعــاني أهمهــا" تنظــيم 

والتنظــيم كوظيفــة   .لطةوليات ووضــع الهياكــل التنظيميــة و تفــويض الــس  ؤتوزيــع المــس 

للمؤسسة حيث يعمل على رسم األدوار وتحديد العالقات األساس المحرك  إدارية يمثل

داخــل تنظــيم المؤســسة وخارجهــا، وتحديــد الــسلطات والمــسئوليات مــن أجــل ترجمــة    

المؤسـسـة إلـى مـا       هـو مـن يحـول        التنظيم الفاعـل  فـ .هداف علـى أرض الواقـع وتحقيقهـا       األ

ظيمية المترابطـة التـي تعمـل جنبـاً إلـى جنـب مـن أجـل تحقيـــــق األهـداف             يشبه الخاليا التن  

  .)١٩٥، صـه١٤٣٢،آل ناجي ( المرسومة

تقــسيم العمــل إلــى عناصــر ومهمــات   " التنظــيم بأنــه ) ٦٧،ص ٢٠١٠(ويعــرف العجمــي 

وليات وســلطات تــسمح  ؤووظــائف وترتيبهــا فــي عالقــات ســليمة وإســنادها ألفــراد بمــس     

 "ظمةبتنفيذ سياسة المن

 يمكن النظـر  وتكون وظيفة التنظيم ظاهرة عند تبني منهجيـة إدارة المـشروعات، فـ            

ــا   ــا علـــى أنهـ أداة مـــن أدوات اإلدارة تـــستخدمها فـــي النهـــوض باالختـــصاصات واألعبـــاء   لهـ

كـل مـستوى إداري فـي       و. لتنفيذ مشروعاتها المختلفة بما يكفل تحقيـق األهـداف        الالزمة  

 لكن أبعـاد هـذه الوظيفـة ونطـاق ممارسـتها       ،ة التنظيم يمارس وظيف  التطويري   المشروع  

تخــتص  ف . مــستوى إداري آخــر إلــىوأهميتهــا ودرجــة تعقــدها تختلــف مــن مــستوى إداري      

أنـشطته  اإلدارة العليا بوضع التنظيم العام للمشروع بما يكفل تحقيق الترابط بين كافة     

ــة فــي الهيكــل التنظيمــ      ومهامــه، ــرات الجوهري ؛ بينمــا ي للمــشروع فــضال عــن إجــراء التغي

أمــا  . الوســطى بوضــع التنظيمــات الفرعيــة فــي حــدود التنظــيم العــام المقــرر اإلدارةتخــتص 

بتنظــيم العمــل داخــل الوحــدات التــي يــتم اإلشــراف المباشــر     فتخــتص اإلدارة المباشــرة 

إن عـدم تبنـي منهجيـة     .والمـال ضـياع الوقـت والجهـد    احتماليـة  عليها بما يكفـل اسـتبعاد   

وليات وضــعف ؤ إدارة المــشروع قــد يــؤدي إلــى عــدم الوضــوح فــي تحديــد المــس التنظــيم فــي
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وتمـر عمليـة    .التواصل بين أعضاء فرق العمل، وربما تنـامي الـصراعات بـين فـرق المـشروع               

   معهـد إدارة المـشروعات األمريكـي   تنظـيم المـشروع بخطـوات تفـصيلية مقترحـة مـن       

PMI   تتـوزع أثنـاء فتـرات    ،لجـودة  الضبط وا عملية إدارية تضمن أقصى أنواع٤٢وضع  حينما 

الـدليل   ( ) المراقبـة والـتحكم وإغـالق المـشروع        ، التنفيـذ  ، التخطـيط  ،فترة البـدء  (المشروع  

 ).٨ص ، م٢٠٠٤المعرفي إلدارة المشروعات،

 Monitoring and Evaluation المتابعة والتقويم -٣

ــازه يـــتم البـــدء      ــاء مـــن التخطـــيط للمـــشروع ورصـــد األمـــوال الالزمـــة إلنجـ عنـــد االنتهـ

 ويتــزامن مــع  ذلــك البــدء فــي متابعــة التنفيــذ للتأكــد مــن أن    .يــذبالمرحلــة األهــم وهــي التنف 

إن عمليـة المتابعـة والتقـويم لهـا تـأثير           . تتم حسب ما خطط لها     المشروع   وات تنفيذ خط

ويــتم فــي الغالــب تقــويم ومتابعــة المــشروع مــن جهتــين؛  . جــابي فــي نجــاح المــشروعاتيإ

ــة داخــل المؤســسة، وجهــة خارجيــة هــي          ــة تتمثــل فــي اإلدارة التنفيذي جهــة داخليــة ذاتي

 ).ـ ه١٤٣٢آل ناجي،( اإلدارة العليا للمشروع  

. وقد تعـددت تعريفـات المتابعـة والتقـويم وذلـك حـسب تنـاول كـل مـدخل وتوجهـه                    

. نــسجام بــين األهــداف التنظيميــة واإلنجــازيعــرَّف بأنــه عمليــة تحديــد معــدل التطــابق واالف

كمــا يعــرَّف بأنــه عمليــة واعيــة ومنظمــة لجمــع و تحليــل المعلومــات لتحديــد مــدى تحقيــق   

 ).٣٠٥ص،ـه١٤٣٢آل ناجي، ( األهداف أو التخاذ القرارات المناسبة 

ــضرورات والمكا    ــررات والـــ ــن المبـــ ــد مـــ ــد العديـــ ــويم  ويوجـــ ــة التقـــ ســـــب وراء عمليـــ

 وتتمثــل أساســاً فــي غرضــين رئيــسيين أوالهمــا التقــويم بغــرض المــساءلة،   ،للمــشروعات

وبينمــا يؤكــد الغــرض األول مــن التقــويم علــى عمليــة . وثانيهمــا التقــويم بغــرض التحــسين

الفحــص والتفتــيش بغــرض إعطــاء حكــم علــى المــشروع وتحديــد مــدى تحقيقــه ألهدافــه  

معوقاته؛ فيمكن النظـر إلـى الغـرض الثـاني مـن التقـويم علـى أنـه عمليـة              والتعرف على أبرز    

والمعنـى الــضمني وراء  . تطويريـة، تـساعد فـي حــل المـشاكل وتوضـح الممارســات الجيـدة      

ذلــك هــو أن التقــويم يــستهدف تــشخيص وتفــسير الواقــع، كمــا أنــه  عمليــة تقلــل مــن            



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١١٣

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

وجد حيث ينظر لها نظـرة نقديـة     احتمال تكرار األخطاء، واالستفادة من األخطاء عندما ت       

ص ،ه١٤٢٧الفـواز، (للتعلم منها وليس تصيدا لها ضمانا لتحقيق األهـداف بكفـاءة وفاعليـة              

١٣٤-١٣٣.( 

ومما يلحظ عدم إعطاء هذه المرحلة حقها من اإلهتمـام أو اسـتخدام أسـاليب غيـر             

ــة المتابعــة والتقــويم         ــى ضــعف فاعلي ــؤدي إل ــائج المــشروع ممــا ي  إن مــن .دقيقــة لقيــاس نت

األهداف األساسية للمتابعة والتقويم التأكد من أن خطوات المـشروع يـتم تنفيـذها وفقـا                

 ) م٢٠٠٤عريفج،(لما خطط لها ضمانا لعدم انحرافه عن تحقيق أهدافه أو التأخر في تنفيذها 

 Human and Material Resources  الموارد البشرية والمادية -٤
ــي   ــة بكافــة مــستوياتها     إن األهــداف اإلســتراتيجية  الت ــضعها المؤســسات التربوي  – ت

 تتطلــــب تهيئــــة المقومــــات المناســــبة -العليــــا أم الوســــطى أم التنفيذيــــة فــــي المــــدارس

ــادات المؤهلـــة ذوي الرؤيـــة المـــستقبلية      ــوفر القيـ ــات تـ ــذه المقومـ ــا ومـــن أهـــم هـ لتحقيقهـ

اليـة، وفـي   الواضحة القادرة على تشكيل الفـرق وإدارة المـشروعات التطويريـة بكفـاءة ع          

إن ضــعف تأهيــل  . فتــرة زمنيــة  محــددة، وبتكــاليف ماليــة تتوافــق وطبيعــة كــل مــشروع        

وتـــدريب المـــوارد البـــشرية يـــشكل عائقـــا كبيـــرا أمـــام المنظمـــات فـــي ســـبيل تحقيقهـــا   

كمــا أن ضــعف اإلعتمــادات الماليــة للمــشروعات التطويريــة يــشكل عائقــا آخــر   . ألهــدافها

ويؤكــد  .ذ برامجهــا ومــشروعاتها وتحقيــق أهــدافها نحــو الــسعي لتحقيــق المنظمــة لتنفيــ 

 القائمــة علــى منهجيــة علميــة المــشروعات التربويــة والتعليميــةالخبــراء والمختــصون بــأن 

تهيـأ لهـا    مـا لـم    فـي تحقيـق أهـدافها      تـنجح  ال يمكـن أن   تسعى لتطـوير العمليـة التعليميـة        و

ــة فــي مناســبة،بيئــة تعليميــة   مبنــى ، ومــنهج مالئــم، و  إدارة واعيــة، ومعلــم مؤهــل  والمتمثل

العيـسى،   (  وفق متطلبـات العـصر ليـستوعب عمليـات التطـوير والتحـسين             مدرسي مجهز 

  .) م٢٠٠٩

والمعلـم  تـوفير بيئـة إبداعيـة للطالـب     وتعد اإلدارة المدرسية المسئولة المباشرة عـن      

لـة فـي     وينـتج عقـوال فاع     ،إليجاد جو تواصـلي يخـدم البـرامج العامـة لـوزارة التربيـة والتعلـيم               
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تـشكيل   القدرة على  ومن جملة الشروط التي يجب أن تتوفر في مدير المدرسة   .المجتمع

والتواصـــل اإليجـــابي مـــع المؤســـسات المجتمعيـــة علـــى المـــستوى   فريـــق العمـــل النـــاجح،

ــي واإلقليمــي  ــتمكن مــن مهــارة حفــز       المحل ــة فــي إدارة المــشروعات وال ، والخبــرة الكافي

ــة  األفكــار اليالعــاملين معــه لتبنــ   ــة التطويري ــرى بعــض المتخصــصين فــي المجــال      .تربوي وي

 التـي   أن اإلشـكالية الكبـرى فـي التعلـيم تتمحـور حـول اإلدارة التربويـة والتعليميـة                   التربوي  

فتقار إلى فلسفة واضحة ومحـددة المعـالم حـول اإلدارة    تعاني عددا من الصعوبات مثل  اال  

ينيــة علــى حــساب األعمــال اإلبداعيــة المدرســية، وإغــراق مــديري المــدارس باألعمــال الروت

التربوية، وضعف الصالحيات الممنوحة لهم، وافتقارهم للمعارف والمهـارات واالتجاهـات           

ــاعي       ــار العمـــل المدرســـي إلـــى العمـــل الجمـ ــة، وافتقـ ــدات التربويـ ــذ التجديـ الـــضرورية لتنفيـ

 ).  م٢٠٠٠بري،األغ( القصور في استخدام التقنية اإلدارية، وضعف البحث والتطوير اإلداريو

 علـى  يعمـل  الـذى  فهـو  التعليميـة  العمليـة  أركـان  مـن  اأساسـ  اركنـ كما يعد المعلم 

إال أن . تعليمـي  موقـف  أي فـي  أسـاس  عنصر وهوالطالب،   عند والمهارات القدرات تنمية

ضــعف البــرامج التدريبيــة المقدمــة للمعلمــين وارتفــاع أنــصبتهم التدريــسية تــشكل عائقــا   

كما تشير عدد من الدراسـات إلـى        . ات التربوية ألهدافها المنشودة   أمام تحقيق المشروع  

 التـي تـم تبنيهـا       - المعلمين لطرائق التـدريس الحديثـة     عدد من   استخدام  وجود ضعف في    

العبـــــد (  أو بكيفيـــــة تنفيـــــذهابهـــــا م لعـــــدم معـــــرفته-خـــــالل المـــــشروعات التطويريـــــة

  ).ـه١٤٣٠الكريم،

ــل      ــة ال تقـ ــة المدرســـة الماديـ ــا أن بيئـ ــصرين الـــسابقين   كمـ ــن العنـ  اإلدارة -أهميـــة عـ

يكـون المبنـى المدرسـي علـى أحـدث المواصـفات الواجـب              أن  فـال بـد      -المدرسية والمعلـم  

 المواصفات التربوية الجيدة يساعد فـي      وفالمبنى المدرسي ذ  . توفرها في المباني المدرسية   

جـات المتعلمـين    وملبيـة لحا ، صالحة لتنفيـذ أهـداف المـنهج       ،تكوين بيئة مدرسية متكاملة   

 ،الــسنبل( وخــصائص الطــالب ،صائص المرحلــة التعليميــةخــ مراعيــة فــي ذلــك ،والمعلمــين

 .)١٨٨ صـ ه١٤٢٨ ،عبدالجوادومتولي ،والخطيبو
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ــسعودية إلــــى حكوميــــة         ــة العربيــــة الــ ــية  فــــي المملكــ ــسم المبــــاني  المدرســ وتنقــ

 مـن مـشاكل     ومستأجرة، كما يمكن تقـسيم المبـاني الحكوميـة إلـى مبـان قديمـة تعـاني                

 وعـدم تحقيـق الهـدف المنـشود لعـدم مواكبتهـا             ،تؤثر في سير العملية التعليمية    متنوعة  

 وافتقـــار المبنـــى منـــذ إنـــشائه للقنـــوات اإللكترونيـــة   ،الحديثـــةاســـتخدام تقنيـــات التعلـــيم  

ومبــان جديــدة روعــي فيهــا المتطلبــات     .والكهربائيــة ووســائل التواصــل الحديثــة األخــرى    

 .ولكن ينقصها توفير تلك اإلمكانات والتقنياتالتربوية الحديثة 

فهـي مـصممة    ؛الكثير منهـا غيـر صـالح ألن يكـون مدرسـة      أما المدارس المستأجرة  فـ     

 ودعت الحاجة إلى استئجارها بالرغم من عدم توفر مواصفات المبنـى           ،في األصل للسكن  

المـستأجرة  فالمبـاني   .دراسـية  ومعظـم حجراتهـا ال تـصلح لتكـون فـصوالً           ،المدرسي فيهـا  

 مـن مزاولـة     الطالـب  التـي تمكّـن      التجهيـزات فـال توجـد بهـا        مـن اإلمكانـات      ينقصها الكثيـر    

عـدم تـوفر الـشروط الـصحية مـن حيـث التهويـة واإلضـاءة                 المختلفة، إضـافة إلـى       األنشطة  

 وزيادة،،الحامــد(ة يمدرســممــا يؤكــد عــدم صــالحية تلــك المبــاني لتكــون مبــان  وغيــر ذلــك 

 .)٣٤٠- ٣٣٩، ه ص ص١٤٢٣ ( ،ومتولي،والعتيبي

 أبرز المشروعات التربوية التطويرية في المملكة

راحــل مختلفــة مــن التوســع  م التعلــيم العــام فــي المملكــة العربيــة الــسعودية   شــهد

العلــم عملــت وزارة التربيــة والتعلــيم منــذ بدايــة نــشأتها علــى نــشر    فقــد ،الكمــي والنــوعي

جميـع  ل و إتاحتـه ل     وتوفيــــــر التعليم  ــــــرى والهجر والقــــ والمعرفة وفتح المدارس في المدن    

وتنوعت تلك المشروعات التطويرية التربوية فمنها ما   . التنميةالنمو و استجابة لمتطلبات   

ومـن  . تناول تطوير نظام كامل لمرحلة من المراحل، ومنها ما اقتـصر علـى تطـوير المـنهج             

ظـام التعليمـي العـام فـي المملكـة العربيـة            أبرز تلك التجديدات والتجارب التـي شـهدها الن        

 :السعودية بمختلف مراحله ما يلي



 

 
 معوقات نجاح المشروعات التربوية التطويرية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية١١٦

عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

 :ظام الثانوية الشاملة ن-١

 التعلـيم الثـانوي     اشهدهمن أول التجديدات التربوية التي      نظام المدرسة الشاملة    يعد  

عـدم قـدرة النظـام الثـانوي التقليـدي       بعـد أن لـوحظ        وجاء تطبيق هذا النظام    ،في المملكة 

اســتجابة و ، الوفــاء بمتطلبــات التنميــة الــشاملة التــي كــان الــوطن يــسير فــي طريقهــا   علــى

والتـي رأت البـدء بتجربـة التعلـيم      ) ـهـ ١٤٠٠ - ١٣٩٥(لتوصية فـي خطـة التنميـة الثانيـة للدولـة            

جـــاءت فكـــرة تطبيـــق المدرســـة الـــشاملة فـــي النظـــام   ف. الـــشامل فـــي المرحلـــة الثانويـــة 

مدرســة ثانويــة  إيجــاد الحاجــة إلــى:ن عــدة مبــررات منهــاالتعليمــي فــي المملكــة منطلقــة مــ

ــاة العمليــة،           ــة والحي ــانوي لتهيــئ الطالــب للدراســة الجامعي ــيم الث ــواع التعل ــع أن تــضم جمي

هــا بــدالً مــن إخــضاعها لنظــام  والتخصــصات المناســبة لكــل بيئــة وظروف  تــوفير األقــسامو

 .واحد

هـ في مدرسة واحدة فـي  ١٣٩٥وقد تم البدء بتطبيق نظام المدرسة الشاملة في عام      

وبعـد ذلـك    . ثانوية اليرموك الشاملة، كتجربة لتطبيق هـذا النظـام        ب سميت  الرياض  مدينة  

هــ، زاد عـدد المـدارس الثانويـة الـشاملة حـين رؤي التوسـع فيهـا،           ١٣٩٧بعامين، أي في عام     

 .رياض وجدة والدمام ومكة المكرمة ال مدنليصبح أربع مدارس في كل من

 ٢٠ حيــث يــدرس الطالــب   رســة الثانويــة الــشاملة علــى نظــام الــساعات     وتــسير المد

 ٢٥ ســاعة إجباريــة لكــل تخــصص، و   ٧٥و ،ســاعة مقــررات إجباريــة لجميــع التخصــصات    

ــة  ــشاملة إتمــام الطالــب دراســة       .ســاعة اختياري ــة ال  ١٢٠ ويــشترط إلنهــاء الدراســة الثانوي

 .يمـات الـشعب واألقـسام     ساعة معتمدة في المواد الدراسية التـي يختارهـا فـي حـدود تنظ             

 :وتضم هذه المدرسة األقسام التالية التي يختار الطالب أحدها فور التحاقه بها وهي

 . قسم الدين والعالقات اإلنسانية ويضم شعبة واحدة-

 قسم اللغات والعلوم االجتماعية ويضم أربع شعب هي اللغة العربيـة والفرنـسية              -

 .واإلنجليزية والعلوم االجتماعية



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١١٧

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

ــ- ــعبة        قـ ــيات وشـ ــاء والرياضـ ــا الفيزيـ ــعبتين همـ ــضم شـ ــيات ويـ ــوم والرياضـ سم العلـ

 .الكيمياء واألحياء

 . قسم التقنيات ويضم ثالث شعب هي التجارة والزراعة والصناعة-

  . قسم الدراسات العامة-

وقد أجريت دراسات تقويميـة للتجربـة إضـافة لعقـد نـدوات دوريـة أوصـت بالمـضي فـي                 

قترحــات تطويرهــا والتغلــب علــى ســلبياتها ممــا قــاد إلنبثــاق النظــام تطبيقهــا بعــد األخــذ بم

؛ ١٧٩-١٧٨،ص١٤٢٢الغامدي و عبد الجواد،(هـ ١٤٠٥التعليمي المطور والذي بدأ تطبيقه عام 

 ). ٢٠١٢،األحمدي

 :نظام التعليم الثانوي المطور-٢

ــى      ــيم   توصــية مــن  صــدر هــذا النظــام بنــاء عل ــا لــسياسة التعل ــة العلي بــدء  ال وتــم.اللجن

 فــي ســبع مــدارس هـــ١٤٠٥/١٤٠٦الثــانوي المطــور اعتبــارًا مــن عــام  بتطبيــق نظــام التعلــيم

وقـد قامـت وزارة المعـارف قبـل البـدء بتنفيـذ هـذا النظـام                 . للبنين بمدن المملكة المختلفـة    

بوضع تصور كامل لمناهج وهيكل التعليم الثانوي المطـور بالتعـاون           ) هـ١٤٠٣عام  (بعامين  

ــا التحـــضيرية لـــسياسة   مـــع المتخصـــصين مـــن   أســـاتذة الجامعـــات، وأعـــضاء اللجنـــة العليـ

واشـــتمل هـــذا النظـــام علـــى ثالثـــة أنـــواع مـــن البـــرامج   .التعلـــيم، وأعـــضاء األســـر الوطنيـــة 

 :الدراسية

 . ساعة وهو إجباري لكل الطالب٦٧البرنامج العام وعدد ساعاته  -

ــاعاته   - ــدد سـ ــامج التخصـــصي وعـ ــرا ٧٨البرنـ ــاعة، وتـــضمن ثالثـــة بـ مج تخصـــصية  سـ

ــوم         ( ــامج العل ــسانية، برن ــة واإلن ــوم اإلداري ــامج العل ــة، برن ــوم اإلســالمية واألدبي ــامج العل برن

ــاء       ــا الكيميــ ــصين همــ ــى تخصــ ــسم إلــ ــذي قــ ــة والــ ــاء  ،األحياءوالطبيعيــ ــصص الفيزيــ وتخــ

 ).والرياضيات

 سـاعة ضـمن هـذا البرنـامج     ٢٣ البرنامج االختيـاري حيـث يجـب علـى الطالـب دراسـة            -

 .وفق اختياره
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عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

يتعلـق  وقد برزت العديد من المشكالت التي صـاحبت تطبيـق هـذا المـشروع منهـا مـا                   

نقص اإلمكانيات الماديـة    كما أن   . بالطالب، ومنها ما يختص بالجوانب اإلدارية والتنظيمية      

ــرًا فــي  توالبــشرية ســاهم  نظــام  كمــا ســاهم  . هــذا النظــام فيمــا بعــد  إعاقــة تعمــيم  كثي

 أثنـاء اليـوم الدراسـي  دون اشـغالها بأنـشطة مدرسـية               وجـود أوقـات  فـراغ       الساعات فـي    

ظهـور الكثيـر    مما اضطر الطالب  للخروج من المدرسة أثنـاء وقـت الفـراغ ممـا تـسبب فـي                    

تـشكيل  وقـد أسـهمت تلـك العوامـل مجتمعـة فـي             . من المشكالت األمنيـة واالجتماعيـة     

بإلغــاء هــذا ـ هــ١٤١٢ عــام صــدر قــرار مجلــس الــوزراء   حتــى  هــذا النظــامعــنصــورة خاطئــة 

؛ ١٨٠-١٧٩،ص١٤٢٢الغامـــــدي و عبـــــد الجـــــواد،( النظـــــام والعـــــودة إلـــــى النظـــــام الـــــسابق  

  ).٢٠١٢،األحمدي

 :)نظام المقررات (  نظام التعليم الثانوي الجديد-٣

بعــد ســنوات مــن إلغــاء نظــام التعلــيم الثــانوي المطــور والعــودة إلــى النظــام التقليــدي     

تعليم تطبيق تجربـة جديـدة فـي هـذه المرحلـة وهـي نظـام                المعدّل، ارتأت وزارة التربية وال    

التعليم الثانوي الجديد، والذي يمثل نسخة معدلة من نظام التعليم المطور الذي ألغي قبل              

 ودمــج بــين ذلــك النظــام ونظــام التعلــيم الثــانوي الحــالي، فــي محاولــة لألخــذ   ،عــدة ســنوات

رة تطبيـق هـذا النظـام تـدريجيًا بـدءًا      وقد بدأت الوزا.بإيجابيات كل نظام وتالفي السلبيات 

تــم و، )مدرســة ثانويــة للبنــين ومدرســتين للبنــات    ١١(هـــ بمــدارس محــدودة   ١٤٢٥مــن عــام  

التوســع فــي التجربــة وتطبيقهــا بــشكل رســمي فــي منــاطق المملكــة المختلفــة للبنــين           

نقلة المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث  ويهدف نظام). ٣هـ، ص ١٤٣٠البشر،  (والبنات

 كمـا يهـدف إلـى تنميـة    . وهياكلـه وأسـاليبه ومـضامينه    نوعية فـي التعلـيم الثـانوي، بأهدافـه    

 . ومهارياً، ونفسياً، وجسدياً، معرفياً:شخصية المتعلم بشكل شمولي

النظام على طرح خطة دراسـية تـوزع علـى شـكل مقـررات دراسـية إجباريـة         ويقوم

الب في كـل فـصل دراسـي سـبعة      بحيث يدرس الط،خمس ساعات كل مقرر عبارة عن

 وتـساعده  ،من المقررات االختيارية التي تثـري دراسـته   مقررات كحد أقصى، تتضمن عدداً



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١١٩

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 كما يتيح النظام للطالب فرصة تسجيل عـدد مـن  .ومواهبه على إبراز طاقاته وتنمية ميوله

الساعات التـي يرغـب فـي دراسـتها خـالل الفـصل الدراسـي الواحـد، كمـا يتـيح أيـضا فـرص                        

واإلضافة من بين المقـررات المقدمـة كمـا يعطـي الطالـب فرصـة الدراسـة بالفـصل          الحذف

   .إلتمــام عــدد مــن الــساعات بحــسب قدراتــه و فــي حــدود مــا تتيحــه المدرســة   الــصيفي

http://www.hs.gov.sa 
  المدارس الرائدة-٤

 يمــارس دوره ،هــي مؤســسة تربويــة يقودهــا مــديرها مــن خــالل فريــق تربــوي مؤهــل        

طاً وإدارة بمستوى من االسـتقاللية تتـيح لـه أهـدافها المنطلقـة مـن سياسـة التعلـيم             تخطي

 منبثـق مـن     ،في ضوء منهج مـرن    وطر من المسئولية    أضمن  العربية السعودية   في المملكة   

 بواســطة أحــداث طرائــق التــدريس الحديثــة ، متــوائم مــع روح العــصر،الــشريعة اإلســالمية

 المدعومـة بالتقنيـات الحديثـة فـي ظـل نظـام          ،المـتعلم التي تحقق الـشراكة بـين المعلـم و        

 ومشاركة فاعلـة مـن المجتمـع مـن أجـل إعـداد جيـل قـادر                  ،محكم من التقويم المستمر   

 . مؤهل لمتابعة الحضارة العالمية والمشاركة فيها،على تطوير ذاته

 مـن   جعل التعلـيم متعـة داخـل المبنـى المدرسـي          ويهتم المشروع بالبيئة المدرسية و    

فـالمبنى مجهـز بمراكـز مـصادر        . ر كل أسباب الراحة للدراسيين والعاملين فيـه       يوفل ت خال

 التي تسهم في تطبيق مختلف طرائق       عالية المواصفات  والتجهيزات   والمختبرات  التعلم  

 كالتعليم الـذاتي والتعلـيم عـن طريـق المجموعـات فـي بيئـة تعاونيـه وتـشاركيه                   التدريس

 .يجابيهإ

هــ فـي منطقـة الريـاض التعليميـة كبدايـة            ١٤٢١لمـشروع فـي عـام       وقد بدأ تطبيـق هـذا ا      

وبعد نجاحه صدر   . لتجريب النموذج في خمس مدارس من المرحلة اإلبتدائية والمتوسطة        

هـ بتطبيقه في عدد من اإلدارات التعليميـة بـصورة    ٤/٤/١٤٢٣ وتاريخ   ٧٥/ ١٨٩٧قرار رقم   

 http://pioneer.jeddahedu.gov.sa .اختيارية
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 لمشروع الشامل لتطوير المناهج  ا-٥

وطنــي يهــدف إلــى تطــوير جميــع عناصــر المــنهج وفــق أحــدث       عمــل مــشروع يعــد ال

هـــ ١٤١٤وقــد بــدأ العمــل بــه منــذ عــام      .النظريــات واألســاليب التربويــة والعلميــة المعاصــرة    

 وتتــولى وزارة التربيــة والتعلــيم باالشــتراك مــع بيــوت الخبــرة    ويتكــون مــن ســت مراحــل، 

ــه     والمؤســـسات ــات تخطيطـ ــة عمليـ ــة واألهليـ ــة الحكوميـ ــة الوطنيـ ــة واألكاديميـ  التعليميـ

تـــوفير منـــاهج تربويـــة تعليميـــة متكاملـــة ، كمـــا يـــسعى المـــشروع إلـــى وتنفيـــذه و تقويمـــه

 تلبي حاجات الطالب الالزمة للحياة والـتعلم، ومتطلبـات خطـط            ،ومتوازنة ومرنة ومتطورة  

ــرات المحل   ــستوعب المتغيـ ــة، وتـ ــة الوطنيـ ــادئ    التنميـ ــيم والمبـ ــخ القـ ــة، وترسـ ــة والعالميـ يـ

 .اإلسالمية السامية وروح الوالء للوطن وتؤكد على الوسطية واالعتدال

يهـدف المــشروع الــشامل لتطــوير المنــاهج إلــى إحـداث نقلــة نوعيــة فــي التعلــيم مــن   و

خــالل إجــراء تطــوير نــوعي وشــامل فــي المنــاهج ليــستطيع بكــل كفايــة واقتــدار مواكبــة    

عة للتطـورات المحليـة و العالميـة، كمـا يهـدف أيـضا إلـى تـوفير وسـيلة فعالـة           الوتيرة السري 

 http://www.cpfdc.gov.sa.لتحقيق أهداف سياسة التعليم في المملكة

 تطوير مناهج الرياضيات والعلوم -٦

ــوم      ــاهج العلـ ــوير منـ ــراراً بتطـ ــيم قـ ــة والتعلـ ــاليب  تبنـــت وزارة التربيـ ــيات وأسـ والرياضـ

ترجمــة هــذا القــرار مــن خــالل اإلعــداد لمــشروع يُعنــى بتطــوير منــاهج  وقــد تمــت  .تدريــسها

 ،الرياضيات والعلوم بمشاركة شركات عالميـة متخصـصة ذات خبـرة طويلـة فـي التعلـيم                

 ،وتقوم شركة العبيكان لألبحاث والتطوير بتنفيذ هذا المشروع على مدى ثماني سنوات              

األول والرابـع والـسابع     (تطبيـق الكتـب والمـواد التعليميـة بالـصفوف           ب لمشروع  يبدأ ا حيث  

كما يــشمل المــشروع ،علــى أن يتــوالى تطبيــق الكتــب تباعــاً للــصفوف الالحقــة  ) والعاشــر

 %١٠التطوير المهنـي للمختـصين والمـشرفين والمـشرفات والمعلمـين والمعلمـات بواقـع                

 .ني متكامل ومواد تعليمية إثرائيهموقع إلكتروبناء من إجمالي عددهم وكذلك 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٢١

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 علــى أحــدث مـا توصــلت إليــه مؤسـسات ومراكــز البحــث   ويهـدف المــشروع للحـصول  

العلمـــي مـــن المعـــايير والبحـــوث التقويميـــة والمنتجـــات مـــن المـــواد التعليميـــة فـــي تطـــوير    

لتطـــوير المهنـــي للمعلمـــين إضــافة ل .الرياضــيات والعلـــوم الطبيعيـــة علــى المـــستوى الـــدولي  

ات والمــشرفين والمــشرفات وخبـــراء المنــاهج فــي المملكـــة مــن خــالل الـــدعم       والمعلمــ 

 ومــن خــالل  ،والتطــوير المــستمر مــن بيــوت الخبــرة العالميــة المتخصــصة فــي هــذا المجــال     

 ،التدريب على المعايير والفلسفة التي بنيـت عليهـا سالسـل الرياضـيات والعلـوم الطبيعيـة                

 .ة ودمــــــــج التقنيــــــــة فــــــــي التعلــــــــيموأســــــــاليب التــــــــدريس والتقــــــــويم واإلدارة الــــــــصفي

http://ksa.obeikaneducation.com  
مشروع خادم الحرمين الـشريفين لتطـوير التعلـيم العـام فـي المملكـة العربيـة                  -٧

 السعودية 

التعلــيم العــام فــي   تطــوير شــامل لنظــام    مــشروع خــادم الحــرمين الــشريفين    يعــد 

ميـة أجيـال مـستقبلية قـادرة علـى      يعزز القدرة علـى تن  بشكل  المملكة العربية السعودية    

 : وتتمحور أهداف المشروع فيما يلي.التعامل مع النظم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة

 . لمختلف جوانب العملية التعليمية وعناصرها بناء معايير عالمية .١

 .تطوير نظام متكامل لتقويم التعليم وقياس مستوى الجودة .٢

  تطوير المناهج التعليمية، ية ويشمل ذلكتطوير مختلف عناصر العملية التعليم .٣

 .وتحسين البيئة التعليميةإعادة تأهيل المعلمين و المعلمات،و .٤

 -:ويسعى المشروع إلى تطوير التعليم من خالل تنفيذ أربعة برامج رئيسة هي

تطوير المنـاهج التعليميـة بمفهومهـا الـشامل لتـستجيب للتطـورات العلميـة والتقنيـة                
 ). الكتاب اإللكتروني– المؤتمرات –الربط التقني (:جهمن براموالحديثة 

إعادة تأهيل المعلمـين والمعلمـات وتهيئـتهم ألداء مهـامهم التربويـة والتعليميـة بمـا                 
رشـاد   اإل – التطـوير المهنـي      –القيادة المدرسية   (التعليمية المطورة    يحقق أهداف المناهج  

  ).والتوجيه



 

 
 معوقات نجاح المشروعات التربوية التطويرية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية١٢٢

عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

دمــاج التقنيــة والنمــوذج الرقمــي للمــنهج لتكــون  تحــسين البيئــة التعليميــة وتهيئتهــا إل 

بيئة محفزة للـتعلم مـن أجـل تحقيـق مـستوى أعلـى مـن التحـصيل                   بيئة الفصل والمدرسة  
 ).  حاسب لكل طالب– قاعات تدريبية –التعليمية   الشبكة–البوابة التعليمية  (والتدريب

إشــباع الرغبــات النفــسية تعزيــز القــدرات الذاتيــة والمهاريــة واإلبداعيــة وتنميــة المواهــب و

 وتعميق المفاهيم والروابط الوطنية من خالل األنشطة غير الصفية بأنواعها          ،  لدى الطالب 
ــصال  ( ــوار و االتـ ــشطة–الحـ ــداع  أنـ ــي اإلبـ ــي والتقنـ ــي   )  العلمـ ــى تبنـ ــسعى المـــشروع إلـ ويـ

 مشروعات تطويرية في مجاالت عدة تشمل إعداد المعلم، وتدريبه، وإعداد القائد التربوي         

 http://www.tatweer.edu.sa .المتميز، وتطوير المباني المدرسية وتجهيزاتها

 :الدراسات السابقة

شهدت النظم التربوية في مختلف دول العـالم حركـة تطويريـة مـستمرة  مـن خـالل                   

عديــد مــن الدراســات   وقــد أجريــت ال . تبنــي العديــد مــن المــشروعات واألفكــار التطويريــة     

ويــستعرض هــذا . للتعـرف علــى نتـائج تلــك المبـادرات التطويريــة ومـدى تحقيقهــا ألهـدافها     

. المحـور عــددا مــن الدراســات المحليــة والعربيـة واألجنبيــة ذات العالقــة بموضــوع الدراســة  

التــي هــدفت لتقــويم تجربــة تطبيــق نظــام التقــويم   ) هـــ١٤٢٢(البــراهيم  فمــن ذلــك دراســة

وقـد تـم تطبيـق الدراسـة        . مدى فعالية الئحته في تحـسين مـستويات الطالبـات         المستمر، و 

علــى عينــة مــن المــشرفات التربويــات بمكاتــب اإلشــراف التربــوي والمــديرات والمعلمــات    

ــة الريــاض  للعــام          ــة للبنــات بمدين ــيم العــام بالمــدارس الحكومي ــات بمراحــل التعل والطالب

وقــد توصــلت إلــى نتــائج  . نهج الوصــفي التحليلــيهـــ، وتبنــت الباحثــة المــ ١٤٢٢/ ١٤٢١الدراســي 

 فــي نــسب النجــاح لطالبــات مــدارس العينــة   إحــصائيةعــدم وجــود فــروق ذات داللــة  : منهــا

بالمرحلــة االبتدائيــة بــين تطبيــق الالئحــة الجديــدة والــسابقة ماعــدا طالبــات الــصف الثالــث      

ــدة   ــصالح الالئحــة الجدي ــدائي ل ــة المتوســطة وال  . اإلبت ــة المرحل ــة فقــد أظهــرت   أمــا عين ثانوي

كما أبانت . في نسب النجاح لصالح الالئحة السابقةإحصائيةالنتائج وجود فروق ذات داللة     

ستعجال في التطبيق وعدم اخضاع المشروع للتجريب قبل التطبيق         نتائج الدراسة أن اال   



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٢٣

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

الكلـــي إضـــافة إلـــى عـــدم تـــدريب المعلمـــات علـــى آليـــة التنفيـــذ أدى إلـــى ظهـــور العديـــد مـــن 

 .بات عند التطبيقالصعو

والتــي اعتمــدت علــى منهجيــة تحليــل المحتــوى ) هـــ١٤٢٨( أمــا دراســة الباحثــة المطلــق

ــر          ــي تمــت مناقــشتها عب ــة اإلصــالحية الت ــرز المــشروعات التربوي ــى أب وهــدفت للتعــرف عل

الندوات التربوية، وما أولوياتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس بكليـات التربيـة بعـدد         

 الــسعودية؛ فقــد أظهــرت النتــائج أن المــشروعات التطويريــة األكثــر أولويــة  مــن الجامعــات

وأهميـة هــي تلـك المــشروعات التــي تتنـاول محــاور المعلــم والطالـب والــسياسة التعليميــة     

كما أكدت الدراسة في توصياتها على  ضرورة استخدام اسـتراتيجية التجريـب             .والتقويم

وفــي دراســة  .   م أي مــشروع تطــويري علــى نطــاق صــغير يمكــن الــتحكم فيــه قبــل تعمــي    

تقــويم عمليــات تطــوير المنــاهج    خــالل دراســته ل   ) ـ هــ ١٤٢٨( محليــة أخــرى ســعى العــامر    

الدراســـية فـــي التعلـــيم العـــام للبنـــين بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية فـــي ضـــوء االتجاهـــات 

ــرات العالميــة المعاصــرة    ــة والخب  وقــد ســعت تلــك الدراســة لإلجابــة عــن    . التربويــة الحديث

مــا العمليــات المتبعــة فــي تطــوير المنــاهج الدراســية فــي التعلــيم العــام للبنــين  :أســئلة منهــا

بالمملكة العربية السعودية؟ وما جوانب القوة والضعف في العمليـات المتبعـة فـي تطـوير                

المناهج الدراسية في التعليم العام للبنين بالمملكة العربية السعودية؟ وقد شملت عينـة   

ــة  مـــشرف  ــة    الدراسـ ــة العربيـ ــيم بالمملكـ ــة والتعلـ ــوزارة التربيـ ــاهج بـ ــة  للمنـ ي اإلدارة العامـ

الــسعودية، حيــث تــم التعــرف علــى وجهــات نظــرهم حــول العمليــات  المتبعــة فــي تطــوير   

جاباتهم حول اتباع تلك العمليـات مـن عاليـة إلـى معدومـة؛ فبينمـا                إالمناهج، وقد تراوحت    

شعور بالحاجة إلى تطوير المناهج لدى مخططـي        يؤكد أفراد العينة على أن عمليات مثل ال       

عتبـار  تطوير المناهج،  ودرجة بنـاء وثـائق المـنهج بطريقـة علميـة متـوفرة ومـأخوذة فـي اال                     

بدرجة عالية؛ نجد أن عمليات أخرى تمت اإلجابة عنها بأنها متوفرة بدرجـة ضـعيفة  مثـل                   

 والمتابعـــــة والتقـــــويم تهيئـــــة اإلمكانـــــات الماديـــــة والبـــــشرية الالزمـــــة لتطـــــوير المنـــــاهج



 

 
 معوقات نجاح المشروعات التربوية التطويرية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية١٢٤

عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

المستمرين، فيما كانت استجابتهم عن عملية اعتماد ميزانيـة لتطـوير المنـاهج قبـل بـدء                 

 .العمل معدومة

كمــا عمــدت وزارة التربيــة والتعلــيم ممثلــة فــي اإلدارة العامــة للبحــوث بتكليــف فــرق   

تقـــويم تجربـــة : بحثيـــة متخصـــصة لتقـــويم مـــشروعات وتجـــارب تطويريـــة متعـــددة منهـــا 

 مــا مــدى  :وقــد ســعت تلــك الدراســة لإلجابــة عــن أســئلة منهــا    ) هـــ١٤٣١(مــدارس الرائــدة  ال

تحقيــق مــشروع المــدارس الرائــدة ألهدافــه مــن وجهــة نظــر الطــالب والمعلمــين ووكــالء     

ومديري المدارس والمشرفين التربويين والخبراء وأولياء األمور؟ و ما مدى مناسـبة اآلليـات    

ذ المــشروع بالمــدارس الرائــدة؟ ومــا أبــرز التوصــيات واآلليــات والعمليــات ذات العالقــة بتنفيــ

المقترحــة لتطــوير المــشروع فــي ضــوء الــدروس المــستفادة مــن تقويمــه ؟ وقــد تــم تطبيــق  

د مـن جميـع المنـاطق المطبقـة للتجربـة           افـر أ ٤١٠الدراسة التقويمية على عينة مكونة مـن        

رفين التربــويين والخبــراء وشــملت الطــالب والمعلمــين ووكــالء ومــديري المــدارس والمــش 

وأفادت نتائج الدراسة الميدانيـة بتحقـق مؤشـرات فعاليـة تجربـة المـدارس               . وأولياء األمور 

الرائــدة وبدرجــة كبيــرة فيمــا يتعلــق باكتــساب وممارســة الطــالب مهــارات العمــل بــروح     

ــا المحلـــي، واكتـــساب     الفريـــق، وزيـــادة مظـــاهر توثيـــق العالقـــة بـــين المدرســـة ومجتمعهـ

 وحـصول المدرسـة علـى مراكـز متقدمـة فـي             ،ين لمهارات سلوكية وأدائية متنوعة    المعلم

نــضباط  وتميــز خريجــي مــدارس التجربــة فــي اال    ،مــسابقات التفــوق فــي مجــاالت متنوعــة    

 .نتظامالمدرسي واال

لتقويم تجربة تهيئـة طـالب      )  هـ١٤٣١(وفي دراسة أخرى سعت اإلدارة العامة للبحوث        

لعمــل، حيــث هــدف المــشروع إلــى تهيئــة طــالب التعلــيم الثــانوي  المرحلــة الثانويــة لــسوق ا

ــالل      ــن خـ ــة  مـ ــي المملكـ ــل فـ ــسوق العمـ ــام لـ ــي   إالعـ ــارف التـ ــارات والمعـ ــسابهم المهـ كـ

وقــد تــم تطبيقــه فــي أربــع مــدارس  . تــساعدهم علــى االلتحــاق بــسوق العمــل بعــد التخــرج 

مكونـة مـن اسـتبانات    وإلجراء عملية التقويم تـم إعـداد أدوات الدراسـة ال   . ثانوية بالرياض 
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ألفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن الطـــالب والمعلمـــين ووكـــالء ومـــديري المـــدارس والمـــشرفين  

 .التربويين والخبراء وأولياء األمور

وجاءت النتائج مؤكدة أن أهداف المشروع لم تعبر عن حاجات المجتمع السعودي            

، ومتطلبـات  بدرجة كبيرة، وكـذلك بالنـسبة لحاجـات مجتمـع األعمـال وحاجـات الطـالب           

كما أن اإلمكانـات الماديـة مـن مبـان وأجهـزة  ومعامـل وتكنولوجيـا حديثـة                   . سوق العمل 

وأظهــرت النتــائج وجــود ضــعف فــي اإلمكانــات البــشرية   . كانــت كافيــة بدرجــة متوســطة 

وقـد أيـدت نـسبة كبيـرة مـن أفـراد            . الالزمة للمشروع وكـذلك فـي الميزانيـة المخصـصة لـه           

 .اء المشروع  لعدم تحقيقه في مجمله العوائد المتوقعة منهمقترح إلغ) ٨٨٫٢(العينة 

دراسـة تقويميـة لتجربـة المـدارس        )  هــ  ١٤٣١( كما أكملت اإلدارة العامة للبحوث عـام      

الجاذبة والتي هدفت لرفـع المـستوى التحـصيلي للطالـب، وتـشجيعه علـى ممارسـة الـتعلم                   

جتمــاعي، وتنويــع  التواصــل االالــذاتي والتفكيــر اإلبــداعي وحــل المــشكالت، وتنميــة مهــارة

طرائق وأساليب التدريس والتعليم، والتركيز علـى التطبيـق العملـي، والخبـرات التعليميـة،             

 .وتمكين الطالب من التقنية الحديثة بكل فاعلية وإتقان

وقد تم تقويم تلك التجربة من فريق علمي من خالل تبنـي األسـلوب العلمـي لدراسـة                  

 العامـــة للدراســـة عـــدم تحقيـــق التجربـــة ألهـــدافها بالـــشكل   التجربـــة، وأظهـــرت النتـــائج 

 الماديـة والتنظيميـة ومواجهتهـا للعديـد         إمكاناتهـا  إضـافة إلـى ضـعف        ،والمستوى المطلوب 

 . من المعوقات والمشكالت التي لم تنجح إدارة المدرسة في التصدي لها

علـيم الثـانوي    ومن المشروعات التي سعت اإلدارة العامة للبحوث لتقويمها تجربـة الت          

ـ وقد هـدفت   )ـ ه١٤٣١(وقد تم إجراء دراسة تقويمية ميدانية عام    " نظام المقررات "الجديد  

مــا المــشاهدات الميدانيــة والتربويــة : تلـك الدراســة لإلجابــة عــن عــدد مــن التـساؤالت منهــا  

الناجمة عن تطبيق مشروع نظام المقررات ؟ ما أبرز نقاط القوة والضعف في المشروع؟      

شملت العينـة مـديري ومعلمـي تلـك المـدارس ومـشرفين تربـويين وعـدد مـن الطـالب                     وقد  

 وقد أظهرت النتائج عدم الرضـا عـن المـشروع، ووجـود ضـعف فـي عمليـة         ،وأولياء أمورهم 
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عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

كمــا اتفقــت . التطبيــق تمثلــت فــي غيــاب الدراســات العلميــة التــي يعتمــد عليهــا المــشروع  

مشروع لم يتوفر له المكونات والعناصر المفترضة  معظم آراء أفراد العينة على أن بداية ال       

اكتمـــال نمـــوذج المـــشروع ومتطلبـــات التطبيـــق مـــن إعـــداد المنـــاهج        ( للمـــشروع مثـــل  

وقـد جـاءت نـسبة القبـول        .  وتدريب الموارد البـشرية، وإعـداد األدلـة اإلرشـادية          ،والمقررات

اد العينـة رفـض      من أفـر    %٥٧ فيما رأى    %٤٣على اإلستمرار في دعم المشروع وتعميمه       

 . استمراره

إلـى دراسـة واقـع التقـويم المـستمر فـي تـدريس مقـررات                ) ـه١٤٣٣(كما سعى عايض  

المواد االجتماعيـة بالـصفوف العليـا مـن المرحلـة االبتدائيـة، وقـد تـم تطبيـق الدراسـة علـى                       

عينة شملت جميع مشرفي المواد االجتماعية بإدارة التربية والتعليم، وعينـة مـن معلمـي               

وكان من . واد االجتماعية بمدينة الرياض، وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي المسحي الم

أبرز النتائج تأكيد مجتمع الدراسة على أن للتقويم المـستمر ايجابيـات تمثلـت فـي خفـض                  

 إال أن مـن سـلبياته ضـعف    ،درجة قلـق الطـالب مـن االختبـارات، وخفـض معـدالت الرسـوب             

أمـا  . تائج التقويم المستمر، وتأثر نتائج التقويم بذاتية المعلـم        اهتمام أولياء أمور الطالب بن    

أبرز الصعوبات التـي واجهـت تطبيـق التقـويم المـستمر فكانـت كثـرة نـصاب المعلـم مـن                      

الحصص الدراسية، وعدم فهم أولياء األمور للتقويم المستمر، وكثـرة أعـداد الطـالب فـي          

 .    يق الجيد لنظام التقويم المستمرالفصل الواحد، وعدم وجود أدلة تساعد على التطب

ومن الدرسات التي تمت علـى مـستوى الخلـيج العربـي مـا أعـده تقريـر لمكتـب التربيـة                  

عـن أبـرز المـشروعات التطويريـة فـي دول مجلـس التعـاون               ) هــ ١٤٢٨(العربي لـدول الخلـيج      

لتعلـيم  الخليجي والذي خلص إلـى تحديـد عـدد مـن التحـديات الداخليـة التـي تواجـه أنطمـة ا                     

 :بالدول األعضاء منها

انخفــاض مــستوى الكفــاءة والفاعليــة واإلزديـــاد المتــصاعد فــي كلفــة اإلنفــاق علـــى         

 والحاجـة   ،التعليم، وتدني المستوى المهني للقيادات التربوية وشـاغلي الوظـائف التعليميـة           
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 وضــعف المــشاركة المجتمعيــة فــي  ،إلــى المواءمــة بــين مخرجــات التعلــيم وســوق العمــل 

 . رامج وأنشطة وفعاليات المؤسسات التعليميةدعم ب

) ١٩٩٥،بليـسكا (ومن الدراسات األجنبية التي تتبعت المـشروعات التطويريـة دراسـة            

Pliska،(١٩٩٥) Implementation of the ١٩٩٣ Pennsylvania educational Reform:  

فــي ف. حيــث درس منهجيــة تطبيــق مــشروعات التطــوير التربــوي فــي واليــة بنــسلفانيا  

أحــد مجــاالت التطــوير التربــوي فــي واليــة بنــسلفانيا طلــب مجلــس التعلــيم فــي الواليــة مــن    

وقـد شـارك فـي      . إدارات التربية والتعليم إعداد خطـط اسـتراتيجية لمـدة خمـس سـنوات             

 وقــد هــدفت  هــذه الدراســة لتقــويم تلــك    . إدارة تربيــة وتعلــيم ١٧٥تطبيــق هــذا المــشروع  

ية وتعليم لمالحظة مدى تطبيق هذا المشروع ودراسـة مـا قـد      إدارة ترب  ١٧التجربة باختيار   

: وقـد أوضـحت نتـائج الدراسـة أن أبـرز تلـك العقبـات  كانـت كمـا يلـي          . يواجهه من عقبـات  

صــعوبة التواصــل بــين إدارات التربيــة والتعلــيم ومجلــس التعلــيم فــي الواليــة، وعــدم قــدرة    

 اإلمكانـات الماديـة والبـشرية    بعض اإلدارات على استكمال هـذا المـشروع، والتفـاوت فـي      

بــين اإلدارات واخـــتالف وجهـــات النظــر بـــين أعـــضاء المجــالس فـــي اإلدارات حـــول آليـــات    

 .التخطيط والتنفيذ

لــي ســونق (وفــي دراســة أخــرى شــملت الواليــات المتحــدة األمريكيــة والــصين حــاول     

٢٠٠٣  ،Li-Hsing  ( Common causes of  projects failure  ســباب   التعــرف عــن األ

وبـدأ دراسـته بـالتعرف علـى        . المشتركة المؤدية لفـشل المـشروعات التربويـة فـي البلـدين           

أبــرز المــشروعات التربويــة التطويريــة خــالل ســنوات عديــدة فــي المجتمعــين األمريكــي         

وقـد أكـد الباحـث أن دراسـته         . والصيني ألخذ الدروس والعبر من تلك التجارب عبـر التـاريخ          

معـين وإنمـا حـصرا لممارسـات تطويريـة تمـت فـي هـذين البلـدين                  ليست مقارنة بـين المجت    

وقد حدد الباحث أسـئلته البحثيـة       . والتعرف على آليات التعامل مع المشروعات التطويرية      

ــدروس المــستفادة مــن محــاوالت التطــوير التربــوي التــي حــدثت فــي الماضــي فــي        :فــي مــا ال

د تلـك الـدروس فـي التطـوير         المجتمع األمريكي والمجتمع الصيني؟ كيف يمكن أن تساع       
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عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

التربوي الحالي؟ وبعد دراسة وتفحص لتلك الممارسات خـرج الباحـث بـدروس أهمهـا أنـه          

ال يمكن تبني أية مشروع تربوي تطويري إال بعـد التحديـد الـدقيق ألهدافـه، وتحديـد ألفـضل                    

بويـة  إن مفتاح نجـاح المـشروعات التربويـة يعتمـد كثيـرا علـى القيـادة التر       . الطرق لتحقيقه 

فمـدير المدرسـة يجـب أن يكـون         . سواء على المستوى األعلـى أم علـى مـستوى المدرسـة           

علــى وعــي تــام بأهــداف المــشروع ويعمــل بكــل طاقتــه لتحقيــق تلــك األهــداف مــن خــالل   

كمــا أن عليــه مــسئولية . العمــل اليــومي مــع المعلمــين والتأكــد مــن تبنــيهم لتلــك األهــداف 

 . علمين وهي اشراك أولياء األمور في المشروعأخرى ال تقل أهمية عن عمله مع الم

  & ، ،Wopereis، Kirschner، Paas(أمــا دراســة  ويبــرز وكرينــر وبــاس و هينــدركز   

Hendriks  ،م ٢٠٠٥   (Failure and success  factors of educational ICT project  فقـد  

فـــي هولنـــدا، هـــدفت للتعـــرف علـــى عوامـــل فـــشل اســـتخدام التقنيـــة فـــي التعلـــيم العـــالي  

 وقـد تـم تحديـد    .والتعرف على العوامل التي ينبغي توفرها لـضمان نجـاح المـشروع التربـوي     

 عـامال مـؤثرا،     ٢٢٠تلك العوامل مـن خـالل مراجعـة األدبيـات فـي هـذا المجـال والتوصـل إلـى                     

 خبيـرا فـي التربيـة إضـافة إلـى مختـصين فـي               ٣٠وتم بعد ذلك عرضها على عينة مكونة من         

وعات  بهــدف التعــرف علــى أبــرز تلــك العوامــل مــن وجهــة نظــرهم وترتيبهــا  إدارة المــشر

 .حسب األهمية

وبعد تحليل المعلومات التي تم جمعها أفادت نتائج الدراسة بأن أكثر العوامل تـأثيرا     

ــايلي  ــاهرة   : فــــي نجــــاح المــــشروع مــ التأكــــد مــــن أن القيمــــة المــــضافة فــــي المــــشروع ظــ

ــشرو   ــات المـ ــون مخرجـ ــل    للمـــستفيدين، وأن تكـ ــدير فاعـ ــار مـ ــع، واختيـ ــحة للجميـ ع واضـ

للمــــشروع، ومــــشاركة اآلخــــرين بالنجاحــــات التــــي يحققهــــا المــــشروع خــــالل مراحلــــه   

المختلفــة، وتنظــيم خطــوات ســير المــشروع بفاعليــة، وأن يكــون المــشروع مثــار اهتمــام  

مــدير المــشروع فــي كــل وقــت وحــين، واشــعال الحماســة للمــشروع، واشــراك الخبــراء     

مليــات المــشروع، واشــراك جميــع أصــحاب المــصلحة، واالنفتــاح علــى    والمختــصين فــي ع

 .اآلخرين وعدم ايجاد نوع من السرية على خطوات المشروع
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بدراســة للتعــرف علــى دور التخطــيط الفعــال     ) م ٢٠١٠(كمــا قــام األبــي وأوكميكنــد    

 Effective  (٢٠١٠)  Alabi and Okemakindeوتأثيره في اإلصالح التربوي فـي دولـة نيجيريـا    

Planning as a Factor of Educational Reform and Innovation in Nigeria 
وقد حاولت الدراسـة اإلجابـة عـن أبـرز اإلشـتراطات التربويـة والتنظيميـة  التـي تـضمن           

تحقيق المشروعات التربوية التطويرية ألهدافها في النظـام  التعليمـي لدولـة نيجيريـا  وقـد             

أهميــة :مــن أبــرز تلــك اإلشــتراطات التربويــة  التطويريــة مــا يلــي  أظهــرت نتــائج الدراســة أن 

وجــود سياســة تعليميــة واضــحة، والتأكيــد علــى حاجــة المــشروعات التطويريــة للوقــت          

ستعجال في تغيير السياسات قبل استكمال المـشروعات التطويريـة،         والجهد، وعدم اال  

 .  قيادة واعية وحكيمةوأهمية وجود خطة عملية بأهداف عامة وتفصيلية، وأهمية وجود 

وبإلقاء نظرة متفحصة على الدراسات السابقة التي تم استعراضها فـي هـذا المبحـث       

 وقـد  .يلحظ أنها تناولت جوانب تقويميـة لمـشروعات تطويريـة منفـذة فـي عـدد مـن الـدول                   

اتقفت هذه الدراسة مع تلك الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصـفي المـسحي              

مطلــق والتــي اســتخدمت إضــافة للمــنهج الوصــفي المــسحي مــنهج تحليــل       عــدا دراســة ال 

وقد ناقشت تلـك الدراسـات مـشروعات تربويـة تطويريـة واتفقـت نتـائج أغلـب                 .  المحتوى

 بالرغم من كونها بحثت في مجتمعات متفاوتة في أنظمتهـا الـسياسية             -تلك الدراسات 

 مـن نجـاح تلـك المـشروعات      على وجود صعوبات وعقبات تقلـل     -والتعليمية واإلقتصادية 

وقد تنوعت الجهات المنفذة لتلك الدراسات فمنهـا        . وعدم تحقيقها ألهدافها المرسومة   

جهات رسمية كالدراسات التقويمية التـي نفـذتها اإلدارة العامـة للبحـوث التربويـة بـوزارة           

ة، وتقويم التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية المتمثلة في تقويم المدارس الرائد       

، )نظــام المقــررات(تجربــة تهيئــة الطــالب لــسوق العمــل، وتقــويم تجربــة التعلــيم الثــانوي    

ــاحثين ومختــصين مــن خــارج األجهــزة الرســمية كدراســة           ومنهــا دراســات نفــذت مــن ب

البراهيم والمطلق والعامر و عايض ومكتب التربية العربـي لـدول الخلـيج وبليـسكا وبيريـز           

ويلحــظ أن أبــرز األســباب المــشتركة فــي فــشل      . وأكميكنــد وســونق، واألبــي  ،وآخــرون
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المشروعات سواء المحلية أو األجنبية تركـزت فـي ضـعف عمليـة التخطـيط للمـشروع،و                 

عدم وضوح الرؤية له، وضعف مـستوى اشـراك أصـحاب المـصلحة فـي مراحلـه، وقلـة تـوفر                  

 .  الكوادر البشرية المؤهلة

ت مـع هـذه الدراسـة إال أن هـذه الدراسـة             وعلى الرغم من تشابه أهداف تلك الدراسـا       

ــي منهجيــة إدارة           تميــزت عنهــا بــالنظر لتقــويم المــشروعات التربويــة مــن خــالل مــدى تبن

وقد أفردت هذه الدراسة لكل مرحلة من مراحل المشروع محورا خاصا بـه     . المشروعات

لبـشرية  إلظهار عناصره األكثر تـأثيرا فـي نجـاح المـشروع، ومـدى تـوفير كافـة احتياجاتـه ا            

وتحديد مكامن الضعف والعقبات في كل مرحلة من مراحله حسب وجهة نظر       ،والمادية

كمـا تميـزت هـذه الدراسـة أيـضا بـأن عينتهـا كانـت مـن المعلمـين فـي جميـع                        . أفراد العينة 

مراحل التعليم الثالث وهم المعنيون  المباشـرون بتنفيـذ تلـك المـشروعات ويعايـشونها                

 .يعلى أرض الواقع بشكل يوم

   إجراءات الدراسة ومنهجيتها-ثالثا

 منهج الدراسة 

لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة تـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي المـــسحي وهـــو األنـــسب  

بأنـه  ) ١٩١ م، ص  ٢٠٠٥(وقـد أشـار لـه عبيدات،وعـدس، و كايـد،            . لموضوع الدراسة وأهدافها  

حــدث مــا، أو أســلوب يعتمــد علــى جمــع معلومــات وبيانــات عــن ظــاهرة مــا، أو  " عبــارة عــن 

شيء ما، أو واقع ما، وذلك بقصد التعرف على جوانب القوة والضعف فيه من أجل معرفـة        

و ذكـر   ".  أو مدى الحاجة إلحداث تغييرات جزئية أو أساسية فيه           ،مدى صالحية هذا الوضع   

بأنه المنهج الذي يطبق لدراسة ظاهرة معاصـرة بقـصد وصـفها            ) ١٦٩م، ص ٢٠٠٦(العساف  

 المـــنهج الوصـــفي المـــسحي يناســـب الدراســـة الحاليـــة لكونهـــا تهـــدف   وهـــذا. وتفـــسيرها

للتعــرف علــى العوامــل التــي تعيــق نجــاح المــشروعات التربويــة التطويريــة مــن وجهــة نظــر  

 وأبــرز المتطلبــات الــضرورية والالزمــة لنجــاح المــشروع التربــوي، اضــافة للتعــرف   ،المعلمــين
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 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

ــة الم     ــة اإلحــصائية حــول رؤي علمــين لتلــك المعوقــات والتــي تعــزى    علــى الفــروق ذات الدالل

 . للمرحلة الدراسية والتخصص وسنوات الخبرة

  مجتمع الدراسة

تمثــل المجتمــع األصــلي للدراســة فــي جميــع معلمــي مراحــل التعلــيم العــام بمدينــة          

حــسب اإلحــصائية الــصادرة مــن وزارة التربيــة والتعلــيم  ) ٢٩٣٩٨(الريــاض والبــالغ عــددهم 

 www.riyadhedu.gov.sa/global).١٤٣٠(عام 

  عينة الدراسة

 اختيـــار العينـــة مـــن األهميـــة بمكـــان لـــضمان تمثيـــل العينـــة لمجتمعهـــا، أســـلوبيعـــد 

وحسب ما تقترحه جداول تحديد حجم العينة نسبة للمجتمع الكلي فـإن العينـة الممثلـة      

وقـد تـم فـي هـذه الدراسـة      ). ٣٨٨،ص ١٩٩٨يكاران،  سـ ( مبحوثـا  ٣٧٩في هذه الدراسة هي     

 استبانة علـى عينـة مـن المـدارس     ٥٢٠ العينة العشوائية البسيطة وتم توزيع      أسلوبتبني  

 ٣٤٦االبتدائية والمتوسطة والثانوية بمدينة الرياض  وبعد التطبيق الميـداني تـم اسـترجاع               

وع اإلســـتبانات الـــصالحة   اســـتبانة غيـــر صـــالحة ليـــصبح مجمـــ٣٨اســـتبانة وتـــم اســـتبعاد  

 . استبانة٣٠٨للتحليل 

 : وللتعرف على خصائص أفراد العينة تم بناء الجدول التالي

 توزيع عينة الدراسة حسب المرحلة الدراسية والتخصص وسنوات الخبرة)  ١(جدول
 النسبة المئوية العدد  المتغير

 %٤٧ ١٤٦ ابتدائي

 المرحلة الدراسية %٣٤ ١٠٦ متوسط

 %١٦ ٥٠ ثانوي

 %٢٢ ٦٨ تربية اسالمية

 %٢٤ ٧٣ لغة عربية

 التخصص

 %٧ ٢١ اجتماعيات
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 النسبة المئوية العدد  المتغير

 %١٢ ٣٨ علوم

 %١٢ ٣٦ رياضيات

 %١٠ ٣١ لغة انجليزية

 %١٠ ٣٠ اخرى

 %٢٦ ٨١  سنوات٥أقل من 

 %٢٠ ٦٣ ١٠ إلى أقل من ٥

 %٢٣ ٧١ ١٥ إلى أقل من ١٠
 سنوات الخبرة

 %٢٩ ٨٩  فأكثر١٥

لجدول أعاله أن أغلب أفـراد عينـة الدراسـة مـن معلمـي المرحلـة اإلبتدائيـة             يتضح من ا  

 فمعلمـي   %٣٤ يلي ذلك معلمـي المرحلـة المتوسـطة بنـسبة            %٤٧حيث كانت نسبتهم    

ن معلمــي المرحلــة االبتدائيــة إ وهــذا يتفــق مــع الواقــع حيــث  %١٦المرحلــة الثانويــة بنــسبة 

 .رياض من المعلمين في مدينة ال%٤٠يشكلون أكثر من 

ويتبــين مــن توزيــع أفــراد العينــة حــسب التخــصص أن معلمــي اللغــة العربيــة والتربيــة      

 فيمـا  %٢٢ و %٢٤اإلسالمية هم أكثر فئتين في العينة  حيث كانت نسبتهم على التوالي      

 . من أفراد العينة%٧ يشكلون العدد األقل بنسبة االجتماعياتكان معلمو 

 تزيــد ســنوات خبــرتهم عــن %٢٩لعينــة وبنــسبة كمــا أبــان الجــدول أن غالبيــة أفــراد ا 

 %٢٦خمسة عشر عاما، يأتي بعد ذلك مـن خبـرتهم ال تزيـد عـن خمـس سـنوات بنـسبة                       

 أمـا   ،%٢٣فمن تتراوح خبراتهم بين عشر سنوات  وأقل من خمس عشرة سـنة بنـسبة                

  %٢٠من تتراوح خبراتهم بين  خمس سنوات إلى أقل من عشر فقد بلغت نسبتهم 

 سة أداة الدرا
 العلمـي  البحـث  أدوات أكثـر  وهـي  الدراسـة،  لهـذه  كـأداة  االسـتبانة  اسـتخدام  تـم 

 وكـذلك  الدراسـة  مجتمـع  عـن  المعلومـات  جمـع  وسـائل  أفـضل  مـن  وتعتبـر  استخدامًا،

 وآخـرون  عبيـدات  ويؤكـد . واإلمكانـات  الجهـد  حيـث  مـن  الدراسة هذه لطبيعة مالءمتها
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 وحقـائق  وبيانـات  معلومـات  علـى  للحـصول  المالئمـة  األدوات مـن  االسـتبانة  أن) م ٢٠٠٥(

 الظـروف  عـن  حقـائق  معلومـات و علـى  للحـصول  تـستخدم ن وأنهـا   معـي  بواقـع  مرتبطـة 

 .     ةالالزم البيانات لجمع ميسرة وسيلة انهأإضافة إلى  بالفعل، القائمة واألساليب
نظـري  وقد تم تصميم فقرات االستبانة في صورتها األوليـة بعـد اإلطـالع علـى اإلطـار ال             

والدراسات السابقة ومراجعة األدوات المستخدمة في الدراسـات الـسابقة، وتـم عرضـها              
ــرة للتحقــق مــن صــدقها        وتم ،علــى مجموعــة مــن المحكمــين مــن ذوي االختــصاص والخب

 بــصورتها النهائيــة بعــد إجــراء التعــديالت الالزمــة بنــاء علــى رأي المحكمــين وقــد      إعــدادها
  :احتوت على جزأين

عبـارة  ) ٤٦(ويشمل علـى  : الجزء الثاني.  بيانات أولية حول عينة الدراسة  :لوالجزء األ 
، ) عبـارة  ١٣(وقد تـضمن    )  محور التخطيط : (المحور األول :وزعت على أربعة محاور كالتالي    

ــاني  ــارات٩(محــور التنظــيم وتــضمن  : (المحــور الث المتابعــة والتقــويم  : ، المحــور الثالــث ) عب
 ). عبارة١٧( الموارد البشرية والمادية وتضمن :المحور الرابع ،) عبارات٧(وتضمن 

وقــد صــيغت عبــارات االســتبانة بالــشكل المغلــق الــذي يحــدد اإلجابــة المحتملــة لكــل 
كبيـرة  (ها وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي عبارة على نحو يتيح ألفراد الدراسة اإلجابة عن    
عطــاء كــل عبــارة مــن العبــارات  وقــد تــم إ) جــدا، كبيــرة، متوســطة، ضــعيفة، ضــعيفة جــدا 

كبيرة جـدا خمـس درجـات، كبيـرة أربـع       :درجات لتتم معالجتها إحصائياً على النحو اآلتي      
كمـــا .  درجـــات، متوســـطة ثـــالث درجـــات، ضـــعيفة درجتـــان، ضـــعيفة جـــدا درجـــة واحـــدة 

اشتملت على سؤال مفتوح اإلجابـة فـي كـل محـور ليـتم إضـافة أيـة معوقـات أخـرى تراهـا                        
 . عينة الدراسة

 صدق األداة
يعد صدق االسـتبانة مـن الـشروط  الـضرورية التـي ينبغـي توفرهـا فـي األداة وأن يكـون                        

وقد تم في هذه الدراسة تطبيق إجـرائين تمـثال قـي            .بمقدورها أن تقيس ما وضعت لقياسه     
 : الصدق الظاهري وصدق االتساق الداخلي وفيما يلي توضيح لهما

 :ة الصدق الظاهري ألداة الدراس-١   

ويتحقــق ذلــك بعــرض األداة علــى عــدد مــن الخبــراء والمختــصين فــي المجــال الــذي           

تقيسه األداة فإذا وافق الخبراء على أن هذه األداة مالئمة لما وضعت من أجله فإنـه يمكـن               
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وقـد تـم عـرض أداة الدراسـة         . االعتماد على حكمهـم وهـذا مـا يـسمى بـصدق المحكمـين             

 مـن  فقـرة  كـل  ارتبـاط  مـدى  حيـث  منحظاتهم على  محكمين وذلك لالستفادة من مال

 اللغويـة  صـياغتها  وسـالمة  فقـرة  كـل  وضـوح  ومـدى  إليـه،  تنتمـي  الـذي  بـالمحور  فقراتهـا 

 وذلـك  تحـسينها  طـرق  واقتـراح  أجلـه،  مـن  وضـعت  الـذي  الهـدف  لتحقيـق  ومالءمتهـا 

راء وبعـد أخـذ آ  . مناسـبًا  يرونـه  ممـا  ورد مـا  غيـر  أو الـصياغة  إعـادة  أو اإلضـافة  أو بالحـذف 

ــارات وحـــذف الـــبعض وفـــصل بعـــض       ــديل بعـــض العبـ ــاتهم تـــم تعـ المحكمـــين وتوجيهـ

 . العبارات إلى عبارتين منفصلتين

  االتساق الداخلي-٢

تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بـين الـدرجات علـى الفقـرات والـدرجات الكليـة             

ة لــه،  لكــل محــور مــن محــاور األداة، وذلــك للتأكــد مــن انتمــاء كــل فقــرة للمحــور التابعــ           

 .االتي ) ٢(والموضحة في الجدول رقم 

معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجات على الفقرات والدرجات الكلية لكل ) ٢(جدول 

 محور من محاور األداة
 المحاور

الموارد البشرية والمادية  المتابع و والتقويم التنظيم التخطيط
 المدرسية

معامل  م
االرتباط

معامل  م
االرتباط

ل معام م
االرتباط

معامل  م
 االرتباط

٠،٦٤** ١ ٠،٤٧** ١ ٠،٥٧** ١ ٠،٥٨** ١ 

٠،٧٢** ٢ ٠،٥١** ٢ ٠،٦٨** ٢ ٠،٦٦** ٢ 

٠،٧٧** ٣ ٠،٦٣** ٣ ٠،٧١** ٣ ٠،٦٠** ٣ 

٠،٧٦** ٤ ٠،٦٩** ٤ ٠،٦٦** ٤ ٠،٧٥** ٤ 

٠،٧٠** ٥ ٠،٦٠** ٥ ٠،٧١** ٥ ٠،٧٤** ٥ 

٠،٧٧** ٦ ٠،٦٤** ٦ ٠،٧٨** ٦ ٠،٦٩** ٦ 

٠،٦١** ٧ ٠،٧٣** ٧ ٠،٧١** ٧ ٠،٧٩** ٧ 

٠،٦٣** ٨ ٠،٦٩** ٨ ٠،٦٦** ٨   
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 المحاور

الموارد البشرية والمادية  المتابع و والتقويم التنظيم التخطيط
 المدرسية

٠،٦٤** ٩ ٠،٦٦** ٩ ٠،٦٩** ٩   

٠،٦٢** ١٠   ٠،٤٧** ١٠   

٠،٦٧** ١١   ٠،٦٩** ١١   

٠،٥٨** ١٢   ٠،٥٣** ١٢   

٠٫٦٦** ١٣   ٠،٦٥** ١٣   

    ٠،٦٨** ١٤   

    ٠،٦٢** ١٥   

    ٠،٦٦** ١٦   

    ٠،٦١** ١٧   

 ،.٠١=αدالة عند مستوى داللة @@

يالحظ من الجدول السابق أن جميع معامالت ارتباط الفقرات بمحاورها كانـت دالـة              

 .، مما يعني أن الفقرات تنتمي للمحاور الخاصة فيها،.٠١=αإحصائياً عند مستوى داللة 

معـــامالت ارتبـــاط بيرســـون بـــين الـــدرجات علـــى المحـــور       ) ٣(ويبـــين الجـــدول رقـــم   

 .درجات الكليةوال

 معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجات على المحاور والدرجة الكلية) ٣(جدول 
 معامل االرتباط المحور

 ٠،٨٠** التخطيط

 ٠،٨٣** التنظيم

 ٠،٨٥** المتابعة والتقويم

 ٠،٧٩** الموارد البشرية والمادية

 ،.٠١=αدالة عند مستوى داللة @@
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م معــامالت االرتبــاط  بــين الــدرجات علــى المحــور  يالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن قــي 

 .،.٠١=α، وهي دالة احصائياً عند مستوى داللة ،.٨٥إلى  ،.٧٩والدرجة الكلية تتراوح بين 

 ثبات األداة

ــاخ ألفــا        ــة، تــم اســتخدام معامــل ثبــات كرونب ــألداة الكلي  لتقــدير الثبــات للمحــاور ول

Cronbach's Alpha )   (م وكما هو موضح في جدول رق)االتي) ٤. 

 معامالت ثبات كرونباخ ألفا لمحاور األداة ولألداة الكلية) ٤(جدول 
 معامالت ثبات كرونباخ ألفا المحور

 ،.٨٩ التخطيط

 ،.٨٧ التنظيم

 ،.٩٠ المتابعة والتقويم

 ،.٨٥ الموارد البشرية والمادية

 ،.٩٤ األداة الكلية

، وكانــت قيمـــة  ،.٩٠ إلــى  ،.٨٥وح بــين  يالحــظ أن معــامالت الثبــات لمحــاور األداة تتــرا     

، وهــذا يــدل علــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن     ،.٩٤معامــل الثبــات لــألداة الكليــة   

 .الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة

 أساليب المعالجة اإلحصائية   

ت وفهمهـا، ولإلجابـة    تعد المعالجة اإلحصائية من الوسائل الرئيسة في تفسير البيانـا         

عــن اســئلة الدراســة وتحقيقــاً ألهــدافها تمــت المعالجــة اإلحــصائية باســتخدام األســاليب    

 :اإلحصائية التالية

 التكـرارات والنـسب المئويــة لوصـف عينـة الدراســة، وتحديـد اسـتجابات مفرداتهــا       -١

 .تجاه عبارات محاور الدراسة
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اق الــداخلي لإلســتبانة، حيــث تــم لمعرفــة صــدق االتــس) بيرســون( معامــل االرتبــاط -٢

حــساب معامــل االرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة والدرجــة الكليــة      

 .للمحور الذي تنتمي إليه العبارة

 . أداة الدراسةتللتحقق من ثبا)  Cronbach's Alpha( معامل ألفا كرونباخ -٣

ض اســتجابات أفــراد  لمعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــا  ) mean( المتوســط الحــسابي -٤

 .العينة في محاور الدراسة

 للتعرف على مدى انحراف استجابات "Standard Deviation" االنحراف المعياري -٥

أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسـة، ولكـل محـور مـن المحـاور                  

شتت فــي ويالحــظ أن االنحــراف المعيــاري يوضــح التــ  . الرئيــسة عــن متوســطها الحــسابي  

استجابات مفردات عينة الدراسة لكل عبـارة مـن عبـارات متغيـرات الدراسـة، إلـى جانـب          

المحاور الرئيسة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفـض تـشتتها       

 .بين المقياس

ــار-٦ ــة اإلحــصائية بــين اتجاهــات أفــراد      ) T-test" (ت" اختب لمعرفــة الفــروق ذات الدالل

راســـة نحـــو محـــاور الدراســـة بـــاختالف متغيـــراتهم الشخـــصية والوظيفيـــة التـــي  عينـــة الد

 .تنقسم إلى فئتين

للتعـــرف علـــى مـــا إذا كانـــت هنالـــك فـــروق ذات داللـــة  ) تحليـــل التبـــاين األحـــادي  ( -٧

إحــصائية بــين اتجاهــات أفــراد عينــة  الدراســة نحــو محــاور الدراســة بــاختالف متغيــراتهم    

 .سم إلى أكثر من فئتينالشخصية والوظيفية التي تنق

ــار     ) شــيفيه( اختبــار أقــل فــرق معنــوي  -٨ للتحقــق مــن صــالح الفــروق التــي بينهــا اختب

 .تحليل التباين األحادي
ولحــساب إجابــات عينــة الدراســة علــى العبــارات الــواردة فــي كــل محــور تــم حــساب  

صحيح ، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية الـ      )٤=١-٥( المدى    
أو بدايــة ( بعــد ذلــك تــم إضــافة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي المقيــاس      )  ٠٫٨٠= ٤/٥( أي
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 وقـــد تـــم إعـــادة تنـــسيق الخاليـــا لتـــصبح ثـــالث حـــسب  .)المقيـــاس وهـــي الواحـــد الـــصحيح
 :االوساط الحسابية التالية

  تمثل درجة ضعيفة٢،٦٠ إلى أقل من ١من  .١
 ة تمثل درجة متوسط٣،٤٠ إلى أقل من ٢،٦٠من  .٢
  تمثل درجة كبيرة٥،٠٠ إلى ٣،٤٠من  .٣

 تحليل النتائج ومناقشتها
 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ــاور          ــن المحـ ــل مـ ــأثير كـ ــة تـ ــا درجـ ــى  مـ ــنص علـ ــذي يـ ــسؤال األول والـ ــن الـ ــة عـ لإلجابـ
ــة ــة   (التاليـ ــوارد البـــشرية والماديـ ــويم، المـ ــة والتقـ ــيم، المتابعـ ــيط، التنظـ ــة  ) التخطـ فـــي إعاقـ

 ة عن تحقيق أهدافها من وجهة نظر المعلمين؟المشروعات التطويري
تــم حــساب األوســاط الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لكــل عامــل مــن العوامــل         

 وهـــي مرتبـــة تنازليـــاً حـــسب ،المـــسببة لتعثـــر المـــشروعات التطويريـــة فـــي التعلـــيم العـــام
 .االوساط الحسابية

 :كما يلي)  ٥(والنتائج موضحة في الجدول رقم 
ألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تأثير محاور  الدراسة في ا): ٥( جدول 

 تعثر المشروعات التطويرية في التعليم العام
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المحور

 ٠،٦٤ ٤،٠٥ الموارد البشرية والمادية

 ٠،٧٤ ٣،٩٦ المتابعة والتقويم

 ٠،٧٣ ٣،٩٣ التنظيم

 ٠،٧٤ ٣،٧٨ التخطيط

أعــاله أن محــور المــوارد البــشرية والماديــة احتــل المرتبــة ) ٥(ح مــن الجــدول رقــم يتــض
 ثـــم ٣٫٩٦، تـــاله المتابعـــة والتقـــويم بوســـط حـــسابي  ٤٫٠٥األولـــى بوســـط حـــسابي قـــدره  

، وهي جميعاً ٣٫٧٨ وأخيراً محور التخطيط بوسط حسابي       ٣٫٩٣التنظيم بوسط حسابي    
والمالحـظ أن   .  الذي تـم اعتمـاده سـابقاً       تمثل عوامل معيقة بدرجة كبيرة حسب المعيار      

جميـــع تلـــك المحـــاور كـــان تأثيرهـــا بدرجـــة كبيـــرة ممـــا يعنـــي أن المـــشروعات التربويـــة   
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بحسب وجهة نظر أفراد العينة لم يوفر لهـا أسـباب النجـاح مـن الجهـات العليـا المـشرفة                    
يرا فــي علــى تلــك المــشروعات وإن كــان محــور المــوارد البــشرية والماديــة كــان األكثــر تــأث

. إعاقة المـشروعات التربويـة عـن تحقيـق أهـدافها حـسب متوسـط إجابـات أفـراد العينـة                    
ال المـشروعات التربويـة   وقد جاءت نتائج الدراسة متفقة مع ما يؤكده المختـصون مـن أن           

 إدارة  ومناسـبة، بيئـة تعليميـة   تهيأ لها كافة متطلباتها من  ما لم   تحقق أهدافها  يمكن أن 
ــة، ومعلـــم مؤ  ــم، و واعيـ ــنهج مالئـ ــل، ومـ ــى هـ ــز مبنـ ــي مجهـ ــصر  مدرسـ ــات العـ  وفـــق متطلبـ

كما أن محور المتابعة والتقويم جـاء ثانيـا كأحـد           . ليستوعب عمليات التطوير والتحسين   
أبرز المحاور المعيقة للمشروعات عن تحقيق أهدافها وهذه النتيجة تعطـى مؤشـرا علـى               

م وللمشروعات التربوية التطويرية    أن واقع المتابعة والتقويم للعملية التربوية بشكل عا       
بشكل خاص يحتاج الهتمام وأنـه بوضـعه الحـالي يعـد أحـد مـسببات فـشل المـشروعات           

 إن أحــد أغــراض عمليــة المتابعــة والتقــويم تحــسين المــشروع والتغلــب علــى     .التطويريــة
 المشكالت التي تواجهه أثناء التنفيذ حيث يمكـن النظـر إليهـا علـى أنهـا عمليـة تطويريـة،          
كما ينظر لها على أنها  عملية تقلل من احتمال تكـرار األخطـاء، واالسـتفادة منهـا عنـدما                    

وواقع متابعة تنفيذ المشروعات التربوية في      . تقع حيث ينظر لها نظرة نقدية للتعلم منها       
وزارة التربية والتعليم يشير إلى قصور في تبني هـذه المنهجيـة كمـا تؤكـده إجابـات أفـراد            

 . الدراسة
ما محوري التنظيم والتخطيط فقد صنفا على أنهمـا أيـضا معيقـان بدرجـة كبيـرة، وال           أ

يخفــى مــا للتخطــيط والتنظــيم مــن دور فعــال فــي تحقيــق المــشروع ألهدافــه فمــن خــالل       
التخطــيط يــتم تــشخيص الواقــع وتحديــد االحتيــاج بدقــة ومــن خــالل التنظــيم تــتم عمليــة   

 نتـائج هـذه الدراسـة تتماشـى مـع مـا ورد فـي             كمـا أن  . تقسيم العمل والـشروع فـي التنفيـذ       
نتــائج الدراســة التقويميــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعلــيم حــول مــشروع تهيئــة الطــالب       
لــسوق العمــل حيــث أكــدت علــى أن مــن معيقــات المــشروع  ضــعف اإلمكانــات البــشرية    

ج كمـــا أن نتـــائ. وعـــدم تـــوفر اإلمكانـــات الماديـــة مـــن مبـــان وأجهـــزة وتكنولوجيـــا حديثـــة
تفيد بأن ضعف تـدريب المـوارد       ) نظام المقررات (الدراسة التقويمية لنظام التعليم الثانوي      

كمــا أيــدت تلــك . البــشرية يعــد أحــد األســباب التــي أعاقــت المــشروع عــن تحقيــق أهدافــه 
، وتقريــــر مكتــــب التربيــــة العربــــي لــــدول )١٤٢٢(النتــــائج مــــا توصــــلت لــــه دراســــة البــــراهيم 

). ١٤٣٣(، ودراسـة عـايض  )١٤٣١(يم مـشروع المـدارس الجاذبـة      ودراسـة تقـو   ) ١٤٢٨(الخليج
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ودراســــة األبــــي  )  م٢٠٠٥(ودراســــة ويبــــرز  ) م١٩٩٥(  واختلفــــت عــــن دراســــة بليــــسكا   
ــأثير يــذكر فــي فــشل       )  م٢٠١٠(وأوكميكنــد ــة للمدرســة أي ت حيــث لــم يكــن للبيئــة المادي

 . ظيميةالمشروعات التطويرية بقدر ما كان من تأثير األمور التخطيطية والتن
 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

مــا أبــرز المعوقــات  لتعثــر المــشروعات " لإلجابــة عــن الــسؤال الثــاني والــذي يــنص علــى
تم حساب التكرارات والنسب المئوية     " التطويرية في التعليم العام في محور التخطيط؟      

لمتعلقــة بمحــور واألوســاط الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لكــل عبــارة مــن العبــارات ا  
 وهــي مرتبــة تنازليــاً حــسب االوســاط الحــسابية، والموضــحة فــي الجــدول رقــم    ،التخطــيط

 .االتي)٦(
التكرارات و النسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل ): ٦(جدول

 عبارة من العبارات المتعلقة بمحور التخطيط

ضعيفة   العبارة
بيرة ك كبيرة متوسطة ضعيفة جدا

 جدا
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدم اشراك جميع  ١٦٥ ٧٢ ٤١ ١٦ ١١ ت
 أصحاب المصلحة

أولياء أمور الطالب، (
الطالب،المعلمين،إدارة 

أثناء ) المدرسة
.التخطيط للمشروع

% ٥٣٫٦ ٢٣٫٤ ١٣٫٣ ٥٫٢ ٣٫٦ 
١٫٠٨ ٤٬١٩ 

تبني مشروعات من  ١٣٥ ٨٦ ٥٩ ١٦ ٩ ت
بيئات مختلفة دون 
 ٤٣٫٨ ٢٧٫٩ ١٩٫٢ ٥٫٢ ٢٫٩ % مراعاة للبيئة المحلية

١٫٠٥ ٤٫٠٦ 

عدم بناء خطة  ١٢٠ ١٠١ ٥٥ ١٥ ١٣ ت
المشروع  التربوي على 
 ٣٩٫٠ ٣٢٫٨ ١٧٫٩ ٤٫٩ ٤٫٢ % تشخيص دقيق للواقع

١٫٠٩ ٣٫٩٨ 

ضعف ترتيب األولويات  ٩٥ ١٢٣ ٥٥ ٢٥ ٥ ت
لمشروعات في خطط ا

 ٣٠٫٨ ٣٩٫٩ ١٧٫٩ ٨٫١ ١٫٦ % التربوية
٠٫٩٨ ٣٫٩٢ 

عدم تحديد كافة  ٩٦ ١٠٨ ٦٤ ٢٥ ٩ ت
احتياجات المشروع 

 ٣١٫٢ ٣٥٫١ ٢٠٫٨ ٨٫١ ٢٫٩ % بدقة
١٫٠٥ ٣٫٨٥ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٤١
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عدم تحديد رؤية  ٨٤ ١٠٩ ٧٧ ٢١ ٩ ت
المشروع بشكل 

 واضح
% ٢٧٫٣ ٣٥٫٤ ٢٥٫٠ ٦٫٨ ٢٫٩ 

١٫٠٢ ٣٫٧٩ 

تحديد أهداف غير  ٩٠ ٩٤ ٨٣ ٢٢ ١٠ ت
 واقعية

% ٢٩٫٢ ٣٠٫٥ ٢٦٫٩ ٧٫١ ٣٫٢ 
١٫٠٦ ٣٫٧٨ 

ارتباط خطة المشروع  ٩٣ ٨٨ ٨٣ ٢٨ ١٢ ت
التربوي باألفراد 
 ٣٠٫٢ ٢٨٫٦ ٢٦٫٩ ٩٫١ ٣٫٩ % العاملين فيه

١٫١١ ٣٫٧٣ 

عدم وضوح الرؤية  ٩٠ ٨٤ ٩٢ ٣٢ ٨ ت
العامة للتعليم في 
المملكة العربية 
 ٢٩٫٢ ٢٧٫٣ ٢٩٫٩ ١٠٫٤ ٢٫٦ %السعودية

١٫٠٨ ٣٫٧١ 

عدم التحديد الدقيق  ٧٠ ١١٩ ٧٩ ٢٦ ١٠ ت
للمخاطر المتوقعة أثناء 

تنفيذ المشروعات 
 ٢٢٫٧ ٣٨٫٦ ٢٥٫٦ ٨٫٤ ٣٫٢ %التطويرية

١٫٠٢ ٣٫٧٠ 

عدم تحديد مؤشرات  ٧٢ ٩٤ ٨٤ ٣١ ١١ ت
 لتحقيق األهداف

% ٢٣٫٤ ٣٠٫٥ ٢٧٫٣ ١٠٫١ ٣٫٦ 
١٫٠٩ ٣٫٦٣ 

عدم وضع جدول زمني  ٢٠ ٨٨ ٨٠ ٧٨ ٣٣ ت
 للمشروع

% ٦٫٥ ٢٨٫٦ ٢٦٫٠ ٢٥٫٣ ١٠٫٧ 
١٫٢١ ٣٫٦١ 

ضعف اإلمكانات  ١٠ ٧٠ ١١٩ ٧٩ ٢٦ ت
 المالية

% ٣٫٢ ٢٢٫٧ ٣٨٫٦ ٢٥٫٦ ٨٫٤ 
١٫٥٥ ٣٫٢٢ 

 ٣٫٧٨ الوسط العام

ــة الد        ــسابق أن األوســاط الحــسابية لتقــديرات أفــراد عين راســة يتــضح مــن الجــدول ال

ــين    وأن الفقــرات التــي تمثــل   . ٣٫٧٨، وبوســط عــام مقــداره  ٤٫١٩ إلــى ٣٫٢٢كانــت تتــرواح ب

 فقرة حسب المعيار الذي تم اعتماده سابقاً، حيث احتلـت   ١٢درجة كبيرة كانت تساوي     

 الطـالب،  أوليـاء أمـور الطـالب،   (عـدم إشـراك جميـع أصـحاب المـصلحة     " العبـارة التـي تـنص   

المرتبـــة األولـــى، بوســـط حـــسابي " ثنـــاء التخطـــيط للمـــشروعأ)إدارة المدرســـة المعلمـــين،

، وهــذه النتيجــة تؤكــد خطــورة تبنــي المــشروعات التطويريــة دون مــشاركة        ٤٫١٩مقــداره

إن تبنـي مـشروعات تربويـة دون مـشاركة أصـحاب            . أصحاب المصلحة في كافـة مراحلهـا      
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 فيهـا بـل   المصلحة من معلمـين وطـالب  وأوليـاء أمـور قـد يقلـل مـن حماسـهم للمـشاركة          

وربمــا مواجهتهــا وإعاقــة تقــدمها، ووذلــك الــرفض والمقاومــة قــد يكــون  بــسبب الجهــل     

تبنـي مـشروعات مـن    "تلتها العبارة التـي تـنص   . بأهدافها ودوافع تبنيها من قبل المسئولين     

 وهــذه النتيجــة  ،٤٫٦بوســط حــسابي مقــداره  " بيئــات مختلفــة دون مراعــاة للبيئــة المحليــة  

د مــن أخــذها فــي اإلعتبــار وهــي أن كــل بيئــة تربويــة نــسيج وحــدها    تؤكــد علــى حقيقــة ال بــ 

فنجاح مشروع في دولة ما أو بيئة محددة ال يعني بالضرورة نجاحه فـي دول وبيئـات أخـرى،            

ــه للفــشل      كمــا أن عــدم بنــاء خطــة   .وأن تبنيــه دون تكييفــه للبيئــة الجديــدة قــد يكــون مآل

ي المرتبـة الثالثـة بوسـط حـسابي         المشروع التربوي على تشخيص دقيق  للواقع جـاءت فـ          

وتأييد أفراد الدراسة لهذه العبارة كأحد العوامل المعيقة لنجـاح المـشروع          . ٣٫٩٨مقداره  

يؤكد علـى ضـرورة أن تكـون المـشروعات التربويـة مبنيـة حـسب منهجيـة علميـة ونابعـة               

فيمـا حـصلت فقـرة واحـدة فقـط          . من حاجة حقيقية وليست مجـرد اجتهـادات شخـصية         

علــى " دم التحديــد الــدقيق للمخــاطر المتوقعــة أثنــاء تنفيــذ المــشروعات التطويريــة عــ" هــي 

ويتبــين مــن خــالل إجابــات أفــراد   . ٣٫٢٢درجــة موافقــة متوســطة بوســط حــسابي مقــداره   

العينة عدم الرضا عن محور التخطيط للمشروعات التطويريـة فـي الميـدان التربـوي حيـث                  

ط تعـــد ســـببا بدرجـــة كبيـــرة فـــي فـــشل أكـــدوا أن جميـــع المعوقـــات فـــي محـــور التخطـــي

وتتفــــق نتــــائج هــــذه الدراســــة مــــع نتــــائج دراســــات كــــل مــــن         . المــــشروعات التربويــــة 

ودراســة )  م٢٠٠٥(، ودراســة وويبــرز وآخــرون)ـ هــ١٤٢٨(ودراســة العــامر ) ـهــ١٤٢٨(المطلــق

عــن تقــويم تجربــة تهيئــة طــالب  ) ـهــ١٤٣١(اإلدارة العامــة للبحــوث بــوزارة التربيــة والتعلــيم  

رحلة الثانوية لسوق العمل  والتي أكدت جميعها على أن من أسباب فـشل المـشروع                الم

 .التربوي ضعف إشراك أصحاب المصلحة وعدم وضوح أهداف المشروع للمجتمع

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

مـــا أبـــرز المعوقـــات  لتعثـــر المـــشروعات  " لإلجابـــة عـــن الـــسؤال الثالـــث والـــذي يـــنص 

، تم حساب التكـرارات والنـسب المئويـة     "عليم العام في محور التنظيم؟    التطويرية في الت  
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واألوســاط الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لكــل عبــارة مــن العبــارات المتعلقــة بمحــور   

 .٧التنظيم، وهي مرتبة تنازلياً حسب االوساط الحسابية، والموضحة في الجدول رقم 

وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التكرارات و النسب المئوية واأل) ٧(جددول 

 لكل عبارة من العبارات المتعلقة بمحور التنظيم
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وجود أكثر من قائـد للمـشروع        ١٣١ ٩٣ ٥٣ ٢٣ ٤ ت
 وبأفكار مختلفة

% ٤٢٫٥ ٣٠٫٢ ١٧٫٢ ٧٫٥ ١٫٣ 

١٫٠١ ٤٫٠٧ 

ضعف اإلسـتفادة مـن الخبـرات        ١٣٠ ٩٩ ٥٤ ١٩ ٦ ت
ــة    ــي دراسـ ــة فـ ــة والدوليـ المحليـ

 ٤٢٫٢ ٣٢٫١ ١٧٫٥ ٦٫٢ ١٫٩ % وتنفيذ المشروع
١٫٠١ ٤٫٠٦ 

تـــــشكيل فــــــرق عمـــــل غيــــــر    ١٢٧ ٨٨ ٥٥ ٢٤ ٧ ت
 ٤١٫٢ ٢٨٫٦ ١٧٫٩ ٧٫٨ ٢٫٣ % مناسبة للمشروع

١٫٠٧ ٤٫٠١ 

عــــــدم الوضــــــوح فــــــي تحديــــــد   ١١٨ ١٠٠ ٦٥ ١٩ ٦ ت
 المسئوليات

% ٣٨٫٣ ٣٢٫٥ ٢١٫١ ٦٫٢ ١٫٩ 
١٫٠١ ٣٫٩٩ 

 ١٢١ ٨٦ ٦٤ ١٧ ١٢ ت
 تعاقب القيادات في المشروع

% ٣٩٫٣ ٢٧٫٩ ٢٠٫٨ ٥٫٥ ٣٫٩ 
١٫١٠ ٣٫٩٦ 

ضــــعف التواصــــل بــــين أعــــضاء   ١٠٨ ٩٨ ٧١ ١٨ ١٠ ت
 فرق العمل داخل المشروع

% ٣٥٫١ ٣١٫٨ ٢٣٫١ ٥٫٨ ٣٫٢ 
١٫٠٥ ٣٫٩٠ 

ــرق    ١١٤ ٧٩ ٦٥ ٣٤ ١١ ت ــل فـــــــ ــصراعات داخـــــــ الـــــــ
 لمشروعا

% ٣٧٫٠ ٢٥٫٦ ٢١٫١ ١١٫٠ ٣٫٦ 
١٫١٦ ٣٫٨٣ 

ــة    ٨٠ ١١٩ ٧٨ ٢٣ ٥ ت ــتخدام المنهجيــ ــعف اســ ضــ
العلمية فـي إدارة المـشروعات      

 ٢٦٫٠ ٣٨٫٦ ٢٥٫٣ ٧٫٥ ١٫٦ % التربوية
٠٫٩٧ ٣٫٨١ 

عدم تجزئة المـشروع التربـوي       ٨٣ ١١٠ ٨٠ ١٩ ١١ ت
 إلى خطوات أو مراحل محددة

% ٢٦٫٩ ٣٥٫٧ ٢٦٫٠ ٦٫٢ ٣٫٦ 
١٫٠٣ ٣٫٧٨ 

 ٣٫٩٣ الوسط العام



 

 
 معوقات نجاح المشروعات التربوية التطويرية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية١٤٤

عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

يالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن األوســاط الحــسابية لتقــديرات أفــراد عينــة الدراســة      

 وأن جميـع الفقـرات كانـت    ٣٫٩٣، وبوسـط عـام مقـداره       ٤،٠٧ إلـى    ٣٫٧٨كانت تترواح بين    

اده سـابقاً، حيـث   تمثل درجة كبيـرة مـن المعيقـات، وذلـك حـسب المعيـار الـذي تـم اعتمـ                 

المرتبـة األولـى،    " وجود أكثر من قائد للمشروع وبأفكار مختلفـة       " احتلت العبارة التي تنص   

، وهذه النتيجة توحي بأن أفراد عينة الدراسة لـديهم انطبـاع            ٤٫٠٧بوسط حسابي مقداره    

فوجـود أكثـر    . بأن مشروعات الوزارة تدار بـأكثر مـن فلـسفة وتتنازعهـا اآلراء الشخـصية              

ــن  ــر         مـ ــع اآلخـ ــة مـ ــا المتعارضـ ــة وربمـ ــه الخاصـ ــن رؤيتـ ــق مـ ــل ينطلـ ــشروع كـ ــي المـ ــد فـ قائـ

ضـعف االسـتفادة   "تلتها العبارة التي تـنص  . ستنعكس سلبا على خطوات تنفيذ المشروع     

المرتبة الثانية بوسـط حـسابي   " من الخبرات المحلية والدولية في دراسة وتنفيذ المشروع   

مــا يــراه عــدد مــن التربــويين  مــن أن اســناد تطــوير    وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع  . ٤٫٠٦مقــداره 

التعلـيم لفــرق مـن منــسوبي المؤسـسة التعليميــة لــن يـسهم فــي تقـديم أي تطــوير نــوعي،      

. واألولــى اســناد تلــك المهــام لفــرق متخصــصة بعيــدة عــن بيروقراطيــة النظــام المركــزي      

ك عبــد اهللا ويستــشهد أولئــك بتوجــه وزارة التربيــة والتعلــيم أخيــرا إلســناد مــشروع الملــ  

فيمــا احتلــت . لتطــوير  التعلــيم لــشركة مــستقلة عــن الــوزارة لهــا نظامهــا المــالي واالداري   

المرتبـة الثالثـة بوسـط حـسابي قـدره          " تشكيل فرق عمل غير مناسـبة للمـشروع       "عبارة    

ولكـي يـنجح   . فالفريق المناسب يعد أمرا أساسا فـي تنفيـذ أي مهمـة بنجـاح وفاعليـة              . ٤٫٠١

 مهمته البد أن يكون مؤهال وعلى إدراك ووعي بأهداف المـشروع المعنـي    فريق العمل في  

إن ممــا يــؤثر علــى أداء فــرق العمــل ضــعف مــستوى قيــادة الفريــق وطغيــان ثقافــة   . بتنفيــذه

وقـد جـاءت    . الفردية والتنافسية والتركيز على النجاح الشخصي وربط اإلنجـازات بـاألفراد          

بقة محليـة وعالميـة مثـل دراسـة اإلدارة العامـة        نتائج هذه الدراسة متفقة مع دراسات سـا       

،  )ـهــ١٤٣١(للبحــوث بــوزارة التربيــة والتعلــيم لتقــويم تجربــة تهيئــة الطــالب لــسوف العمــل     

والتي نصت على أن من أسباب فشل المشروع التربوي     )  م ٢٠٠٥(ودراسة وويبرز وآخرون  

 .  وضعف تنظيم خطوات المشروع،ضعف قدرات مدير المشروع



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٤٥

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 :لنتائج المتعلقة بالسؤال الرابعا:رابعاً

ــا أبـــرز المعوقـــات  لتعثـــر المـــشروعات  " لإلجابـــة عـــن الـــسؤال الرابـــع والـــذي يـــنص   مـ

تـــم حـــساب التكـــرارات  " التطويريـــة فـــي التعلـــيم العـــام فـــي محـــور المتابعـــة والتقـــويم؟  

والنــسب المئويــة واألوســاط الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لكــل عبــارة مــن العبــارات   

ــويم المت ــور المتابعـــة والتقـ ــاً حـــسب االوســـاط الحـــسابية،   ،علقـــة بمحـ  وهـــي مرتبـــة تنازليـ

 :اآلتي) ٨(والموضحة في الجدول رقم 

التكرارات و النسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ): ٨(جدول 

 لكل عبارة من العبارات المتعلقة بمحور المتابعة والتقويم

ضعيفة   العبارة
كبيــــرة  كبيرة متوسطة عيفةض جدا

 جدا
الوســــــــط 
 الحسابي

االنحـــراف 
 المعياري

عــــدم وجــــود آليــــة   ١٤٢ ١٠١ ٥٣ ٦ ٦ ت
دقيقــــــــة لقيــــــــاس  
 ٤٦٫١ ٣٢٫٨ ١٧٫٢ ١٫٩ ١٫٩ % مخرجات التعليم

٠٫٩٢ ٤٫١٩ 

ضــــــــعف فاعليــــــــة   ١١٠ ١١٣ ٦٥ ١٢ ٦ ت
المتابعـــــــــــــــــــــــــــــــة 
واإلشــــــــراف فــــــــي 

 المشروع 
% 

٠٫٩٥ ٤٫٠١ ٣٥٫٧ ٣٦٫٧ ٢١٫١ ٣٫٩ ١٫٩ 

استخدام أسـاليب    ١١٨ ٩٢ ٦٥ ٢٠ ٥ ت
غيــر دقيقــة لقيــاس 

 ١٫٠١ ٣٫٩٩ ٣٨٫٣ ٢٩٫٩ ٢١٫١ ٦٫٥ ١٫٦ %نتائج المشروع

التــــأخر فــــي تنفيــــذ   ١١٣ ٩٤ ٦٦ ٢٢ ٦ ت
 ١٫٠٣ ٣٫٩٥ ٣٦٫٧ ٣٠٫٥ ٢١٫٤ ٧٫١ ١٫٩ % المشروع

ــتعجال فــــــي  ١١٦ ٨٤ ٦٩ ٢٥ ٩ ت اإلســــ
الحكــــــــــم علــــــــــى 
المـــــــشروع قبـــــــل  
 ٣٧٫٧ ٢٧٫٣ ٢٢٫٤ ٨٫١ ٢٫٩ %أخذه لوقته الكافي

١٫١٠ ٣٫٩٠ 

انحراف المـشروع    ٩٠ ١١٦ ٦٧ ٢٤ ٣ ت
عن تحقيق أهدافه   

 ٢٩٫٢ ٣٧٫٧ ٢١٫٨ ٧٫٨ ١٫٠ % المخطط لها
٠٫٩٦ ٣٫٨٩ 

تـــــــداخل مراحـــــــل  ٨١ ١١٥ ٧٢ ٢٨ ٥ ت
المــــــشروع أثنــــــاء  

 ٢٦٫٣ ٣٧٫٣ ٢٣٫٤ ٩٫١ ١٫٦ % التطبيق
١٫٠٠ ٣٫٧٩ 

 ٣٫٩٦ الوسط العام



 

 
 معوقات نجاح المشروعات التربوية التطويرية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية١٤٦

عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

الجــدول الــسابق أن األوســاط الحــسابية لتقــديرات أفــراد عينــة الدراســة     يالحــظ مــن 

وأن جميــع الفقــرات كانــت . ٣٫٩٦، وبوســط عــام مقــداره ٤٫١٩ إلــى ٣٫٧٩كانــت تتــرواح بــين 

تمثل درجة كبيـرة مـن المعيقـات، وذلـك حـسب المعيـار الـذي تـم اعتمـاده سـابقاً، حيـث                    

المرتبة األولـى،  "  لقياس مخرجات التعليمعدم وجود آلية دقيقة  " احتلت العبارة التي تنص   

، وهـذه النتيجـة تؤكـد علـى ضـرورة وجـود اإلختبـارات المقننـة           ٤٫١٩بوسط حسابي مقـداره     

التي يمكن مـن خاللهـا الحكـم علـى أداء المـدارس وأن غيابهـا أسـهم فـي ضـبابية العمـل                        

ة والتعلــيم  يتبنــي  بــدء وزارة التربيــإلــىالتربــوي وعــدم وضــوح نتــائج األداء، وتجــدر اإلشــارة  

بعــض المبــادرات الخاصــة بإيجــاد اختبــارات مقننــة كمــا هــو الحــال فــي اختبــارات القــدرات    

التحصيل الدراسـي الـصادرة مـن المركـز الـوطني للقيـاس والتقـويم إال أنهـا مقتـصرة فقـط                      

ضـعف فاعليـة المتابعـة واإلشـراف فـي          "فيمـا جـاءت عبـارة       . على خريجي المرحلة الثانوية   

اسـتخدام أسـاليب    " تلتهـا عبـارة     . ٤٫٠١ المرتبـة الثانيـة، بوسـط حـسابي مقـداره            "المشروع

وال شــك فــي االرتبــاط .  ٣٫٩٩بوســط حــسابي قــدره " غيــر دقيقــة لقيــاس نتــائج المــشروع  

القوي بين هاتين العبارتين فاستخدام أساليب غير دقيقة  في التقويم سيضعف بال شـك            

المتابعة والتعرف على جوانب الخلل والقصور أثناء       فاعلية تلك األساليب في قدرتها على       

التنفيذ إضافة إلى عدم قدرتها في إصدار حكم صادق على مدى نجاح المـشروع وتحقيقـه               

فيما جاءت العبـارات التـي تـشير        . ألهدافه المحددة مسبقا في مرحلة التخطيط للمشروع      

ق بدرجــة كبيــرة مــن  للتــأخر فــي تنفيــذ المــشروع أو انحرافــه عــن تحقيــق أهدافــه  كمعيــ   

 وربما يعود ذلك لما يعايـشونه مـن   ٣٫٩٠ و ٣٫٩٥وجهة نظر أفراد عينة الدراسة بمتوسطي       

تجارب سابقة تعثرت وربما توقفت أو انحرفت عن هدفها المحدد مسبقا، وهـذه النتيجـة               

تؤكـــد علـــى أهميـــة تبنـــي منهجيـــة المتابعـــة والتقـــويم األثنـــائي الـــذي يؤكـــد علـــى اإللتـــزام   

. مج الزمنــي المعتمــد فــي الخطــة ويرصــد نــسبة اإلنجــاز ومــدى اإلنحــراف عــن الهــدف بالبرنــا

كما أن االستعجال في الحكـم علـى المـشروع قبـل أخـذه لوقتـه الكـافي يعـد معيقـا آخـر                        

 إن ثمــرات ٣٫٩٠وبدرجــة كبيــرة مــن وجهــة نظــر أفــراد الدراســة وبمتوســط حــسابي قــدره 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٤٧

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

ا خالل سنة أو سنتين بل تحتاج إلى سـنوات     ونتائج المشروعات التربوية ال يمكن ادراكه     

طويلة فعدم ظهور نتائج  المشروع خالل سنوات تطبيقه األولـى ال يعنـي بالـضرورة فـشله        

أو تعثــره، لكــن عــدم تفهــم اصــحاب المــصلحة لتلــك الحقيقــة يــسهم فــي الــضغط علــى      

إن . لكليـة القائمين علـى المـشروع وربمـا المطالبـة بعـدم االسـتمرار فـي تطبيقـه وإلغائـه با                

مرحلة المتابعة والتقويم ترتبط ارتباطا مباشرا بعملية التخطـيط وذلـك للتأكـد مـن أن مـا                  

خطـــط لـــه ينفـــذ بالطريقـــة الـــصحيحة، وواقـــع  معظـــم المـــشروعات التربويـــة التطويريـــة    

المنفــذة فــي وزارة التربيــة والتعلــيم فــي المملكــة يفيــد بــضعف فــي االرتبــاط بــين هــاتين           

يتـــسبب فـــي انحـــراف المـــشروع عـــن تحقيـــق أهدافـــه دون أن يـــشعر العمليتـــين ممـــا قـــد 

القــائمون عليــه وهــذا مــا أكدتــه نتــائج هــذه الدراســة واتفقــت مــع نتــائج دراســة العــامر فيمــا 

 ).ـ ه١٤٢٨(يخص ضعف جوانب المتابعة والتقويم 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

وقــات  لتعثــر المــشروعات  مــا أبــرز المع " لإلجابــة عــن الــسؤال الخــامس والــذي يــنص   

تـم حـساب التكـرارات      " التطويرية في التعليم العام في محور الموارد البشرية والماديـة ؟          

والنــسب المئويــة واألوســاط الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لكــل عبــارة مــن العبــارات   

ل المتعلقة بالمحور، وهي مرتبة تنازليـاً حـسب االوسـاط الحـسابية، والموضـحة فـي الجـدو          

 .االتي) ٩(رقم 

التكرارات و النسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ): ٩(جددول 

 لكل عبارة من العبارات المتعلقة بمحور الموارد البشرية والمادية

  العبارة
ضعيفة 
 جدا

 كبيرة متوسطة ضعيفة
كبيرة 
 جدا

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

٨٨٣٧٦٦١٨٦ت ين ارتفاع أنصبة المعلم
وعدم توافقها مع متطلبات 

 ٦٠٫٤ ٢١٫٤ ١٢٫٠ ٢٫٦ ٢٫٦ % المشروع
٠٫٩٧ ٤٫٣٦ 

٢١٢٤٣٦٧١٨١ت كثافة أعداد الطالب داخل 
 الفصول

% .٥٨٫٨ ٢١٫٨ ١٤٫٠ ٣٫٩ ٦ 
٠٫٩١ ٤٫٣٥ 
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  العبارة
ضعيفة 
 جدا

 كبيرة متوسطة ضعيفة
كبيرة 
 جدا

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدم توفر التجهيزات  ١٧٥ ٧٧ ٣٥ ١٧ ٤ ت
الضرورية داخل المدرسة 

 ٥٦٫٨ ٢٥٫٠ ١١٫٤ ٥٫٥ ١٫٣ % لتنفيذ المشروع
٠٫٩٦ ٤٫٣١ 

عدم توفير وسائل تعليمية  ١٦٢ ٨٨ ٣١ ٢١ ٤ ت
ذات عالقة بالمشروعات 
 ٥٢٫٦ ٢٨٫٦ ١٠٫١ ٦٫٨ ١٫٣ % التطويرية الحديثة

٠٫٩٨ ٤٫٢٥ 

تبني مناهج ال تتواءم مع  ١٤٦ ٨٣ ٥٩ ١٦ ٣ ت
 امكانات الطالب الحقيقية

% ٤٧٫٤ ٢٦٫٩ ١٩٫٢ ٥٫٢ ١٫٠ 
٠٫٩٧ ٤٫١٥ 

 ١٣٣ ٧٧ ٥٩ ١٤ ٤ ت
التخطيط لتطبيق المشروع 

في بيئة نموذجية تختلف 
عن البيئة الحقيقية في 
 ٤٣٫٢ ٢٥٫٠ ١٩٫٢ ٤٫٥ ١٫٣ % الميدان التربوي

٠٫٩٩ ٤٫١٢ 

 ١١٧ ١٠٧ ٦٥ ١٠ ٥ ت
ضعف تدريب كافة 

المعلمين بطرق وأساليب 
تنفيذ المشروعات 

 ٣٨٫٠ ٣٤٫٧ ٢١٫١ ٣٫٢ ١٫٦ % التطويرية
٠٫٩٤ ٤٫٠٦ 

ضعف البرامج التدريبية  ١١٩ ١٠٩ ٥٨ ١١ ٨ ت
المقدمة للمعلمين ذات 
 ٣٨٫٦ ٣٥٫٤ ١٨٫٨ ٣٫٦ ٢٫٦ % الصلة بالمشروع

٠٫٩٨ ٤٫٠٥ 

 ١٢٧ ٩٨ ٤٧ ٢٨ ٨ ت
عدم قدرة األسرة على 

متابعة أبنائها في ظل تبني 
المشروعات التطويرية 

 ٤١٫٢ ٣١٫٨ ١٥٫٣ ٩٫١ ٢٫٦ % الحديثة
١٫٠٨ ٤٫٠٠ 

ضعف التواصل مع أولياء  ١٢٨ ٨٧ ٦٠ ٢١ ٩ ت
األمور خالل مراحل تنفيذ 

 ٤١٫٦ ٢٨٫٢ ١٩٫٥ ٦٫٨ ٢٫٩ % المشروع
١٫٠٨ ٤٫٠٠ 

ضعف تدريب المديرين  ١٠٤ ١١٨ ٥٦ ١٩ ٥ ت
يطرق وأساليب تنفيذ 

 ٣٣٫٨ ٣٨٫٣ ١٨٫٢ ٦٫٢ ١٫٦ % المشروع
٠٫٩٧ ٣٫٩٨ 

ضعف قدرة بعض المديرين  ١٠٧ ١٠٠ ٦٦ ٢٣ ٣ ت
ذ في اإلشراف على تنفي

 ٣٤٫٧ ٣٢٫٥ ٢١٫٤ ٧٫٥ ١٫٠ % المشروع
٠٫٩٩ ٣٫٩٥ 

ضعف قناعة المعلمين 
 ١٫٠٥ ٣٫٩٥ ١١٣ ١٠٣ ٥٩ ٢٣ ٨ ت باألفكار التطويرية المنفذة
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  العبارة
ضعيفة 
 جدا

 كبيرة متوسطة ضعيفة
كبيرة 
 جدا

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% ٣٦٫٧ ٣٣٫٤ ١٩٫٢ ٧٫٥ ٢٫٦ 

ضعف فهم بعض العاملين  ١٠٣ ١٠٤ ٧٤ ١٤ ٧ ت
في الميدان التربوي لفلسفة 
 ٣٣٫٤ ٣٣٫٨ ٢٤٫٠ ٤٫٥ ٢٫٣ % المشروع وأهدافه البعيدة

٠٫٩٩ ٣٫٩٣ 

ضعف قدرة بعض المعلمين  ١٠٢ ١٠٦ ٦٩ ٢٢ ٧ ت
 على تطبيق المشروع

% ٣٣٫١ ٣٤٫٤ ٢٢٫٤ ٧٫١ ٢٫٣ 
١٫٠٢ ٣٫٩٠ 

تنفيذ المعلمين لألفكار  ٩٣ ١٠٧ ٧٠ ٢٨ ٧ ت
 الجديدة بأساليب قديمة

% ٣٠٫٢ ٣٤٫٧ ٢٢٫٧ ٩٫١ ٢٫٣ 
١٫٠٤ ٣٫٨٢ 

دارة المدرسة عدم قناعة إ ٧٦ ١١٢ ٧٨ ٢٦ ١٠ ت
 بالمشروع

% ٢٤٫٧ ٣٦٫٤ ٢٥٫٣ ٨٫٤ ٣٫٢ 
١٫٠٤ ٣٫٧٢ 

 ٤٫٠٥ الوسط العام

يالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن األوســاط الحــسابية لتقــديرات أفــراد عينــة الدراســة     

وأن جميــع الفقــرات كانــت . ٤٫٠٥، وبوســط عــام مقــداره ٤٫٣٦ إلــى ٣٫٧٢كانــت تتــرواح بــين 

بيـرة مـن المعيقـات، وذلـك حـسب المعيـار الـذي تـم اعتمـاده سـابقاً، حيـث                  تمثل درجة ك  

" ارتفاع انصبة المعلمين وعدم توافقها مع متطلبـات المـشروع         " احتلت العبارة التي تنص   

 حيـــث يـــرى المعلمـــين أن المـــشروعات    ٤٫٣٦المرتبـــة األولـــى، بوســـط حـــسابي مقـــداره     

ل مـن الـصعب التوفيـق بـين تـدريس           التطويرية المطبقة حديثا تتطلـب إعـداد وجهـدا يجعـ          

تلتهــا . اربــع وعــشرين حــصة اســبوعيا وتبنــي أســاليب تتوافــق و المــشروعات التطويريــة     

المرتبــة الثانيــة، بوســط حــسابي " كثافــة أعــداد الطــالب داخــل الفــصول"العبــارة التــي تــنص

سبة فبالرغم من أن اإلحصائيات الصادرة مـن وزارة التربيـة والتعلـيم حـول نـ      . ٤٫٣٥مقداره  

ــم؛ إال أن  اً طالبــ١٥الطــالب للمعلمــين تــدل علــى نــسبة نموذجيــة فهــي ال تتعــدى        لكــل معل

المدن الكبيرة تعاني من زيادة أعداد الطالب في الفصل الواحد مما يعيق المعلم عن تبنـي            
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عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

أساليب حديثة في التدريس أو تطبيق استراتيجيات المشروعات التطويرية والتي وضعت      

فيمـا جـاءت العبـارات     .  الطـالب فـي الفـصل اليتجـاوز العـشرين طالبـا            على أساس أن أعداد   

التــي تــشير إلــى عــدم تــوفر األجهــزة الــضرورية داخــل المدرســة لتنفيــذ المــشروع، وعــدم     

تــوفير وســائل تعليميــة ذات عالقــة بالمــشروعات التطويريــة الحديثــة بمتوســط حــسابي      

قع المدارس وأنها بهذه الوضـعيىة       على التوالي وهذا يعبر بصدق عن حالة ووا        ٤٫٢٥ و   ٤٫٣١

غير مهيـأة لتقبـل أي مـشروع تطـويري نـاجح فـي الفكـر والـذهن لـدى القـادة والمخططـين                       

ويؤيـد نتـائج هـذه    . عندما يصطدم بعقبات تنفيذه على أرض الواقع كما يعايشة المعلمون       

لبحــوث الدراســة دراســات محليــة منهــا الدراســات التقويميــة التــي نفــذتها اإلدارة العامــة ل   

ــضرورية       ــزات الـ ــي  التجهيـ ــا فـ ــية وفقرهـ ــة المدرسـ ــارت  لـــضعف البيئـ ــة حيـــث أشـ  ،التربويـ

والمالحظ أن البيئة المدرسية والموارد البشرية والمادية لم تكن عائفـا كبيـرا أمـام نجـاح       

  .المشروعات في الدراسات األجنبية

 النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

ــة احــصائية    ــأثير كــل مرحلــة فــي تعثــر      هــل توجــد فــروق ذات دالل  فــي تحديــد درجــة ت
 – التخـــصص –المرحلـــة الدراســـية  (:المـــشروعات التربويـــة تعـــزى إلـــى المتغيـــرات التاليـــة

 ؟ ) سنوات الخبرة 

األوسـاط الحـسابية واألنحرافـات المعياريـة  لتقـديرات أفـراد             ) ١٠(ويوضح جدول رقـم     

ــارات المتعلقــة  بمحــور التخطــيط حــسب كــ      ــة الدراســية،   العينــة علــى العب ل مــن المرحل

 .والتخصص وسنوات الخبرة
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 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

نحرافات المعيارية  لتقديرات المعلمين على العبارات األوساط الحسابية واال): ١٠(جدول

 المتعلقة  بالتخطيط حسب كل من المرحلة الدراسية، والتخصص وسنوات الخبرة
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات الديموجرافية

 ١١٫٥٦ ٤٦٫٥٤ ابتدائي

 رحلة الدراسيةالم ٨٫٣٨ ٤٩٫٩٠ متوسط

 ٧٫٨١ ٤٩٫٥٨ ثانوي

 ٨٫٩٧ ٤٩٫١٨ تربية إسالمية

 ١٢٫٧٤ ٤٤٫٨٦ لغة عربية

 ٧٫٣٤ ٥١٫٦٧ اجتماعيات

 ١٠٫١٨ ٤٨٫١٨ علوم

 ٨٫٠٩ ٥٠٫٥٨ رياضيات

 ٩٫٣٦ ٤٩٫٠٦ لغة انجليزية

 التخصص

 ٧٫٥٥ ٤٧٫٤٠ أخرى

 ٨٫٩٨ ٤٨٫١٠  سنوات٥ أقل من

 ١٠ سنوات إلى أقل من ٥
 ١٠٫٠٢ ٤٩٫٣٠ سنوات

 ١٥ سنوات إلى أقل من ١٠
 ١١٫٥٥ ٤٥٫٦٩ سنة

 سنوات الخبرة

 ٩٫٤٣ ٤٩٫٢٩  سنة فأكثر١٥

 الحــسابية، تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي، األوســاطولبيــان داللــة الفــروق بــين 

 .اآلتي) ١١( والموضحة نتائجه في الجدول رقم
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عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

نتائج تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق لمتغيرات المرحلة الدراسية ): ١١(جدول

 والتخصص وسنوات الخبرة
 المتغيرات الديموجرافية

مصدر 
 التباين

مجموع 
متوسط  درجات الحرية المربعات

 الداللة اإلحصائية "ف"قيمة  المربعات

بين 
 ٤٠٠٫٩٢ ٢٫٠٠ ٨٠١٫٨٤ المجموعات

داخل 
 ٩٩٫٤٣ ٢٩٩٫٠٠ ٢٩٧٢٨٫٢٩ المجموعات

المرحلة 
 الدراسية

  ٣٠١٫٠٠ ٣٠٥٣٠٫١٤ الكلي

٠٫٠٢ ٤٫٠٣ 

مصدر 
 التباين

مجموع 
متوسط  درجات الحرية المربعات

 الداللة اإلحصائية "ف"قيمة  المربعات

بين 
 ٢٢٩٫٣٤ ٦٫٠٠ ١٣٧٦٫٠٦ المجموعات

داخل 
 ٩٨٫٥١ ٢٩٠٫٠٠ ٢٨٥٦٨٫٧١ المجموعات

 التخصص

  ٢٩٦٫٠٠ ٢٩٩٤٤٫٧٧ الكلي

٠٫٠٣ ٢٫٣٣ 

مصدر 
 التباين

مجموع 
متوسط  درجات الحرية المربعات

 الداللة اإلحصائية "ف"قيمة  المربعات

بين 
 ٢٠٩٫٨٠ ٣٫٠٠ ٦٢٩٫٤٠ المجموعات

داخل 
 ٩٩٫٤٧ ٣٠٠٫٠٠ ٢٩٨٤٠٫٠٧ المجموعات

سنوات 
 الخبرة

  ٣٠٣٫٠٠ ٣٠٤٦٩٫٤٧ الكلي

٠٫١٠ ٢٫١١ 

ــة    " ف"لــسابق أن قيمــة  يالحــظ مــن الجــدول ا  كانــت دالــة  إحــصائياً عنــد مــستوى دالل

α=.،عند متغيري المرحلـة الدراسـية والتخـصص وكانـت غيـر دالـة عنـد متغيـر سـنوات                    ٠٥ ،

ولتحديد الفـروق ذات الداللـة اإلحـصائية لألوسـاط الحـسابية لتقـديرات أفـراد عينـة                  .الخبرة

 اختبار شيفيه والموضـحة نتائجـه     تم استخدام  ،الدراسة حسب متغير المرحلة الدراسية    

 .اآلتي) ١٢(في الجدول رقم 
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داللة الفروق بين األوساط الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حسب ) ١٢(جدول 

 متغير المرحلة الدراسية
الوسط (متوسط )٤٩٫٥٨=الوسط (ثانوي )٤٦٫٥٤=الوسط(ابتدائي 

=٤٩٫٩٠( 
 @-٣٫٣٦ @٣٫٠٤- - )٤٦٫٥٤=الوسط(ابتدائي

 ٣٢.- -  )٥٩٫٥٨=الوسط (ثانوي

 -   )٤٩،٩٠=الوسط (متوسط

 ٠٥،.=αدالة عند مستوى @
يتبـــين مـــن الجـــدول الـــسابق أن الفـــروق بـــين االوســـاط الحـــسابية كانـــت ذات داللـــة   

 بين تقديرات االبتـدائي والثـانوي لـصالح معلمـي المرحلـة             ٠٥،.=αاحصائية عند مستوى داللة     
ولـم تكـن    . تدائي والمتوسط لصالح معلمي المرحلـة المتوسـطة       الثانوية، وبين تقديرات االب   

ــار     ــانوي والمتوســـــط، وذلـــــك حـــــسب اختبـــ الفـــــروق دالـــــة احـــــصائياً بـــــين تقـــــديرات الثـــ
ولتحديد الفروق ذات الداللـة اإلحـصائية لألوسـاط الحـسابية لتقـديرات أفـراد عينـة                  .شيفيه

حة نتائجــه فــي  تــم اســتخدام اختبــار شــيفيه والموضــ  ،الدراســة حــسب متغيــر التخــصص 
 االتي) ١٣(الجدول رقم 

داللة الفروق بين األوساط الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حسب ): ١٣(جدول 
 متغير التخصص
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 معوقات نجاح المشروعات التربوية التطويرية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية١٥٤

عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

يالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن الفــروق بــين االوســاط الحــسابية كانــت غيــر دالــة           

.  عند جميـع التخصـصات، وذلـك حـسب اختبـار شـيفيه        ٠٥،.=αاحصائية عند مستوى داللة     

 .أي أن الفروق بين المتوسطات لم تكن فروقا جوهرية وإنما إحصائية فقط

وساط الحسابية واإلنحرافات المعياريـة  لتقـديرات أفـراد    األ) ١٤(   ويوضح جدول رقم   

ــية،       ــة الدراسـ ــور التنظـــيم حـــسب المرحلـ ــة  بمحـ ــارات المتعلقـ ــة علـــى العبـ ــة الدراسـ عينـ

 .والتخصص وسنوات الخبرة

األوساط الحسابية واألنحرافات المعيارية  لتقديرات المعلمين والمديرين ): ١٤(جدول

تنظيم حسب كل من المرحلة الدراسية، والتخصص على العبارات المتعلقة  بمحور ال

 .وسنوات الخبرة
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات الديموجرافية

 ٧٫٣٥ ٣٣٫٩٩ ابتدائي

 المرحلة الدراسية ٦٫٦٦ ٣٦٫٠٦ متوسط

 ٥٫٠٧ ٣٥٫٥٨ ثانوي

 ٦٫٢٦ ٣٥٫٩١ تربية إسالمية

 ٧٫٨٦ ٣٣٫٧٥ لغة عربية

 ٦٫٣٢ ٣٦٫١٠ اجتماعيات

 ٦٫٦٢ ٣٥٫٣٢ علوم

 ٥٫٦٧ ٣٥٫٣٦ رياضيات

 ٨٫١٢ ٣٥٫١٩ لغة انجليزية

 التخصص

 ٥٫٧٨ ٣٣٫٧٣ أخرى

 ٥٫٩٥ ٣٤٫٥٩  سنوات٥أقل من 

 ١٠ سنوات إلى أقل من ٥
 ٦٫٧٠ ٣٦٫٠٥ سنوات

 ٨٫٣٦ ٣٣٫٠٧  سنة١٥ سنوات إلى أقل من ١٠
 سنوات الخبرة

 ٦٫٨٢ ٣٥٫٩٧  سنة فأكثر١٥



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٥٥

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

فــروق بــين االوســاط الحــسابية، تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي، ولبيــان داللــة ال

 .االتي) ١٥( والموضحة نتائجه في الجدول رقم

نتائج تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق لمتغيرات المرحلة ): ١٥(جدول

 الدراسيةوالتخصص وسنوات الخبرة

 المتغيرات الديموجرافية

مجموع  باينمصدر الت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  "ف"قيمة  المربعات

 اإلحصائية

بين 
 ٢٫١٢ ٢٫٠٠ ٤٫٢٥ المجموعات

داخل 
 ٠٫٥٤ ٢٩٩٫٠٠ ١٦١٫٧٧ المجموعات

المرحلة 
 الدراسية

  ٣٠١٫٠٠ ١٦٦٫٠٢ الكلي

٠٫٠٢ ٣٫٩٣ 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
لة الدال "ف"قيمة  المربعات

 اإلحصائية

بين 
 ٤٢٫٠٦ ٦٫٠٠ ٢٥٢٫٣٧ المجموعات

داخل 
 ٤٦٫٧٩ ٢٩٠٫٠٠ ١٣٥٧٠٫٠٦ المجموعات

 التخصص

  ٢٩٦٫٠٠ ١٣٨٢٢٫٤٣ الكلي

٠٫٥٠ ٠٫٩٠ 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  "ف"قيمة  المربعات

 اإلحصائية

بين 
 ١٤٢٫٩٩ ٣٫٠٠ ٤٢٨٫٩٧ المجموعات

داخل 
 ٤٥٫٥٠ ٣٠٠٫٠٠ ١٣٦٤٩٫٩٦ المجموعات

 سنوات الخبرة

  ٣٠٣٫٠٠ ١٤٠٧٨٫٩٣ الكلي

٠٫٠٣ ٣٫١٤ 

ــة    " ف"يالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن قيمــة     كانــت دالــة  إحــصائياً عنــد مــستوى دالل

α=،،عنــد متغيــرات المرحلــة الدراســية وســنوات الخبــرة وكانــت غيــر دالــة عنــد متغيــر    ٠٥ ،



 

 
 معوقات نجاح المشروعات التربوية التطويرية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية١٥٦

عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

ــد الفــروق ذات ال .التخــصص ــة اإلحــصائية لألوســاط الحــسابية لتقــديرات أفــراد     ولتحدي دالل

 تـم اسـتخدام اختبـار شـيفيه والموضـحة           ،عينة الدراسة حسب متغير المرحلة الدراسـية      

 .االتي) ١٦(نتائجه في الجدول رقم 

داللة الفروق بين األوساط الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حسب ): ١٦(جدول 

 متغير المرحلة الدراسية

الوسط (متوسط )٣٥،٥٨=الوسط (ثانوي )٣٣،٩=الوسط(ابتدائي 
=٣٦،٠٦( 

 @-٢٫٠٦ @-١٫٥٩ - )٣٣،٩٩=الوسط(ابتدائي

 ٤٨.- -  )٣٥،٥٨=الوسط (ثانوي

 -   )٣٦،٠٦=الوسط (متوسط

 ٠٥،،=αدالة عند مستوى  @
يالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن الفــروق بــين االوســاط الحــسابية كانــت غيــر دالــة           

أي .  عند جميـع المراحـل، وذلـك حـسب اختبـار شـيفيه      ٠٥،.=α مستوى داللة  احصائية عند 
 .أن الفروق بين المتوسطات لم تكن فروقا جوهرية وإنما إحصائية فقط

ولتحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية لألوساط الحسابية لتقديرات أفراد عينـة            
ه والموضحة نتائجه في     تم استخدام اختبار شيفي    ،الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة    

 .االتي) ١٧(الجدول رقم 
داللة الفروق بين األوساط الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حسب ): ١٧(جدول 

 متغير المرحلة الدراسية

 ١٥ إلى أقل من ١٠ 
 )٣٣٫٠٧=الوسط(

الوسط   (٥أقل من 
=٣٤،٥٩( 

 سنة فأكثر ١٥
 )٣٥،٩٧=الوسط (

 ١٠ إلى أقل من ٥
)٣٦،٠٥( 

 ١٥ إلــــــــــــــى أقــــــــــــــل مــــــــــــــن ١٠
 ٢٫٩٨- ٢٫٩٠- ١٫٥٢- - )٣٣،٠٧=الوسط(

 ١٫٤٦- ١٫٣٧- -  )٣٤،٥٩=الوسط   (٥أقل من 
الوســـــــط ( ســـــــنة فـــــــأكثر  ١٥

=٠٨.- -   )٣٥،٩٧ 

 -    )٣٦،٠٥ (١٠ إلى أقل من ٥

 ٠٥،.=αدالة عند مستوى @



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٥٧

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

يالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن الفــروق بــين االوســاط الحــسابية كانــت غيــر دالــة           
أي .  عند جميـع المراحـل، وذلـك حـسب اختبـار شـيفيه      ٠٥،.=αة عند مستوى داللة   احصائي

 .أن الفروق بين المتوسطات لم تكن فروقا جوهرية وإنما إحصائية فقط
األوسـاط الحـسابية واإلنحرافـات المعياريـة  لتقـديرات أفـراد            ) ١٨(ويوضح جدول رقم    

عة والتقويم حسب كل من المرحلة      عينة الدراسة على العبارات المتعلقة  بمحور االمتاب       
 .الدراسية، والتخصص وسنوات الخبرة

األوساط الحسابية واألنحرافات المعيارية  لتقديرات المعلمين والمديرين ): ١٨(جدول
على العبارات المتعلقة  بمحور المتابعة والتقويم حسب كل من المرحلة الدراسية، 

 .والتخصص وسنوات الخبرة

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي رافيةالمتغيرات الديموج

 ٦٫١٨ ٢٦٫٩٢ ابتدائي

 المرحلة الدراسية ٤٫٧٦ ٢٧٫٩١ متوسط

 ٦٫١١ ٢٧٫٠٨ ثانوي

 ٥٫٠٩ ٢٧٫٢٦ تربية إسالمية

 ٦٫٥٨ ٢٦٫٦٦ لغة عربية

 ٥٫٥٥ ٢٧٫٩٥ اجتماعيات

 ٤٫٤٧ ٢٨٫٠٠ علوم

 ٦٫١٨ ٢٧٫٩٧ رياضيات

 ٥٫٩٩ ٢٧٫١٠ لغة انجليزية

 التخصص

 ٥٫٦٣ ٢٦٫١٠ أخرى

 ٤٫٦٣ ٢٧٫٣١  سنوات٥أقل من 

 ١٠ سنوات إلى أقل من ٥
 ٦٫٥٧ ٢٧٫٧٩ سنوات

 سنوات إلى أقل من ١٠
 ٦٫١٠ ٢٧٫٢٣  سنة١٥

 سنوات الخبرة

 ٥٫٦٠ ٢٦٫٩٣  سنة فأكثر١٥



 

 
 معوقات نجاح المشروعات التربوية التطويرية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية١٥٨

عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

ولبيــان داللــة الفــروق بــين االوســاط الحــسابية، تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي، 

 .االتي) ١٩( جه في الجدول رقموالموضحة نتائ

نتائج تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق لمتغيرات المرحلة الدراسية ): ١٩(جدول

 والتخصص وسنوات الخبرة
 المتغيرات الديموجرافية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 ةاإلحصائي

بين 
 ٣٠٫٩٣ ٢٫٠٠ ٦١٫٨٦ المجموعات

داخل 
 ٣٢٫٥٦ ٢٩٩٫٠٠ ٩٧٣٦٫٩١ المجموعات

المرحلة 
 الدراسية

  ٣٠١٫٠٠ ٩٧٩٨٫٧٧ الكلي

٠٫٣٩ ٠٫٩٥ 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

بين 
 ١٩٫٣٤ ٦٫٠٠ ١١٦٫٠٥ المجموعات

داخل 
 ٣٢٫٩٠ ٢٩٠٫٠٠ ٩٥٤١٫٠١ جموعاتالم

 التخصص

  ٢٩٦٫٠٠ ٩٦٥٧٫٠٦ الكلي

٠٫٧٤ ٠٫٥٩ 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

بين 
 ٩٫٢١ ٣٫٠٠ ٢٧٫٦٤ المجموعات

داخل 
 ٣٢٫٥٣ ٣٠٠٫٠٠ ٩٧٥٧٫٥٩ المجموعات

 سنوات الخبرة

  ٣٠٣٫٠٠ ٩٧٨٥٫٢٣ الكلي

٠٫٨٤ ٠٫٢٨ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٥٩

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

، ٠٥،.=αكانـت غيـر دالـة عنـد مـستوى داللـة           " ف"يالحظ من الجـدول الـسابق أن قيمـة          

مما يعنـي أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائياً عنـد مـستوى داللـة                     . عند جميع المتغيرات  

α=.،فــي تقــديرات أفــراد عينــة الدراســة تعــزى للمرحلــة الدراســية والتخــصص وســنوات   ٠٥ 

 .الخبرة

األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية  لتقديرات أفراد       ) ٢٠( رقم       ويوضح جدول 

عينة الدراسة على العبارات المتعلقة  بمحـور البيئـة المدرسـية حـسب كـل مـن المرحلـة                     

 .الدراسية، والتخصص وسنوات الخبرة

نحرافات المعيارية  لتقديرات المعلمين والمديرين األوساط الحسابية واال): ٢٠(جدول

العبارات المتعلقة  بمحور البيئة المدرسية حسب كل من المرحلة الدراسية، على 

 .والتخصص وسنوات الخبرة
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات الديموجرافية

 ١٢٫٨٥ ٦٧٫٠٨ ابتدائي
 المرحلة الدراسية ٩٫٨٥ ٦٨٫٨٣ متوسط

 ١٠٫٢٦ ٦٨٫٧٢ ثانوي
 ١٠٫٢٨ ٦٨٫٥٠ تربية إسالمية
 ١٤٫٥٢ ٦٥٫٩٧ لغة عربية

 ٩٫٧٣ ٦٧٫٣٨ اجتماعيات

 ٨٫١٢ ٧١٫٢٦ علوم

 ١١٫٠٢ ٦٩٫٢٢ رياضيات

 ١٣٫٣٧ ٦٦٫٥٨ لغة انجليزية

 التخصص

 ٨٫٧٠ ٦٦٫٧٧ أخرى

 ٩٫٦٢ ٦٧٫١٠  سنوات٥أقل من 

 ١٢٫٩٤ ٦٨٫٧٦  سنوات١٠ سنوات إلى أقل من ٥

 ١٣٫٤١ ٦٦٫٢٣  سنة١٥ سنوات إلى أقل من ١٠
 سنوات الخبرة

 ٩٫٩٦ ٦٩٫٤٠  سنة فأكثر١٥



 

 
 معوقات نجاح المشروعات التربوية التطويرية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية١٦٠

عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

ولبيــان داللــة الفــروق بــين االوســاط الحــسابية، تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي، 

 .اآلتي) ٢١( والموضحة نتائجه في الجدول رقم

نتائج تحليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق لمتغيرات المرحلة الدراسية ): ٢١(جدول

 والتخصص وسنوات الخبرة
 يرات الديموجرافيةالمتغ

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة اإلحصائية "ف"قيمة  المربعات

بين 
 ١١٠٫٨٢ ٢٫٠٠ ٢٢١٫٦٣ المجموعات

داخل 
 ١٣١٫٣٥ ٢٩٩٫٠٠ ٣٩٢٧٤٫٠٤ المجموعات

المرحلة 
 الدراسية

  ٣٠١٫٠٠ ٣٩٤٩٥٫٦٧ الكلي

٠٫٤٣ ٠٫٨٤ 

موع مج مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  "ف"قيمة  المربعات

 اإلحصائية
بين 

 ١٤٧٫٧٠ ٦٫٠٠ ٨٨٦٫٢١ المجموعات

داخل 
 ١٣٢٫٤٤ ٢٩٠٫٠٠ ٣٨٤٠٨٫٤٠ المجموعات

 التخصص

  ٢٩٦٫٠٠ ٣٩٢٩٤٫٦١ الكلي

٠٫٣٥ ١٫١٢ 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات
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، ٠٥،.=αكانـت غيـر دالـة عنـد مـستوى داللـة           " ف"يالحظ من الجـدول الـسابق أن قيمـة          

 ذات داللـة إحـصائياً عنـد مـستوى داللـة            مما يعنـي أنـه ال توجـد فـروق         . عند جميع المتغيرات  

α=.،فــي تقــديرات أفــراد عينــة الدراســة تعــزى للمرحلــة الدراســية والتخــصص وســنوات   ٠٥ 

 .الخبرة



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٦١

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 أهم النتائج والتوصيات

ــائج الــسؤال األول أن محــور المــوارد البــشرية والماديــة يعــد أبــرز العوامــل       أظهــرت نت

ويريــة فــي التعلــيم العــام بالمملكــة العربيــة  المــؤثرة  فــي نجــاح المــشروعات التربويــة التط 

 تــاله المتابعــة والتقــويم ثــم التنظــيم وأخيــراً عامــل  ،الــسعودية مــن وجهــة نظــر المعلمــين

التخطــيط، وهــي جميعــاً تمثــل عوامــل معيقــة بدرجــة كبيــرة حــسب المعيــار الــذي تــم            

مما يعنـي أن    والمالحظ أن جميع تلك المحاور كان تأثيرها بدرجة كبيرة          . اعتماده سابقاً 

المــشروعات التربويــة بحــسب وجهــة نظــر أفــراد العينــة لــم يــوفر لهــا أســباب النجــاح مــن   

الجهات العليا المشرفة على تلك المشروعات وإن كان محـور المـوارد البـشرية والماديـة      

 . كان األكثر تأثيرا في فشل المشروعات التربوية وفق متوسط إجابات أفراد العينة

الــسؤال الثــاني حــول أبــرز معوقــات تعثــر المــشروعات التطويريــة كمـا أظهــرت نتــائج  

أوليـاء أمـور    (للتعليم العام في محور التخطيط أن عدم إشـراك جميـع أصـحاب المـصلحة              

أثناء التخطيط للمشروع يعد المعيق األبـرز فـي         )الطالب،الطالب،المعلمين،إدارة المدرسة 

كمـا أن  . ون مراعـاة للبيئـة المحليـة   هذا المحور، تاله تبني مـشروعات مـن بيئـات مختلفـة د       

بناء خطة المشروع التربوي بدون  تشخيص دقيق  للواقع جاء في المرتبـة الثالثـة حـسب                 

ويتبين من إجابات أفـراد العينـة عـدم الرضـا عـن محـور التخطـيط               . وجهة نظر أفراد العينة   

 التخطيط  للمشروعات التطويرية في الميدان التربوي حيث أكدوا أن جميع فقرات محور          

 . تعد معوقا بدرجة كبيرة في فشل المشروعات التربوية

مــا أبــرز المعوقــات  لتعثــر المــشروعات     " ولإلجابــة عــن الــسؤال الثالــث والــذي يــنص     

، تم حساب التكـرارات والنـسب المئويـة     "التطويرية في التعليم العام في محور التنظيم؟      

رة مــن العبــارات المتعلقــة بمحــور  واألوســاط الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لكــل عبــا 

" وجــود أكثــر مــن قائــد للمــشروع وبأفكــار مختلفــة  " التنظــيم، واحتلــت العبــارة التــي تــنص 

ضعف االستفادة من الخبـرات المحليـة والدوليـة فـي           "المرتبة األولى، تلتها العبارة التي تنص     

 غيـر مناسـبة      تشكيل فرق عمل   :المرتبة الثانية، واحتلت عبارة   " دراسة وتنفيذ المشروع  
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وتؤكــد هــذه النتيجــة واقعــا ملموســا فــي إدارة المــشروعات  . للمــشروع فــي المرتبــة الثالثــة

التطويرية في الوزارة، فوجود أكثر مـن قائـد فـي المـشروع كـل ينطلـق مـن رؤيتـه الخاصـة                       

 كمـا أن سـببا   ،وربما المتعارضة مع اآلخر تؤثر بشكل كبير على خطوات تنفيذ المشروع      

يــه العينــة علــى أنــه معيــق وبنــسبة كبيــرة ويتعلــق بالــسبب الــسابق أال وهــو آخــر أشــارت إل

 . تعاقب القيادات في المشروع

مـــا أبــرز المعوقـــات  لتعثـــر المـــشروعات  " ولإلجابــة عـــن الـــسؤال الرابــع والـــذي يـــنص  

، تـــم حـــساب التكـــرارات "التطويريـــة فـــي التعلـــيم العـــام فـــي محـــور المتابعـــة والتقـــويم؟ 

وســاط الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لكــل عبــارة مــن العبــارات  والنــسب المئويــة واأل

ــويم  ــور المتابعـــة والتقـ ــة بمحـ ــاً حـــسب االوســـاط الحـــسابية،   ،المتعلقـ  وهـــي مرتبـــة تنازليـ

المرتبــة " عــدم وجــود آليــة دقيقــة لقيــاس مخرجــات التعلــيم   " واحتلــت العبــارة التــي تــنص 

المرتبـة  " بعـة واإلشـراف فـي المـشروع    ضـعف فاعليـة المتا  "األولى، تلتهـا العبـارة التـي تـنص        

اســتخدام أســاليب غيــر دقيقــة لقيــاس نتــائج       " الثانيــة، كمــا أن العبــارة التــي تــنص علــى       

 .جاءت في المرتبة الثالثة" المشروع 

مــا أبــرز المعوقــات  لتعثــر المــشروعات  " ولإلجابــة عــن الــسؤال الخــامس والــذي يــنص 

، احتلــت العبــارة التــي "د البــشرية والماديــة ؟التطويريــة فــي التعلــيم العــام فــي محــور المــوار 

المرتبة األولى، تلتهـا  " ارتفاع أنصبة المعلمين وعدم توافقها مع متطلبات المشروع      " تنص

المرتبـــة الثانيـــة، فيمـــا جـــاءت " كثافـــة أعـــداد الطـــالب داخـــل الفـــصول"العبـــارة التـــي تـــنص

مدرسـة لتنفيـذ المـشروع،      العبارات التي تشير إلـى عـدم تـوفر األجهـزة الـضرورية داخـل ال               

وعـــدم تـــوفير وســـائل تعليميـــة ذات عالقـــة بالمـــشروع إضـــافة إلـــى التخطـــيط لتطبيـــق          

المشروع في بيئة نموذجية تختلف عن البيئة الحقيقة في الميدان التربوي كأبرز العوامـل         

المعيقـة لنجــاح المــشروع مــن وجهــة نظــر المعلمـين فيمــا يخــص هــذا المحــور، وهــذا يعبــر   

لــة وواقــع المــدارس وأنهــا بهــذه الوضــعيىة غيــر مهيــأة لتقبــل أي مــشروع    بــصدق عــن حا

 .تربوي تطويري عند تنفيذه على أرض الواقع ما لم تهيأ له كافة فرص النجاح
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ولإلجابة السؤال السادس هل توجد فروق ذات داللة احصائية في تحديد درجـة تـأثير               
المرحلة الدراسـية    (:يرات التالية كل مرحلة في تعثر المشروعات التربوية تعزى إلى المتغ        

 ؟ )  سنوات الخبرة – التخصص –
ــة فــي محــور          ــة إحــصائية بــين أفــراد العين ــائج وجــود فــروق ذات دالل فقــد أوضــحت النت
ــة ومعلمــي         ــة اإلبتدائي ــين تقــديرات معلمــي المرحل ــة الدراســية ب ــر المرحل التخطــيط لمتغي

بـين تقـديرات معلمـي المرحلـة االبتدائيـة           و ،المرحلة الثانوية لصالح معلمي المرحلة الثانوية     
أمــا بقيــة المحــاور فلــم  . ومعلمــي المرحلــة المتوســطة لــصالح معلمــي المرحلــة المتوســطة 

يتبين أي فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي اسـتجابات أفـراد العينـة تعـزى لمتغيـرات المرحلـة             
 . أوالتخصص، أو سنوات الخبرة،الدراسية
 التوصيات

 .دارة المشروعات عند إعداد أي مشروع تربويضرورة تبني منهجية إ -

أهميــة إشــراك جميــع أصــحاب المــصلحة وخاصــة المعلمــين فــي جميــع مراحــل    -
 .إعداد المشروع التربوي التطويري

 .اإلهتمام بجميع مراحل إعداد المشروع من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقويم -

 . مدارساإلهتمام بإعداد الطاقات البشرية المؤهلة من معلمين ومديري -

اإلهتمــام بعمليــة التــدريب المــستمر لتلــك الطاقــات البــشرية وإعــادة تأهيــل مــن    -
 .يحتاج لذلك

 .توفير البيئة المادية والمعنوية المناسبة قبل تبني أي مشروع تطويري -

التأكيــد علــى العمــل المؤســسي وعــدم ربــط تنفيــذ  المــشروع بقناعــة شخــصية  -
 .يممن قيادات عليا في وزارة التربية والتعل

أن يكــون تبنــي المــشروع نــابع مــن حاجــة فعليــة ومبنــي علــى تــشخيص دقيــق        -
 .للواقع

 .عدم تبني مشروعات دون التأكد من مالءمتها للبيئة المحلية -

 . تفغيل عملية المتايعة والتقويم لجميع مراحل المشروع التطويري التربوي -

@    @    @ 
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 المراجع
 المراجع العربية

من التقليديـة إلـى الـشاملة إلـى          :التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية     ). ٢٠١٢.( األحمدي،علي -

 ١٧٢ العدد ، مجلة المعرفة.المطورة إلى التقليدية إلى الجديدة

دار النهــضة . اإلدارة المدرســية البعــد التخطيطــي والتنظيمــي المعاصــر  ).  ٢٠٠٠ (.األغبــري، عبــد الــصمد   -

 .العربية للطباعة والنشر، بيروت

وزارة التربيــة ".نظـام المقـررات  "تقـويم تجربـة التعلـيم الثـانوي الجديـد     ). ١٤٣١.(اإلدارة العامـة للبحـوث    -

 .المملكة العربية السعودية. والتعليم

المملكـــة . وزارة التربيـــة والتعلـــيم.تقـــويم تجربـــة المدرســـة الجاذبـــة). ١٤٣١.(اإلدارة العامـــة للبحـــوث  -

 .العربية السعودية

وزارة التربيــة ".نظـام المقـررات  "تقـويم تجربـة التعلـيم الثـانوي الجديـد     ). ١٤٣١.( العامـة للبحـوث  اإلدارة  -

 .المملكة العربية السعودية.   والتعليم

ــوث   - ــة للبحـ ــدة    ). ١٤٣١.(اإلدارة العامـ ــدارس الرائـ ــيم المـ ــة التعلـ ــويم تجربـ ــة والتعلـــيم .تقـ . وزارة التربيـ

 .المملكة العربية السعودية

وزارة .تقــويم مــشروع تهيئــة طــالب المرحلــة الثانويــة لــسوق العمــل   ). ١٤٣١.(لعامــة للبحــوثاإلدارة ا  -

 .المملكة العربية السعودية. التربية والتعليم

وزارة . التخطـيط االسـتراتيجي علـى مـستوى المدرسـة         ).  ١٤٣١(.اإلدارة العامة للتخطيط والسياسات     -

 .المملكة العربية السعودية. التربية والتعليم

. وزارة التربيـة  . تقريـر حالـة التعلـيم الـسنوي التقريـر األول          ). هــ ١٤٢٧. (اإلدارة العامة لإلشراف التربـوي      -

 . المملكة العربية السعودية

مــدى فعاليــة الئحــة تقــويم الطالــب فــي تحــسين مــستوى التحــصيل الدراســي   ). ه١٤٢٢.(البــراهيم، هيــا  -

. ر غيـر منـشورة، كليـة التربيـة، جامعـة الملـك سـعود       رسالة ماجـستي . بمراحل التعليم العام للبنات  

 المملكة العربية السعودية

تطوير إدارة المدرسة الثانوية القائمة علي نظام المقـررات فـي ضـوء اإلدارة       ). هـ  ١٤٣١( .البشر، فاطمة   -

. رســالة دكتــوراه غيــر منــشورة، كليــة التربيــة، جامعــة الملــك ســعود   ". المتمركــزة حــول المدرســة 

 كة العربية السعوديةالممل
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 مداخلــه، التنميــة البــشرية وتطــوير أداء  ،عملياتــه: التخطــيط التعليمــي. )٢٠٠١ (.البوهي،فــاروق شــوقي  -

 . دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.القاهرة. المعلم

تغيــر ملياتـه ومداخلــه  وارتباطـه بالتنميــة والـدور الم   : التخطـيط التربــوي . )٢٠١١ (.البـوهي، فـاروق شــوقي    -

 . اإلسكندرية،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. للمعلم

 .الرياض). مفاهيم وتطبيقات (تراتيجي سالتخطيط اال). ١٤٣١(.محمد ،البيشي  -

مكتبة الرشد للنشر   .الرياض. اإلدارة والتخطيط االستراتيجي التعليمي   ). ٢٠٠٣.(الجندي، عادل السيد    -

 .والتوزيع

اإلصــالح التربــوي فــي المملكــة العربيةالــسعودية كمــا تعبــر عنهــا النــدوات  ).  ـهــ١٤٢٨(المطلــق، ربــاب،  -

رســالة دكتــوراه غيــر منــشورة، كليــة التربيــة،  . التربويــة ويــراه أعــضاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات 

 المملكة العربية السعودية. جامعة الملك سعود

 نظريـات زممارســات فـي المملكــة العربيــة   ،اإلدارة التعليميـة والمدرســية ). "ه١٤٣٢(آل نـاجي، محمــد،    -

 . جده. السروات٤ط". السعودية

 جامعـة   ،ترجمة اسماعيل بسيوني وعبد اهللا العـزاز      . طرق البحث في اإلدارة   ). ١٩٩٨.(سيكاران،أوما  -

 . الرياض: الملك سعود

 . دار النهضة:بيروت" معجم مصطلحات التربية والتعليم).  "٢٠٠٥. (جرجس، ميشال

التعلـيم فـي المملكـة العربيـة        ). "١٤٢٣. (مد، محمد وزيـادة، مـصطفي و العتيبـي، بـدر و متـولي، نبيـل               الحا  -

 .، مكتبة الرشد، الرياض"السعودية رؤية الحاضر واستشراف المستقبل

 .إدارة المشروعات الصغيرة إلى اين؟ الناشر مكتبة االمير للتوزيع:).٢٠٠٥( . سلمي إبراهيم، حمدي  -

 . مطـابع الحميـضي  ، نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية .)ـ١٤٢٤. (ليمانس،الحقيل  -

 .الرياض

(  الطباعـة : الريـاض ،اإلدارة الناجحة للمـشاريع ).  م ٢٠٠٦( . محمد سعد، محمد سعيد والعربي  ،دباس  -

:  بنـسلفانيا ، اإلصـدار الثالـث   ( ٢٠٠٤ ) PMBOK Guide الـدليل المعرفـي إلدارة المـشروعات   .( المؤلـف 

  .المعهد األمريكي للمقاييس القومية

نظـام التعلـيم    .)ه١٤٢٨(.نورالـدين ،عبدالجواد   و مصطفى،متولي و محمد،الخطيب و عبدالعزيز،السنبل    -

 .الخريجي دار:الرياض.٨ط.في المملكة العربية السعودية

مكتـب  : الريـاض . يـة واإلقليميـة  الخطـط التربويـة للمنظمـات التربويـة الدول      ) هــ   ١٤١٩( . إبراهيم ،الشدي  -

 .التربية العربي لدول الخليج



 

 
 معوقات نجاح المشروعات التربوية التطويرية في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية١٦٦

عبد العزيز بن عبد الرحمن العسكر. د

تقويم عمليات تطوير المناهج الدراسية في التعليم العـام للبنـين           .)ه١٤٢٩(  .ابراهيم بن أحمد   ،العامر  -

 .العربية السعودية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة والخبرات العالمية المعاصرة

واقع التقويم المستمر في تدريس المواد االجتماعية بالصفوف العليـا مـن            ). هـ١٤٣٣.(عايض، حسين   -

المملكــة . المرحلــة االبتدائيــة، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، كليــة التربيــة، جامعــة الملــك ســعود  

 العربية السعودية

 . دار العلم للماليين: بيروت.التخطيط التربوي). م ١٩٦٤.(  عبد اهللا،عبد الدائم  -

،  المملكة العربية السعودية أنموذجًـا :إصالح التعليم في الدول العربية .)ه١٤٣٠ ( راشد ،  الكريم العبد  -

 .هـ٢٤/١٠/١٤٣٠-٢٢خالل الفترة من مقدم لورشة عمل بجامعة الملك سعود 

البحـث العلمـي مفهومـة وأدواتـه        ).  م ٢٠٠٥( .عبيدات، ذوقان، عدس، عبـد الـرحمن، عبـد الحـق، كايـد              -

 .، دار الفكر، عمان٩وأساليبه، ط 

اإلدارة والتخطــيط التربــوي النظريــة والتطبيــق،دار المــسيرة للنــشر ). ٢٠١٠.(العجمــي، محمــد حــسنين  -

 .والتوزيع والطباعة، عمان

 .     دار الفكر. ٢ط. اإلدارة التربوية المعاصرة).  ٢٠٠٤. (عريفج، سامي  -

 .٤ ط . مكتبـة العبيكـان    .ي العلـوم الـسلوكية     المـدخل إلـى البحـث فـ        ).ه١٤٢٧ (. صالح محمد  ،العساف  -

 .الرياض

مكتبـة  :الريـاض . سياسة التعليم و نظامه في المملكة العربية السعودية    ). هـ١٤٢٦( .العقيل، عبد اهللا    -

 .الرشد

إصــالح التعلــيم فــي الــسعودية بــين غيــاب الرؤيــة الــسياسية وتــوجس         ).  م٢٠٠٩. (العيــسى، أحمــد  -

 .دار الساقي.  دارة التربويةالثقافة الدينية وعجز اإل

ــدين       - ــور الـ ــواد، نـ ــد الجـ ــدان و عبـ ــدي، حمـ ــة     )٢٠٠٢(الغامـ ــة العربيـ ــي المملكـ ــيم فـ ــام التعلـ ــور نظـ ، تطـ

 .السعودية،مطبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج

. ةالمنظـور اإلسـالمي والنظريـات المعاصـر       : ،مبادئ الجودة اإلدارية في اإلسالم    )ه١٤٢٧. (الفواز،خليفة  -

 .مطبعة اإلحساء الحديثة

الكفايات التخطيطية الالزمة لمديري التربية والتعليم في المملكة العربية         ). ٢٠٠٤.( سليمان ،الكريدا  -

كليـــة التربيــة جامعــة الملـــك   . قــسم اإلدارة التربويــة  . رســالة ماجــستير غيـــر منــشورة   . الــسعودية 

 .سعود



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٦٧

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

ترجمـة خالـد    . ف ترفع وتحسن مـن كفـاءة المدرسـة        كي.)م٢٠٠٩(  ما كبيث، جون و مورتيمور، بيتر       -

 .جمهورية مصر العربية. العامري دار الفاروق للنشر والتوزيع

 . القاهرة. ١ ج ٢طبعة .المعجم الوسيط). م١٩٧٢.( مجمع اللغة العربية بالقاهرة  -

 .القاهرة،الكتب عالم." الحديثة المدرسية اإلدارة.") م٢٠٠١.(منير محمد ،مرسي  -

 .دار الشروق: جدة.  األصول اإلدارية للتربية).  ١٩٨٩.(طاوع،ابراهيم، و حسن، أمينةم  -

مــشروع تطــوير التعلــيم فــي الــدول األعــضاء بمكتــب  ). ه١٤٢٨. (مكتــب التربيــة العربــي لــدول الخلــيج   -

 .التربية العربي لدول الخليج

 .مكتبة وهبة: القاهرة. ماء التربويالتربية ومجاالت التنمية في اإلن). م١٩٨٥( .موسى، محمود أحمد  -

 . ترجمة سرور علي إبـراهيم سـرور       . إدارة المشروعات  .) م   ١٩٩٩( . صمويل ، جاك و مانتل     ،ميريديث  -

 . دار المريخ:الرياض

ــاهرة،إدارة وتقيـــيم المـــشروعات ). م٢٠٠٢ ( . نـــصير،نعـــيم  -  .المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة اإلداريـــة :  القـ

 .داينمك للطباعة

 . تعليم العام في المملكةخالصة إحصائية عن ال).  م١٤٢٩. (وزارة التربية والتعليم  -

). هـــ١٤٢٩. (وزارة التربيــة والتعلــيم، وزارة التعلــيم العــالي، المؤســسة العامــة للتــدريب التقنــي والمهنــي  -

 .ليموزارة التربية والتع. عوديةالتقرير الوطني حول تطور التعليم في المملكة العربية الس

أهمية الحوكمة في تحقيـق المـساواة       (التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع      ).  م ٢٠٠٩. (اليونيسكو  -

 .في التعليم

ــة   - ـــ١٤٣٢(وزارة الماليـ ـــان وزارة ، )هـ ــة بيـ ـــي    الماليـ ـــام المـالـ ـــة للعـ ـــة الـدولــ ـــول ميـزانيـ ـــ١٤٣٢/١٤٣٣حـ  هـ

http://www.mof.gov.sa/Arabic/DownloadsCenter/Pages/Budget.aspx             

 مجموعـة  : القـاهرة  ، ترجمة بهـاء شـاهين     .المرجع في إدارة المشروعات    ). م٢٠٠٥ ( . تريفورل ،يونج  -

 .النيل العربية

 المراجع األجنبية
 Alabi، A.O. and Okemakinde، T. (٢٠١٠)  Effective Planning as a Factor of Educational Reform and 

Innovation in Nigeria Journal of Social Sciences ٢٠١٠ ،٣٢١-٣١٦ :(٦)٢ 

 Ely، D.P. (١٩٩٠). Conditions that facilitate the implementation of educational technology 
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االحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات 
 التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عبدالعزيز السبيعيإبراهيمنهلة بنت 
  العامة للتربية الخاصة اإلدارةمشرفة تربوية في 

  والتخطيط التربوياإلدارةوطالبة في برنامج الدكتوراه تخصص 
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 االحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة 

 بالمملكة العربية السعودية

  عبدالعزيز السبيعيإبراهيمنهلة بنت 

 العامة للتربية الخاصة وطالبة في برنامج الدكتوراه تخصص اإلدارةمشرفة تربوية في 

  والتخطيط التربوياإلدارة

 
 :سةملخص الدرا

 االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة لمــشرفات التربيــة الخاصــة فــي    علــى التعــرف إلــىتهــدف هــذه الدراســة  

ــاء علــى ممارســتهم           المملكــة العربيــة الــسعودية والتعــرف إلــى األولويــات التدريبيــة مــن وجهــة نظــرهم بن

 .للعملية التعليمية والتربوية

 واحتياج تدريبي   ،يبي بدرجة عالية للمجال العام    وتوصلت الدراسة إلى أن المشرفات لديهن احتياج تدر       

 وأن المعلمـات لـديهن احتيـاج تـدريبي بدرجـة      ، والمعـارف  ،بدرجة متوسطة في مجال االتجاهـات والمهـارات       

 ، والبرنــامج العــام، واحتيــاج تــدريبي متوســط فــي مجــال التــدريس ،عاليــة فــي مجــال البرنــامج التربــوي الفــردي 

لدراســـة باســـتمرارية تقـــويم الحاجـــات التدريبيـــة للمـــشرفات والمعلمـــات  وتوصـــي ا،والتقيـــيم والتـــشخيص

 بناء برامج تدريبية فـي ضـوء االحتياجـات    ،وتوظيف آليات مختلفة للكشف عن البرامج التدريبية الالزمة لهن     

بط التدريبية الواردة في هذه الدراسة وفقـاً لمجاالتهـا المختلفـة وبـاألخص البـرامج ذات األولويـة ومحاولـة الـر                   

بين مؤسسات التعلـيم العـالي والتعلـيم العـام للتعـرف علـى الحاجـات التدريبيـة للخـريجين ومحاولـة تطـوير             

 .   الخطط الدراسية في الكليات على ضوء هذه الحاجات
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Abstract: 
This study aims at identifying the required training programs of the special 

education supervisors in the fields of knowledge، skills، attitudes and the general 
one and the special education teachers in the field of the general program، 
evaluation and personification، teaching، the personal educational program and 
the training priorities of their point of views on the basis of their educational and 
practical practices.The researcher has used the analytical description curriculum 
and the questionnaire as a tool to collect data. The study community consists of 
supervisors and teachers of the special education in Kingdom of Saudi Arabia. 
The study attains that the educational supervisors of the special education 
institutions and programs need a high level training in the general field، and a 
mid level training in the fields of knowledge، skills and attitudes. Also the study 
attains that the educational teachers need a high level training in the field of the 
personal training program and a mid level training in the fields of teaching، 
general program، evaluation and personification.The study shows the individual 
differences with statistical indications in the indication level (0.05) to teachers at 
the qualification، stage and specification variables. The study also shows that 
there are no differences with statistical indications in the indication level (0.05) 
to supervisors at the qualification، experience، and the training programs 
variables. The training priorities of supervisors are implementing the recent 
management styles and recent attitudes in evaluating teachers، using computers 
and modern technology، building the personal educational programs، the personal 
development and speech culture. The training priorities of teachers are the lesson 
good planning، teaching the academic subjects، forming the educational and 
learning objectives، and identifying the needs of handicapped persons. The study 
recommends of the continuous evaluation of the training needs to both 
supervisors and teachers of special education، employing the difference 
procedures to reveal the required training programs، and building training 
programs in the light of the training programs shown in this study in accordance 
to its varied fields especially the field that links the higher education and the 
general education to know about the graduates' training needs.   



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ١٧٣

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

 :المقدمة

تشهد منظومة التربية والتعلـيم فـي عـصرنا الـراهن تطـوراً واضـحاً وسـريعاً فـي جميـع               

 السيما وأنها هي المنظومة األشمل واألكثر تأثيراً في تطـوير المجتمعـات وبنـاء         ،المجاالت

الحضارات ونظراً ألهمية دور المعلمة والمشرفة التربوية علـى حـد سـواء فـي مواكبـة هـذا            

عيله في الميدان التربوي من جهة و تحسين العملية التعليمية مـن جهـة أخـرى      التطور وتف 

أصــبح مــن الــضروري تطــوير مهــارات وقــدرات العــامالت فــي القطــاع التربــوي لتواكــب هــذا          

  والـــذي يعتبـــر األداة المثلـــى لهـــذا التطـــوير  فهـــو أحـــد األســـس   ،التطــور  مـــن خـــالل التـــدريب 

 .ادة كفاءته اإلنتاجيةالهامة لرفع مستوى أداء الموظف وزي

ولكــي يحقــق التــدريب أهدافــه المنــشودة البــد مــن مراعــاة واقــع األداء ومــستقبله مــن     

خالل عملية تحديد االحتياجات التدريبية والتي تعد العنصر الرئيس للتدريب فاالحتياجـات       

 وهـــو مـــا يؤكـــده ،التدريبيــة هـــي المؤشـــر الحقيقـــي الـــذي يوجـــه التـــدريب الوجهـــة الـــسليمة   

بأن السياسة  العامة للتـدريب التربـوي تـولي أهميـة بالغـة للتـدريب         ) ٦٨هـ ص   ١٤٢٧ ،وقيالر(

باعتبـــاره وســـيلة التطـــوير التربـــوي المهنـــي المـــستمر لمواكبـــة المـــستجدات فـــي المجـــال      

 .التربوي

وتؤكد بعض مواد سياسة التعليم بالمملكة العربية الـسعودية علـى أهميـة التـدريب          

تعطـــي الجهـــات المختـــصة عنايـــة   :  مـــن سياســـة التعلـــيم علـــى  )١٩٦(حيـــث نـــصت  المـــادة  

ــات        ــرات وكـــسب المعلومـ ــة ودورات التوعيـــة لترســـيخ الخبـ للـــدورات التدريبيـــة والتجديديـ

 .والمهارات الجديدة

يعتبر تدريب الموظفين جزء : من نظام الخدمة المدنية على ما يلي) ٣٤(وتنص المادة 

ل أو خــارج أوقــات الــدوام الرســمي وعلــى     مــن واجبــات العمــل النظاميــة ســواء كــان داخــ      

جميع الـوزارات والمـصالح الحكوميـة تمكـين موظفيهـا مـن تلقـي التـدريب كـل فـي مجـال               

 . تخصصه
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وإذا كان التدريب مهم للعـامين فـي قطـاع التعلـيم العـام فإنـه أكثـر أهميـة لمعلمـي              

 ومــا ، الخاصــةومـشرفي التربيــة الخاصــة وخاصــة فــي ضــوء التوســع فــي افتتــاح بــرامج التربيــة   

 أصبحت هناك حاجـة ملحـة إلـى إعـداد وتطـوير معلمـي       ،واكب هذا التوسع من تطور ونمو     

ومــشرفي التربيـــة الخاصـــة، وذلـــك بـــالتركيز علـــى التــدريب أثنـــاء الخدمـــة، لـــذا جـــاءت هـــذه     

الدراســة التــي ســتتناول رصــد ألهــم البــرامج التدريبيــة الالزمــة لمــشرفات ومعلمــات التربيــة       

 .كة العربية السعوديةالخاصة بالممل

 :مشكلة الدراسة)٢

ــــة          ــة العربيـ ــة بالمملكــ ــة الخاصــ ــرامج التربيــ ــــي بــ ــي فـ ــوعي والكمــ ــور النــ ــسارع التطــ يتــ

 ، ونتيجة لذلك تزايد أعداد الملتحقـين بهـذه البـرامج مـن ذوي الحاجـات الخاصـة        ،السعودية

دان الـذي يـشهد   مما تزداد معه الحاجة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذا الميـ   

تحــديات متالحقــة منهــا مــا يتعلــق بــالثورة التقنيــة ومنهــا مــا يتعلــق بمــستوى أداء مــشرفي        

 .ومعلمي التربية الخاصة باإلضافة إلى ضرورة مواكبة االتجاهات التربوية الحديثة عالمياً

أن هذه التحديات سواء في التعليم أو اإلشراف تستلزم احتياجاً في التـدريب عليهـا،    

ك يجب العمل على تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمـات والمـشرفات التربويـات مـن       لذل

 . اجل تصميم برامج تدريبية ناجحة

مـــن نظـــام الخدمـــة   ) ٣٤(أن المـــادة ) ٩ص ،هــــ١٤٢٣وزارة التربيـــة والتعلـــيم، (وورد لـــدى 

ــ  قـــد نـــصت علـــى إتاحـــة    ١٠/٧/١٣٩٧بتـــاريخ ) ٤٩(المدنيـــة الـــصادرة فـــي المرســـوم رقـــم    هــ

لفرصــة لتـــوفير البـــرامج التدريبيـــة لجميـــع شــاغلي الوظـــائف التعليميـــة وفـــق احتياجـــاتهم     ا

 .التدريبية الفعلية، وتمكينهم من االلتحاق فيها

ولــذلك فــإن تحديــد االحتياجــات التدريبيــة تعــد ركيــزة أساســية فــي عمليــة تخطــيط          

 ومـــن ،د والمـــالالبـــرامج التدريبيـــة وتـــصميمها، كمـــا أن فـــي تحديـــدها تـــوفيراً للوقـــت والجهـــ  

المؤكــد أن أي برنــامج تــدريبي ال يؤســس علــى قيــاس علمــي لالحتياجــات التدريبيــة ال يــؤدي     

 ). ٢٩١ ص ،م١٩٨٣شريف وسلطان،  (،دوره بشكل مناسب
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كمــا أن تحديـــد االحتياجــات التدريبيـــة خطـــوة مهمــة فـــي التخطــيط للتـــدريب وتنميـــة      

ــي وز     ــ ــــدورات فـ ــ ــن ال ــ ــــر مـ ــ ــشرية، إال أن الكثي ــ ــوادر البـ ــ ــــس  الكـ ــيم ال تلمــ ــ ــــة والتعلـ ــ ارة التربي

االحتياجات الفعليـة للمـشرفات والمعلمـات فـي مجـال تربيـة وتعلـيم  األفـراد ذوي اإلعاقـة             

ومنهم الصم وضـعاف الـسمع فهـذه الـدورات المتخصـصة تكـاد تكـون مغيبـة تمامـاً، وهـذا            

 الميـدان  يشير إلى وجود خلل في عملية تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للعـاملين فـي       

ــوي،           ــدريب التربـ ــة ومهمـــة كالتـ ــدقيق لعمليـــة حيويـ ــة التخطـــيط الـ ــد علـــى أهميـ وهـــذا يؤكـ

 ).٨ ص ،هـ١٤٣٢ ،العمر (،ويتضمن التخطيط التحديد المدروس لالحتياجات التربوية

وأن إجراء دراسة تجمع بياناتهـا مـن قبـل المعلمـين المتخصـصين فـي التربيـة الخاصـة          

 بنـــاء علـــى خبـــراتهم وممارســـتهم اليوميـــة فـــي الميـــدان      لمعرفـــة احتياجـــاتهم التدريبيـــة  

التعليمــي تأخــذ أهميــة مــن حيــث تــوفر معلومــات ضــرورية تــستخدمها المــدارس والبــرامج         

 وكـذلك يـستفيد منهـا المتخصـصون إلعـداد      ،ومراكز تخطيط البـرامج التدريبيـة للمعلمـين      

 ).١٤٢ ص،هـ١٤٢٤ ،العبد الجبار (،وتصميم هذه البرامج

ــات         وقــــد أوصــــت عــــ   ــة لمعلمــ ــرامج التدريبيــ ــة البــ ــرورة إقامــ ــى ضــ ــ ــات إل ــن الدراســ دد مــ

) هــ ١٤٢٤(ومشرفات التربية الخاصة وفق الحتياجـاتهم التدريبيـة مثـل دراسـة العبـد الجبـار         

 لـــذلك تـــسعى هـــذه الدراســـة إلـــى   ،)هــــ١٤٣٢(ودراســـة العمـــر  ) هــــ١٤٣١(ودراســـة الـــسويدان 

ومعلمــات التربيــة الخاصــة بالمملكــة   التعــرف علــى أهــم االحتياجــات التدريبيــة لمــشرفات    

 : العربية السعودية، ومن هنا يمكن صياغة مشكلة الدراسة وفق مضمون السؤال اآلتي

ــة العربيــــة          ــة بالمملكـ ــة الخاصـ ــات التربيـ ــة لمـــشرفات ومعلمـ ــات التدريبيـ ــا االحتياجـ مـ

 السعودية؟ 

 :تساؤالت الدراسة) ٣

يـة الخاصـة فـي المملكـة العربيـة      ما االحتياجات التدريبية الالزمـة لمـشرفات الترب        .١

 السعودية؟
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مــا االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة لمعلمــات التربيــة الخاصــة فــي المملكــة العربيــة   .٢

 السعودية؟

هل يوجـد فـروق بـين اجابـات افـراد الدراسـة نحـو مجـاالت الدراسـة تبعـاً لمتغيـر              .٣

مـي  المؤهل العلمـي وسـنوات الخبـرة والتخـصص والمرحلـة ونـوع الموضـع التعلي        

 وعدد البرامج التدريبية المقدمة؟

مـــا االولويـــات التدريبيـــة مـــن وجهـــة نظـــر أفـــراد الدراســـة بنـــاء علـــى ممارســـتهم     .٤

 للعملية التعليمية والتربوية؟

 :أهداف الدراسة) ٤

التعــــرف علــــى االحتياجــــات التدريبيــــة الالزمــــة لمــــشرفات التربيــــة الخاصــــة فــــي        .١

 .المملكة العربية السعودية

تياجات التدريبية الالزمة لمعلمات التربية الخاصة فـي المملكـة   التعرف على االح  .٢

 .العربية السعودية

التعــرف علــى الفــروق بــين اجابــات افــراد الدراســة نحــو مجــاالت الدراســة تبعــاً             .٣

لمتغيــر المؤهــل العلمــي وســنوات الخبــرة والتخــصص والمرحلــة ونــوع الموضــع        

 .التعليمي وعدد البرامج التدريبية المقدمة

ــاء علـــى           التعـــرف .٤ ــة بنـ ــراد الدراسـ ــر أفـ ــة نظـ ــة مـــن وجهـ ــات التدريبيـ  علـــى االولويـ

 .ممارستهم للعملية التعليمية والتربوية

 :أهمية الدراسة) ٥

 :تكتسب هذه الدراسة أهميتها مما يلي

أهمية الدور الذي تقـوم بـه المـشرفة التربويـة فـي تطـوير العمليـة التعليميـة، فهـي              .١

 والمهــارات واالتجاهــات الالزمــة لتــسيير عملهــا    مــسئولة عــن إكــساب المعلمــة المعــارف  

 وكذا أهميـة دور المعلمـة فـي تقـديم     ،بالطريقة التي تضمن تحقيق أهداف التربية والتعليم     

 .الخدمات التربوية لذوات الحاجات الخاصة
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 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

قد تزود نتائج هذه الدراسة القائمين على التدريب بتغذية راجعـة عـن مـدى تلبيـة         .٢

الحتياجات معلمـات ومـشرفات التربيـة الخاصـة بالمملكـة       البرامج التدريبية ال   مقدمة حالياً 

 .العربية السعودية

الكشف عن البرامج التدريبية المالئمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصـة بنـاء     .٣

 .على احتياجاتهم الفعلية

قــد تــسهم هــذه الدراســة فــي التقليــل مــن الهــدر النــاتج عــن عــدم تلبيــة البــرامج          .٤

 .مقامة لالحتياجات الفعلية لمشرفات ومعلمات التربية الخاصةالتدريبية ال

من المؤمل أن تكـون الدراسـة إضـافة علميـة فـي مجـالي التربيـة الخاصـة واإلدارة               .٥

التربوية وخاصة في ضوء الندرة الواضحة في الدراسـات المتعلقـة بهـذا الجانـب بالمكتبـات        

 .العربية بشكل عام والمكتبات السعودية بشكل خاص

 : حدود الدراسة)٦

اقتــصرت هــذه الدراســة علــى معرفــة االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة    : الحــد الموضــوعي

 .لكل من معلمات ومشرفات التربية الخاصة

طبقــت هــذه الدراســة علــى جميــع إدارات واقــسام ومعاهــد وبــرامج      : الحــد المكــاني 

 .التريبة الخاصة بتعليم البنات بالمملكة العربية السعودية

 .هـ١٤٣١/١٤٣٢طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من عام : لزمانيالحد ا

 :مصطلحات الدراسة) ٧

معلومـات أو قـدرات أو اتجاهـات يـراد     : يقصد باالحتياجـات التدريبيـة فـي هـذه الدراسـة        

 .تنميتها أو تعديلها أو إكسابها لمشرفة ومعلمة التربية الخاصة في مجاالت محددة

مشرفة معاهد وبرامج التربية الخاصـة فـي   : لتربوية في هذه الدراسة يقصد بالمشرفة ا  

البـــرامج / اإلدارات واألقـــسام المكلفـــة مـــن قبـــل وزارة التربيـــة والتعلـــيم بزيـــارة المعاهـــد     

بمنــاطق ومحافظــات المملكــة العربيــة الــسعودية وتقــوم مــن خاللهــا بتفقــد ســير العمليــة    

 .حقيق النمو والتطورالتعليمية ومتابعة المعلمات، ومساعدتهن لت
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الشخص المؤهـل فـي التربيـة الخاصـة     : يقصد بمعلمة التربية الخاصة في هذه الدراسة  

 االضــطرابات  ، التوحــد، صــعوبات الــتعلم ، العــوق العقلــي ، العــوق الــسمعي ،العــوق البــصري (

وتشترك بصورة مباشرة فـي تـدريس الطالبـات    )   اضطرابات النطق  ،السلوكية واالنفعالية 

 . اجات الخاصةذوات الح

 :اإلطار النظري) ٨

يعــود بدايــة التربيــة الخاصــة فــي المملكــة العربيــة الــسعودية إلــى    :التربيــة الخاصــة .١

 حيـث أفتـتح أول فـصل لتعلـيم المكفـوفين      ،العقد السابع من القرن الثالـث عـشر الهجـري    

لـيم   ومن ثـم تأسـيس إدارة التعلـيم الخـاص بـوزارة التربيـة والتع        ،بمدرسة جبره المسائية  

 ،)٣ ص ،هـــ١٤٢١ ،المغلــوث (،ليواكــب ذلــك التوســع فــي بــرامج التربيــة الخاصــة كميــاً ونوعيــاً  

واســتمراراً لهــذا التطــور تــم إنــشاء ادارات وأقــسام للتربيــة الخاصــة بمنــاطق ومحافظــات       

ويقــصد بالتربيــة الخاصــة مجموعــة   ،المملكــة تحــت اشــراف االدارة العامــة للتربيــة الخاصــة  

 والخـــدمات المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة المقدمـــة   ، والتعليميـــة المخصـــصة البـــرامج التربويـــة 

 وتـشتمل علـى   ،)الموهـوبين والمعـاقين  (لتلبية االحتياجات الخاصة باألطفال غيـر العـاديين      

طرائـــق التـــدريس ومـــا يتطلبـــه ذلـــك مـــن أدوات وتجهيـــزات ومعـــدات خاصـــة باإلضـــافة إلـــى     

ــساندة   ــدمات مــ ــدي  (،خــ ــدالجواد ،الغامــ ــــ ١٤٢٦ ، وعبــ ــــة   ،)٢٨٠ ص،هـ ــة الخاصـ ــدف التربيــ  وتهــ

بالمملكة العربيـة الـسعودية إلـى تربيـة وتعلـيم وتأهيـل األطفـال ذوي االحتياجـات الخاصـة            

 كمــا تهــدف إلــى تــدريبهم علــى اكتــشاف المهــارات المناســبة حــسب     ،بفئاتهــا المختلفــة 

إمكاناتهم وقدراتهم وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة بغرض الوصول بهم إلى أفـضل   

 ).١٢ ص ،هـ١٤٢٥ ،آل الشيخ (،وى وإعدادهم للحياة العامة واالندماج في المجتمعمست

وتــرى الباحثــة أن المملكــة العربيــة الــسعودية حققــت تطــوراً نوعيــاً وكميــاً مــن خــالل    

استحداث العديد من برامج التربية الخاصة وتعدد أنماط تقديم الخدمات فيها واستـضافة       

 . في هذا المجالالعديد من المؤتمرات والندوات



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ١٧٩

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

تتعـدد الفئـات المـستفيدة مـن التربيـة الخاصـة والتـي وردت         : فئات التربية الخاصـة    .٢

 ص ،هــ ١٤٢٢ ،القواعد التنظيمية لبرامج ومعاهد التربية الخاصة بوزارة التربيـة والتعلـيم     (في  

 :كالتالي) ١٧

 ذوو ،ياً المعـــاقون ســـمع، المعـــاقون بــصرياً ، المعــاقون عقليـــاً ،المتفوقــون والموهوبـــون 

 ذوو ، ذوو االضـــطرابات الـــسلوكية واالنفعاليـــة، ذوو اضـــطرابات التواصـــل،صـــعوبات الـــتعلم

 . متعددو العوق، العوق الجسمي والصحي،اضطرابات التوحد

القواعد التنظيمية لمعاهـد وبـرامج التربيـة    (ورد في  : مهام معلمة التربية الخاصة  .٣

  : التربية الخاصة على النحو التاليمهام معلمي ومعلمات ) ٥٨ ص ،هـ١٤٢٢: الخاصة

المشاركة الفاعلة في عمليات التقـويم والتـشخيص بقـصد تحديـد االحتياجـات         .١

 . األساسية لكل تلميذ

إعداد الخطط التربوية الفردية والعمل علـى تنفيـذها بالتنـسيق مـع أعـضاء فريـق         .٢

 . الخطة

 المنــصوص عليهــا  المهــارات،تـدريس التالميــذ ذوي االحتياجــات التربويــة الخاصـة   .٣

 . في الخطة التربوية الفردية والتي ال يستطيع معلم الفصل العادي تدريسها

 . مساعدة التالميذ المعوقين على التغلب على المشكالت الناجمة عن العوق .٤

تعريف التالميذ ذوي االحتياجات التربوية الخاصـة بالمعينـات البـصرية والـسمعية        .٥

دة القصوى مـن تلـك المعينـات كـل حـسب       والتقنية ومساعدتهم على االستفا   

 . حاجته

مــساعدة التالميــذ ذوي االحتياجــات التربويــة الخاصــة علــى اكتــساب المهــارات        .٦

 مـن النجـاح   - بـإذن اهللا تعـالى   -التواصلية والمهارات االجتماعية التـي تمكـنهم    

 . ليس في المدرسة وحسب وإنما في الحياة بوجه عام

العاديـــة فيمـــا يتعلـــق بطـــرق تـــدريس المـــواد    تقـــديم المـــشورة لمعلمـــي الفـــصول   .٧

الدراســـية واالســـتراتيجيات التعليميـــة، وأســـاليب تأديـــة االختبـــارات المختلفـــة،      



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا١٨٠

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

ووضـــع الـــدرجات وكتابـــة التقـــارير، وكـــذلك مـــساعدتهم علـــى فهـــم األســـس      

الـــسليمة لكيفيـــة التعامـــل االجتمـــاعي مـــع التالميـــذ ذوي االحتياجـــات التربويـــة      

 بالكتيبـات  - عند الحاجـة  -رجه، وكذلك تزويدهم     الخاصة داخل الفصل وخا   

والمنــشورات والوســائل التعليميــة التــي تمكــنهم مــن التعــرف علــى المفــاهيم         

 . األساسية في التربية الخاصة

ــة المـــشاركة فــــي        .٨ ــة فــــي عمليـ ــة الخاصـ ــة ذوي االحتياجــــات التربويـ تفعيـــل مهمـ

 . األنشطة الصفية والالصفية

اجـــات التربويــة الخاصــة فـــي االجتماعــات المدرســـية،    تمثيــل التالميــذ ذوي االحتي   .٩

ــدفاع عــــن حقــــوقهم وقــــضاياهم     ــد علــــى احتياجــــاتهم األساســــية، والـ والتأكيـ

 . الضرورية

مــــساعدة أوليــــاء أمــــور التالميــــذ المعــــوقين علــــى معرفــــة آثــــار العــــوق النفــــسية      .١٠

واالجتماعيـــة علـــى ســـلوك أطفـــالهم، وتزويـــدهم بـــالمواد التربويـــة، والوســـائل      

ية التي من شـأنها أن تـسهل مهمـة متابعـة واجبـات أبنـائهم المدرسـية،         التعليم

ــــات        ــوق وواجبـ ــات وحقــ ــصائص واحتياجــ ــــيهم بخــ ــادة وعـ ــي زيــ وأن تــــسهم فــ

 .  وتعريفهم بالخدمات المتوفرة بالمجتمع،أبنائهم

توطيـد أواصـر التعـاون والنهــوض بمـستوى التنـسيق وتقويــة قنـوات االتـصال بــين         .١١

 . جات التربوية الخاصة والمسئولين في المدرسةأسر التالميذ ذوي االحتيا

العمــل علــى إيجــاد بيئــة أكاديميــة واجتماعيــة ونفــسية يــستطيع فيهــا التالميــذ         .١٢

 اسـتغالل أقـصى قـدراتهم وتحقيـق     - على حد سـواء  -العاديون وغير العاديين  

 . أسمى طموحاتهم

ت في مجال المشاركة في الدراسات، واألبحاث، والدورات، والندوات، والمؤتمرا    .١٣

  .اختصاصه

   .القيام بأي أعمال أخرى تسند إليه في مجال عمله .١٤



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ١٨١

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

تتمثــل مهــام المــشرفة التربويــة للتربيــة     : مهــام المــشرفة التربويــة للتربيــة الخاصــة    .٤

 ،هـــ ١٤٢٨ ،الــدليل اإلداري للتربيــة الخاصــة  (الخاصــة بالمنــاطق والمحافظــات كمــا وردت فــي     

 :فيما يأتي)  ١٤ص

ــا يحقـــق أهـــداف العمليـــة     إعـــداد الخطـــط اإلشـــ  .١ رافية والتنـــسيق فـــي تنفيـــذها بمـ

 .التربوية التعليمية للتربية الخاصة

تفعيــل القواعــد التنظيميــة للتربيــة الخاصــة والتعليمــات والتنــسيق مــع الجهــات         .٢

 .ذات العالقة للعمل على تطويرها

العمــــل علــــى تحــــسين أداء العــــامالت بالمعاهــــد والبــــرامج عــــن طريــــق توظيــــف      .٣

افية مناسبة تراعي الفـروق الفرديـة وتعـود بـالنفع علـى مـستوى أداء المعلمـة         أساليب إشر 

 .وتحصيل الطالبة

 .متابعة تنفيذ الخطط التربوية الفردية للطالبات وتقويم األداء .٤

إرشـاد المعلمــة إلــى األنمــاط المختلفــة فــي تنظــيم البيئــة التعليميــة الــصفية لــذوي     .٥

 .لاالحتياجات الخاصة بما يحقق تعليماً أفض

ــا مـــع        .٦ متابعـــة المعلمـــات فـــي تنفيـــذ أســـاليب اســـتراتيجيات التـــدريس وتحقيقهـ

 .الطالبات

 . الحرص على العالقات اإلنسانية بين المشرفة والعامالت في الميدان .٧

 .متابعة العجز والزيادة في المعلمات والحرص على تسديد العجز .٨

قبـــل بـــدء  متابعـــة الكتـــب الدراســـية لجميـــع الطالبـــات والحـــرص علـــى اكتمالهـــا     .٩

 .الدراسة

 . متابعة الوسائل التعليمية واألجهزة التعويضية والحرص على توفيرها .١٠

تفعيل الدمج ومتابعته فـي المـدارس والحـرص علـى تحقيقـه بالـشكل المناسـب          .١١

 .وبحث السلبيات لتفاديها



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا١٨٢

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

الحرص على مشاركة طالبات التربية الخاصة لطالبات التعلـيم العـام فـي جميـع         .١٢

 .اتاألنشطة والمناسب

متابعـــة تنفيـــذ األنـــشطة المنهجيـــة والالمنهجيـــة واألســـابيع والمناســـبات ورفـــع    .١٣

 .تقارير عنها

ــا وصــــقلها         .١٤ ــات الخاصــــة والعمـــل علـــى تنميتهـ تبنـــي المواهـــب مـــن ذوي االحتياجـ

 .ومتابعتها

 .اإلشراف على أعمال االختبارات في المدرسة .١٥

 .ادة تخصصهاإجراء المقابالت الشخصية للمتقدمات للعمل في التدريس في م .١٦

 .إعداد التقارير بشأن ما تقوم به المشرفة التربوية من أعمال .١٧

المــشاركة فــي تحليــل المقــررات الدراســية للتربيــة الخاصــة وإبــداء المقترحــات        .١٨

 .لتطويرها

 .المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التربوية وتقويمها وتطويرها .١٩

وي االحتياجـات الخاصـة ومتطلبـاتهن    التوعية المـستمرة عـن التربيـة الخاصـة وذ        .٢٠

ــة التعامـــل مــــع ذوي           ــا ثـــم كيفيـ ــة تفاديهـ ــا وكيفيـ ــات وأنواعهـ وتعريـــف المجتمـــع باإلعاقـ

 .االحتياجات الخاصة

 . المشاركة في تقييم األداء الوظيفي للمعلمات  فيما يخص التربية الخاصة .٢١

ربويـــة إجــراء البحــوث واإلشــراف علــى التجــارب الهادفــة إلــى تطــوير العمليــة الت          .٢٢

 .وتحسين مخرجات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة

 .القيام بأي عمل يسند لها وتنفيذ ما يستجد من أعمال يتم التكليف بها .٢٣

ومــن خــالل اســتعراض المهــام الوظيفيــة لكــل مــن مــشرفة ومعلمــة التربيــة الخاصــة      

 وتوظيف ،كان من المهم العمل على تنمية مهاراتهم آلداء هذه المهام بكفاءة وفاعلية  

 .البرامج التدريبية في الرفع من مستوى ادائهم



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ١٨٣

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

ــــدريب .٥ ــــوم التـ ــــه :مفهـ ــــري( يعرفـ ــــ١٤٢٤ ،العمـ ــــة    ) ١١ ص،هــ ــــة الهادفـ ــــه العمليـ ــــى أنـ علـ

والمخططــة والمنظمــة والمــستمرة والتــي تهــدف إلــى أهــداف كثيــرة ومتنوعــة مــن أهمهــا       

فعاليته ورفـع كفاءتـه   تزويد المتدرب بالمعلومات والمعارف الجديدة وتنمية قدراته وزيادة    

وتغييـر ســلوكه واتجاهاتــه نحـو األفــضل ومواكبتــه للعـصر الحــديث الــذي يعيـشه ممــا يعــود       

علـــى تحـــسين مهنتـــه وزيـــادة كفـــاءة إنتاجيتـــه مـــستخدماً األســـاليب والوســـائل والطـــرق      

 .العلمية الحديثة

و و قــدم نظـــام التـــدريب فـــي المملكـــة العربيــة الـــسعودية تعريفـــاً للتـــدريب علـــى النحـــ    

كـل برنـامج مـنظم مخطـط يُمكـن المعلمــين مـن الحـصول علـى مزيـد مـن الخبــرات           : التـالي 

ــا مـــن شـــأنه أن يرفـــع مـــستوى عمليـــة التعلـــيم ويزيـــد طاقـــات           الثقافيـــة والمهنيـــة وكـــل مـ

 ).١٩ ص ،هـ١٤٢٣ ،الفايدي (،العاملين اإلنتاجية

ــنظم وهـــادف ومخ        ــدريب يعتبـــر جهـــد مـ طـــط  وتلتقـــي التعريفـــات الـــسابقة فـــي أن التـ

وموجه إلحداث تغيرات إيجابية في مهارات الموظف وتطويرهـا نحـو األفـضل كمـا يهـدف       

 .إلى إكسابه مهارات جديدة لمواجه النمو المستقبلي

للتـــدريب أهميـــة خاصـــة فـــي جهـــود تحـــسين األداء ورفـــع كفـــاءة     : أهميـــة التـــدريب .٦

تحــــسن األفــــراد حيــــث يــــساعد علــــى زيــــادة وتطــــوير معلومــــات المــــوظفين ومهــــاراتهم و  

 ص ،ه١٤٢٥القرنــي (ويــذكر ) ٢٠٠٧ ،الفــارس(قــدراتهم علــى أداء األعمــال الموكلــة إلــيهم    

ــة    : أن أهميـــة التـــدريب  تـــتلخص فـــي ثـــالث نقـــاط هـــي     ) ٤٨ ــادة كفـــاءة المتـــدربين وتنميـ زيـ

 إطالع المتدربين على كل جديد فـي  ، تالفي أوجه النقص في اإلعداد قبل الخدمة ،قدراتهم

 .مجال مهنتهم

التــدريب لمــشرفات ومعلمــات التربيــة الخاصــة أهميــة بالغــة وذلــك بــسبب     ويكتــسب 

المـستجدات الدائمـة فــي الخـدمات المقدمــة للتربيـة الخاصــة مـن ناحيــة وتطـور االجــراءات        

 .االدارية من ناحية أخرى



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا١٨٤

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

تتعــدد أهــداف بــرامج التــدريب فــي مجــال التربيــة والتعلــيم        : أهــداف بــرامج التــدريب  .٧

 ):١٧ ص ،٢٠٠٩ ،الجبر(كما يلي 

 .تحسين األداء األكاديمي والمهني وفق معايير محددة تؤدي إلى الرضا الوظيفي .١

تنميـة وتعزيــز االتجاهــات والقــيم اإليجابيــة التـي تــساعد علــى زيــادة الدافعيــة فــي      .٢

 .العمل التربوي والتعليمي

ــــاليب       .٣ ــة وأسـ ــــستجدات التقنيــ ــات ومـ ــــارف والمعلومــ ــن المعـ ــــد مــ ــد بالجديـ التزويــ

 .رض الواقعتوظيفها على أ

إكـــساب اســـتراتيجيات ومهـــارات تدريـــسية تـــساعد علـــى التخطـــيط والتنفيـــذ        .٤

 .وتقويم العملية التربوية والتعليمية

 .تلبية حاجات ورغبات العاملين في المؤسسات التربوية والتعليمية .٥

لجمـــع البيانـــات والمعلومـــات  : طـــرق جمـــع البيانـــات لتحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة  .٨

 تحديد االحتياجات التدريبية فبناء على هذه البيانات يتحدد نـوع التـدريب،     أهمية كبيرة في  

 ص ،٢٠٠٦الخطيـــب والخطيـــب، (مدتـــه، أهدافـــه، واألشـــخاص المحتـــاجين للتـــدريب وحـــدد     

عـــدة طـــرق لجمـــع البيانـــات تمكـــن القـــائم علـــى عمليـــة تحديـــد االحتياجـــات        ) ٣٠٨-٣٠٧

 :التدريبية من االستعانة بها وهي

ــة الشخـــص   .١ ــة الشخــــصية مـــن انجـــح الوســــائل     : يةالمقابلـ ــلوب المقابلـ يعتبــــر أسـ

وأكثرها فعالية لجمـع البيانـات وهـي تفاعـل بـين شخـصين وجـه بوجـه فـي توجيـه األسـئلة             

 .وتلقي األجوبة عليها

يعتبر أسلوب المالحظة من الوسائل الفعالة التي تـساعد فـي عمليـة     : المالحظة .٢

ـــ   ن الباحـــث مـــن مراقبـــة ومالحظـــة الوضـــع  تحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة وذلـــك ألنهـــا تمكّ

 .القائم و إعطائه معلومات دقيقة عن الحالة



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ١٨٥

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

وتعتبــر وســيلة جيــدة لمالحظــة وشـرح أداء األفــراد فــي ظــل ظــروف    : االختبـارات  .٣

مراقبــة وذلــك بقــصد قيــاس أداء األفــراد فــي وظــائفهم الحاليــة والتــي عــن طريقهــا يمكــن        

 .راد إلى عالجها عن طريق التدريبالتعرف على نواحي القصور التي يحتاج األف

وهـــي عبـــارة عـــن أســـئلة يـــتم كتابتهـــا علـــى قائمـــة تـــستخدم لجمـــع   : االســـتبانة .٤

 .المعلومات عن الموضوع المراد بحثه

مــن أهــم وســائل نجــاح التــدريب تحليــل مــشكالت العمــل       : تحليــل المــشكالت  .٥

ذه ومعرفــة الــسبب الحقيقــي للمــشكلة، حيــث يــساهم التــدريب فــي حــل وعــالج مثــل هــ         

 .المشكلة بكفاءة

تظهر دراسة السجالت والتقارير نقاط الضعف التي : دراسة السجالت والتقارير   .٦

تحتــاج الــى عــالج وتــدريب وتمتــاز إلظهارهــا مــشاكل األداء بوضــوح تــام، وتقــدم معلومــات       

واضحة للرؤسـاء ولمـسئولي التـدريب وتقـديم اقتراحـات لحـل المـشاكل وتحديـد التـدريب            

 .الالزم لها

هـو األقـدر علـى نـوع التـدريب الـذي يحتـاج إليـه         ) الفـرد (يعتبر العامـل  : العاملينآراء   .٧

وان اخــذ رأي العــاملين فــي أنــواع التــدريب الــذي يحتاجونــه يجعلهــم يقبلــون علــى التــدريب      

 .األمر الذي جعل هذه الوظيفة تساعد على رفع معنويات المديرين بدرجة كبيرة

رة جهـات خارجيـة متخصـصة تـشمل     تلجأ المنظمـة إلـى استـشا      : االستشاريون .٨

 .المراكز التدريبية للمساعدة في الكشف عن االحتياجات التدريبية التي يحتاجها األفراد

يعطي األفراد مؤشرا واضحا عن الواجبـات التـي لـم تنجـز وأسـباب         : تقويم األداء  .٩

 . كما تبين نتيجة التقويم مدى حاجة العاملين إلى التدريب،عدم انجازها

حثة أهمية الجمع بين هذه األساليب وتوظيفها من أجـل بنـاء بـرامج تدريبيـة       وترى البا 

 .بناء على االحتياج لدى المشرفة والمعلمة وبناء على ما يستجد في ميدان التربية الخاصة

 :الدراسات السابقة) ٩



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا١٨٦

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

بعنـــوان دراســـة وصـــفية لتحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة   ) هــــ١٤١٦(دراســـة معـــدي  .١

ن فــي المنطقــة الغربيــة لتــدريبهم أثنــاء الخدمــة مــن وجهــة       للمــشرفين التربــويي 

هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى االحتياجـــات التدريبيـــة للمـــشرفين    :نظـــرهم

ــة نظــــرهم           ــة مـــن وجهـ ــاء الخدمـ ــدريبهم أثنـ ــة لتـ ــة الغربيـ ــويين فـــي المنطقـ التربـ

أن المـــشرفين بحاجـــة  :  ومـــن أهـــم النتـــائج  ، مـــشرفا١٦١ًواشـــتملت العينـــة علـــى   

رجــــة كبيــــرة فــــي بعــــض الكفايــــات المقترحــــة فــــي مجــــال أهــــداف      للتــــدريب بد

اإلشراف ومجال التقويم وأن المـشرفين بحاجـة للتـدريب بدرجـة متوسـطة فـي        

بعض الكفايات المقترحة في مجال أهـداف اإلشـراف ومجـال التقـويم، وجميـع       

 .الكفايات المقترحة في مجال أساليب اإلشراف ومجال العالقات اإلنسانية

 بعنـــوان كيفيــة مـــساعدة المعلمـــين المبتـــدئين  ) ١٩٩١( Gordonن دراســة جـــورد  .٢

حيــث هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى االحتياجــات األساســية لمعلــم التربيــة     

ــة  ــاج فــــي        ،الخاصـ ــا الدراســــة أن هنـــاك احتيـ   ومـــن أهـــم النتــــائج التـــي توصـــلت لهـ

 والحـــصول علـــى المعلومـــات الالزمـــة عـــن نظـــام   ،إدارة الـــصف: المجـــاالت التاليـــة

 والتخطــــيط والتنظــــيم  ، والحــــصول علــــى المــــصادر الالزمــــة للتــــدريس  ،لمدرســــةا

 والتعامـل مـع   ، واستخدام الطـرق الفاعلـة فـي التـدريس     ، وتقويم التالميذ  ،للدرس

 . وتتكييف البيئة التعليمية،االحتياجات الخاصة للتالميذ

ات بعنوان تحديد االحتياجـات التدريبيـة للمـشرفات التربويـ    ) هـ١٤١٩(دراسة سفر  .٣

هدفت الدراسة إلى تحديـد االحتياجـات   : في مدن مكة المكرمة وجدة والطائف     

التدريبيـة لتطــوير الكفايــات الشخــصية والمهنيـة للمــشرفات التربويــات فــي مــدن    

 ومــن أهــم  ، مــشرفة٣٣٧ الطــائف واشــتملت العينــة علــى   ، جــدة،مكــة المكرمــة 

ــــائج ــــات   : النتـ ــــال الكفايـ ــــي مجـ ــــة فـ ــــات التدريبيـ ــــع االحتياجـ ــــصية أن جميـ  الشخـ

والكفايـــات المهنيـــة درجـــة كبيـــرة مـــن األهميـــة للمـــشرفة التربويـــة، وكـــشفت     

النتائج أن المشرفات بحاجة كبيـرة للتـدريب علـى المهـام اإلشـرافية فـي مجـال             



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ١٨٧

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

التخطيط يليها في مجال البحث واالبتكار ثم مجـال التـدريب ثـم مجـال التطـوير        

  .رثم مجال التوجيه واإلرشاد وأخيراً مجال التطوي

بعنــوان الحاجـــات التدريبيــة علــى برمجيــات الحاســـب     ) هـــ ١٤٢٢(دراســة يوســف    .٤

هـدفت هـذه الدراسـة إلـى رصـد      : اآللي لمعلمات التربية الخاصـة فـي مدينـة الريـاض       

وتقــدير الحاجــات التدريبيــة لمعلمــات التربيــة الخاصــة علــى برمجيــات الحاســب          

زة الحاســب اآللــي فــي  قلــة عــدد أجهــ : اآللــي فــي مدينــة الريــاض ومــن أهــم النتــائج   

 وقلــة عــدد البــرامج التدريبيــة المقدمــة  ،مراكــز ذوي االحتياجــات التربويــة الخاصــة 

 كمـا  ،لمعلمات التربية الخاصة أثناء الخدمة في مجـال الحاسـب اآللـي وبرمجياتـه       

أن النـــواحي األكثـــر صـــعوبة والتـــي تحـــول دون اســـتخدام المعلمـــات لبرمجيـــات      

 توجــد دورات تدريبيــة إلزاميــة للمعلمــات وعــدم    الحاســب اآللــي تتمثــل فــي انــه ال   

توافر الحاسب اآللي وال يوجد تشجيع من جهة العمل نحو استخدام الحاسب    

 . اآللي

بعنــوان البــرامج التدريبيــة الالزمــة لمعلمــي التربيــة     ) هـــ١٤٢٤(دراســة العبــد الجبــار    .٥

لالزمــة هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أهــم البــرامج التدريبيــة ا      : الخاصــة

 والمؤهـــل ، الخبــرة ، والتعــرف علــى أثــر متغيــرات العمــر     ،لمعلمــي التربيــة الخاصــة   

 والـــدورات التدريبيـــة علـــى أهميـــة تلـــك البـــرامج مـــن قبـــل     ، والتخـــصص،التعليمـــي

  ومــن اهــم النتــائج أهميــة البــرامج  ، معلــم٧٨٣ وبلغــت عينــة الدراســة ،المعلمــين

 ، والتــدريس، البرنــامج العــام،وي الفــرديالبرنــامج التربــ: التدريبيــة للمجــاالت التاليــة

والتقيـيم والتــشخيص وقـد بينــت الدراسـة وجــود فـروق ذات داللــة إحـصائية بــين       

متوســطات درجــات أفــراد مجتمــع الدراســة بالنــسبة ألهميــة هــذه البــرامج ترجــع   

 .لمتغيرات العمر والخبرة والمؤهل التعليمي والتخصص والدورات التدريبية

تحديـد الحاجـات التدريبيـة لمعلمـي صـعوبات        : بعنـوان ) هــ ١٤٢٥(دراسة الشيباني    .٦

الــتعلم فــي تقنيــات التعلــيم كمــا يراهــا أعــضاء هيئــة التــدريس بقــسمي وســائل        



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا١٨٨

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

وتكنولوجيا التعليم والتربيـة الخاصـة بجامعـة الملـك سـعود ومـشرفي ومعلمـي           

ــــتعلم بــــوزارة التربيــــة والتعلــــيم   ــعوبات ال ــــى تحديــــد   : صـ ــدفت هــــذه الدراســــة إل هـ

ات التدريبية في مجال تقنيات التعلـيم لمعلمـي صـعوبات الـتعلم بمـدارس           الحاج

ــائل        ــا يراهــــا أعــــضاء هيئــــة التــــدريس بقــــسمي وســ وزارة التربيــــة والتعلــــيم كمــ

وتكنولوجيا التعليم والتربيـة الخاصـة بجامعـة الملـك سـعود ومـشرفي ومعلمـي           

 ومــن ،فــردا٣٤٢ً وبلغــت عينـة الدراســة  ،صـعوبات الــتعلم بــوزارة التربيـة والتعلــيم  

أهم النتائج أن معلمي صعوبات التعلم والمشرفين التربويين على قناعـة كبيـرة      

بأهميـة تــدريب المعلمــين بــصفة عامــة وفـي مجــال تقنيــات التعلــيم بــصفة خاصــة     

 ،حيث لم يرد لدى المعلمين والمشرفين أي درجة اقتناع في مـستوى غيـر مقتنـع    

 فقـد تبـين أن المتـوافر    ،قنيات التعليمأتضح أن برامج صعوبات التعلم تفتقر إلى ت     

 تبين وجود حاجه تدريبية بدرجة كبيـرة  ،نوعا٢٥ًمنها هي نوعين فقط من أصل      

فـــي جميـــع تقنيـــات التعلـــيم المـــذكورة فـــي أداة الدراســـة وذلـــك بإجمـــاع عينـــة     

 . ولم يرد أي تقنية تعليمية في مستوى قليلة االحتياج،الدراسة

ن االحتياجات التدريبية للمشرفات في الـصفوف   بعنوا) هـ١٤٢٥(دراسة الشريف    .٧
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى  :  مـــدخل لبنـــاء برنـــامج تـــدريبي –األوليـــة 

 ومـن ثـم   ،االحتياجات التدريبية لمشرفات الصفوف المبكرة في منطقة الريـاض    

واشـتملت العينـة علـى    ،تصميم برنامج تدريبي مقترح لهن وفق تلـك االحتياجات   

ــة      :  وأهـــم النتـــائج ، مـــشرفة١٢٥ ــاج مـــشرفات الـــصفوف المبكـــرة فـــي منطقـ تحتـ

المطلوبة للقيـام  )  االتجاهات، المهارات،المعارف(الرياض إلى التدريب في مجال  

بمهـام عملهــن بدرجــة متوســطة كمــا تـم وضــع تــصور مقتــرح للبرنــامج التــدريبي     

م فيـه   وحـدات تدريبيـة مـستقلة وتـ    ٨يعتبـر إطـاراً مرجعيـاً متكـامالً اشـتمل علـى       

أهداف البرنامج والمحتوى وتوصـيف مقـررات البرنـامج والمتـدربات      : تحديد ما يلي  



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ١٨٩

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

ــاليب         ــدريب وأسـ ــدريب وتنظـــيم التـ ــات التـ ــاليب التـــدريب ومعينـ والمـــدربون وأسـ

 .التقويم وتمويل البرنامج ومصممو حقيبة البرامج التدريبية

تحــديات  بعنـوان  Lashley & Boscardin(٢٠٠٣)و الشــلي  دراسـة بوسـكاردين   .٨

هـــدفت هـــذه   : إدارة التربيـــة الخاصـــة فـــي تـــوفير وإعـــداد قيـــادات التربيـــة الخاصـــة      

الدراسة إلى التعرف على عمليات العرض والطلب لكوادر اإلدارة واإلشراف في    

 وإلى التعرف علـى البـرامج التدريبيـة    ،التربية الخاصة بالواليات المتحدة األمريكية     

 كمــا ســعت إلــى مراجعــة    ،ادي التربيــة الخاصــة والمعــايير التــي يتطلبهــا إعــداد قيــ   

 ،شـــروط مـــنح التـــراخيص لمزاولـــة مهنـــة اإلدارة واإلشـــراف فـــي التربيـــة الخاصـــة    

واشــتملت العينــة علــى مــديري ومــشرفي التربيــة الخاصــة المــوزعين علــى ســت          

يوجــد نقــص كبيــر فــي إعــداد العــاملين فــي       : واليــات أمريكيــة، ومــن ابــرز النتــائج    

ة مــن معلمــين وإداريــين نــاتج عــن التــسرب وأســباب أخــرى    مجــال التربيــة الخاصــ 

وأنــه خــالل العــشر الــسنوات الفائتــة لــم يحظــى إعــداد مــديري ومــشرفي التربيــة         

الخاصـــة باالهتمـــام الكـــافي كمـــا يوجـــد اخـــتالف حـــول إعـــداد مـــشرفي ومـــديري   

التربية الخاصة ومنح مزاولة المهنة بين مختلف المناطق ويوجـد اتفـاق بـين هـذه          

ات فــي متطلبــات الترشــيح للعمــل فــي مجــال اإلدارة واإلشــراف فــي التربيــة     الواليــ

 الحصول ، الخبرة في مجال العمل،الحصول على مؤهل عالي(الخاصة من أهمها    

 ). على عدد من نقاط التدريب

بعنـــوان االحتياجـــات التدريبيـــة لمـــشرفي ومـــشرفات   ) ٢٠٠٩(دراســـة الـــسويدان  .٩

ــــاض  ــــة الريـ ــــة بمدينـ ــــة الخاصـ ــــد: التربيـ ــــى   هـ ــــرف علـ ــــى التعـ ــــة إلـ ــــذه الدراسـ فت هـ

االحتياجات التدريبية لمشرفي ومشرفات التربية الخاصة فـي الريـاض ومـن أهـم       

النتـائج أن االحتياجـات التدريبيــة فـي مجــال المعـارف نالـت درجــة كبيـرة وكانــت        

أكثـــر االحتياجـــات فـــي هـــذا المجـــال االتجاهـــات الحديثـــة فـــي اإلشـــراف التربـــوي    

الحديثة، ونالت االحتياجات التدريبيـة فـي مجـال المهـارات     واألساليب اإلشرافية  



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا١٩٠

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

ــــاييس        ــــق المقــ ــي تطبيـ ــ ــــة هـ ــات حاجــ ــ ــر االحتياجـ ــ ــــت أكثـ ــرة وكانــ ــ ــة كبيـ ــ درجـ

واالختبــارات التشخيــصية التــي تكــشف عــن قــدرات ذوي االحتياجــات الخاصــة        

وتحليـــل المـــشكالت واتخـــاذ القـــرار، أمـــا فـــي مجـــال االتجاهـــات فكانـــت بدرجـــة   

ــرة وأكثـــر اال   ــرافي       حاجـــة كبيـ ــال تطـــوير العمـــل اإلشـ ــات فـــي هـــذا المجـ حتياجـ

 . ومتابعة كل جديد في مجال اإلشراف التربوي

 بعنوان االحتياجات التدريبيـة لمـشرفي ومـشرفات الـصم    ) هـ١٤٣٢(دراسة العمر   .١٠

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى    : وضـــعاف الـــسمع فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية    

ومـشرفات الـصم وضـعاف الـسمع     التعرف علـى االحتياجـات التدريبيـة لمـشرفي      

 تنميــة  ، تنميــة المهــارات ،فــي المملكــة العربيــة الــسعودية فــي المجــال المعرفــي      

االتجاهــات مـــن وجهــة نظـــرهم وشــملت الدراســـة جميــع مـــشرفي ومـــشرفات      

الــــصم وضــــعاف الــــسمع فــــي اإلدارة العامــــة للتربيــــة الخاصــــة فــــي وزارة التربيــــة      

 أهــم النتــائج ميــل مفــردات الدراســة إلــى      وإدارة التربيــة والتعلــيم ومــن ،والتعلــيم

ــ     فــي المجــال المعرفــي وفــي   " كبيــرة جــداً "وصــف درجــة احتياجــاتهم التدريبيــة بـ

توضـح النتـائج وجـود فـروق     جانب تنمية المهارات و في تنمية االتجاهات كما لم      

ــة بــــين إجابــــات مفــــردات الدراســــة نحــــو احتياجــــاتهم التدريبيــــة عائــــدة     جوهريـ

 .للمتغيرات األولية

 :التعليق على الدراسات السابقة) ١٠

ــــي     ــــسابقة فـ ــــات الـ ــــع الدراسـ ــــة مـ ــــة الحاليـ ــــشابه الدراسـ ــــة  : تتـ ــــة الدراسـ منهجيـ

ــة         ــة ميدانيـ ــا دراسـ ــذلك كونهـ ــات وكـ ــأداة لجمـــع البيانـ ــتبانة كـ ــذلك  ،واســـتخدام االسـ  كـ

تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة كالً من العمر والسويدان والشريف في تناولها البـرامج     

ريبيـــة الالزمـــة للمـــشرفات التربويـــات فـــي المجـــال المعرفـــي ومجـــال المهـــارات ومجـــال    التد

 كمــا تتفــق مــع دراســة العبــد الجبــار فــي تناولهــا     ،االتجاهــات ولكنهــا تــضيف المجــال العــام  

 التقيــيم  ، التــدريس ، البرنــامج العــام  ،البــرامج التدريبيــة فــي مجــال البرنــامج التربــوي الفــردي       



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ١٩١

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

ف عنهــا فــي عينــة الدراســة فالدراســة الحاليــة عينتهــا معلمــات     والتــشخيص إال انهــا تختلــ 

ومــشرفات التربيــة الخاصــة بالمملكــة العربيــة الــسعودية أمــا دراســة العبــد الجبــار فكانــت      

 .عينتها معلمي التربية بالمملكة العربية السعودية

تختلــف الدراســة الحاليــة عــن دراســة الــشيباني واليوســف والمعــدي وســفر فــي         

 حيـــث ركـــزت دراســـة اليوســـف علـــى االحتياجـــات فـــي مجـــال      ،امج التدريبيـــةتناولهـــا البـــر 

 ودراسة ، ودراسة الشيباني تناولت االحتياجات في مجال التقنية،برمجيات الحاسب اآللي  

 ودراسة معـدي تناولـت   ،سفر تناولت االحتياجات في مجال الكفايات الشخصية والمهنية   

 أمــا الدراســة  ،عالقــات اإلنــسانية والتقــويم االحتياجــات فــي مجــال األهــداف واألســاليب وال   

الحالية فتناولت االحتياجـات التدريبيـة للمـشرفات فـي المجـال المعرفـي ومجـال المهـارات            

ومجــال االتجاهــات والمجــال العــام وبالنــسبة للمعلمــات فتناولــت االحتياجــات فــي مجــال         

ــا تختلـــف   التقيـــيم والتـــش ، التـــدريس، البرنـــامج العـــام ،البرنـــامج التربـــوي الفـــردي  خيص كمـ

 .الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة في حدودها الزمانية والمكانية

تتفق الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة فـي أهميـة تحديـد الحاجـات           

 .التدريبية للعاملين في القطاع التربوي

ري لهـا  استفادت الدراسة الحالية من الدراسات الـسابقة فـي تحديـد االطـار النظـ           

 .وبناء أداة جمع البيانات

تــم اســـتخدام المــنهج الوصــفي التحليلـــي ألنــه المــنهج المناســـب      : مــنهج الدراســة  ) ١١

 ومن ثـم  ، حيث تم جمع البيانات من العينة والتي تعبر عن واقع مجتمع الدراسة ،للدراسة

 .تحليلها بصورة كمية وتفسيرها بصورة كيفية

سة الواقع أو الظاهرة ويهتم بوصـفها وصـفاً دقيقـاً    كما أن هذا المنهج يعتمد على درا   

عبيـدات   (،وذلك بجمع البيانات والمعلومات ويصنفها وينظمهـا ويعبـر عنهـا كميـاً وكيفيـاً      

 ). ١٧٧ ص ،م٢٠٠٧ ،وآخرون
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يتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع معلمـــات التربيـــة    : مجتمـــع وعينـــة الدراســـة ) ١٢

فات التربيـــة الخاصـــة فـــي المملكـــة العربيـــة   ومـــشر، معلمـــة٢٠٦٦الخاصـــة والبـــالغ عـــددهن 

 مـــشرفة تربويـــة خــالل الفـــصل الدراســـي الثـــاني مـــن العـــام   ١٠٤الــسعودية والبـــالغ عـــددهن  

ــات    ١٤٣٢-١٤٣١ ــة الخاصــــة للبنـ ــصائية اإلدارة العامــــة للتربيـ ــ حــــسب إحـ  وتكونــــت عينــــة ،هــ

ي ضـوء   معلمة وفيما يلي توضيح لخصائص عينة الدراسة ف٣٢٥ و، مشرفة٥٧الدراسة من   

 :متغيرات الدراسة وهي على التوالي

 عــدد  ، نــوع الموضــع التعليمــي   ، التخــصص ، المرحلــة ، ســنوات الخبــرة  ،المؤهــل العلمــي 

 .المحافظة/  المنطقة،البرامج التدريبية

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي ) ١( جدول رقم 
 المشرفات المعلمات

 المؤهل العلمي
النسبة  العدد لمئويةالنسبة ا العدد

 المئوية
 ٧٨٫٨ % ٤١ ٩٢٫٥ % ٢٩٦ بكالوريوس
 ٢١٫٢ % ١١ ٢٫٢ % ٧ ماجستير
 ٠ ٠ - - دكتوراه
 ٨٫٨ % ٥ ٦٫٨ % ٢٢ أخرى
 ١٠٠٫٠ % ٥٧ ١٠٠٫٠ % ٣٢٥ المجموع

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لسنوات الخبرة ) ٢( جدول رقم 
 المشرفات المعلمات

النسبة  العدد النسبة المئوية ددالع سنوات الخبرة
 المئوية

 ٨٫٨ % ٥ ٤٨٫٩ % ١٥٩  سنوات٥اقل من 
 ١٧٫٥ % ١٠ ٢٩٫٢ % ٩٥  سنوات١٠ سنوات إلى  ٥من 

 ٦٨٫٤ % ٣٩ ٢٠٫٣ % ٦٦  سنوات  فما فوق١٠
 ٥٫٣ % ٣ ١٫٥ % ٥ لم تذكر

 ١٠٠٫٠ % ٥٧ ١٠٠٫٠ % ٣٢٥ المجموع
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 سة وفقاً للمرحلةتوزيع أفراد عينة الدرا ) ٣( جدول رقم 
 النسبة المئوية العدد المرحلة
 ٤٨٫٩ % ١٥٩ ابتدائي
 ٢٩٫٢ % ٩٥ متوسط
 ٢٠٫٣ % ٦٦ ثانوي
 ١٫٥ % ٥ لم تذكر
 ١٠٠٫٠ % ٣٢٥ المجموع

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للتخصص ) ٤( جدول رقم 
 المشرفات المعلمات

 التخصص
النسبة  العدد النسبة المئوية العدد

 لمئويةا
 ١٩٫٣ % ١١ ١٩٫٧ % ٦٤ صعوبات تعلم
 ٢١٫١ % ١٢ ٢٨٫٦ % ٩٣ سمعي
 ٣٫٥ % ٢ ٤٫٣ % ١٤ بصري
 ٢٦٫٣ % ١٥ ٣٦٫٩ % ١٢٠ عقلي
 ١٫٨ % ١ ٠٫٦ % ٢ توحد
 ٥٫٣ % ٣ - - عام
 ٢٢٫٨ % ١٣ ٩٫٨ % ٣٢ أخرى
 ١٠٠٫٠ % ٥٧ ١٠٠٫٠ % ٣٢٥ المجموع

  لنوع الموضع التعليميتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً) ٥( جدول رقم 
 النسبة المئوية العدد الموضع التعليمي

 ٧٦٫٣ % ٢٤٨ برنامج ملحق بالمدرسة العادية
 ١٥٫٤ % ٥٠ معهد تربية خاصة

 ٨٫٣ % ٢٧ لم تذكر
 ١٠٠٫٠ % ٣٢٥ المجموع

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لعدد البرامج التدريبية ) ٦( جدول رقم 
 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد البرامج التدريبية المشرفات المعلمات

 ٤٠٫٤ % ٢٣ ٦٤٫٦ % ٢١٠  برامج٥اقل من 
 ١٩٫٣ % ١١ ١٧٫٥ % ٥٧  برامج١٠ إلى  ٥من 
 ٢٩٫٨ % ١٧ ٦٫٨ % ٢٢  برامج  فما فوق١٠

 ١٠٫٥ % ٦ ١١٫١ % ٣٦ لم تذكر
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 ١٠٠٫٠ % ٥٧ ١٠٠٫٠ % ٣٢٥ المجموع

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمناطق والمحافظات )٧( جدول رقم 
 المشرفات المعلمات المشرفات المعلمات

/ المناطق
 العدد المحافظات

النسبة 
 المئوية

 العدد
النسبة 
 المئوية

/ المناطق
 العدد المحافظات

النسبة 
 المئوية

 العدد
النسبة 
 المئوية

 ١٫٨ % ١ ٠٫٩ % ٣ القصيم ١٫٨ % ١ ١٫٥ % ٥ تبوك

 ١٫٨ % ١ ٠٫٩ % ٣ الغاط ٣٫٥ % ٢ ١٫٢ % ٤ الشرقية
 ٣٫٥ % ٢ ٠٫٣ % ١ عسير ٧٫٠ % ٤ ٠٫٩ % ٣ جدة

مكة 
 المكرمة

 - - ٥٫٨ % ١٩ شقراء ٣٫٥ % ٢ ١٫٥ % ٥

 - - ٢٫٢ % ٧ المذنب ١٫٨ % ١ ٪٢٤ % ٧٨ الرياض
 - - ٢٫٥ % ٨ القريات ٢٢٫٨ % ١٣ ١٫٨ % ٦ عفيف

 - - ١٫٥ % ٥ بيشة ١٫٨ % ١ ٢٫٢ % ٧ عرعر
 - - ٠٫٩ % ٣ االفالج ٨٫٨ % ٥ ٤٫٩ % ١٦ ينبع

 ٣٫٥ % ٢ ٦٫٥ % ٢١ عنيزة
الحوطة 
 والحريق

١٫٥ % ٥ - - 

 ٥٫٣ % ٣ ٥٫٨ % ١٩ االحساء
المدينة 
 المنورة

١٫٢ % ٤ - - 

 - - ٠٫٩ % ٣ المجمعة ٣٫٥ % ٢ ١٫٢ % ٤ نجران

 ٣٫٥ % ٢ ١٠٫٢ % ٣٣ حائل ١٫٨ % ١ ١٠٫٨ % ٣٥ النماص
 ١٥٫٨ % ٩ ٣٫٤ % ١١ لم تذكر ٥٫٣ % ٣ ٨٫٠ % ٢٦ جيزان
 ١٠٠٫٠ % ٥٧ ١٠٠٫٠ % ٣٢٥ المجموع ٣٫٥ % ٢ ٠٫٦ % ٢ الباحة

لجمـــع المعلومـــات والبيانـــات التـــي يمكـــن فـــي ضـــوئها اإلجابـــة علـــى   :أداة الدراســة ) ١٣

تــساؤالت الدراســة وتحقيــق أهــدافها قامــت الباحثــة بتــصميم اســتبانتين كــأدوات لجمــع         

 واســتندت الباحثــة فــي تــصميمهما  ،ولــى موجهــة للمــشرفات والثانيــة للمعلمــات البيانــات األ

 وللتحقـق  ،على اإلطار النظري والدراسات الـسابقة ذات العالقـة بموضـوع الدراسـة الحاليـة      

من الصدق الظاهري لالسـتبانة تـم عرضـها بـصورتها األوليـة  علـى عـدد مـن المحكمـين مـن             

 وبنـــاء علـــى  ،)١ملحـــق رقـــم  (مـــة للتربيـــة الخاصـــة   رئيـــسات أقـــسام ومـــشرفات االدارة العا 

ــتبانتين والخــــروج بــــصورتهما       ــات والتعــــديالت التـــي تــــم إبــــداؤها تـــم تعــــديل االسـ المالحظـ

 وللتحقــق مـن الــصدق الـداخلي لالســتبانتين تـم اســتخدام معامــل     ،)٢ملحــق رقـم  (النهائيـة  

عبــارات ذات داللــة   وأظهــرت نتــائج القيــاس علــى أن جميــع ال ،)Pearson" (بيرســون"ارتبــاط 
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وهــذا يــدل علــى أن أداة الدراســة صــادقة وصــالحة لقيــاس مــا      ) ٠٫٠١(إحــصائية عنــد مــستوى   

 . أعدت لقياسه

 معامل ارتباط بيرسون لعبارات استبانة المشرفات ) ٨( جدول رقم 
 المجال العام مجال االتجاهات مجال المهارات مجال المعارف

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
عبارال

 ة
 معامل االرتباط

رقم 
 العبارة

 معامل االرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل االرتباط

٠٫٨٢٥ ١٣ ٠٫٨٦٠ ٩ ٠٫٤٨٠ ٥ ٠٫٨٧٦ ١ 
٠٫٨٢٤ ١٤ ٠٫٨٥٤ ١٠ ٠٫٦٦٠ ٦ ٠٫٧١٥ ٢ 
٠٫٧٨٦ ١٥ ٠٫٨٢٩ ١١ ٠٫٧٩٠ ٧ ٠٫٨٠٧ ٣ 
٠٫٨٣٠ ١٦ ٠٫٨١٩ ١٢ ٠٫٧٨٩ ٨ ٠٫٨٤٦ ٤ 

  بيرسون لعبارات استبانة المعلماتمعامل ارتباط ) ٩( جدول رقم 
 البرنامج التربوي الفردي التدريس التقييم والتشخيص البرنامج العام

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

٠٫٧٩٨ ١٦ ٠٫٦٨٤ ١١ ٠٫٨٦٥ ٦ ٠٫٧٠٩ ١ 

٠٫٨٢٦ ١٧ ٠٫٧٣٩ ١٢ ٠٫٨١٢ ٧ ٠٫٨٠٦ ٢ 
٠٫٨٥١ ١٨ ٠٫٨٢٨ ١٣ ٠٫٨٧٩ ٨ ٠٫٧٧٧ ٣ 
٠٫٨٢٥ ١٩ ٠٫٧٦٤ ١٤ ٠٫٨٨٤ ٩ ٠٫٧٩٧ ٤ 
٠٫٨٠٧ ٢٠ ٠٫٧٤١ ١٥ ٠٫٨١١ ١٠ ٠٫٦٣٣ ٥ 

 (Alpha - Cronbach)" إلفـا كرونبـاخ  "وللتأكـد مـن ثبـات االداة تـم اسـتخدام معامـل       

ى الدرجــة الكليــة للدراســة واتـضح إن جميــع معــامالت الثبــات لمحــاور الدارســة باإلضــافة إلــ  

 .معامالت كبيره وقويه مما يدل على ثبات األداة وصالحيتها للتطبيق
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 قيمة ثبات محاور االستبانات الموجهة للمشرفات والمعلمات ) ١٠( جدول رقم 

 المحاور م
عدد 
 العبارات

معامل 
 الثبات

 المحاور م
عدد 
 العبارات

 معامل الثبات

 ٠٫٨١٦ ٥ البرنامج العام ١ ٠٫٨٤١ ٤ مجال المعارف ١

 ٠٫٩١٧ ٥ التقييم والتشخيص ٢ ٠٫٦٤٣ ٤ مجال المهارات ٢

 ٠٫٨٢٥ ٥ التدريس ٣ ٠٫٨٦٠ ٤ مجال االتجاهات ٣

 ٠٫٨٨٢ ٥ البرنامج التربوي الفردي ٤ ٠٫٨٨٢ ٤ المجال العام ٤

 ٠٫٩٢٧ ٢٠ الثبات الكلي  ٠٫٩٣٤ ١٦ الثبات الكلي 

ــاليب اإلحــــصائية ) ١٤  ــة علــــى بعــــض أســــاليب اإلحــــصاء   اعتمــــد: األسـ ت هــــذه الدراسـ

الوصــــفي و االســــتداللي لوصــــف خــــصائص العينــــة ووصــــف البيانــــات و اإلجابــــة عــــن أســــئلة   

الدراسة، حيث قامت الباحثة بمعالجة المعلومات التي توصلت إليهـا معالجـة كميـة وذلـك      

 : وباستخدام،SPSSمن خالل برنامج  

ــــداخلي ألداة  لم): Pearson" (بيرســــون " معامـــل ارتبــــاط   .١ ــة صــــدق االتــــساق ال عرفـ

 الدراسة 

 .للتأكد من ثبات أداة الدراسة: (Alpha - Cronbach)" إلفا كرونباخ " معامل  .٢

لوصــف خــصائص العينــة وتحديــد اجابــات إفرادهــا      : التكــرارات والنــسبة المئويــة   .٣

 .تجاه فقرات االستبانه

 .راسةلترتيب العبارات حسب األهمية لنتائج الد: المتوسط الحسابي .٤

لمعرفـة  : تحليـل التبـاين األحـادي    ) F( للعينـات المـستقلة واختبـار    ) t Test(اختبار  .٥

 .الفروق بين متغيرات الدراسة

 .لتحديد اتجاهات الفروق بين المتغيرات ): LSD( اختبار شيفيه و  .٦

 توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث) ١١(جدول 
 مدى المتوسطات الوصف
 ٤   إلى    ٣٫٢٦من   عالية

 ٣٫٢٥   إلى  ٢٫٥١من   متوسطة
 ٢٫٥٠   إلى  ١٫٧٦من   منخفضة
 ١٫٧٥     إلى  ١من     منعدمة
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 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها) ١٥

تعــــرض الباحثــــة نتــــائج الــــسؤال األول والمتعلــــق بمعرفــــة البــــرامج التدريبيــــة الالزمــــة     

 باإلضـافة للمجـال   ، االتجاهـات ، المهـارات ،فالمعـار : لمشرفات التربية الخاصة فـي مجـاالت       

 .العام

يوضــح اســتجابات أفــراد الدراســة نحــو مجــاالت البــرامج التدريبيــة       ) ١٢(والجــدول رقــم  

لمشرفات التربية الخاصة والذي يؤكد نتائجه على أن المجال العام يـأتي فـي المرتبـة األولـى      

تبــة الثالثـــة والرابعــة بمتوســـط   وجــاء فــي المرتبـــة الثانيــة مجـــال االتجاهــات وجــاء فـــي المر     

 . حسابي متساوي مجال المهارات ومجال المعارف

 ترتيب مجاالت البرامج التدريبية لمشرفة التربية الخاصة) ١٢(جدول رقم 

 المتوسط العام المجال

 ٣٫٣٢ المجال العام

 ٣٫٢٢ االتجاهات

 ٣٫١٠ المهارات

 ٣٫١٠ المعارف

كاحتيــاج تــدريبي أول لحاجــة المــشرفات إلــى    وترجــع الباحثــة حــصول المجــال العــام    

 وبمقارنـة النتـائج الـسابقة مـع نتـائج      ،مهارات إدارية متخصصة إلدارة برامج التربيـة الخاصـة    

تتفــق نتـــائج هــذا الدراســـة مـــع نتــائج دراســـة الـــشريف     : الدراســات الـــسابقة يتــضح مـــا يلـــي  

ــال االتجاهـــ        ) هــــ ١٤٢٥( ــدريب فـــي مجـ ــطاً للتـ ــاً متوسـ  المهــــارات ،اتحيـــث أظهـــرت احتياجـ

التي أظهرت احتياجاً كبيـراً جـداً نحـو هـذه     ) هـ١٤٣٢( وتختلف مع دراسة  العمر   ،والمعارف

تظهــر اجابــات أفــراد العينــة نحــو مجــاالت الدراســة    ) ١٦(إلــى ) ١٣( والجــداول مــن  ،المجــاالت

ــــام ــــات،العــ ــــة    ، االتجاهــ ــ ــــسب المئوي ــــرارات والنــ ــــتخدام التكــ ــــارف باســ ــــارات والمعــ  المهــ

 .حسابي وأسلوب الرتبوالمتوسط ال

 : مجال المعارف/ أوالً



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا١٩٨

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

 استجابات أفراد عينة الدراسة نحو  مجال المعارف) ١٣(جدول 
 العبارات م التكرارات
 النسبة

المتوسط  منعدمة منخفضة متوسطة عالية
 الرتبة الحسابي

 ٥ ٧ ١٩ ٢٥ ك
١ 

مناهج وأساليب 
التدريس لذوي 

 ٢ ٣٫١٤ ٨٫٧٧ ١٢٫٢٨ ٣٣٫٣٣ ٤٣٫٨٦ % .اإلعاقة

 ٥ ١٦ ٢١ ١٥ ك
٢ 

القواعد التنظيمية 
لمعاهد وبرامج 
 ٤ ٢٫٨١ ٨٫٧٧ ٢٨٫٠٧ ٣٦٫٨٤ ٢٦٫٣٢ % .التربية الخاصة

 ٢ ١٤ ١٥ ٢٦ ك
٣ 

أساليب قياس 
وتشخيص ذوي 

 ٣ ٣٫١٤ ٣٫٥١ ٢٤٫٥٦ ٢٦٫٣٢ ٤٥٫٦١ % .اإلعاقة

 ١ ٧ ٢٢ ٢٦ ك
بناء البرامج  ٤

 ١ ٣٫٣٠ ١٫٧٥ ١٢٫٢٨ ٣٨٫٦٠ ٤٥٫٦١ % .التربوية الفردية

 ٣٫١٠ المتوسط العام للمحور

حــصلت عبــارة واحــدة فقــط علــى درجــة عاليــة،    :مــا يــأتي ) ١٣(يتــضح مــن الجــدول رقــم   

ممــا يعنــي أنهــا أهــم عبــارة فــي مجــال المعــارف مــن       " بنــاء البــرامج التربويــة الفرديــة  : "وهــي

أهميــة البــرامج التربويــة الفرديــة    وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى    ،وجهــة نظــر المــشرفات 

 وحـصلت بــاقي  ،وتفاوتهـا مــن تخـصص إلــى آخـر ممــا يـدعو إلــى ضـرورة اإللمــام بهـذا البــرامج       

منــاهج وأســاليب التــدريس لــذوي   "العبــارات علــى درجــة متوســطة، وهــم بالترتيــب التنــازلي    

امج القواعــد التنظيميــة لمعاهــد وبــر   " "أســاليب قيــاس وتــشخيص ذوي اإلعاقــة    "،"اإلعاقــة

 ،، وهي العبارة األقل أهمية في مجـال المعـارف مـن وجهـة نظـر المـشرفات      "التربية الخاصة 

ويمكن أن يعود السبب في هذه النتيجة إلـى اطـالع المـشرفات علـى المراجـع التـي تناولـت          

 ممـا يعنـي إن وجهـة نظـر المـشرفات      ،٣٫١٠ أمـا المتوسـط العـام للمحـور بلـغ        ،هذه المواضيع 

 .تأخذ درجة متوسطةفي مجال المعارف 



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ١٩٩

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

 : مجال المهارات/ثانياً

 استجابات أفراد عينة الدراسة نحو  مجال المهارات) ١٤(جدول 
 التكرار

 العبارات م
 النسبة

 منعدمة منخفضة متوسطة عالية
المتوسط 
 الحسابي

 الرتبة

 ١ ٩ ٢٧ ٢٠ ك
٥ 

إعداد البرامج التوعوية عن 
 ١٫٧٥ ١٥٫٧٩ ٤٧٫٣٧ ٣٥٫٠٩ % .ذوي اإلعاقة

٢ ٣٫١٦ 

 ٣ ٥ ١٧ ٣٠ ك
٦ 

استخدام الحاسب اآللي 
 ٥٫٤٥ ٩٫٠٩ ٣٠٫٩١ ٥٤٫٥٥ % .والتقنية الحديثة

١ ٣٫٣٥ 

 ٤ ١٤ ١٧ ٢٢ ك
٧ 

تحديد االحتياجات 
التدريبية لمعلمات التربية 

 ٧٫٠٢ ٢٤٫٥٦ ٢٩٫٨٢ ٣٨٫٦٠ % .الخاصة
٣ ٣٫٠٠ 

 ٧ ١٢ ١٨ ٢٠ ك
٨ 

إعداد البحوث العلمية في 
تربية مجال اإلشراف وال
 ١٢٫٢٨ ٢١٫٠٥ ٣١٫٥٨ ٣٥٫٠٩ % .الخاصة

٤ ٢٫٨٩ 

 ٣٫١٠ المتوسط العام للمحور

حصلت عبارة واحدة فقط على درجة عاليـة، ممـا   : ما يأتي) ١٤(يتضح من الجدول رقم      

 وتـدل هـذه النتيجـة    ،يعني أنها أهم عبارة فـي مجـال المهـارات مـن وجهـة نظـر المـشرفات          

تربيــة الخاصــة بــضرورة دمــج التقنيــة فــي العمــل التربــوي وضــرورة اإللمــام      وعــي مــشرفات ال 

باستخدامها وخاصة في ضوء التوسع في تنفيذ المشاريع التقنية التي تتبناها وزارة التربيـة    

منــاهج " وحــصلت بــاقي العبــارات علــى درجــة متوســطة، وهــم بالترتيــب التنــازلي       ،والتعلــيم

 ،"تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمات التربيـة الخاصـة   "،"وأساليب التدريس لذوي اإلعاقة 

، وهي العبارة األقل أهمية فـي  "إعداد البحوث العلمية في مجال اإلشراف والتربية الخاصة     "

 وتـرى الباحثـة أن سـبب هـذه النتيجـة اهتمـام       ،مجال المهارات من وجهـة نظـر المـشرفات        

بحثيــة إال انــه مــن المهــم توليــة البحــث   المــشرفات باألعمــال اإلجرائيــة والفنيــة أكثــر مــن ال  

، ممـا  ٣٫١٠ أمـا المتوسـط العـام للمحـور بلـغ      ،العلمي االهتمام الكافي والتـدريب علـى إعـداده     

 .يعني إن وجهة نظر المشرفات في مجال المهارات تأخذ درجة متوسطة



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا٢٠٠

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

 : مجال االتجاهات/ ثالثاً

 جاهاتاستجابات أفراد عينة الدراسة نحو مجال االت) ١٥(جدول 
 العبارات م التكرار
 النسبة

 منعدمة منخفضة متوسطة عالية
المتوسط 
 الحسابي

 الرتبة

 .العمل بروح الفريق ٩ ٥ ٥ ٢٤ ٢٣ ك
% ٨٫٧٧ ٨٫٧٧ ٤٢٫١١ ٤٠٫٣٥ 

٤ ٣٫١٤ 

 .ثقافة الحوار ١٠ ٤ ٦ ١٩ ٢٨ ك
% ٧٫٠٢ ١٠٫٥٣ ٣٣٫٣٣ ٤٩٫١٢ 

٢ ٣٫٢٥ 

 ٢ ٦ ٢٣ ٢٦ ك
 .التطوير الذاتي ١١

% ٣٫٥١ ١٠٫٥٣ ٤٠٫٣٥ ٤٥٫٦١ 
١ ٣٫٢٨ 

 ٣ ٩ ١٧ ٢٨ ك

١٢ 

العالقات اإلنسانية 
بين العاملين في 

برامج التربية 
 .الخاصة

% ٥٫٢٦ ١٥٫٧٩ ٢٩٫٨٢ ٤٩٫١٢ 
٣ ٣٫٢٣ 

 ٣٫٢٢ المتوسط العام للمحور

حصلت عبارتين على درجة عاليـة، وهمـا بالترتيـب    : ما يأتي) ١٥(يتضح من الجدول رقم  

، ممـا يعنــي أنهـا أهــم عبـارة فـي مجــال االتجاهـات مــن وجهـة نظــر        "التطـوير الــذاتي "التنـازلي  

وتأتي في المرتبة الثانية من حيث األهمية في مجـال االتجاهـات      " ثقافة الحوار  "،المشرفات

 وتؤكــد هــذه النتيجــة علــى حــرص المــشرفات علــى امــتالك         ،رفاتمــن وجهــة نظــر المــش   

 وحصلت باقي العبارات على درجة متوسطة، وهم بالترتيـب  ،المهارات في هذين المجالين  

" العمـل بـروح الفريـق    "،"العالقات اإلنسانية بين العاملين في برامج التربيـة الخاصـة  "التنازلي  

 ويمكــن أن ،ات مــن وجهــة نظــر المــشرفات  وهــي العبــارة األقــل أهميــة فــي مجــال االتجاهــ    

تعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى الــصفات الشخــصية االتــي يمتلكنهــا المــشرفات لإلشــراف      

، ممـا يعنـي أن وجهـة نظـر     ٣٫٢٢ أمـا المتوسـط العـام للمحـور بلـغ      ،على برامج التربية الخاصة 

 .ذ درجة متوسطةالمشرفات حول البرامج التدريبية الالزمة لهن في مجال االتجاهات تأخ



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٠١

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

 : المجال العام/ رابعاً

 استجابات أفراد عينة الدراسة نحو  المجال العام) ١٦(جدول 
 التكرار

 العبارات م
 النسبة

 منعدمة منخفضة متوسطة عالية
المتوسط 
 الحسابي

 الرتبة

 ٤ ٦ ١٩ ٢٥ ك
 .التخطيط التربوي ١٣

% ٧٫٤١ ١١٫١١ ٣٥٫١٩ ٤٦٫٣٠ 
٤ ٣٫٢٠ 

 ٢ ٦ ١٩ ٣٠ ك
١٤ 

تجاهات الحديثة في اال
أساليب تقويم أداء 

 ٣٫٥١ ١٠٫٥٣ ٣٣٫٣٣ ٥٢٫٦٣ % .المعلمات
٢ ٣٫٣٥ 

 ٢ ٣ ١٧ ٣٤ ك

١٥ 

تنفيذ األساليب اإلدارية 
اإلدارة :( الحديثة مثل

 إدارة الوقت، إدارة ،باألهداف
 ).األزمات

% ٣٫٥١ ٥٫٢٦ ٢٩٫٨٢ ٥٩٫٦٥ 
١ ٣٫٤٨ 

 ٣ ٩ ١٣ ٢٩ ك
 .لخاصةالجودة في التربية ا ١٦

% ٥٫٥٦ ١٦٫٦٧ ٢٤٫٠٧ ٥٣٫٧٠ 
٣ ٣٫٢٤ 

 ٣٫٣٢ المتوسط العام للمحور

حصلت عبارتين علـى درجـة عاليـة، وهمـا بالترتيـب      :ما يأتي) ١٦(يتضح من الجدول رقم  

، مما يعني أنها أهـم عبـارة فـي المجـال العـام مـن       "تنفيذ األساليب اإلدارية الحديثة"التنازلي  

 وذلـــك لطبيعـــة التربيـــة الخاصـــة التـــي تـــستلزم التحـــديث الـــدائم     ،لمـــشرفاتوجهـــة نظـــر ا 

ــــة  ــــشرفات اإلداريـ ــــارات المـ ــــارة ،لمهـ ــــويم أداء   " عبـ ــــاليب تقـ ــــي أسـ ــــة فـ ــــات الحديثـ االتجاهـ

 وتـأتي فــي المرتبـة الثانيـة مــن حيـث األهميـة فــي المجـال العـام مــن وجهـة نظــر          ،"المعلمـات 

ــويم حيـــث يمثـــل مـــدخ       ــة التقـ ــات   المـــشرفات وذلـــك ألهميـ ــام لتحـــسين أداء المعلمـ  ،ل هـ

الجــودة فـي التربيــة  "وحـصلت بـاقي العبــارات علـى درجــة متوسـطة، وهمـا بالترتيــب التنـازلي       

، وهـــي العبـــارة األقـــل أهميـــة فـــي المجـــال العـــام مـــن وجهـــة    "التخطـــيط التربـــوي " "الخاصـــة

 .المشرفات

ا يعنـي إن  وهي درجة عالية حـسب المقيـاس، ممـ    ٣٫٣٢أما المتوسط العام للمحور بلغ  

وجهة نظـر المـشرفات فـي المجـال العـام تأخـذ درجـة عاليـة، وهـو أعلـى متوسـط حـسابي              

 .من بين مجاالت البرامج التدريبية الالزمة لمشرفة التربية الخاصة



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا٢٠٢

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

اجابـــه الـــسؤال الثـــاني والمتعلـــق بمعرفـــة البـــرامج التدريبيـــة الالزمـــة لمعلمـــات التربيـــة    

 البرنــامج التربـــوي  ، التــدريس ، التقيــيم والتـــشخيص ،البرنـــامج العــام :  الخاصــة فــي مجــاالت   

يظهـــر أن مجـــال البرنـــامج التربـــوي الفـــردي جـــاء   ) ١٧( وباســـتعراض للجـــدول رقـــم  ،الفـــردي

 وبالمرتبـــة الثالثـــة مجـــال البرنـــامج  ، وجـــاء بالمرتبـــة الثانيـــة مجـــال التـــدريس ،بالمرتبـــة األولـــى

كمــا يتــضح أن معلمــات التربيــة     ، وفــي المرتبــة الرابعــة مجــال التقيــيم والتــشخيص     ،العــام

الخاصــة يظهــرون احتياجــاً بدرجــة عاليــة فــي مجــال البرنــامج التربــوي الفــردي وتتفــق هــذه         

 وترجع الباحثة ،حيث توصلت لنفس النتيجة أيضاً) هـ١٤٢٤( النتيجة مع دراسة العبد الجبار   

ســية لتقــديم  هــذه النتيجــة إلــى أهميــة البرنــامج التربــوي الفــردي كونــه يمثــل القاعــدة األسا     

 .الخدمات التربوية بذوي الحاجات الخاصة

 ترتيب مجاالت البرامج التدريبية لمعلمة التربية الخاصة) ١٧(جدول 
 المتوسط العام المجال

 ٣٫٢٦ البرنامج التربوي الفردي
 ٣٫٢٣ التدريس

 ٢٫٩٤ البرنامج العام
 ٢٫٨١ التقييم والتشخيص

جابات أفـراد الدراسـة المعلمـات نحـو مجــاالت     اســت) ٢٠(إلـى  ) ١٧(وتظهـر الجـداول مـن    

)  التقيــــيم والتــــشخيص ، البرنــــامج العــــام ، التــــدريس،البرنــــامج التربــــوي الفــــردي  (الدراســــة 

 .باستخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

 :البرنامج العام/ أوالً

 استجابات أفراد عينة الدراسة نحو  البرنامج العام) ١٧(جدول 
 لعباراتا م التكرارات
 النسبة

المتوسط  منعدمةمنخفضةمتوسطة عالية
 الحسابي

الرت
 بة

 ١٦ ٧٥ ١٥٣ ٧٨ ك

١ 

اللوائح 
واألنظمة 

والتشريعات 
الخاصة بذوي 
 .اإلعاقة

% ٤٫٩٧ ٢٣٫٢٩ ٤٧٫٥٢ ٢٤٫٢٢ 
٣ ٢٫٩١ 
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 لعباراتا م التكرارات
 النسبة

المتوسط  منعدمةمنخفضةمتوسطة عالية
 الحسابي

الرت
 بة

 ١١ ٨١ ١٥٠ ٨٠ ك

٢ 

تعديل البيئة 
 االجتماعية

االتجاهات ( 
 ).السلبية

% ٣٫٤٢ ٢٥٫١٦ ٤٦٫٥٨ ٢٤٫٨٤ 
٢ ٢٫٩٣ 

التدخل المبكر  ٣ ٢٠ ٨٩ ١١٩ ٩١ ك
 ٦٫٢٧ ٢٧٫٩٠ ٢٨٫٥٣٣٧٫٣٠ % .لذوي اإلعاقة

٥ ٢٫٨٨ 

 ١٢ ٨٦ ١٤٢ ٨١ ك

٤ 

االستراتيجيات 
التعاونية 

للعمل مع 
المختصين 
وأسر ذوي 
 .اإلعاقة

% ٣٫٧٤ ٢٦٫٧٩ ٤٤٫٢٤ ٢٥٫٢٣ 
٤ ٢٫٩١ 

 ٩ ٦٣ ١٥٤ ٩٦ ك

٥ 

المشاركة 
الفعالة في 

ألنشطة غير ا
 .الصفية

% ٢٫٨٠ ١٩٫٥٧ ٤٧٫٨٣ ٢٩٫٨١ 
١ ٣٫٠٥ 

 ٢٫٩٤ المتوسط العام للمحور

حـــصلت جميـــع عبـــارات المحـــور علـــى درجـــة   : مـــا يـــأتي ) ١٧(يتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم  

 ممـا يعنـي   ،"المشاركة الفعالة في األنشطة غيـر الـصفية  "متوسطة، وهم بالترتيب التنازلي    

ارة في محور البرنامج العام من وجهة نظر المعلمات وقد ترجـع هـذه النتيجـة    أنها أهم عب 

إلــى استــشعار معلمـــات التربيــة الخاصــة ألهميـــة األنــشطة الغيــر الـــصفية لــذوي الحاجـــات         

)" االتجاهـات الـسلبية  (تعديل البيئـة االجتماعيـة    "،الخاصة وضرورة اإللمام بأسس تنفيذها   

ته المعلمـات مـن بعـض االتجاهـات الـسلبية تجـاه بـرامج        وترجع هذه النتيجه إلى ماقد لمـس  

االســتراتيجيات " "اللــوائح واألنظمــة والتــشريعات الخاصــة بــذوي اإلعاقــة     "،التربيــة الخاصــة 

وهـي  " التـدخل المبكـر لـذوي اإلعاقـة    "،"التعاونيـة للعمـل مـع المختـصين وأسـر ذوي اإلعاقـة       

 وتــرى الباحثــة  ،ر البرنــامج العــام العبــارة األقــل أهميــة مــن وجهــة نظــر المعلمــات فــي محــو      

 .ضرورة توعية المعلمات بأهمية أجراءات التدخل المبكر

 ممــا يعنـي إن وجهــة نظـر المعلمــات فـي محــور     ،٢٫٩٤أمـا المتوســط العـام للمحــور بلـغ    

 . البرنامج العام تأخذ درجة متوسطة



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا٢٠٤

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

 : التقييم والتشخيص/ثانياً

   مجال التقييم والتشخيصاستجابات أفراد عينة الدراسة نحو) ١٨(جدول 
 التكرارات

 العبارات م
 النسبة

 منعدمة منخفضة متوسطة عالية
المتوسط 
 الحسابي

 الرتبة

 ٣٨ ٨٤ ٩٩ ٩٨ ك
٦ 

إعداد االختبارات 
 ١١٫٩١ ٢٦٫٣٣ ٣١٫٠٣ ٣٠٫٧٢ % .التشخيصية

٣ ٢٫٨١ 

 ٢١ ٧٢ ١٢٣ ١٠٧ ك
٧ 

تشخيص وتقييم 
 ٦٫٥٠ ٢٢٫٢٩ ٣٨٫٠٨ ٣٣٫١٣ % .الطالبات

١ ٢٫٩٨ 

 ٣١ ٧٤ ١٣٤ ٨٠ ك
٨ 

توظيف نتائج التشخيص 
 ٩٫٧٢ ٢٣٫٢٠ ٤٢٫٠١ ٢٥٫٠٨ % .الرسمية

٢ ٢٫٨٢ 

 ٣٨ ٧٩ ١٤٠ ٥٦ ك
٩ 

تفسير المعلومات 
الخاصة باالختبارات 
 ١٢٫١٤ ٢٥٫٢٤ ٤٤٫٧٣ ١٧٫٨٩ % .الغير الرسمية

٤ ٢٫٧٥ 

 ٤١ ٧٣ ١٢٧ ٧٧ ك
١٠ 

التعرف على االتجاهات 
الحديثة في التشخيص 

 ١٢٫٨٩ ٢٢٫٩٦ ٣٩٫٩٤ ٢٤٫٢١ % .ييموالتق
٥ ٢٫٦٨ 

 ٢٫٨١ المتوسط العام للمحور

حـــصلت جميـــع عبـــارات المحـــور علـــى درجـــة    :مـــا يـــأتي ) ١٨(يتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم   

توظيـف نتـائج التـشخيص    "،"تـشخيص وتقيـيم الطالبـات   "متوسطة، وهم بالترتيـب التنـازلي     

تفـسير المعلومـات الخاصـة باالختبـارات الغيـر       "،"خيـصية إعداد االختبارات التش  "،"الرسمية

وترى الباحثـة ضـرورة   " التعرف على االتجاهات الحديثة في التشخيص والتقييم  "،"الرسمية

توعية المعلمات بأهمية التطـوير الـدائم ألسـاليب القيـاس والتـشخيص وتوليتهـا االهتمـام           

، ممـا يعنـي إن   ٢٫٨١ العام للمحور بلغ  أما المتوسط،الكافي عند التخطيط للبرامج التدريبية 

 . وجهة نظر المعلمات في محور التقييم والتشخيص تأخذ درجة متوسطة

 :التدريس/ ثالثاً

 استجابات أفراد عينة الدراسة نحو  مجال التدريس) ١٩(جدول 
 التكرار

 العبارات م
 النسبة

 منعدمة منخفضة متوسطة عالية
المتوسط 
 الحسابي

 الرتبة

 ٧ ١٧ ١٣٠ ١٧٠ ك
 .التخطيط الجيد للدرس ١١

% ٢٫١٥ ٥٫٢٣ ٤٠٫٠٠ ٥٢٫٣١ 
١ ٣٫٤٣ 

 ٢ ٣٫٣٧ ٦ ٢٣ ١٣٨ ١٥٥ كطرق تدريس المواد  ١٢
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 التكرار
 العبارات م

 النسبة
 منعدمة منخفضة متوسطة عالية

المتوسط 
 الحسابي

 الرتبة

 ١٫٨٦ ٧٫١٤ ٤٢٫٨٦ ٤٨٫١٤ % .األكاديمية

 ١٢ ٤٨ ١٣٤ ١٢٦ ك
١٣ 

االستراتيجيات التعليمية 
 ٣٫٧٥ ١٥٫٠٠ ٤١٫٨٨ ٣٩٫٣٨ % .المالئمة لذوي اإلعاقة

٤ ٣٫١٧ 

 ٣٤ ٦٦ ١٠٦ ١١٥ ك
١٤ 

دمج الحاسب اآللي في 
 ١٠٫٥٩ ٢٠٫٥٦ ٣٣٫٠٢ ٣٥٫٨٣ % .برامج التربية الخاصة

٥ ٢٫٩٤ 

 ٨ ٥٦ ١١٣ ١٤٢ ك
١٥ 

استخدام الوسائل 
 ٢٫٥١ ١٧٫٥٥ ٣٥٫٤٢ ٤٤٫٥١ % .والتقنيات الحديثة

٣ ٣٫٢٢ 

 ٣٫٢٣ المتوسط العام للمحور

حصلت عبارتين على درجة عاليـة، وهمـا بالترتيـب    : تيما يأ) ١٩(يتضح من الجدول رقم  

"  وعبـارة  ، مما يعنـي أنهـا أهـم عبـارة فـي محـور التـدريس        ،"التخطيط الجيد للدرس  "التنازلي  

 وقــد ترجــع هــذه النتيجــة إلــى طبيعــة اإلعــداد األكــاديمي   ،"طــرق تــدريس المــواد األكاديميــة  

 ،مـن طـرق تـدريس المـواد االكاديميـة     لمعلمات التربية الخاصة وخلو الخطة الدراسية لهن   

اسـتخدام الوسـائل   : "وحصلت باقي العبارات على درجة متوسطة، وهـي بالترتيـب التنـازلي    

دمج الحاسـب اآللـي   "،"االستراتيجيات التعليمية المالئمة لذوي اإلعاقة  "،"والتقنيات الحديثة 

 ممـا يعنـي إن وجهـة نظـر     ، ٣٫٢٣ أما المتوسط العـام للمحـور بلـغ    ،"في برامج التربية الخاصة  

 .المعلمات في محور التدريس تأخذ درجة متوسطة

 : البرنامج التربوي الفردي/رابعاً

 استجابات أفراد عينة الدراسة نحو  مجال البرنامج التربوي الفردي) ٢٠(جدول 
 التكرارات

 العبارات م
 النسبة

 منعدمة منخفضة متوسطة عالية
المتوسط 
 الحسابي

 الرتبة

 ١٠ ٣٧ ١٣٨ ١٣٨ ك
١٦ 

التعرف على خصائص 
 ٣٫١٠ ١١٫٤٦ ٤٢٫٧٢ ٤٢٫٧٢ % .ذوي اإلعاقة

٣ ٣٫٢٥ 

 ٨ ٣٣ ١٤٦ ١٣٥ ك
١٧ 

التعرف على احتياجات 
 ٢٫٤٨ ١٠٫٢٥ ٤٥٫٣٤ ٤١٫٩٣ % .ذوي اإلعاقة

٢ ٣٫٢٧ 

 ٨ ٤٨ ١٣٩ ١٢٨ ك
١٨ 

إعداد وتطوير البرنامج 
 ٢٫٤٨ ١٤٫٨٦ ٤٣٫٠٣ ٣٩٫٦٣ % .التربوي الفردي

٥ ٣٫٢٠ 
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لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

 التكرارات
 العبارات م

 النسبة
 منعدمة منخفضة متوسطة عالية

المتوسط 
 الحسابي

 الرتبة

 ٥ ٢٩ ١٣٢ ١٥٧ ك
١٩ 

صياغة األهداف 
 ١٫٥٥ ٨٫٩٨ ٤٠٫٨٧ ٤٨٫٦١ % .التربوية والتعليمية

١ ٣٫٣٧ 

 ٧ ٤٠ ١٤٨ ١٢٧ ك
٢٠ 

تقييم البرنامج 
 ٢٫١٧ ١٢٫٤٢ ٤٥٫٩٦ ٣٩٫٤٤ % .التربوي الفردي

٤ ٣٫٢٣ 

 ٣٫٢٦ المتوسط العام للمحور

ت ثــالث عبــارات علــى درجــة عاليــة، وهــم   حــصل: مــا يــأتي) ٢٠(يتــضح مــن الجــدول رقــم  

 ،"التعــرف علــى احتياجــات ذوي اإلعاقــة   "،"صــياغة األهــداف التربويــة والتعليميــة  : "بالترتيــب

وقـــد ترجـــع الباحثـــة هـــذه النتيجـــة إلـــى استـــشعار     " التعـــرف علـــى خـــصائص ذوي اإلعاقـــة  "

ن علــى  وحــصلت عبــارتي ،المعلمــات ألهميــة االخــذ بخــصائص االعاقــة عنــد تحديــد األهــداف   

 ،"تقيــيم البرنـــامج التربــوي الفـــردي  ": درجــة متوســـطة حــسب المقيـــاس المــستخدم، همـــا   

 وهـي اقـل عبـارة أهميـة مـن بـين عبـارات البرنـامج         ،"إعداد وتطوير البرنامج التربـوي الفـردي       "

 .التربوي الفردي من وجهة نظر المعلمات

اس، ممـا يعنـي إن    وهي درجة عالية حـسب المقيـ  ٣٫٢٦أما المتوسط العام للمحور بلغ   

وجهة نظر المعلمات في محور التدريس تأخذ درجة، وهو أعلى متوسط حـسابي مـن بـين     

 وترجـع الباحثـة هـذه النتيجـة إلـى      ،مجاالت البرامج التدريبية الالزمة لمعلمـة التربيـة الخاصـة      

 .اإلعداد األكاديمي للمعلمات وقلة المواد المخصصة لفنيات التدريس

ث والمتعلـــق بمعرفـــة الفـــروق بـــين إجابـــات افـــراد الدراســـة نحـــو     أجابـــه الـــسؤال الثالـــ 

مجاالت الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخـصص والمرحلـة ونـوع         

. t( ولإلجابة عـن هـذا الـسؤال تـم اختبـار      ،الموضع التعليمي وعدد البرامج التدريبية المقدمة     

Test (    للعينات المستقلة واختبار)F (ل التباين األحـادي لمعرفـة الفـروق بـين متغيـرات      تحلي

 .لتحديد اتجاهات الفروق بين المتغيرات) LSD(الدراسة واختبار شيفيه و 
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 :المشرفات: أوالً

تستعرض الباحثة نتائج اختبار تحليل التباين لمعرفة الفروق بين اجابـات المـشرفات      

لمرحلة ونـوع الموضـع التعليمـي    تبعاً لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص وا   

 ).٢٤(إلى ) ٢١(وعدد البرامج التدريبية المقدمة في الجداول من 

 تحليل التباين األحادي لمتغير المؤهل العلمي) ٢١(جدول

 مجموع المربعات مصدر التباين محاور الدراسة
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 "ف"قيمة 

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 ١٫٢٦١ ١ ١٫٢٦١ ين المجموعاتب
 مجال المعارف

 ٩٫٣٥٠ ٥٠ ٤٦٧٫٥٠٨ داخل المجموعات

.١٣٥ 

 

.٧١٥ 

 

ال يوجد 

 فروق

 ١٫٥٥٦ ١ ١٫٥٥٦ بين المجموعات
 مجال المهارات

 ٧٫٤٦٢ ٥٠ ٣٧٣٫١١٨ داخل المجموعات

.٢٠٨ 

 

.٦٥٠ 

 

ال يوجد 

 فروق

 ١٤٫٣٩٤ ١ ١٤٫٣٩٤ بين المجموعات
 مجال االتجاهات

 ٨٫٩٢٦ ٥٠ ٤٤٦٫٢٧٩ داخل المجموعات

١٫٦١٣ 

 
.٢١٠ 

وجد ال ي

 فروق

 ٣٫٣٤٣ ١ ٣٫٣٤٣ بين المجموعات
 المجال العام

 ١١٫٩٥٥ ٥٠ ٥٩٧٫٧٣٤ داخل المجموعات

.٢٨٠ 

 

.٥٩٩ 

 

ال يوجد 

 فروق

 ٦٣٫٨٨٣ ١ ٦٣٫٨٨٣ بين المجموعات
 الدرجة الكلية

 ١٠٨٫١٠٧ ٥٠ ٥٤٠٥٫٣٤٨ داخل المجموعات

.٥٩١ 

 

.٤٤٦ 

 

ال يوجد 

 فروق

 تحليل التباين األحادي لمتغير سنوات الخبرة) ٢٢(جدول 

محاور 
 الدراسة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستو
ى 
 الداللة

 التعليق

مجال  ٩٫٦٦٣ ٢ ١٩٫٣٢٧ بين المجموعات
 ٩٫١٠٩ ٥١ ٤٦٤٫٥٤٤ داخل المجموعات المعارف

١٫٠٦١ 
 

.٣٥٤ 
 

ال يوجد 
 فروق

مجال  ٥٫١٧٩ ٢ ١٠٫٣٥٨ بين المجموعات
 ٧٫٤٣٧ ٥١ ٣٧٩٫٢٩٠ داخل المجموعات المهارات

.٦٩٦ 
 

.٥٠٣ 
 

ال يوجد 
 فروق

مجال  ٧٫٠٩٢ ٢ ١٤٫١٨٥ بين المجموعات
 ٨٫٩٩٢ ٥١ ٤٥٨٫٥٧٤ داخل المجموعات االتجاهات

.٧٨٩ 
 

.٤٦٠ 
 

ال يوجد 
 فروق

المجال  ٣٢٨. ٢ ٦٥٦. بين المجموعات
 ١٢٫٠١٣ ٥١ ٦١٢٫٦٧٧ داخل المجموعات العام

.٠٢٧ 
 

.٩٧٣ 
 

ال يوجد 
 فروق

الدرجة  ٤٢٫٥٥٠ ٢ ٨٥٫١٠٠ بين المجموعات
 ١٠٩٫٦٢٧ ٥١ ٥٥٩٠٫٩٩٢ داخل المجموعات الكلية

.٣٨٨ 
 

.٦٨٠ 
 

ال يوجد 
 فروق



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا٢٠٨

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

 تحليل التباين األحادي لمتغير التخصص) ٢٣(جدول 
محاور 
 الدراسة

 مصدر التباين
وع مجم

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

 التعليق

مجال  ٨٫١٨٠ ٦ ٤٩٫٠٨٣ بين المجموعات
 ٩٫٣١١ ٤٥ ٤١٨٫٩٩٤ داخل المجموعات المعارف

.٨٧٩ 
 

.٥١٨ 
 

ال يوجد 
 فروق

مجال  ٥٫٤٣٥ ٦ ٣٢٫٦١٢ بين المجموعات
 ٧٫٥٠٩ ٤٥ ٣٣٧٫٩٠٧ موعاتداخل المج المهارات

.٧٢٤ 
 

.٦٣٣ 
 

ال يوجد 
 فروق

مجال  ٨٫٢٣٤ ٦ ٤٩٫٤٠٤ بين المجموعات
 ٩٫٢٣٠ ٤٥ ٤١٥٫٣٦٥ داخل المجموعات االتجاهات

.٨٩٢ 
 

.٥٠٩ 
 

ال يوجد 
 فروق

المجال  ٦٫٨٠٣ ٦ ٤٠٫٨٢٠ بين المجموعات
 ١٢٫٦٠٩ ٤٥ ٥٦٧٫٤١١ داخل المجموعات العام

.٥٤٠ 
 

.٧٧٥ 
 

ال يوجد 
 فروق

الدرجة  ٨٧٫١٧١ ٦ ٥٢٣٫٠٢٣ ن المجموعاتبي
 ١١٣٫٣٤٣ ٤٥ ٥١٠٠٫٤١٩ داخل المجموعات الكلية

.٧٦٩ 
 

.٥٩٨ 
 

ال يوجد 
 فروق

  لمتغير البرامج التدريبيةتحليل التباين األحادي)٢٤(جدول 
 مجموع المربعات مصدر التباين محاور الدراسة

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 "ف"قيمة 

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 ١٠٫٣٥٧ ٢ ٢٠٫٧١٣ بين المجموعات
 ل المعارفمجا

 ٨٫٠٨٢ ٤٨ ٣٨٧٫٩١٤ داخل المجموعات

١٫٢٨٢ 

 

.٢٨٧ 

 

ال يوجد 

 فروق

 ١١٫٦٦٦ ٢ ٢٣٫٣٣٢ بين المجموعات
 مجال المهارات

 ٦٫٠٧٠ ٤٨ ٢٩١٫٣٧٤ داخل المجموعات

١٫٩٢٢ 

 

.١٥٧ 

 

ال يوجد 

 فروق

 ١٦٫١٨٩ ٢ ٣٢٫٣٧٨ بين المجموعات
 مجال االتجاهات

 ٧٫٣٢٤ ٤٨ ٣٥١٫٥٤٣ داخل المجموعات

٢٫٢١٠ 

 

.١٢١ 

 

ال يوجد 

 فروق

 ٢٫٥٦٢ ٢ ٥٫١٢٤ بين المجموعات
 المجال العام

 ١٠٫٨٦٩ ٤٨ ٥٢١٫٦٩٩ داخل المجموعات

.٢٣٦ 

 

.٧٩١ 

 

ال يوجد 

 فروق

 ٩٩٫٩١٣ ٢ ١٩٩٫٨٢٦ بين المجموعات
 الدرجة الكلية

 ٨٨٫٢١٠ ٤٨ ٤٢٣٤٫٠٩٥ تداخل المجموعا

١٫١٣٣ 

 

.٣٣١ 

 

ال يوجد 

 فروق

يتضح عدم وجود فروق تبعاً للمتغيـرات الدراسـة   ) ٢٤(إلى ) ٢١(بالنظر إلى الجداول من      

ــا يـــدل علـــى أهميـــة التـــدريب لمـــشرفات التربيـــة الخاصـــة علـــى اخـــتالف مـــؤهالتهن          وهـــو مـ

ــرامج التدريبيـــة المقدمـــة لهـــن وذلـــك ألنهـــن          ــديهن وتخصـــصاتهن والبـ وســـنوات الخبـــرة لـ

 .ألعمال الفنية واإلدارية مما يستلزم التدريب عليهايمارسن ا



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٠٩

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

 :المعلمات: ثانياً

تستعرض الباحثة نتائج اختبار تحليـل التبـاين لمعرفـة الفـروق بـين اجابـات المعلمـات          

تبعاً لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص والمرحلة ونـوع الموضـع التعليمـي       

الكتـشاف   T-test واختبـار   ، LSDاختبـار  اختبـار شـيفيه و   ،وعدد البرامج التدريبية المقدمـة 

 ).٣٤(إلى ) ٢٥(الفروق وذلك في الجداول من 

 لمتغير المؤهل العلميتحليل التباين األحادي ) ٢٥(جدول
محاور 
 الدراسة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستو
ى 
 الداللة

التعلي
 ق

 ٢٣٫٧٨٨ ٢ ٤٧٫٥٧٦ بين المجموعات
 لعامالبرنامج ا

 ١٠٫٣٢٩ ٣١٦ ٣٢٦٤٫٠٧٩ داخل المجموعات
١٠٢. ٢٫٣٠٣ 

ال 
يوجد 
 فروق

التقييم  ٦٣٫٤٥٥ ٢ ١٢٦٫٩١٠ بين المجموعات
 ١٧٫٥٢٢ ٣١٦ ٥٥٣٦٫٨٣٩ داخل المجموعات والتشخيص

٠٢٨. ٣٫٦٢٢ 
يوجد 
 فروق

 ٥٫٢٨٢ ٢ ١٠٫٥٦٣ بين المجموعات
 التدريس

 ١٠٫٨٦٧ ٣١٧ ٣٤٤٤٫٩٨٧ داخل المجموعات
.٦١٦. ٤٨٦ 

ال 
يوجد 
 فروق

البرنامج  ٧٫٣٥٧ ٢ ١٤٫٧١٥ بين المجموعات
 ٩٫٥١٦ ٣١٥ ٢٩٩٧٫٦١٥ داخل المجموعات التربوي الفردي

.٤٦٢. ٧٧٣ 
ال 

يوجد 
 فروق

 ٩٤٫٥٦٦ ٢ ١٨٩٫١٣٣ بين المجموعات
 الدرجة الكلية

 ١٣٣٫٦٨٢ ٣١٧ ٤٢٣٧٧٫٢٥ داخل المجموعات
.٤٩٤. ٧٠٧ 

ال 
يوجد 
 فروق

أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين اســتجابات      ) ٢٥(يتــضح مــن الجــدول رقــم   

غيـر دالـة إحـصائياً، باســتثناء    ) ف(المعلمـات  فـي متغيـر المؤهـل العلمـي حيــث كانـت قيمـة        

دالـــة إحـــصائياً، ولمعرفـــة هـــذه الفـــروق تـــم    ) ف(محـــور التقيـــيم والتـــشخيص حيـــث قيمـــة   

 :اختبار شيفيه كالتالياستخدام 



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا٢١٠

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

 اختبار شيفيه الكتشاف الفروق لمتغير المؤهل العلمي) ٢٦(جدول 
 الفرق لصالح ماجستير بكالوريوس المتوسط المجموعة المحاور

التقييم  ٣٫٩٤٦٤٣- - ١٣٫٦٢٥٠ بكالوريوس
  @@٣٫٩٤٦٤٣ ١٧٫٥٧١٤ ماجستير والتشخيص

 ماجستير

بـين  ) ٠٫٠٥(ذو داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة     أنه يوجد اختالف ) ٢٦(يبين الجدول   

 حيــث  ،اســتجابات المعلمــات فــي متغيــر المؤهــل العلمــي فــي محــور التقيــيم والتــشخيص        

كشفت جدول شيفيه فروق بين أصحاب المؤهل العلمي بكالوريوس و أصـحاب المؤهـل    

جـة بـإدراك    وقد تُعلل هذه النتي،العلمي ماجستير لصالح أصحاب المؤهل العلمي ماجستير 

خريجــات الدراســات العليــا ألهميــة مرحلــة التقيــيم والتــشخيص لــذوي الحاجــات الخاصــة        

 . وضرورة األخذ باالتجاهات الحديثة في ذلك

 تحليل التباين األحادي لمتغير سنوات الخبرة) ٢٧(جدول 
 مجموع المربعات مصدر التباين محاور الدراسة

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 "ف"قيمة 

ستوى م

 الداللة
 التعليق

 ٢٠٫٧٥٣ ٢ ٤١٫٥٠٦ بين المجموعات
 البرنامج العام

 ١٠٫٤٢٢ ٣١٦ ٣٢٩٣٫٢٨٤ داخل المجموعات
١٣٨. ١٫٩٩١ 

ال يوجد 

 فروق

 ١٣٫١٧٤ ٢ ٢٦٫٣٤٨ بين المجموعات
 التقييم والتشخيص

 ١٧٫٧٩٠ ٣١٦ ٥٦٢١٫٥٩٠ داخل المجموعات
.٤٧٨. ٧٤١ 

ال يوجد 

 فروق

 ١٫١٤٥ ٢ ٢٫٢٩٠ لمجموعاتبين ا
 التدريس

 ١٠٫٨٥٣ ٣١٧ ٣٤٤٠٫٤٥٧ داخل المجموعات
.٩٠٠. ١٠٦ 

ال يوجد 

 فروق

 ١٫٨٤٧ ٢ ٣٫٦٩٣ بين المجموعات
 البرنامج التربوي الفردي

 ٩٫٦٩١ ٣١٥ ٣٠٥٢٫٦٣٧ داخل المجموعات
.٨٢٧. ١٩١ 

ال يوجد 

 فروق

 ٧٠٫٠٤٨ ٢ ١٤٠٫٠٩٦ بين المجموعات
 الدرجة الكلية

 ١٣٤٫٥٠٤ ٣١٧ ٤٢٦٣٧٫٦٢ داخل المجموعات
.٥٩٥. ٥٢١ 

ال يوجد 

 فروق

عدم وجود فروق تبعاً لمتغير سـنوات الخبـرة وتـدل هـذه     ) ٢٧(يتضح من الجدول رقم    

 .النتيجة على أهمية التدريب لكل معلمات التربية الخاصة باختالف سنوات الخبرة لديهن



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢١١

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

  لمتغير المرحلةتحليل التباين األحادي) ٢٨(جدول

 مجموع المربعات مصدر التباين محاور الدراسة
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 "ف"قيمة 

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 ٥٩٫١٣٨ ٢ ١١٨٫٢٧٧ بين المجموعات
 البرنامج العام

 ١٠٫٤١٦ ٢٩٠ ٣٠٢٠٫٧٥٤ داخل المجموعات
٠٠٤. ٥٫٦٧٧ 

يوجد 

 فروق

التقييم  ٧٩٫٠٢٤ ٢ ١٥٨٫٠٤٧ بين المجموعات

 ١٧٫٩٠٠ ٢٩٠ ٥١٩١٫١٢٠ داخل المجموعات والتشخيص
٠١٣. ٤٫٤١٥ 

يوجد 

 فروق

 ٢٤٫٩٠٤ ٢ ٤٩٫٨٠٨ بين المجموعات
 التدريس

 ١١٫١١٣ ٢٩١ ٣٢٣٣٫٩٧٥ داخل المجموعات

٢٫٢٤١ 

 

.١٠٨ 

 

ال يوجد 

 فروق

البرنامج التربوي  ٤٫٤٤٤ ٢ ٨٫٨٨٧ بين المجموعات

 ١٠٫١٠٠ ٢٨٩ ٢٩١٨٫٩٨٦ جموعاتداخل الم الفردي

.٤٤٠ 

 

.٦٤٥ 

 

ال يوجد 

 فروق

 ٤٨٧٫٨٠٩ ٢ ٩٧٥٫٦١٧ بين المجموعات
 الدرجة الكلية

 ١٣٧٫٥١٣ ٢٩١ ٤٠٠١٦٫١٦ داخل المجموعات

٣٫٥٤٧ 

 

.٠٣٠ 

 

يوجد 

 فروق

أنه في محور التدريس ومحور البرنـامج التربـوي الفـردي  ال    ) ٢٨(يتضح من الجدول رقم    

ابات المعلمات في متغيـر المرحلـة حيـث كانـت     توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استج 

غيــر دالــة إحــصائياً، إمــا فــي محــور البرنــامج العــام ومحــور التقيــيم والتــشخيص         ) ف(قيمــة 

باإلضافة إلى الدرجة الكلية توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين اسـتجابات المعلمـات فـي         

 الفـروق تـم اسـتخدام    دالـة إحـصائياً، ولمعرفـة هـذه    ) ف(متغير المرحلة حيث كانت قيمـة     

 :كالتالي ) LSD(اختبار 

  الكتشاف الفروق في متغير المرحلة LSDاختبار ) ٢٩(جدول 
 الفرق لصالح متوسط ابتدائي المتوسط المجموعة المحاور

 ١٫٥٣٢٦٨- - ١٤٫٣٠٤٥ ابتدائي
 البرنامج العام

  @@١٫٥٣٢٦٨ ١٥٫٨٣٧٢ متوسط
 متوسط

التقييم  ١٫٧٠٩٩٩- - ١٣٫٣٨٥٢ ابتدائي
  @@١٫٧٠٩٩٩ ١٥٫٠٩٥٢ متوسط والتشخيص

 متوسط

 ٤٫٦٢١٨١- - ٥٩٫٥٤١٠ ابتدائي
 الدرجة الكلية

 - @@٤٫٦٢١٨١ ٦٤٫١٦٢٨ متوسط
 متوسط

بـين  ) ٠٫٠٥(أنه يوجد اختالف ذو داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة     ) ٢٩(يبين الجدول  

العــــام ومحــــور التقيــــيم  اســــتجابات المعلمــــات فــــي متغيــــر المرحلــــة فــــي محــــور البرنــــامج   

 فــروق بــين LSDوالتـشخيص باإلضــافة إلــى الدرجــة الكليــة حيـث كــشفت جــداول اختبــار    



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا٢١٢

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

 وقـــد ترجـــع هـــذه  ،المرحلـــة االبتدائيـــة و المرحلـــة المتوســـطة لـــصالح المرحلـــة المتوســـطة   

النتيجة إلى أن بعـض بـرامج التربيـة الخاصـة فـي المرحلـة المتوسـطة حديثـة النـشأة نـسبياً                

 وبالتــالي البــد مــن  ،اطــار عمــل موحــد وآليــة تــشخيص مناســبة لهــذه المرحلــة   وعــدم وجــود 

 . التركيز على معلمات المرحلة المتوسطة عند تنفيذ البرامج التدريبية

  لمتغير التخصصتحليل التباين األحادي) ٣٠(جدول
محاور 
 الدراسة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

توى مس
 الداللة

 التعليق

البرنامج  ٣٥٫٧٤١ ٥ ١٧٨٫٧٠٥ بين المجموعات
 ١٠٫٠٦٤ ٣١١ ٣١٢٩٫٨٨٢ داخل المجموعات العام

٣٫٥٥١ 
 

.٠٠٤ 
 

يوجد 
 فروق

التقييم  ١٠٦٫٣١٢ ٥ ٥٣١٫٥٦٠ بين المجموعات
 ١٦٫٥٤٠ ٣١١ ٥١٤٣٫٨٥٣ داخل المجموعات والتشخيص

٦٫٤٢٨ 
 

.٠٠٠ 
 

يوجد 
 فروق

 ١١٫١١٥ ٥ ٥٥٫٥٧٥ المجموعاتبين 
 التدريس

 ١٠٫٦٤٤ ٣١٢ ٣٣٢١٫٠٤٥ داخل المجموعات

١٫٠٤٤ 
 

.٣٩٢ 
 

ال يوجد 
 فروق

البرنامج  ٥٫٢٠٥ ٥ ٢٦٫٠٢٥ بين المجموعات
التربوي 
 ٩٫٨٥٩ ٣١٠ ٣٠٥٦٫٣٤٢ داخل المجموعات الفردي

.٥٢٨ 
 

.٧٥٥ 
 

ال يوجد 
 فروق

الدرجة  ٢٨٨٫٧٣٧ ٥ ١٤٤٣٫٦٨٥ بين المجموعات
 ١٣١٫٤٤٢ ٣١٢ ٤١٠٠٩٫٩٦ داخل المجموعات الكلية

٢٫١٩٧ 
 

.٠٥٥ 
 

ال يوجد 
 فروق

أنـه فـي محـور التـدريس ومحـور  البرنـامج التربـوي الفـردي          ) ٣٠(يتـضح مـن الجـدول رقـم     

باإلضـافة إلـى الدرجـة الكليـة ال توجـد فــروق ذات داللـة إحـصائية بـين اسـتجابات المعلمــات          

غير دالة إحصائياً، إما فـي محـور البرنـامج العـام     ) ف(في متغير التخصص حيث كانت قيمة   

ومحور التقييم والتشخيص توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمات فـي     

دالة إحصائياً، ولمعرفة هذه الفروق تـم اسـتخدام   ) ف(متغير التخصص حيث كانت قيمة      

 :اختبار شيفيه كالتالي



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢١٣

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

 الفروق لمتغير التخصص في مجال البرنامج العاماختبار شيفيه الكتشاف ) ٣١(جدول 
الفرق  أخرى عقلي سمعي المتوسط المجموعة المحاور

 لصالح
 ٢٫٨٦١٥١- - - ١٣٫٩٧٨٥ سمعي
٢٫٣٧٣٣٣- - - ١٤٫٤٦٦٧ عقلي البرنامج 

 -@@٢٫٣٧٣٣٣ @@٢٫٨٦١٥١ ١٦٫٨٤٠٠ أخرى العام
 أخرى

بـين  ) ٠٫٠٥(ائية عنـد مـستوى الداللـة    أنه يوجد اخـتالف ذو داللـة إحـص   ) ٣١(يبين الجدول  

استجابات المعلمات في متغير التخصص في محور البرنامج العام حيث كـشفت جـداول    

فــروق بــين تخــصص العــوق الــسمعي والتخــصص أخــرى لــصالح التخــصص          اختبــار شــيفيه  

أخــرى، وفــروق بــين تخــصص العــوق الــسمعي و التخــصص أخــرى لــصالح التخــصص أخــرى،        

 وقد ترجع هذه النتيجة إلـى عـدم   ،خصصات في المحور ال يوجد فيها فروقعلماً أن باقي الت   

وجــود آليــة واضــحة لــدى معلمــات التعلــيم العــام المتعاونــات فــي تــدريس ذوات الحاجــات          

 كمــا يمكــن أن تفــسر  ،الخاصــة أو معلمــات الخــدمات المــساندة للعمــل فــي البرنــامج العــام  

 . لهن للتعامل مع ذوي الحاجات الخاصةهذه النتيجة بقلة البرامج التدريبية المقدمة

اختبار شيفيه الكتشاف الفروق لمتغير التخصص في مجال التقييم ) ٣٢(جدول 

 والتشخيص

الفرق لصالح أخرى توحد سمعيصعوبات تعلم المتوسطالمجموعة المحاور

صعوبات 
 تعلم

١٠٫١٠٩٣٨ @@٢٫٢٩٤١٦ - ١٥٫١٠٩٤@@- 
صعوبات 
 تعلم

 -٣٫٢٦٤٧- - - ٢٫٢٩٤١٦- ١٢٫٨١٥٢ عيسم
 - ١١٫٠٨٠- - -١٠٫١٠٩٣٨- ٥٫٠٠٠٠ توحد

التقييم 
والتشخيص

 أخرى - @@١١٫٠٨٠ @@٣٫٢٦٤٧٨ - ١٦٫٠٨٠٠ أخرى

بـين  ) ٠٫٠٥(أنه يوجد اختالف ذو داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة     ) ٣٢(يبين الجدول  

ث كـشفت  استجابات المعلمات في متغير التخصص فـي محـور التقيـيم والتـشخيص حيـ          

جــداول اختبــار شــيفيه فــروق بــين تخــصص صــعوبات الــتعلم وتخــصص العــوق الــسمعي           

لصالح تخصص صـعوبات الـتعلم، وفـروق بـين تخـصص صـعوبات الـتعلم و تخـصص التوحـد            

لــصالح تخــصص صــعوبات الــتعلم وفــروق بــين تخــصص العــوق الــسمعي والتخــصص أخــرى    



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا٢١٤

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

 أخــرى لــصالح التخــصص  لــصالح التخــصص أخــرى، وفــروق بــين تخــصص التوحــد والتخــصص   

 وقـــد ترجـــع هـــذه النتيجـــة إلـــى أن   ،أخـــرى، علمـــاً أن بـــاقي التخصـــصات ال يوجـــد فيهـــا فـــروق   

التقيــيم والتـــشخيص لتخـــصص صــعوبات الـــتعلم لـــم يلقـــى االهتمــام الكـــافي فـــي مرحلـــة      

 .اإلعداد األكاديمي للخريجات مما أدى إلى وجود حاجة للتدريب عليه

 غير نوع الموضع التعليمي لمت T-testاختبار ) ٣٣(جدول 
 العدد المجموعة المحاور

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

 مستوى
 الداللة

 التعليق

برنامج ملحق 
 بالمدرسة

٣٫٢٠٥٢٥ ١٤٫٥٩٩٢ ٢٤٧ 
 البرنامج العام

 ٣٫٤٠٨٠٣ ١٤٫٧٦٠٠ ٥٠ معهد تربية خاصة
-.٧٦٠. ٣٢٠ 

ال يوجد 
 فروق

 ملحق برنامج
 بالمدرسة

٤٫١١٥١٦ ١٤٫١١٢٩ ٢٤٨ 
 التقييم والتشخيص

 ٣٫٨٧٢١١ ١٤٫٠٨١٦ ٤٩ معهد تربية خاصة
.٩٦١. ٠٤٩ 

ال يوجد 
 فروق

برنامج ملحق 
 بالمدرسة

٣٫٢٤٦٨٨ ١٦٫٠١٦١ ٢٤٨ 
 التدريس

 ٣٫٢٨٥١٦ ١٥٫٩٤٠٠ ٥٠ معهد تربية خاصة
.٨٨٠. ١٥١ 

ال يوجد 
 فروق

برنامج ملحق 
 سةبالمدر

البرنامج التربوي  ٢٫٨٨٠٩٣ ١٦٫٤٨٣٧ ٢٤٦
 الفردي

 ٣٫٨٩٨١٤ ١٦٫٢٢٠٠ ٥٠ معهد تربية خاصة
.٦٥٢. ٤٥٤ 

ال يوجد 
 فروق

برنامج ملحق 
 بالمدرسة

١١٫٤٥٦٤٧ ٦١٫٠٢٠٢ ٢٤٨ 
 الدرجة الكلية

 ١٢٫٤٤٧٥١ ٦٠٫٧٢٠٠ ٥٠ معهد تربية خاصة
.٨٦٨. ١٦٧ 

ال يوجد 
 فروق

لمتغيــر الموضــع التعليمــي وهــو مــا يؤكــد   عــدم وجــود فــروق تبعــاً  ) ٣٣(وتظهــر نتــائج جــدول رقــم  

 . أهمية التدريب من وجهة نظر معلمات التربية الخاصة في المعاهد والبرامج على حد سواء

  لمتغير البرامج التدريبيةتحليل التباين األحادي)٣٤(جدول

 مصدر التباين محاور الدراسة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
 مستوى
 الداللة

 التعليق

 ١١٫٠٤٦ ٢ ٢٢٫٠٩٣ بين المجموعات
داخل  البرنامج العام

 المجموعات
١٠٫٤٥١ ٢٨٥ ٢٩٧٨٫٦٢٦ 

١٫٠٥٧ 
 

.٣٤٩ 
 

ال يوجد 
 فروق

 ٢٠٫١٧٢ ٢ ٤٠٫٣٤٤ بين المجموعات
التقييم 

داخل  والتشخيص
 المجموعات

١٨٫١٢٢ ٢٨٥ ٥١٦٤٫٧٦٧ 

١٫١١٣ 
 

.٣٣٠ 
 

ال يوجد 
 فروق

ال يوجد  ٣٢١. ١٫١٤٠ ١٢٫٢٩٩ ٢ ٢٤٫٥٩٧ المجموعاتبين  التدريس



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢١٥

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

داخل 
 المجموعات

 فروق   ١٠٫٧٩١ ٢٨٦ ٣٠٨٦٫٣١٦

 ٦٫٦٩٥ ٢ ١٣٫٣٨٩ بين المجموعات
البرنامج التربوي 

داخل  الفردي
 المجموعات

١٠٫٠٩٩ ٢٨٤ ٢٨٦٨٫٠١١ 

.٦٦٣ 
 

.٥١٦ 
 

ال يوجد 
 فروق

 ٢٠٢٫٢٣٤ ٢ ٤٠٤٫٤٦٨ بين المجموعات
داخل  الدرجة الكلية

 المجموعات
١٣٥٫٤٢٢ ٢٨٦ ٣٨٧٣٠٫٧٣٦ 

١٫٤٩٣ 
 

.٢٢٦ 
 

ال يوجد 
 فروق

عــدم وجـــود فــروق لمتغيــر البـــرامج التدريبيــة المقدمـــة     ) ٣٤(يتــضح مــن الجـــدول رقــم    

 ممــا يؤكــد رغبــة المعلمــات فــي تطــوير أدائهــن بغــض النظــر عــن عــدد البــرامج          ،للمعلمــات

 .المقدمة لهن

تتفق نتـائج هـذه   : ع بنتائج الدراسات السابقة يتضح ما يليوبمقارنة نتائج السؤال الراب 

فـــي عـــدم وجـــود فـــروق تبعـــاً للمتغيـــرات الوظيفيـــة   ) هــــ١٤٣٢ ،العمـــر(الدراســـة مـــع دراســـة 

 والتخـصص مـع دراسـة    ،والشخصية للمشرفات كما تتفق في وجود فروق لمتغير المؤهل  

 وتختلــف نتــائج هــذه  ، أيــضاًالتــي أظهــرت فــروق فــي هــذه المتغيــرات   ) هـــ١٤٢٤ ،العبــد الجبــار(

الدراســة فــي عــدم وجــود فــروق فــي متغيــر البــرامج التدريبيــة ومتغيــر ســنوات الخبــرة مــع          

 وقــد يرجــع هـــذا   ،التــي أظهــرت فــروق فــي هــذه المتغيــرات      ) هـــ ١٤٢٤ ،العبــد الجبــار  (دراســة  

 االخــتالف فـــي متغيــر البـــرامج التدريبيــة إلـــى نوعيـــة البــرامج المقدمـــة للمعلمــين أمـــا متغيـــر      

سنوات الخبرة فقد ترجع هذه النتيجة إلى الجوالت اإلشرافية للمشرفات على المعلمـات       

 .مما قلل من وجود تأثير لهذا المتغير

إجابة السؤال الرابع والمتعلق بالتعرف على األولويات التدريبية من وجهـة نظـر أفـراد         

 علـى هـذه األولويـات     وللتعـرف ،الدراسة بناء علـى ممارسـتهم للعمليـة التعليميـة والتربويـة          

تم تحديد أعلى متوسطات حسابية حصلت عليها العبارات في جميع المجاالت التدريبية   

وهو ما يمثل ) ٤ إلى ٣٫٢٥من (لمشرفة ومعلمة التربية الخاصة والتي تقع في القيمة الوزنية   

 إلــى ٢،٥٠( أمــا بــاقي العبــارات فتقــع بالقيمــة الوزنيــة     ،احتيــاج بدرجــة عاليــة للتــدريب عليهــا   

 ولـــم تظهـــر أي عبـــارة فـــي درجـــة احتيـــاج    ،وهـــو مـــا يمثـــل احتيـــاج بدرجـــة متوســـطة  ) ٣،٢٤



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا٢١٦

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

مما يؤكـد علـى أهميـة هـذه     ) ٢،٤٩ إلى ١من (منخفضة ومنعدمة والواقعة في القيمة الوزنية   

 .البرامج وأن تفاوت االحتياج عليها مابين درجة عالية ومتوسطة

يبية لمشرفات التربية الخاصة والبالغ عـددها  يوضح األولويات التدر  ) ٣٥(والجدول رقم   

يوضـح األولويـات التدريبيـة لمعلمـة التربيـة الخاصـة       ) ٣٦(ست برامج تدريبية، والجدول رقـم     

 .والبالغ عددها خمس برامج تدريبية

 األولويات التدريبية لمشرفة التربية الخاصة) ٣٥(جدول رقم 
المتوســـــــط  البرنامج التدريبي م

 الحسابي
 ٣،٥١ اهات الحديثة في أساليب تقويم أداء المعلماتاالتج.١

إدارة الوقــت، إدارة –اإلدارة باألهــداف ( تنفيـذ أســاليب اإلداريــة الحديثــة مثــل  .٢
 )األزمات

٣،٤٨ 

 ٣،٣٥ استخدام الحاسب اآللي والتقنية الحديثة.٣
 ٣،٣٠ بناء البرامج التربوية الفردية.٤
 ٣،٢٨ التطوير الذاتي.٥
 ٣،٢٥ ثقافة الحوار.٦

 األولويات التدريبية لمعلمة التربية الخاصة) ٣٦(جدول رقم 
المتوســـــــط  البرنامج التدريبي م

 الحسابي
 ٣٫٤٣ التخطيط الجيد للدرس.١
 ٣،٣٧ طرق تدريس المواد األكاديمية.٢
 ٣،٣٧ صياغة األهداف التربوية والتعليمية.٣
 ٣،٢٧ التعرف على احتياجات ذوي اإلعاقة.٤
 ٣،٢٥ ص ذوي اإلعاقةالتعرف على خصائ.٥

 :نتائج الدراسة) ١٦

توصـلت الدراســة إلــى أن المــشرفات التربويــات لبـرامج ومعاهــد التربيــة الخاصــة لــديهن     

 واحتيــاج تــدريبي بدرجــة متوســطة فــي مجــال  ،احتيــاج تــدريبي بدرجــة عاليــة للمجــال العــام 

تيـــاج تـــدريبي  وأن معلمـــات التربيـــة الخاصـــة لـــديهن اح ، والمعـــارف،االتجاهـــات و المهـــارات

 واحتيـــاج تـــدريبي متوســـط فـــي مجـــال   ،بدرجـــة عاليـــة فـــي مجـــال البرنـــامج التربـــوي الفـــردي   

 وأظهــرت الدراســة وجــود فــروق ذات    ، والتقيــيم والتــشخيص ، والبرنــامج العــام ،التــدريس
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 وفــي متغيــر  ،لــدى المعلمــات فــي متغيــر المؤهــل  ) ٠،٠٥(داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة   

ــا أظهـــرت الدراســـة عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة      ،ر التخـــصص وفـــي متغيـــ ،المرحلـــة  كمـ

 ســنوات ،لــدى المــشرفات فــي متغيــر المؤهــل العلمــي  ) ٠،٠٥(إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة  

:  أمـا األولويـات التدريبيـة للمـشرفات هـي     ، البرامج التدريبية المقدمة لهـن  ، التخصص ،الخبرة

 ،لحديثــة فــي أســاليب تقــويم أداء المعلمــات   االتجاهــات ا،تنفيــذ األســاليب اإلداريــة الحديثــة 

 ، التطــوير الــذاتي، بنـاء البــرامج التربويــة الفرديــة ،اسـتخدام الحاســب اآللــي والتقنيــة الحديثــة  

 طـرق تـدريس   ،التخطيط الجيد للـدرس :  أما األولويات التدريبية للمعلمات هي ،ثقافة الحوار 

ــة والتعليم  ،المـــواد األكاديميـــة  ــات ذوي   ،يـــة صـــياغة األهـــداف التربويـ  التعـــرف علـــى احتياجـ

 .اإلعاقة

 :توصيات ومقترحات الدراسة) ١٧

 :التوصيات: أوالً

رفع االحتياجات التدريبية ذات األولويـة مـن قبـل اإلدارة العامـة للتربيـة الخاصـة إلـى          .١

 .اإلدارة العامة للتدريب التربوي

ياجـــات بنـــاء بـــرامج تدريبيـــة لمـــشرفات ومعلمـــات التربيـــة الخاصـــة فـــي ضـــوء االحت   .٢

التدريبية الواردة في هذه الدراسة وفقاً لمجاالتها المختلفة وباألخص البرامج ذات      

 .   األولوية

العمل على معالجة الحاجات التدريبية للمـشرفات والمعلمـات مـن قبـل مـشرفات        .٣

االدارة العامة للتربية الخاصـة بالحلقـات التنـشيطية والزيـارات الميدانيـة والتواصـل            

 .نيالهاتفي والتق

اســتمرارية تقــويم الحاجــات التدريبيــة لمــشرفات ومعلمــات التربيــة الخاصــة نظــراً     .٤

 .للتطورات المتالحقة في ميدان التربية والتعليم

تــصميم بــرامج تدريبيــة فــي مجــال التقيــيم والتــشخيص تــستهدف بالدرجــة األولــى     .٥

 . وتراعي خصائص المرحلة المتوسطة،تخصص صعوبات التعلم
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ــا   .٦ ــة      ضـــرورة مراعـــاة حاجـ ــات الفعليـــة فـــي البـــرامج التدريبيـ ت المـــشرفات والمعلمـ

 .والعمل على تلبيتها

ــة          .٧ ــة للكــــشف عــــن البــــرامج التدريبيــــة الالزمــ العمــــل علــــى توظيــــف آليــــات مختلفــ

 .لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة

ــــة      .٨ ــــة الخاصـ ــــسام التربيـ ــــي إدارات وأقـ ــــة فـ ــــيم ممثلـ ــــة والتعلـ ــــشجيع وزارة التربيـ تـ

ــة   ــات التربيــ ــرامج     لمــــشرفات ومعلمــ ــدوات والبــ ــؤتمرات والنــ ــة لحــــضور المــ  الخاصــ

 .التدريبية

ــــربط بــــين مؤســــسات التعلــــيم العــــالي والتعلــــيم العــــام للتعــــرف علــــى       .٩ ــــة ال محاول

الحاجات التدريبية للخريجين ومحاولة تطوير الخطط الدراسية في الكليـات علـى        

 . ضوء هذه الحاجات

 :المقترحات: ثانياً

ي مجـال التـدريب لقطـاع التربيـة الخاصـة وبـذلك       العمل علـى توظيـف البحـث العلمـي فـ      

 :تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية

 .دراسة أثر البرامج التدريبية المقدمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة .١

 .دراسة االحتياجات التدريبية لمشرفي ومشرفات اإلدارة العامة للتربية الخاصة .٢

رفي التربيــــة الخاصــــة بالمملكــــة العربيــــة  دراســــة البــــرامج التدريبيــــة الالزمــــة لمــــش  .٣

 .السعودية

دراســـة تقـــويم البـــرامج التدريبيـــة المقدمـــة لمـــشرفات ومعلمـــات التربيـــة الخاصـــة      .٤

 .بمناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية

 

@    @    @ 
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 :المراجع
 للنــشر   عــالم الكتــب الحــديث  ، التــدريب الفعــال، اربــد  ،)م٢٠٠٦ (، رداح؛ الخطيــب، احمــد  ،الخطيــب .١

 .والتوزيع

 ،  االحتياجات التدريبية للمـشرفين التربـويين فـي مدينـة الريـاض      ،)هـ١٤٢٧ ( ، مطلق بن مقعد   ،الروقي .٢

 . الرياض، جامعة الملك سعود، كلية التربية،رسالة ماجستير غير منشورة

مكـة   ( تحديد االحتياجات التدريبية للمشرفات التربويـات بمـدن  ،)هـ ١٤١٩ (، صالحة بنت محمد   ،سفر .٣

 كليــة ، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة ،بالمملكــة العربيــة الــسعودية)  الطــائف –جــدة –المكرمــة 

 . مكة المكرمة، جامعة أم القرى،التربية

 االحتياجات التدريبية لمشرفي ومشرفات التربيـة  ،)م٢٠٠٩ (،السويدان، احمد عبد اهللا بن سليمان      .٤

شورة، الريـاض، جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود       الخاصة بمدينـة الريـاض، رسـالة ماجـستير غيـر منـ        

 .اإلسالمية، كلية العلوم االجتماعية، قسم التربية

 االتجاهــات المعاصــرة فــي التــدريب أثنــاء   ،)م١٩٨٣ (، حنــان عيــسى، غالــب ســعيد ؛ســلطان ،شــريف .٥

 . دار العلوم، الرياض،الخدمة التعليمية

بيــة لمــشرفات الــصفوف المبكــرة فــي    االحتياجــات التدري،)هـــ١٤٢٥ (، وضــحاء بنــت ســعد ،الــشريف .٦

 كلية ، رسالة ماجستير غير منشورة،منطقة الرياض من وجهة نظرهن مدخل لبناء برنامج تدريبي

 . الرياض، جامعة الملك سعود،التربية

 تحديد الحاجات التدريبية لمعلمـي صـعوبات الـتعلم فـي تقنيـات      ،)هـ١٤٢٥ (،شيباني، ثامر بن محسن  .٧

ضاء هيئــة التــدريس بقــسمي وســائل وتكنولوجيــا التعلــيم والتربيــة الخاصــة    التعلــيم كمــا يراهــا أعــ 

 رسالة ماجستير ،بجامعة الملك سعود ومشرفي ومعلمي صعوبات التعلم بوزارة التربية والتعليم

 . الرياض، جامعة الملك سعود، كلية التربية،غير منشورة

ربيــة الخاصـة للبنــات فـي المملكــة    عـام مــن مـسيرة الت  ٤٠،)هـــ١٤٢٥ (، حـصة بنــت عبـداهللا  ،آل الـشيخ  .٨

 . دار الحضارة، الرياض،العربية السعودية



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا٢٢٠

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

 رسالة ، البرامج التدريبية الالزمة لمعلمي التربية الخاصة،)هـ١٤٢٤ (، عبدالعزيز بن محمد  ،العبد الجبار  .٩

ص ص ،٢١ العـدد  ، الريـاض ، الجمعية السعودية للعلـوم التربويـة وعلـم الـنفس    ،التربية وعلم النفس 

١٨٠-١٣٩. 

 دار ، األردن، عمـان ،أسـاليبه -أدواتـه -مفهومـه :  البحـث العلمـي    ،)م٢٠٠٧ (، وآخـرون  ، ذوقان ،عبيدات .١٠

 .الفكر للنشر والتوزيع

االحتياجــات التدريبيــة لمــشرفي ومــشرفات الــصم وضــعاف      ) هـــ١٤٣٢ (، غــادة عبــد الــرحمن  ،العمــر .١١

 . الرياض، سعود جامعة الملك، رسالة ماجستير،السمع في المملكة العربية السعودية

 تطـــور نظـــام التعلـــيم فـــي المملكـــة العربيـــة   ،)هــــ١٤٢٦ (، حمـــدان وعبـــدالجواد نـــور الـــدين ،الغامـــدي .١٢

 . مكتبة الرشد، الرياض،السعودية

 المملكـة  ، الربـاط ، أهمية التدريب المستمر داخل المنشئة،)م٢٠٠٧ (،الفارس، إبراهيم بن عبد اهللا   .١٣

 .العربي السادس لالستشارات والتدريب ورقة عمل مقدمة في الملتقى ،المغربية

ــ ١٤٢٣ (، تنيــضب عــواده  ،الفايــدي  .١٤  تطــوير نظـــام التــدريب التربــوي لمــديري المــدارس المتوســـطة      ،)هـ

 رسـالة دكتـوراه غيـر    ،والثانوية في المملكة العربية الـسعودية فـي ضـوء بعـض االتجاهـات الحديثـة        

 .  الرياض، سعود اإلسالمية جامعة اإلمام محمد بن، كلية العلوم االجتماعية،منشورة

 مستوى استفادة المشرفين التربويين من الدورات التدريبية أثناء ،)هـ١٤٢٥ (،القرني، عبد اهللا محمد  .١٥

 جامعـة أم القــرى،  ،الخدمـة بمنطقــة مكـة المكرمــة، رسـالة ماجــستير غيـر منــشورة، كليـة التربيــة      

 .مكة المكرمة

حديـد االحتياجـات التدريبيـة للمـشرفين التربـويين       دراسـة وصـفية لت  ،)هــ ١٤١٦ (، أحمد حسين  ،معدي .١٦

 كليـة  ، رسالة ماجستير غيـر منـشورة  ،بالمنطقة الغربية لتدريبهم أثناء الخدمة من وجهة نظرهم   

 . مكة المكرمة، جامعة أم القرى،التربية

ر  المـؤتم ، رعاية وتأهيل المعوقين في المملكة العربية السعودية ،)هـ١٤٢١ (،المغلوث، فهد بن حمد    .١٧

 .٣٦-١ ص ص، الرياض،الدولي الثاني لإلعاقة والتأهيل

 . دليل التدريب واالبتعاث، اإلدارة العامة للتدريب التربوي واالبتعاث،)هـ١٤٢٣ (،وزارة التربية والتعليم .١٨
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 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

 القواعـد التنظيميـة لبـرامج ومعاهـد التربيـة الخاصـة بـوزارة التربيـة           ،)هــ ١٤٢٢ (،وزارة التربية والتعليم   .١٩

 . الرياض،والتعليم

 . الرياض، الدليل اإلداري للتربية الخاصة،)هـ١٤٢٩-١٤٢٨ (،وزارة التربية والتعليم .٢٠

٢١. Gordon، S.P (١٩٩١) how to help beginning teachers succeed. Alexandria، VA Association for 

Supervision and Curriculum. 

٢٢. Lashley ، Carl; Boscardin، MaryLynn.(٢٠٠٣).Special Education Administration at a Crossroads: 

Availability، Licensure، and Preparation of Special Education Administrators  ،National 

Clearinghouse for Professions in Special Education، Arlington، VA.Florida Univ.، Gainesville. 
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 )١(ملحق 
 اسماء المحكمين

 العمل االسم م
 رئيسة وحدة العوق البصري اسماء ناصر العجاجي.١

 االدارة العامة للتربية الخاصة

 عقليرئيسة وحدة العوق ال بهيجة حمد الغانم.٢
 االدارة العامة للتربية الخاصة

 رئيسة قسم القياس والتشخيص دينا فضل العلمي.٣
 االدارة العامة للتربية الخاصة

 مشرفة تربوية  بوحدة العوق العقلي سميرة أحمد العامودي.٤
 االدارة العامة للتربية الخاصة

 مشرفة تربوية  بوحدة العوق البصري عافية سالم الشهري.٥
 لعامة للتربية الخاصةاالدارة ا

 رئيسة قسم التوحد منى صالح الحصان.٦
 االدارة العامة للتربية الخاصة

 رئيسة قسم اضطراب النطق والسمعيات نوال عبدالكريم العنزي.٧
 االدارة العامة للتربية الخاصة

 رئيسة قسم اضطراب وفرط الحركة وتشتت االنتباه نورة عبدالعزيز المليك.٨
 للتربية الخاصةاالدارة العامة 

 رئيسة قسم العوق السمعي هدى محمد النوح.٩
 االدارة العامة للتربية الخاصة

 رئيسة قسم اإلسكان الداخلي هند عبدالعزيز السويلم.١٠
 االدارة العامة للتربية الخاصة

 مشرفة تربوية  بوحدة العوق العقلي وفاء بكر ادريس.١١
 االدارة العامة للتربية الخاصة

 مشرفة تربوية  بوحدة العوق العقلي اعيل الجزاريسرية اسم.١٢
 االدارة العامة للتربية الخاصة

 

 

 



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٢٣

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

 )٢(ملحق 

 :المعلمة/ األخت  المشرفة 

 ..سالم اهللا عليك ورحمته وبركاته

ــــوان    ــــة بعنـ ــــة ميدانيـ ــــراء دراسـ ــــة اجـ ــــزم الباحثـ ــــة  ( تعتـ ــــة الالزمـ ــــات التدريبيـ االحتياجـ

 : والتي تهدف إلى) ة العربية السعوديةلمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملك

: التعــرف إلـــى البــرامج التدريبيـــة الالزمـــة لمــشرفات التربيـــة الخاصــة فـــي مجـــاالت      

 . باإلضافة للمجال العام، االتجاهات، المهارات،المعارف

:  التعـــرف إلـــى البـــرامج التدريبيـــة الالزمـــة لمعلمـــات التربيـــة الخاصـــة فـــي مجـــاالت       

 . البرنامج التربوي الفردي، التدريس، والتشخيص التقييم،البرنامج العام

ــة بنــــاء علــــى        ــة نظــــر أفــــراد الدراسـ ــات التدريبيــــة مــــن وجهـ التعـــرف علــــى االولويـ

 .ممارستهم للعملية التعليمية والتربوية

التعرف إلى الفروق بين اجابات افراد الدراسة نحو مجاالت الدراسة تبعاً لمتغيـر      

خـــصص والمرحلـــة ونـــوع الموضـــع التعليمـــي وعـــدد    المؤهـــل العلمـــي وســـنوات الخبـــرة والت  

 .البرامج التدريبية المقدمة

ــرامج           تقـــديم عـــدد مـــن التوصـــيات والمقترحـــات التـــي قـــد تـــسهم فـــي تحديـــد البـ

 .التدريبية المالئمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة

ونظـراً لكـون سـعادتكم مـن ذوي الخبـرة  ولمــا لـرأيكم مـن أهميـة فـي الوصـول لنتــائج           

 .    نأمل منكم التكرم باإلجابة على بنود االستبانة المرفقة،قة بإذن اهللادقي

 ولكم خالص الشكر والتقدير على كريم تعاونكم

 واهللا يحفظكم ويرعاكم

 

 



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا٢٢٤

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

 االحتياجات التدريبية الالزمة لمشرفة التربية الخاصة
  )√( فضالً ضع عالمة : معلومات عامة: أوالً

 دكتوراه اجستيرم بكالوريوس :المؤهل العلمي
  سنوات فما فوق١٠ سنوات١٠سنوات إلى ٥من   سنوات٥أقل من  :سنوات الخبرة

صــــــــــــــــــعوبات  :التخصص
 تعلم

 عام (    )أخرى  توحد عقلي بصري سمعي

عــــدد البــــرامج التدريبيـــــة  فــــي مجـــــال    
التربيـــة الخاصـــة التـــي ســـبق االلتحـــاق   

 :بها

 فوق برامج فما ١٠ برامج١٠ إلى ٥من   برامج٥أقل من 

  المحافظة/ المنطقة 

 :البرامج التدريبية: ثانياً
 البرامج التدريبية م

لية
عا

طة 
س
متو

ضة 
خف
من

 

مة
عد
من

 

 :مجال المعارف

     .مناهج وأساليب التدريس لذوي االعاقة.١
     . القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة.٢
     .أساليب قياس وتشخيص ذوي االعاقة.٣
     . البرامج التربوية الفرديةبناء.٤

 :مجال المهارات

     .اعداد البرامج التوعوية عن ذوي االعاقة.٥
     .استخدام الحاسب االلي والتقنية الحديثة.٦
     .تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمات التربية الخاصة.٧
     .اعداد البحوث العلمية في مجال االشراف والتربية الخاصة.٨
 :جال االتجاهاتم

     .العمل بروح الفريق.٩
     .ثقافة الحوار.١٠
     .التطوير الذاتي.١١
     .العالقات االنسانية بين العاملين في برامج التربية الخاصة.١٢

 :المجال العام

     .التخطيط التربوي.١٣
     .االتجاهات الحديثة في أساليب تقويم اداء المعلمات.١٤
 ادارة ،االدارة باألهـــــداف( :الداريـــــة الحديثـــــة مثـــــل تنفيـــــذ األســـــاليب ا.١٥

 ).الوقت، ادارة االزمات
    

     .الجودة في التربية الخاصة.١٦
 :برامج أخرى تودين اضافتها

............................................................................................................................. 

 



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٢٥

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

 االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمة التربية الخاصة
 :في الحقل المناسب ) √( فضالً ضع عالمة  -

 : معلومات عامة: أوالً
 )حدد(أخرى  ماجستير بكالوريوس :المؤهل العلمي
  سنوات فما فوق١٠  سنوات١٠ سنوات إلى ٥من  سنوات٥أقل من  :سنوات الخبرة

 انويث متوسط ابتدائي  :المرحلة
 (  )اخرى  توحد عقلي بصري سمعي صعوبات تعلم :التخصص

 معهد تربية خاصة برنامج ملحق بالمدرسة العادية :نوع الموضع التعليمي
عــدد البــرامج التدريبيـــة فــي مجـــال    
التربيــــــــة الخاصــــــــة التــــــــي ســــــــبق   

 :االلتحاق بها

  برامج فما فوق١٠ برامج١٠ إلى ٥من  برامج٥أقل من 

  فظة المحا/ المنطقة 

 :البرامج التدريبية: ثانياً
 منعدمة منخفضة متوسطة عالية البرامج التدريبية م

 :البرنامج العام

     .اللوائح واألنظمة والتشريعات الخاصة بذوي االعاقة.١
     ).االتجاهات السلبية( تعديل البيئة االجتماعية .٢
     .التدخل المبكر لذوي االعاقة.٣
لتعاونية للعمل مـع المختـصين وأسـر ذوي    االستراتيجيات ا .٤

 .االعاقة
    

     .المشاركة الفعالة في األنشطة غير الصفية.٥
والتشخيص  :التقييم 

     .اعداد االختبارات التشخيصية.٦
     .تشخيص وتقييم الطالبات.٧
     .توظيف نتائج التشخيص الرسمية.٨
     .لرسميةتفسير المعلومات الخاصة باالختبارات الغير ا.٩
     .التعرف على االتجاهات الحديثة في التشخيص والتقييم.١٠

 :التدريس

     .التخطيط الجيد للدرس.١١
     .طرق تدريس المواد االكاديمية.١٢
     .االستراتيجيات التعليمية المالئمة لذوي االعاقة.١٣
     .دمج الحاسب االلي في برامج التربية الخاصة.١٤
     .ئل والتقنيات الحديثةاستخدام الوسا.١٥

 :البرنامج التربوي الفردي

     .التعرف على خصائص ذوي االعاقة.١٦
     .التعرف على احتياجات ذوي االعاقة.١٧
     .اعداد وتطوير البرنامج التربوي الفردي.١٨



 

 
 لسعوديةاالحتياجات التدريبية  الالزمة لمشرفات ومعلمات التربية الخاصة بالمملكة العربية اا٢٢٦

لة بنت ابراهيم عبدالعزيز السبيعينه

     .صياغة األهداف التربوية والتعليمية.١٩
     .تقييم البرنامج التربوي الفردي.٢٠

تودين اضافتهابرامج   :أخرى 

 

 

 

@     @     @ 

 



 

 
 
 
 

 المهام اللغوية وإشباع حاجات االتصال اللغوي لدى
 متعلمي اللغة العربية من الموهوبين لغويا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هداية هداية إبراهيم الشيخ علي. د
 اللغة العربية لغير الناطقين بها معهد تعليم

  اإلسالميةجامعة اإلمام محمد بن سعود
 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 اللغوية وإشباع حاجات االتصال اللغوي لدىالمهام  

 متعلمي اللغة العربية من الموهوبين لغويا
 هداية هداية إبراهيم الشيخ علي. د

 اللغة العربية لغير الناطقين بها معهد تعليم

  اإلسالميةجامعة اإلمام محمد بن سعود

 
 

 :ملخص الدراسة
التي يتعرض لها الموهوبون لغويا من متعلمي استهدف هذا البحث تحديد أهم مواقف االتصال اللغوي 

اللغة العربية؛ ليتم تحليل الحاجات والمهام اللغوية التي يحتاج إليها الموهوبون لغويا؛ ومن ثَمَّ وضع تـصور     

: لوَحدة مقترحة في ضوء الحاجات والمهام اللغوية لدى هؤالء الطـالب؛ ولهـذا قـام الباحـث ببنـاء اسـتبانتي       

لغوي، والحاجات اللغوية، ثم بناء استمارة تحليـل المهـام اللغويـة لـدى الموهـوبين لغويـا،        مواقف االتصال ال  

وفي ضوء ما سبق وضـع الباحـث تـصورا مقترحـا لوَحْـدة تعليميـة تكونـت مـن ثالثـة دروس، يتبـع كـل درس               

 :              ث ما يلياختبار، ثم في النهاية اختبار عام على الوحدة كلها، ومن أهم النتائج التي توصل إليها البح

 .تحديد مواقف االتصال اللغوي  التي يتعرض لها الطالب الموهوبون .١

 .تحديد الحاجات اللغوية التي يحتاج إليها الطالب الموهوبون .٢

الطـالب، والمعلمـين حـول    : عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات كـل مـن        .٣

 .ت اللغويةالمواقف التواصلية، والحاجا: استبانتي

تحديد المهام اللغوية التي تساعد على إشباع الحاجات اللغويـة فـي مواقـف االتـصال اللغـوي لـدى         .٤

 .هؤالء الطالب

وضــع تــصور لوَحْــدة مقترحــة إلشـــباع بعــض الحاجــات اللغويــة لـــدى متعلمــي اللغــة العربيــة مـــن            .٥

 .الموهوبين لغويا



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: 
Language tasks and meeting the language communication needs of 

linguistically talented learners of Arabic 
This research aims at a) identifying the most important language 

communications situations in which linguistically talented learners of Arabic 
take part, and the language requirements and tasks they need in the different 
communication situations; and b) proposing a teaching unit in the light of these 
identified needs and tasks. To fulfil these purposes, the researcher developed two 
questionnaires measuring Arabic linguistically talented learners' communicative 
language situations and their needs in communicative situations, and a form for 
analyzing their language tasks in communicative situations. The researcher 
found that the Arabic linguistically talented learners get involved in 30 
communicative language situations, and have 30 communicative language needs. 
It was also found that there are no significant statistical differences between the 
views of the learners and teachers on the communicative situations and language 
needs questionnaires. Finding that the language needs of the Arabic linguistically 
talented learners can be met through using 271 tasks, the researcher proposed a 
three-lesson teaching unit for meeting their language needs in communicative 
situations. 

 



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٣١

 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

 :   مقدمة
تعد اللغة مظهـرا مـن مظـاهر الحـضارة اإلنـسانية؛ فهـي أداة التفـاهم وتبـادل الخبـرات             

والمـصالح بــين البــشر، كمــا أنهــا وســيلة االتـصال بــين األفــراد والجماعــات، فبــدونها يــصعب     

التواصل والتفاهم بين الشعوب، كذلك تعد اللغة دليال على تقدم الشعوب واألمم؛ ولهـذا    

شعوب علــى نــشر لغاتهــا خــارج نطــاق المتكلمــين بهــا؛ ألن ذلــك يمنحهــا       فقــد حرصــت الــ  

هيمنــة فكريــة، وثقافيــة علــى المتكلمــين بهــا، كمــا أنهــا تعــرف اآلخــرين بثقافــات، وفكــر،       

وســلوكيات، وعــادات النــاطقين بهــا، وهــذا هــو ســر عنايــة الــشعوب بلغاتهــا والعمــل علــى      

 .  انحطت األمة انحطت لغتهانشرها، فكلما ارتفعت األمة ارتفعت لغتها، وكلما

 )٢٣م،٢٠٠٩هداية هداية إبراهيم، ( 

واللغــة العربيـــة واحـــدة مـــن اللغــات الرئيـــسة فـــي العـــالم؛ فهــي اللغـــة الرســـمية لكـــل      

آســيا، وإفريقيــا، كمــا أنهــا قــد فرضــت اللغــة العربيــة       : البلــدان العربيــة التــي تمتــد فــي قــارتي    

والهيئات التابعة لها جنبـاً إلـى جنـب مـع     نفسها كلغة سادسة في منظمة األمم المتحدة،   

اإلنجليزية، والفرنـسية، واألسـبانية، والـصينية، والروسـية، فهـي لغـة عمـل رسـمية           : اللغات

تستخدم في المناقشات، والتوثيـق، والتوصـيات، وذلـك نظـراً ألن اللغـة العربيـة لغـة تـسعة           

مقـررة فـي منظمـات    عشر عـضواً مـن أعـضاء منظمـة األمـم المتحـدة، كمـا أنهـا لغـة عمـل            

منظمة األمم المتحدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة، ومنظمـة األمـم المتحـدة        : متخصصة، مثل 

لألغذيــة والزراعـــة، ومنظمـــة الــصحة العالميـــة، ومنظمـــة العمــل الدوليـــة، ومنظمـــة الوحـــدة     

) ٢١١م ص١٩٨٥ســـليمان داود الواســـطي، ") (٣١٩٠"قـــرار األمـــم المتحـــدة رقـــم    . ( اإلفريقيـــة

 )٥٠م، ص ١٩٩١دكور،علي م(

وتلعــب اللغــة العربيــة دورا بــارزا فــي التــشكيل الفكــري والثقــافي واالجتمــاعي للفــرد        

العربــي، فهــي اللغـــة الرســمية فــي كـــل البلــدان العربيــة، خاصـــة وأن اللغــة العربيــة ليـــست          

وسيلة اتصال فحسب كبقية اللغات، وإنما هـي وعـاء الثقافـة العربيـة اإلسـالمية التـي تعـد           
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ع الــرئيس فـي تــشكيل األيـدلوجيا العربيــة حتــى عنـد غيــر المـسلمين ممــن يعيــشون      الطـابَ 

 . على األراضي العربية والذين تأثروا بهذه الثقافة

وانطالقا من هذه األهمية للغة العربية فـي تـشكيل الفكـر العربـي، فإنـه ينبغـي العنايـة          

ــة، بحيــــث يكتــــسب          ــات العربيــ ــدارس والجامعــ ــي المــ ــا وتدريــــسها فــ ــــا بتعليمهــ متعلموهـ

المهارات الالزمة التي تمكـنهم مـن التواصـل الجيـد فـي مواقـف االتـصال اللغـوي المختلفـة،             

وذلك ألن المواقف التواصلية التي يحتاج فيها الطالب إلى استخدام اللغة العربية متعـددة،       

وتحتاج إلى التدريب والمران عليها؛ ألنها تحتوي على بعض الحاجـات اللغويـة التـي يعوزهـا        

لطالب ويحتاجون إلى إشباعها وتحقيقها من خالل اكتـساب بعـض المهـارات والمهـام       ا

 .  اللغوية التي تمكنهم من ذلك

ومـــن هنـــا تبـــرز ضـــرورة تحليـــل االحتياجـــات اللغويـــة لـــدى متعلمـــي اللغـــة العربيـــة فـــي       

ــا إلـــى اســـتعمال اللغـــة؛ ومـــن ثَـــم بنـــاء         المواقـــف التواصـــلية المختلفـــة التـــي يحتـــاجون فيهـ

م البرامج اللغوية التي تقدم لهم في ضوء هـذه االحتياجـات اللغويـة؛ ليـشعر هـؤالء           وتصمي

المتعلمـون بأهميــة هــذه البـرامج بالنــسبة لهــم؛ ألنهــا تلبـي احتياجــاتهم، وتــساعدهم علــى      

 . االتصال اللغوي الفعال في المواقف التي يتعرضون لها

ال لنجـاح وتطـوير أي برنـامج    إن عملية تقدير وتحديد الحاجات اللغوية تعـد أساسـا فعـا     

تعليمي؛ حيث يشعر المتعلمون بتلبية احتياجاتهم اللغوية، وعدم ابتعاد ما يتعلمونه عما    

يحتاجون إليه، وبالتالي تتوافر لديهم فرص إيجابيـة للممارسـة الفعالـة لمـا تعلمـوه، كمـا أن         

ج فيهــا عمليــة تحليــل الحاجــات تــستخدم كــأداة فحــص للــسياقات والمواقــف التــي يحتــا      

المتعلم إلى استخدام اللغة؛ مما يجعل عملية الـتعلم ذات معنـى، وأكثـر إيجابيـة بالنـسبة         

ــين؛ ألن البرنــــامج الدراســــي قــــد أعــــد فـــي ضــــوء احتياجــــاتهم الفعليــــة، فــــال يــــشعر      للدارسـ

ــــا  : الدارســــون بوجــــود فجــــوة بــــين   Kathleen. (مــــا يدرســــونه، ومــــا يحتــــاجون إليــــه فعلي

Santpientro, www.airssforum.com, ( 
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 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

ويضاف لما سبق أن عملية تحليل الحاجـات اللغويـة تمـدنا بأسـس ميدانيـة وتجريبيـة            

لتــصميم برنــامج لغــوي يمكــن الوثــوق فيــه، مــن خــالل مواقــف تواصــلية حقيقيــة وأنــشطة         

تطبيقيـة تــستخدم داخــل المؤسـسات المعنيَّــة بتعلــيم اللغـات، كمــا أن تحليــل الحاجــات     

ي يــستند إليهــا تــصميم الموقــف التعليمــي القــائم علــى المــدخل   يمــدنا باألســس العلميــة التــ 

التواصــلي المــرتبط بــبعض المواقــف الــضرورية لمــتعلم اللغــة؛ بمــا يلبــي احتياجــات متعلمــي     

 .اللغة الفعلية للتواصل الفعال في هذه المواقف

وبــالرغم مــن أهميــة تحليــل الحاجــات اللغويــة فــي مواقــف االتــصال اللغــوي، واهتمــام        

ت اللغويــة والتربويــة بــذلك، فــإن ذلــك التحليــل يظــل قاصــرا مــا لــم تُعْــنَ الدراســات      الدراســا

العلميــة بمرحلــة تاليــة لــذلك التحليــل، أال وهــي مرحلــة تحليــل المهــام اللغويــة التــي تنــدرج          

تحت هذه الحاجات؛ وذلك حيث إن الحاجات اللغوية تمثـل حاجـات لغويـة كبـرى يـصعب       

 العبء األكبر علي المعلمين أو مؤلفي المناهج في تحليل تحقيقها دفعة واحدة؛ مما يُبقي

هــذه الحاجــات الكبــرى إلــى مهــام لغويــة صــغرى يمكــن تحقيقهــا، وهنــا تكمــن المــشكلة      

الحقيقية؛ ولذلك تهتم الدراسة الحالية بتحليل المهام اللغويـة الـصغرى التـي تنـدرج تحـت       

ين ومــؤلفي المنــاهج، بحيـــث   الحاجــات اللغويــة الكبــرى؛ بهــدف تيــسير األمـــر علــى المعلمــ       

يـــستطيعون البنـــاء مباشـــرة علـــى هـــذه المهـــام اللغويـــة التـــي يـــتم تحديـــدها فـــي الدراســـة      

 .الحالية

إن الحاجـــة اللغويـــة تمثـــل مهمـــة لغويـــة كبـــرى يـــصعب إشـــباعها دفعـــة واحـــدة؛ لـــذا       

تسعى الدراسة الحالية إلى توظيف أسلوب تحليـل المهـام فـي الدراسـة الحاليـة، فقـد قـام          

احث بتحليل الحاجات اللغويـة الكبـرى إلـى مهـام لغويـة صـغرى، ومجمـوع هـذه المهـام           الب

اللغوية الصغرى يعد مكافئا أو معادال موضوعيا للحاجة اللغويـة الكبـرى؛ ألن ذلـك التحليـل      

ــلِ متعلمــي اللغــة،             والتجــزيء يــساعد علــى تيــسير تعلــم تلــك المهــام واكتــسابها مــن قِبَ

لمــين؛ حيــث يــساعدهم علــى تعلــيم تلــك المهــام وإكــسابها   وأيــضا ييــسر األمــر علــى المع 

 .     لطالبهم
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رغـم  -وبالرغم من أهمية تحليل المهام اللغويـة إال أن الدراسـات والبحـوث الـسابقة         

 ركــزت اهتمامهــا علــى تحليــل الحاجــات اللغويــة فحــسب، ولــم تهــتم بالمرحلــة        -نــدرتها

كبرى إلـى مهـام لغويـة صـغرى يـسهل      التالية لذلك، وهي مرحلة تحليل الحاجات اللغوية ال 

 .تعلمها واكتسابها

إلـى تحليـل الحاجـات اللغويـة     ) ٢٨-٢٧م، ص٢٠٠٩هداية إبراهيم،(فقد هدفت دراسة  

التي يحتاج إليهـا متعلمـو اللغـة العربيـة النـاطقون بغيرهـا فـي مجـاالت االتـصال اللغـوي التـي                 

 االتـصال مـع إدارة   -مـع األسـاتذة   االتـصال  -االتصال اللغوي مع الـزمالء  : يتعرضون لها، مثل  

 االتــــصال فــــي  - االتــــصال فــــي الــــسكن الجــــامعي -المعهــــد أو الكليــــة التــــي ينتمــــون إليهــــا  

 .إلخ...  االتصال في األسواق-المطعم

بتـصنيف الحاجـات إلـى ثالثـة أصـناف،      ) ١٠٨م، ص٢٠٠١أكرم جاسـم حميـد،    (كما قام   

 :هي

 .حاجات تطويرية) ج.       (مشاكلحاجات تفرزها ال) ب.          (حاجات اعتيادية  )أ (

إلى أن يكون أحـد  ) http://www.faculty.ksu.edu.sa ناصر الغالي، ( كما دعت دراسة 

المنطلقات األساس في بناء البرامج التربويـة الجيـدة تحليـل الحاجـات اللغويـة للمتعلمـين،        

ن يكونـــوا وتعــرف الفجـــوة بــين مـــا يـــستطيع الدارســون القيـــام بــه، ومـــا هـــم بحاجــة إلـــى أ      

لينـز  (قادرين على القيام به فـي المواقـف المختلفـة التـي يتعرضـون لهـا، كمـا أكـدت دراسـة           

Linse( ودراســة ،)  إيــربتش وآخــرينAuerbach&others (  ضــرورة إشــباع البــرامج الدراســية

ــات     ــة، مثـــل حاجـ ــين اللغويـ ــات     : لحاجـــات الدارسـ المـــسكن، والـــصحة، والتعامـــل مـــع هيئـ

 . إلخ...عملالمجتمع ومؤسساته، وال

وبالرغم مما سبق فإن متعلمي اللغة العربية يواجهون صعوبات متعددة في التواصـل    

اللغوي في كثير من مواقف االتصال اللغوي؛ وذلـك ألن هـذه المواقـف التواصـلية تحتـاج إلـى         

اكتسابهم لمهام لغوية معينة فـي ضـوء احتياجـاتهم  اللغويـة مـن خـالل البـرامج اللغويـة          

التي تقدم لهم؛ ولهذا تبرز ضرورة تحديـد الحاجـات والمهـام اللغويـة لـدى هـؤالء          والتدريبية  
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 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

المتعلمين في المواقف التواصلية التي يتعرضون لها؛ ومن ثَمَّ إمكانية بنـاء البـرامج اللغويـة      

والتدريبيــة فــي ضــوء النتــائج التــي يــتم التوصــل إليهــا فــي الدراســة الحاليــة؛ وذلــك حتــى يــصير    

 .يب معنى وقيمة بالنسبة لهؤالء المتعلمينللتعليم والتدر

ــالق الـــضبياني،  ( وقـــد أثبتـــت دراســـة    ــد الخـ ــين فـــي    ) م٢٠٠٤عبـ قـــصور مـــستوى الدارسـ

مهارات اللغة؛ نظرا لعدم ارتباط المحتوى التعليمي باحتياجات هؤالء الدارسين؛ ومـن ثَـم      

، وغيـر مـؤثر فـي    عدم رضاهم بهذا المحتوى المقدم لهم؛ ألنـه ال يلبـي احتياجـاتهم اللغويـة     

 .تنمية مهاراتهم اللغوية التي تشبع تلك الحاجات

وقد أكد العديد من الدراسات عشوائية الكثير من برامج تعلـيم اللغـة العربيـة؛ لعـدم        

مراعاتهــــا لحاجــــات الدارســــين اللغويــــة؛ وذلــــك العتمادهــــا علــــى اآلراء الخاصــــة، والخبــــرة   

تم بتحليــل احتياجــات المتعلمــين،   الشخــصية للمــؤلفين، وعــدم وجــود دراســة علميــة تهــ     

كمــا أن معظــم هــذه البــرامج تهمــل العديــد مــن المواقــف الحديثــة التــي يحتــاج المتعلمــون        

فيها إلى التدريب على التواصل اللغوي؛ مما يتسبب في عزوف المتعلمين عن هذه البـرامج     

هتمـام بتحليـل   اللغوية التي ال تلبي احتياجاتهم اللغويـة فـي هـذه المواقـف؛ ولهـذا ينبغـي اال        

الحاجـات اللغويـة للمتعلمــين فـي مواقــف االتـصال اللغـوي التــي يحتـاج المتعلمــون فيهـا إلــى         

 .استخدام اللغة والتواصل بها

)   Al-Mulhim, Abdullah2001) (Jordan,Ronald,2001) (Long Michael,2005( 

وبين لغويـا خاصـة؛   هذا الكالم مع الطالب العاديين، أما إذا تم النظر إلـى للطـالب الموهـ      

فــسنجدهم أكثـــر احتياجـــا للغـــة والتواصـــل بهــا؛ ألن معلمـــيهم أكثـــر ثقـــة فـــيهم؛ ولـــذلك     

ــاديون، فهــــم         ــا ال يتعــــرض لهــــا الطــــالب العــ ــة، ربمــ ــا يعرضــــونهم لمواقــــف لغويــ فكثيــــرا مــ

ــا لمواقـــف شـــفهية، مثـــل    ــابالت  -المحافـــل العامـــة : التحـــدث فـــي : يرشـــحونهم دائمـ  المقـ

 التحـــدث فــي اللقـــاءات  - التحــدث بالنيابـــة عــن الــزمالء   -يـــة العــروض التعليم -الشخــصية 

كتابة كلمات أو خطب : إلخ، كما يرشحونهم لمواقف كتابية، مثل...العلمية أو اإلعالمية  

فــي مناســبات معينــة، أو تــسجيل وقــائع احتفاليــة أو نــدوة مدرســية، أو كتابــة تقريــر حــول       
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اجـا لتحليـل حاجـاتهم اللغويــة    مـشكلة مدرسـية أو مجتمعيـة معينـة؛ لـذا فهـم أكثـر احتي       

 .من الطالب العاديين

ــــعنى بتحليـــل الحاجـــات والمهـــام اللغويـــة فـــي مواقـــف      ولهـــذا فـــإن الدراســـة الحاليـــة تُ

االتصال اللغوي لدى الموهوبين لغويا من متعلمي اللغة العربية في المـدارس التابعـة لـوزارة     

 تكــون أساســا فيمــا بعــد إلعــداد   التربيــة والتعلــيم بالمملكــة العربيــة الــسعودية؛ بهــدف أن  

بــرامج تعليميــة وتدريبيــة متخصــصة فــي تعلـــيم اللغــة العربيــة تقــوم علــى أســس علميـــة،           

وتــستند إلـــى نتـــائج هـــذه الدراســة العلميـــة، بحيـــث تبتعـــد عــن العـــشوائية وانعـــدام الرؤيـــة      

واألهـــداف؛ وذلـــك ألنهـــا ســـتقوم علـــى المواقـــف واالحتياجـــات والمهـــام اللغويـــة الفعليـــة     

علمــي اللغــة العربيــة؛ ممــا يعــود بالفائــدة علــى جــودة تــصميم هــذه البــرامج، وزيــادة إقبــال    لمت

 .  متعلمي اللغة العربية على هذه البرامج التعليمية والتدريبية

 :اإلحساس بالمشكلة

 :أحس الباحث بمشكلة الدراسة الحالية من خالل ما يلي

لتــي أشــارت إلــى عــدم    االطــالع علــى العديــد مــن الدراســات والبحــوث الــسابقة ا       - ١

اهتمام الكثيـر مـن البـرامج اللغويـة  بعمليـة تحليـل الحاجـات والمهـام اللغويـة فـي مواقـف             

االتـــصال اللغـــوي لـــدى متعلمـــي اللغـــة العربيـــة، ومـــن ثَـــم بنـــاء هـــذه البـــرامج فـــي ضـــوء هـــذه       

عـزوف هـؤالء المتعلمـين عـن تلـك البـرامج، والقـصور الواضـح         : الحاجات؛ ممـا يتـسبب عنـه      

 .اراتهم اللغوية التي يحتاجون إليها لالتصال الجيد في المواقف المختلفةفي مه

حيـث عمـل الباحـث فـي ميـدان تعلـيم اللغـة العربيـة         : الخبرة الشخـصية للباحـث     - ٢

بــوزارة التربيـــة والتعلـــيم لمـــدة ثمـــاني ســـنوات، كمـــا قـــام الباحـــث فـــي أثنـــاء عملـــه الحـــالي     

بعـدة زيـارات ميدانيـة    ) س اللغـة العربيـة  أستاذ مـساعد فـي منـاهج وطرائـق تـدري     (بالجامعة  

ــــوزارة التربيــــة والتعلــــيم الـــسعودية، وتــــدريب العديــــد مــــن       ــة ل ــد مــــن المــــدارس التابعـ للعديـ

معلميها وطالبهـا، وقـد الحـظ الباحـث أن المتعلمـين يعـانون مـن قـصور فـي التواصـل الجيـد             
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الحاجات اللغويـة  في المواقف المختلفة التي يتعرضون لها؛ مما يدل على افتقارهم لبعض      

 .التي تمكنهم من التواصل الفعال في هذه المواقف

 :الدراسة االستطالعية التي قام بها الباحث، والتي اشتملت على ما يلي - ٣

إجراء العديد مـن المقـابالت الشخـصية مـع الطـالب الموهـوبين لغويـا؛ لتعـرف                )أ (

ال أهـــم الحاجـــات والمهـــام اللغويـــة التـــي يحتـــاجون إليهـــا فـــي مواقـــف االتـــص   

 .المختلفة التي يتعرضون لها

مالحظــة عينـــات مــن هـــؤالء الطـــالب الموهــوبين فـــي بعــض مواقـــف االتـــصال       )ب (

 .اللغوي التي يحتاجون فيها إلى استخدام اللغة العربية بطريقة تواصلية

تحليــل غيــر مقــنن لمحتــوى بعــض كتــب تعلــيم اللغــة العربيــة فــي المراحــل             ) د(

 .المختلفة

عض الحقائــب التدريبيــة فــي مجــال تعلــيم اللغــة العربيــة    تحليــل غيــر مقــنن لــب  ) هـ(

 .واكتساب مهاراتها

 :وقد أسفرت هذه الدراسة االستطالعية عما يلي

هـؤالء الطـالب، وكـان مـن أسـباب        قصور مبدئي في مهارات االتصال اللغـوي لـدى      -١

ذلــك عــدم مراعــاة البــرامج اللغويــة التــي درســوها للحاجــات والمهــام اللغويــة فــي مواقــف       

 .التصال اللغوي التي يتعرضون لهاا

مراعاة كثير من كتب تعليم اللغة العربية لمواقف االتصال اللغـوي إال أن كثيـرا         -٢

مــن الحــوارات المــضمَّنة فــي هــذه المواقــف كانــت مــصطنعة مــن قِـــبَلِ المــؤلفين، ولــم تلــبِ      

 . يدالحاجات اللغوية التي يحتاج إليها متعلمو اللغة العربية ومستخدموها بشكل ج

 :     مشكلة  البحث

المواقـف التواصـلية التـي تتطلـب     : عدم التحديـد الـدقيق لــ   : تتمثل مشكلة الدراسة في   

استخدام اللغة العربية، والحاجات والمهام اللغوية التي تتطلبهـا تلـك المواقـف، ومـن ثَـمَّ        

ليميــة  عــدم مراعــاة تلــك المواقــف، والحاجــات، والمهــام اللغويــة عنــد إعــداد البــرامج التع        
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ــــا مــــن متعلمــــي اللغــــة العربيــــة فــــي المرحلــــة الثانويــــة       والتدريبيــــة الالزمــــة للموهــــوبين لغوي

 .بالمملكة العربية السعودية

 :وللتصدي لتلك المشكلة يحاول البحث الحالي اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي

ين كيف يمكن تحليل المهام اللغوية إلشباع حاجات االتصال اللغـوي لـدى الموهـوب        (

 )لغويا من متعلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية ؟

 : ويتفرع من هذا السؤال الرئيس تلك التساؤالت الفرعية التالية

ما أهم مواقف االتصال اللغوي التي يتعـرض لهـا متعلمـو اللغـة العربيـة مـن الطـالب              .١

 الموهوبين لغويا في المرحلة الثانوية؟

أهـــم الحاجـــات اللغويـــة التـــي يحتـــاج إليهـــا متعلمـــو اللغـــة العربيـــة مـــن الطـــالب      مـــا  .٢

 الموهوبين لغويا في مواقف االتصال اللغوي في المرحلة الثانوية؟

الطــالب مــن جهــة، والمعلمــين مــن جهــة     : مــا مــدى الفــرق بــين متوســطي درجــات     .٣

 أخرى تجاه استبانة مواقف االتصال اللغوي؟

الطــالب مــن جهــة، والمعلمــين مــن جهــة     : درجــاتمــا مــدى الفــرق بــين متوســطي     .٤

 أخرى تجاه استبانة الحاجات اللغوية؟

مـا المهــام اللغويـة التــي يحتـاج إليهــا متعلمـو اللغــة العربيـة مــن الطـالب الموهــوبين         .٥

 لغويا؛ إلشباع حاجاتهم اللغوية؟

مــا التــصور لوَحْـــدة مقترحــة إلشــباع بعـــض الحاجــات اللغويــة لـــدى متعلمــي اللغـــة          .٦

 ة من الموهوبين لغويا في المرحلة الثانوية؟  العربي

 :   أهداف البحث

 : تتمثل أهداف البحث الحالي فيما يلي

تحديـد أهــم مواقــف االتــصال اللغــوي التــي يتعــرض لهــا متعلمــو اللغــة العربيــة مــن     -١

 .الطالب الموهوبين لغويا في المرحلة الثانوية
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لمـو اللغـة العربيـة مـن الطـالب      تحديد أهم الحاجات اللغوية التي يحتاج إليهـا متع   -٢

 .الموهوبين في مواقف االتصال اللغوي

الطالب مـن جهـة، والمعلمـين مـن جهـة      : بيان مدى الفرق بين متوسطي درجات   -٣

 . مواقف االتصال اللغوي، والحاجات اللغوية: أخرى تجاه استبانتي

بيــة مــن  التوصــل إلــى قائمــة بالمهــام اللغويــة التــي يحتــاج إليهــا متعلمــو اللغــة العر      -٤

 .الطالب الموهوبين لغويا في مواقف االتصال اللغوي؛ إلشباع حاجاتهم اللغوية

 .بناء تصور لوَحْدة مقترحة إلشباع بعض الحاجات اللغوية لدى الموهوبين لغويا -٥

 :فروض البحث

بـين متوسـطي التقـديرات    ) ٠٫٠٥(ال توحد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى      -١

 .المعلمين، والمتعلمين على استبانة المواقف اللغوية: الرقمية الستجابات كل من

بـين متوسـطي التقـديرات    ) ٠٫٠٥(ال توحد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى      -٢

 .المعلمين، والمتعلمين على استبانة الحاجات اللغوية: الرقمية الستجابات كل من

 :إجراءات البحث

 :قا للخطوات التالية   لإلجابة عن تساؤالت البحث فإن البحث يسير وف

تحليـــل األخطـــاء فـــي كتابـــات وأحاديـــث الطـــالب الموهـــوبين فـــي المواقـــف التواصـــلية    

مواقـــف كتابيـــة، ومواقـــف : المختلفـــة التـــي يتعرضـــون لهـــا، بحيـــث تتـــضمن المـــواد المحلَّلـــة  

شـــفهية مختلفـــة؛ وذلـــك ألن تحليـــل األخطـــاء مـــن الطرائـــق الناجعـــة التـــي تبـــرز الحاجـــات    

 . لدى متعلمي اللغةوالمهام اللغوية

 لدى الموهوبين من متعلمي اللغـة العربيـة، والتـي تتمثـل      بناء استبانتي الدراسة الحالية   

 :فيما يلي

اســتبانة مواقــف االتــصال اللغــوي لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الطــالب الموهــوبين            -

 .لغويا

 . لغويااستبانة الحاجات اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية من الطالب الموهوبين -
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 :وسيتم بناء االستبانتين من خالل ما يلي

إجراء مسح للدراسات والبحوث السابقة التي اهتمت بتحديد الحاجات اللغوية؛    -

ــة         ــا فـــي الدراسـ بهـــدف تحليـــل نتـــائج تلـــك الدراســـات والبحـــوث لالســـتفادة منهـ

 .الحالية

 .مراجعة أهداف تعليم اللغة العربية -

 . في تعليم اللغة العربيةاستطالع آراء الخبراء والمتخصصين  -

مالحظــة الـــسلوك اللغـــوي لمتعلمـــي اللغـــة العربيــة مـــن الطـــالب الموهـــوبين فـــي      -

 .مواقف االتصال اللغوي

 .إجراء مقابالت شخصية مع الطالب الموهوبين؛ لتعرف حاجاتهم اللغوية -

مواقـف االتـصال اللغــوي، والحاجـات اللغويـة لـدى متعلمـي اللغــة       : إعـداد اسـتبانتي   -

 . من الطالب الموهوبين في صورتها المبدئيةالعربية

عـــرض االســــتبانتين علـــى مجموعــــة مـــن المحكَّمــــين للتحقـــق مــــن صــــالحيتها،       -

 .واالستفادة من مقترحاتهم

 .تعديل االستبانتين في ضوء آراء المحكمين، والوصول إلى الصورة  النهائية لهما -

 .تطبيق  االستبانتين على عينة البحث، واستخالص النتائج -

بنــاء اســتمارة تحليــل المهــام اللغويــة؛ بهــدف تحديــد المهــام اللغويــة التــي تــساعد      -١

علــى إشــباع الحاجــات اللغويــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة مــن الطــالب الموهــوبين لغويــا،         

 :وسيتم ذلك من خالل ما يلي

مراجعة البحوث والدراسات العربيـة واألجنبيـة التـي اسـتخدمت أسـلوب تحليـل         -

 .١المهام

                                     
التجارة، واالقتصاد، لكن يقل استخدامه : كَـثُر استخدام أسلوب تحليل المهام في قطاعات أخرى مثل )  ١

اب القطـاع التعليمـي والتـدريبي بـصفة عامـة، وقطـاع تعلـيم اللغـات والتـدريب علـى اكتـس             : وتوظيفه فـي  
مهاراتها بصفة خاصة؛ ولهذا يسعى البحث الحـالي إلـى تأصـيل هـذا األسـلوب واالسـتفادة منـه فـي مجـال           
تعلـيم اللغـة العربيـة والتـدريب عليهــا مـن خـالل تـصميم اسـتمارة علميــة محكَّمـة تيـسر علـى البــاحثين            

 . تحليل المهام اللغوية في ضوئها
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 .الع آراء الخبراء والمتخصصين في هذا الميداناستط -

مالحظــة الــسلوك اللغــوي لمتعلمــي اللغــة العربيــة فــي مواقــف االتــصال اللغــوي،         -

 .وتحليل المهام اللغوية التي تلبي الحاجات اللغوية لديهم

 .تدوين المهام اللغوية التي يالحظها الباحث في استمارة تحليل المهام -

عــا للحاجــات اللغويــة التــي تنــدرج تحتهــا، وهــذه تمثــل     تــصنيف المهــام اللغويــة تب  -

 .الصورة المبدئية لالستمارة

 .عرض االستمارة في صورتها المبدئية على المحكَّمين -

 .تعديل االستمارة في ضوء آرائهم -

 .الوصول إلى الصورة النهائية لالستمارة -

 .وبين لغويا بناء تصور لوَحْدة مقترحة إلشباع بعض الحاجات اللغوية لدى الموه-٤

 .  استخالص نتائج البحث، وتحليلها، وتفسيرها-٥

 . تقديم التوصيات والمقترحات بناء على النتائج التي توصل الباحث إليها -٦

 : حدود  البحث

 :تتمثل حدود البحث فيما يلي

يتم تطبيق البحث الحالي على متعلمي اللغة العربية مـن الطـالب    :  حدود مكانية  -١

 المرحلــة الثانويــة بمــدارس الــشَرَاكة التــي حــددتها مؤســسة الملــك     الموهــوبين لغويــا فــي 

، والتـــي تُعنـــى بتعلـــيم الطـــالب الموهـــوبين   "موهبـــة"عبـــد العزيـــز ورجالـــه للموهبـــة واإلبـــداع   

ــ فـــي  ١٤٣٠والعنايــة بهــم بالمملكـــة العربيــة الــسعودية، والتـــي بــدأت نــشاطها منـــذ عــام         هـ

 ". بنات-بنين"مراحل التعليم المختلفة 

يــــتوقع الباحـــث أن يـــستغرق تطبيـــق أدوات البحـــث الحـــالي ثالثـــة   :  زمانيـــةحـــدود -٢

 .أشهر متتالية
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المواقف، والحاجات، والمهام : يقتصر البحث الحالي على أهم: حدود موضوعية  -٣

اللغوية المتضمنة في مواقف االتصال اللغوي التي يتعـرض لهـا متعلمـو العربيـة مـن الطـالب        

 :ة األهمية كما يليالموهوبين، وسوف يتم حساب درج

 ).٣: ٢٫٥٠(هي التي تتراوح أوزانها النسبية بين : المواقف والحاجات عالية األهمية 

هـــي التــي تتـــراوح أوزانهــا النـــسبية بـــين    : المواقــف والحاجـــات متوســطة األهميـــة   

)٢٫٤٩: ١٫٥٠.( 

 ).١: ١٫٤٩(هي التي تتراوح أوزانها النسبية بين : المواقف والحاجات ضعيفة األهمية 

 :منهج البحث

استخدمت الدراسة الحالية المنهــج الوصــفي فـي تحليـل الحاجـات اللغويـة المتـضمنة          

فــي مواقــف االتــصال اللغـــوي التــي يتعــرض لهـــا متعلمــو اللغــة العربيـــة، ثــم تحديــد المهـــام           

اللغوية التي يمكن من خاللها إشباع الحاجات اللغوية لديهم، وذلك من خـالل اسـتخدام    

كمـــا اســـتخدمت .االســـتبانة، واســـتمارة تحليـــل المهـــام اللغويـــة : ، وهمـــاأداتـــين رئيـــستين

تحليل بعض المعلومات المتوافرة عـن الموضـوع،   : الدراسة المنهج الكيفي الذي تمثل في 

معايــشة الدراســة  : وبعــض االنطباعــات التــي الحظهــا الباحــث، بحيــث يــتم ذلــك فــي ضــوء    

 . باحثالميدانية في البحث الحالي، والخبرة الشخصية لل

 :   مجتمع البحث وعينته

يتمثــــل مجتمــــع البحــــث الحــــالي فــــي الطــــالب الموهــــوبين والطالبــــات الموهوبــــات فــــي    

المرحلـــة الثانويـــة بمـــدارس الـــشراكة التابعـــة لـــوزارة التربيـــة والتعلـــيم بالمملكـــة العربيـــة    

الـسعودية، كمـا يتــضمن مجتمـع البحـث أيــضا المعلمـين والمعلمـات ممــن يـدرس لهـم فــي          

 .لمدارسهذه ا

الطـالب الموهـوبين، والطالبـات    :  أما عينة البحث فهي عبـارة عـن عينـة قـصدية مـن         

 ســـالفة –الموهوبـــات، والمعلمـــين، والمعلمـــات فـــي المرحلـــة الثانويـــة بمـــدارس الـــشراكة    
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، وقـد فــضل الباحـث هــذه الطريقـة لـضمان التمثيــل الجيـد لمجتمــع الدراسـة؛ وذلــك        -الـذكر 

 .بلكونها فئة خاصة من الطال

 :  أهمية  البحث

 : يتوقع الباحث لهذه الدراسة أنها قد تسهم في المجاالت التالية

ــة   .١ ــات     : معلمــــي اللغــــة العربيــ ــي تعــــريفهم بالحاجــ حيــــث تــــساعدهم فــ

والمهــام اللغويــة التــي يحتــاج إليهـــا الطــالب الموهوبــون؛ ليراعوهــا عنـــد        

تدريـــسهم لهـــؤالء الطـــالب؛ لـــئال يكـــون تدريـــسهم للطـــالب بعيـــدا عـــن    

 .تياجاتهم اللغوية؛ مما يقلل دافعيتهم نحو التعلماح

حيـث تمـدهم بالحاجـات اللغويـة المتـضمنة      : مصممي المناهج التعليمية   .٢

فــي المواقــف التواصــلية لمتعلمــي اللغــة العربيــة، كمــا تمــدهم بالمهـــام         

اللغويــة التــي تلبــي تلــك الحاجــات اللغويــة؛ ممــا يــساعدهم علــى مراعــاة     

 .وتصميم المواد التعليميةذلك عند صياغة المناهج، 

حيـث تمـدهم بالحاجـات والمهـام     : المدربين ومعدي الحقائـب التدريبيـة    .٣

ــا         ــا المتـــدربون مـــن متعلمـــي اللغـــة العربيـــة؛ ممـ اللغويـــة التـــي يحتـــاج إليهـ

يــساعدهم فــي تــصميم األنــشطة التدريبيــة التــي تــشبع تلــك الحاجــات        

 .اللغوية لديهم

راســة الحاليــة حاجــاتهم اللغويــة  حيــث تلبــي الد: متعلمــي اللغــة العربيــة  .٤

ــة،           ــة العربيـ ــد رغبـــتهم فـــي تعلـــم اللغـ ــا يزيـ ــلية؛ ممـ فـــي المواقـــف التواصـ

والتدريب على إتقان مهاراتها، خاصة وأن تعلم اللغة تواصليا مـن األمـور        

 .المحببة للمتعلمين

ــات أخـــرى مـــستقبلية فـــي        : البـاحثــــين .٥ ــام دراسـ ــتح المجـــال أمـ حيـــث تفـ

 .بية، والتدريب عليهاتعليم اللغة العر: مجالي
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 :مصطلحات الدراسة

البواعـث والـدوافع   : بأنهـا ) ٦م، ص٢٠٠٣رشدي طعيمة، (يعرفها :  الحاجات اللغوية  -

أو العوامل التـي تولـد عنـد الـدارس إحـساسا داخليـا، ورغبـة فـي تعلـم لغـة معينـة، ويعرفهـا               

روريا فـــي مــا يعتبـــره شــخص أو مجموعــة مـــن األشــخاص ضــ     : بأنهــا " Richerichريتــشارز  "

ــا مـــن أجـــل إدراك وتنظـــيم تفاعـــل هـــذا الفـــرد أو هـــذه المجموعـــة مـــع         لحظـــة أو مكـــان مـ

 )١٤م، ص١٩٨٩وفاء سليم، .(المحيط بواسطة اللغة

 : أوجه العَوَزِ والقصورِ اللغوي الناتج عن الفجوة بين: ويمكن تعريفها إجرائيا بأنها

ــدَّمُ لهــم مــن بــرامج    مــا يمكــن أن يكتــسبه متعلمــو اللغــة مــن مهــارات لغويــة، ومــ       ا يُقَ

تعليميـة أو تدريبيــة؛ األمــر الــذي يــدفعهم إلــى تعلـم واكتــساب مهــارات لغويــة معينــة؛ لــسد     

 .هذا العوز والقصور

تلـك المواقـف التـي يتعـرض     : يقصد بها في الدراسة الحالية:  مواقف االتصال اللغوي   -

اللغـــة العربيــة؛ ممـــا يُبْـــرِزُ  لهــا متعلمـــو اللغــة العربيـــة، والتـــي يحتــاجون فيهـــا إلــى اســـتعمال      

 .حاجات ومهام لغوية معينة يحتاجون إلى اكتسابها للتواصل الجيد مع اآلخرين

تحليــل لكيفيــة إتمــام وإنجــاز المهمــة مــع      : تعرفــه الويكيبــديا بأنــه  :  تحليــل المهــام -

األنـشطة واإلجـراءات اليدويـة والعقليـة، وبيـان مـدى تـردد        : إعطاء وصف تفصيلي لكـل مـن     

ة وتوزيعهــا وتعقيــدها، والظــروف البيئيــة التــي أحاطــت بهــا، واألدوات والعوامــل التــي   المهمــ

 .تتطلب شخص أو أكثر لتنفيذ تلك المهمة

( http://www.wikipedia.org/wiki/Task_analysis) 
 الطالب من إتقان عناصر المهارة الجزئيـة،  طريقة تعتمد على تمكين: كما يعرف بأنه  

بحيث يسمح هذا األسلوب للطالب بـأن يركـب هـذه العناصـر بعـد إتقانهـا لتكـوين مهمـات          

متكاملـة وفــق نظـام متسلــسل واضـح ومــتقن، ويــساعد هـذا األســلوب فـي تحديــد الجانــب       

بة فــي الــذي فــشل فيــه الطالــب، وتحديــد الجــزء مــن المهمــة التــي يواجــه الطالــب فيهــا صــعو   

 . إتقانها، فيتم تدريبه عليها بشكل خاص
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 )http://www.startimes.com/f.aspx?t=6135409 :م في١٩٩٥غانم البسطامي،( 

ــة كبـــرى : ويعرفــه الباحـــث إجرائيـــا بأنـــه  فـــي مواقـــف " الحاجـــات اللغويـــة"تحليـــل مَهَمـَّ

هــام فــي  ، وتنظــيم تلــك الم "مهــام لغويــة صــغرى "االتــصال اللغــوي إلــى مكوناتهــا األســاس   

تـــدرج هرمـــي مـــن البـــسيط إلـــى المركـــب، ومـــن الـــسهل إلـــى الـــصعب؛ بغيـــة تهيئـــة أفـــضل        

الظــروف للتــدريب علــى تلــك المهــام واكتــسابها؛ وصــوال إلــى إشــباع تلــك المهــام الكبــرى     

 .، وإجادة التواصل الفعال في المواقف التواصلية المختلفة"الحاجات اللغوية"

عمليــــة تحــــسس : اإلبــــداع بأنــــه" تــــورانس"عــــرف : اإلبــــداع أو الموهبــــة اللغويــــة -

للمشكالت والوعي بمواطن الضعف والفجوات والتنـافر والـنقص فيهـا، وصـياغة فرضـيات         

جديــدة، والتوصــل إلـــى ارتباطــات جديـــدة باســتخدام المعلومــات المتـــوافرة، والبحــث عـــن        

 ,Torrance . (حلـول، وتعـديل الفرضـيات، وإعـادة فحـصها عنـد اللـزوم؛ للتوصـل إلـى النتـائج          

E.P, 1971, P.183 ( 

ســمات اســتعدادية، تــضم طالقــة التفكيــر والمرونــة واألصــالة   : بأنــه" جيلفــورد"وعرفــه 

 ,Guilford (١.والحساسية للمشكالت وإعادة تعريف المشكالت وإيضاحها بالتفصيالت

J.P,1959, pp. 142- 161( العمليــة التــي ينــتج عنهــا عمــل جديــد    : بأنــه" شــتاين"، وعرفــه

 ,Stein. M.L  (.أو ذو فائـــدة، أو أنـــه عمـــل مُـــرْضٍ لـــدى مجموعـــة مـــن النـــاس    مقبـــول، 

1953,PP.311:322(   

عمليــة يقــوم بهــا  : ومــن خــالل مــا ســبق يمكــن تعريــف الموهبــة اللغويــة إجرائيــا بأنهــا   

ـــ     ــ ــذي يتــــسم بـ ــ ــوب ال ــــيل،     : الطالــــب الموهــ ــراء بالتفاصـ ــالة، واإلثــ ــة، واألصــ ــة، والمرونــ الطالقــ

ومواصلة االتجاه، والقدرة علـى التقـويم، فـي ضـوء ظـروف وبيئـة         والحساسية للمشكالت،   

تشجع على اإلبداع وإدراك العالقـات بـين األشـياء؛ للوصـول إلـى منـتج لغـوي إبـداعي جديـد             

 . يبرز في مواقف االتصال اللغوي المختلفة

                                     
)١(  Guilford, J.P: Traits of Creativety in H.H, Anderson (ED), creativity and its cultivation, New 

York: Haarper, 1959, pp. 142- 161. 
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 :اإلطار النظري

 : أغراض تحليل الحاجات وفوائده-  أوال

عددا )  Kathleen Santpientro, www.airssforum.com " (كاثلين سانتوبترو"ذكرت 

  :من األغراض والفوائد لتحليل الحاجات اللغوية، منها

المحتــوى : مـساعدة مــصممي البــرامج اللغويـة والقــائمين علــى تنفيـذها فــي تطــوير     -

التعليمي، وطرائق التدريس، والوسـائل المـستخدمة، والبـرامج التدريبيـة فـي ضـوء        

 . للغويةاحتياجات الدارسين ا

توفير مناهج لغوية مرنة بدال من المناهج الجامدة والمـصممة مـسبقا دون مراعـاة      -

 . لحاجات الدارسين اللغوية

تزويد المعلمين بمعلومات عـن الدارسـين إذا أجـري التحليـل قبـل تنفيـذ البرنـامج،          -

وبمعلومات عما أنجز إذا أجري التحليل في أثناء تنفيذ البرنامج، وبمعلومـات عمـا     

ــري التحليــــل بعــــد تنفيــــذ       ــاجون إليــــه بعــــد ذلــــك إذا أجـ ــده الدارســــون ومــــا يحتـ يريـ

 .البرنامج

 :ويضيف الباحث بعض األغراض والفوائد األخرى لتحليل الحاجات، مثل

ترتيب األولويات التي يحتـاج إليهـا الدارسـون، بحيـث يـتم البـدء بالحاجـات األكثـر               -

االنتقــال بعـد ذلــك إلـى الحاجــات   إلحاحـا عنــد تـصميم البرنــامج التعليمـي، ثــم يـتم     

 .األقل إلحاحا وهكذا

القدرة على التقويم الجيد للبرامج التعليمية، وذلك من خالل تحديـد مـدى قـدرتها      -

 .على تلبية احتياجات الدارسين وتحقيقها لألهداف التي صممت من أجلها

جــات القـدرة علــى تغييـر وتطــوير البــرامج التعليميـة والتدريبيــة فــي ضـوء هــذه الحا      -

 .اللغوية

 .توفير األساس لتخطيط الغايات واألهداف لبرنامج لغوي مستقبلي -

 .المساعدة على تطوير االختبارات اللغوية وإجراءات القياسات األخرى -
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 . المساعدة في اختيار طرائق التدريس المناسبة في برنامج معين -

 .مساعدة الدارسين على االتصال الجيد في المواقف اللغوية المختلفة -

 : الخطوات اإلجرائية لتحليل الحاجات اللغوية-ثانيا

إن عميلــة تحديــد الحاجــات اللغويــة ضــرورة قبليــة للبــدء فــي تــصميم أي برنــامج لغــوي،     

فــإذا مــا صــمم أي برنــامج تعليمــي لغــوي بــدون تحديــد احتياجــات الطــالب الفعليــة، أتــى هــذا        

دام الفائدة، وعلى العكس إذا البرنامج بعيدا عن رغبات الطالب، واتسم بالعشوائية وانع 

مــا صــمم البرنــامج فــي ضــوء احتياجــات الطــالب، فــإن الطــالب يكونــون أكثــر إقبــاال عليــه،             

وتزداد دافعيتهم الكتـساب المهـارات المتـضمنة فـي هـذا البرنـامج؛ ألنـه يلبـي احتياجـاتهم               

 . الفعلية التي يشعرون بالعوز واالحتياج إليها

للغويــة وفــق خطــوات وإجــراءات متتابعــة ومتتاليــة،    وتــسير عمليــة تحليــل الحاجــات ا 

يمكن للمهتمين بعملية تحليل الحاجات اللغوية االسترشاد بهـا والـسير فـي ضـوئها، وقـد           

ذا النموذج من خالل الـشكل  وضع الباحث نموذجا يحدد هذه الخطوات، ويمكن توضيح ه 

 :التالي
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 لخطوات وإجراءات تحليل الحاجاتنموذج الباحث ): ١(شكل رقم 

     ويمكـن تنــاول هـذه الخطــوات واإلجــراءات المتـضمَّنةِ فــي الـشكل الــسابق بــشيء      
 :من التفصيل والتحليل، وذلك كما يلي

 :تحديد األهداف والمهارات المأمولة )١(
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خـالل  وفي هذه المرحلة يتم تحديد األهداف والمهـارات المـراد إكـسابها للطـالب مـن        
تعرضهم للبرنامج التعليمـي الـذي يُـراد تـصميمه وتدريـسه للطـالب، فعمليـة تحديـد األهـداف             
والمهارات تُعد بمثابة تنبؤ مستقبلي بالحاجات اللغوية التي يُتوقع أن يحتاج إليهـا الطـالب،      
إذ أن التحديد غير السليم لحاجات الطالب يؤدي إلى جمع معلومـات وبيانـات غيـر ضـرورية      

ة القيمـة؛ ممـا يـؤثر سـلبا علــى كفـاءة البرنـامج التعليمـي المقـدَّم للطـالب؛ ويتــسبب          وعديمـ 
 .في عزوفهم عن هذا البرنامج، وعدم تحقيق األهداف المرجوة منه
 : ويمكن تحديد هذه األهداف والمهارات المأمولة من خالل

ة وذلك من خالل مقابلـة الخبـراء والمتخصـصين فـي ميـدان تعلـيم اللغـ         : المقابلة  ) أ(
العربيــة، أو مــن المهتمــين بتقــدير وتحليــل الحاجــات بــصفة عامــة، كمــا أن هــذه المقــابالت       
تشمل الفئة المستهدفة مـن البرنـامج اللغـوي وهـم الطـالب؛ ألنهـم مـن أكثـر النـاس قـدرة                

 .على التعبير عن احتياجاتهم الفعلية التي يشعرون باالحتياج إليها
فعالة في جمع البيانات من الفئـة المـستهدفة   ويعتبر أسلوب المقابلة من األساليب ال 

عــن الحاجــات اللغويــة، إال أن هــذا األســلوب تبــرز أهميتــه وقيمتــه الكبــرى إذا كــان التطبيــق    
على أشخاص ال يعرفون القراءة والكتابـة، أو كـانوا مـن المكفـوفين، ولكـي تـأتي المقابلـة             

 :بثمارها المرجوة يشترط فيها عدة شروط، هي
 . من المقابلةأن يحدد الهدف -١
 .أن تحدد العينة التي سوف تتم مقابلتهم -٢
 .أن تعد األسئلة التي تطرح في المقابلة إعدادا جيدا -٣
 .أن يتم ضبط المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج المقابلة -٤
الهدف من المقابلة، وكيـف يـتم   :أن يتم إعالم األشخاص الذين تتم مقابلتهم بـ  -٥

 . ل عليها، وفوائدها بالنسبة لهمتوظيف المعلومات التي يتم الحصو
حيث يتم مالحظة الفئـة المـستهدفة مـن تحليـل الحاجـات اللغويـة؛          : المالحظة  ) ب(

وذلـك بهـدف تحديـد المهـارات التـي يحتـاجون إلـى اكتـسابها للتواصـل الجيـد فـي المواقـف             
ن التواصلية المختلفة، ولكي تتسم المالحظة بالدقة وتؤتي ثمارها المرجوة منها، فـال بـد مـ        

 : توافر بعض الشروط بها، وهي
  .تحديد أهداف المالحظة من خالل تحديد المهارات المراد مالحظتها -١
  .تحديد مكونات وظروف المكان الذي تتم فيه عملية المالحظة -٢
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تــوافر معــايير دقيقــة تـــتم المالحظــة مــن خاللهــا؛ حتـــى ال تتــأثر المالحظــة بتغيـــر          -٣
  .الشخص المالحِظ

الحظـة حتـى ال يختلـف فـي فهمهـا وتفـسيرها القـائمون        وضوح صياغة عناصر الم    -٤
 .بعملية المالحظة

 .عدم شعور الشخص المالحَظ بأنه تتم مالحظته؛ حتى ال يتغير سلوكه -٥
 .تسجيل نتائج المالحظة وفق نظام معين ودقيق وفوري -٦

إن األداء اللغــوي للطـالب فــي المواقــف التواصـلية التــي يتعرضــون    : صـعوبات األداء ) ج( 
برز المهارات التي يفتقدونها، وافتقاد هذه المهارات يشعر الطـالب بـالعجز عـن تنفيـذ      لها ت 

بعض المهام اللغوية؛ مما يجعلهم يحتاجون إلى التدريب على هذه المهارات، ومن خـالل     
 .ذلك يمكن تحديد بعض االحتياجات اللغوية لدى هؤالء الطالب

ر األيدلوجية والفلسفية الحديثة قد تطرأ بعض األفكا: فلسفة ومنطلقات حديثة) د(
ــالب؛ لكـــي             ــة لـــدى الطـ ــة طارئـ ــد احتياجـــات حديثـ ــا يولـ ــروف الراهنـــة؛ ممـ ــها الظـ التـــي تفرضـ
ــا، ولهـــذا ينبغـــي         يـــستطيعوا معايـــشة هـــذه األفكـــار والفلـــسفات الحديثـــة والتكيـــف معهـ
تـضمين بعـض األهـداف والمهـارات التـي تتوافــق مـع هـذه الفلـسفات والمنطلقـات الطارئــة          

 ولــدت حاجــات لغويــة طارئــة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، فانتــشار شــبكات التواصــل     التــي
دَتْ حاجـات لغويـة جديـدة لـدى       ... نـوت لـوج   - تـويتر  -الفـيس بـوك   : االجتماعي، مثل  إلـخ؛ ولـَّ

 . الطالب؛ ليستطيعوا مواكبتها والتواصل اللغوي الجيد من خاللها
 :الدراسة الميدانية للموضوع )٢(

غويـة ألي فئـة، ال يـتم إال بالدراسـة الميدانيـة للموضـوع الـذي يُـراد          إن تحديد الحاجات الل   
مراجعـــة : تحديــد الحاجـــات اللغويــة فيـــه، وتـــتم الدراســات الميدانيـــة للموضـــوع مــن خـــالل     

البحوث والدراسات السابقة التي اهتمت بتحليل الحاجـات اللغويـة، والرجـوع إلـى التقـارير        
إجراء العديـد مـن اسـتطالعات الـرأي والمقـابالت      العلمية التي أُعدت حول هذا الموضوع، و     

مع الخبراء والمتخصصين في هذا الميدان؛ بهدف الحصول على البيانات الخام التي يستند      
 .عليها في تحديد وحصر الحاجات اللغوية لدى الطالب

 :تحديد المصادر واألدوات )٣(
يهــا فـي تحليــل  ويقـصد بهـذه المرحلــة تحديـد المــصادر واألدوات التـي يمكــن الرجـوع إل     

ــا، مثــــل      ــة،  : وتجميــــع الحاجــــات اللغويــــة التــــي يــــشعر الطــــالب بــــالعوز إليهــ ــ دراســــات الحال
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ــات،       ــابالت، والمالحظــ ــارير، والمقــ والمــــذكرات الشخــــصية، والدراســــات المــــسحية، والتقــ
ــوة        واالســـتبانات، واالنطباعـــات الشخـــصية للمتخصـــصين والخبـــراء، وبـــذلك تكـــون الخطـ

 . الكمي، والكيفي: دوات قد جمعت بين المنهجينالخاصة بتحديد المصادر واأل
 :اختيار األدوات المناسبة )٤(

وهــذه المرحلــة تترتــب علــى المرحلــة الــسابقة؛ حيــث يــتم االختيــار مــن هــذه المرحلــة      
الــسابقة أفـــضل األدوات والمـــصادر التــي يمكـــن أن تـــساعد فــي تحديـــد الحاجـــات اللغويـــة،     

 مـــن تـــوافر بعـــض المعـــايير فـــي هـــذه األدوات  ولكــي يـــتم اختيـــار هـــذه األدوات بدقـــة فـــال بـــد  
 :المختارة، وتتمثل هذه المعايير فيما يلي

 .مدى مناسبة األداة المختارة لطبيعة الموضوع الذي تحلل حاجاته اللغوية -
 .مدى اتسام األداة بالفعالية والدقة في تجميع المعلومات والبيانات -
 .     ات والمعلومات المتوافرةمدى الطاقة االستيعابية لألداة في احتواء البيان -

 : التطبيق والتحليل )٥(
وفـــي هـــذه المرحلـــة يـــتم التعـــرض مباشـــرة للعينـــة المـــراد تحليـــل الحاجـــات لـــديها، أو     
للخبراء الـذين يمتلكـون معرفـة علميـة دقيقـة بهـذه العينـة؛ بغيـة الحـصول علـى معلومـات              

وشـــدتها، وأهميتهـــا  نوعيـــة الحاجـــات اللغويـــة لـــدى هـــذه العينـــة، ومقـــدارها   : دقيقـــة حـــول
بالنـسبة إلعــداد البـرامج التعليميــة والتدريبيـة فــي ضــوئها بعـد ذلــك، وتتـضمن هــذه المرحلــة       

 :ثالث خطوات، هي
ويقصد بها تطبيق األدوات التي تم اختيارهـا للتطبيـق علـى عينـة     : تطبيق األدوات   )أ (

ابالت الدارســـة، كاالســـتبانات، وبطاقـــات المالحظـــة، واســـتمارات تحليـــل المهـــام، والمقـــ      
 .إلخ...الشخصية، والتقارير، والسجالت الشخصية، والمناقشات الجماعية

ــات    )ب ( ــ ــل البيانـ ــ ــــصائية،       : تحليـ ــات اإلحــ ــ ــراء بعـــــض المعالجـ ــ ــالل إجـ ــ ــن خـ ــ ــــك مـ وذلـ
إلـــخ؛ ..."ت"كالمتوســطات، والنــسب المئويــة، ومعامــل االرتبـــاط، وتحليــل التبــاين، واختبــار        

ــــى بيانــــات وأ     رقــــام دقيقــــة يــــسهل تقــــديرها   وذلــــك بهــــدف تحويــــل المعلومــــات الخــــام إل
 .وتفسيرها واالستفادة منها في تحليل الحاجات اللغوية لدى عينة الدراسة

فمن خالل تحليل البيانات المتوافرة يمكن بعـد ذلـك تـصنيف      : تصنيف الحاجات   )ج (
هذه البيانات وتحديد الفئات التي تنتمي إليها؛ مما يمكن مـن الحـصول علـى حاجـات لغويـة           
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ات مختلفـــة، وهــذا بـــدوره يغطـــي بدقــة معظـــم الحاجــات اللغويـــة التـــي     متعــددة تنتمـــي لفئــ  
 .تحتاج إليها عينة الدراسة في مجاالت متعددة

ــائج    )د ( ــا الباحـــث مـــن خــــالل        : عـــرض النتـ ــة التـــي يتوصـــل إليهـ ــات الدقيقـ إن المعلومـ
الخطـــوات الـــسابقة تمكنـــه مـــن الوصـــول إلـــى نتـــائج دقيقـــة تمـــس الحاجـــات اللغويـــة التـــي    

راسة؛ مما ييسر عليه عرض هـذه النتـائج بـصورة دقيقـة وسـهلة؛ تمكـن       تحتاجها عينة الد  
بعد ذلك من اتخاذ قـرارات دقيقـة عنـد بنـاء وتـصميم البـرامج التعليميـة والتدريبيـة الخاصـة            

 .بهذه الشريحة المستهدفة
 :تقديم التوصيات )٦(

وفــي هــذه المرحلــة يــصوغ القــائم بتحليــل الحاجــات بعــض التوصــيات التــي تعبــر عــن           
ه ومــدى اســتفادته مــن نتــائج التحليــل فــي المرحلــة الــسابقة، وتفيــد هــذه التوصــيات فــي    رؤيتــ

صياغة وبناء البـرامج التعليميـة والتدريبيـة الجديـدة التـي تـشبع هـذه الحاجـات اللغويـة التـي            
تعــاني مــن فقــدانها الــشريحة المــستهدفة التــي حُلِّلــتْ الحاجــات اللغويــة لــديها، أو تطــوير        

 بالفعــل، بحيــث يــتم تــضمين هــذه الحاجــات فــي هــذه البــرامج المتــوافرة   البــرامج الموجــودة
 :بالفعل؛ بما يلبي هذه الحاجات اللغوية لديهم، وتنقسم هذه التوصيات إلى

 :ويقصد بها التوصيات الخاصة بـ: توصيات اختيار المحتوى  ) أ(
 .األسس التي يتم في ضوئها اختيار المحتوى -
 .معايير ومنطلقات اختيار المحتوى -
 .صادر اختيار المحتوىم -
 .طريقة اختيار المحتوى -

 :   ويقصد بها التوصيات الخاصة بـ: توصيات طريقة تقديم المحتوى  ) أ(
 .طريقة تنظيم المحتوى وبناءه -
 .الخطط الزمنية لتنفيذه -
 .طرائق تدريس المحتوى -
 .الوسائل التعليمية التي يمكن استخدامها -
 .األنشطة التي يمكن تقديمها -
 . التي يمكن اتباعهاوسائل التقويم  -



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٥٣

 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

  :تحليل الحاجات اللغوية  أدوات-ثالثا
 :questionnairesاالستبانات       -١

         تعــد االســتبانات إحــدى أشــهر األدوات اســتخداماً، وهــي ســهلة اإلعــداد نوعــاً مــا،        
ويمكــن اســتخدامها مــع مجموعــة كبيــرة مــن الدارســين، ويمكــن الحــصول عــن طريقهــا    

بحيــث (ليلهــا واالســتفادة منهــا،وتكون االســتبانات إمــا مقيــدة     علــى معلومــات يــسهل تح  
بحيــث يـــتم إعطـــاء  (، أو غيـــر مقيـــدة )يختــار المجيـــب مــن بـــين عـــدد محــدود مـــن اإلجابــات     

، فاالسـتبانة مـن   )المجيب أسئلة مفتوحة النهايات يمكن أن يجيب عنها حـسب اختيـاره     
 .ريقة ميسرة ومحددةاألدوات التي تمكن الباحثين من الحصول على المعلومات بط

وبــالرغم مــن مزايــا االســتبانات  إال أن المعلومــات التــي يــتم الحــصول عليهــا قــد تكــون     
سطحية أو غير دقيقـة، وتحتـاج غالبـاً إلـى مواصـلة طـرح األسـئلة والحـصول علـى معلومـات             
إضافية لفهم ما يقصده المجيبون بـشكل أكثـر اكتمـاالً، لـذا ينـصح بـضرورة معرفـة مبـادئ          

االستبانة الجيدة حتى يمكن االستفادة من المعلومـات التـي يـتم الحـصول عليهـا،      تصميم  
الغمــوض، والــصعوبة،  : كمــا ينبغــي تجريــب االســتبانة قبــل توزيعهــا للتعــرف علــى مــواطن      

 . والسطحية فيها
 : Interviewsالمقابالت  -٢

 تسمح المقابالت بتناول القضايا بشكل أعمق ممـا هـو ممكـن باسـتخدام االسـتبانة،      
علــى الــرغم مــن أنهــا تــستغرق وقتــاً أطــول فــي تنفيــذها، كمــا يمكــن تطبيقهــا فقــط مــع              

وقــد تكــون المقابلــة مفيــدة فــي مرحلــة أوليــة مــن تــصميم االســتبانة،       . مجموعــات صــغيرة 
حيث إنها تساعد المصمم في أخذ فكـرة عـن الموضـوعات والقـضايا التـي يمكـن التركيـز           

دة التـي تـستخدم فيهــا سلـسلة مــن األسـئلة تــسمح     عليهـا فـي االســتبانة، والمقابلـة المقيــ   
بتحقيــق تنــاغم أكبــر بــين اإلجابــات التــي يــتم الحــصول عليهــا، ويمكــن إجــراء المقــابالت        

 ).اإلنترنت(وجهاً لوجه أو من خالل الهاتف، أو الدردشة على الشبكة العالمية 
   أنواع المقابلة

يفها، وتـستند هـذه التـصنيفات    تنقسم المقابالت إلى عـدة أنـواع بحـسب طريقـة تـصن          
تبعا لغرض الباحث ولطبيعة المقابلة، ويمكـن توضـيح هـذه التـصنيفات مـن خـالل الـشكل         

 :التالي
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       تصنيفات أنواع المقابلة): ٢(شكل رقم 

 مزايا المقابلة

أن : انة؛ مــن مثــلإمكانيـة اســتخدامها فـي الحــاالت التــي يـصعب فيهــا اســتخدام االسـتب     ) أ(

   ً.يكون المبحوث صغيراً، أو أميا

 .أكثر عمقاً في االستجابات؛ وذلـك بـسبب إمكانيـة توضـيح األسـئلة، وتكـرار طرحهـا        ) ب(

ــرى؛ ألن النــــاس        ) ج(  ــات مــــن المبحـــوث بــــشكل أيـــسر مـــن الطرائــــق األخـ ــتدعاء البيانـ اسـ

 .بشكل عام يميلون إلى الكالم أكثر من الكتابة

  .ابات متكاملة من معظم من تتم مقابلتهمتُوفير إج) د( 

نبــرة الــصوت،  : تـُـوفير مؤشــرات غيــر لفظيــة تعــزز االســتجابات وتوضــح المــشاعر، مثــل   ) ه( 

 .وتعبيرات الوجه، وحركة الرأس واليدين

إشعار المبحوث بقيمته االجتماعية أكثر من مجرد تـسلمه اسـتبانة ليمألهـا وإعادتهـا      ) و( 

     /http://dubaieyes.net/up/uplong.مرة أخرى

 تشخيصية -استطالعية 
 . استشارية– عالجية –

تصنيفات 
أنواع 
 المقابلة

 – مفتوحة –مغلقة 
 .منوعة

 . غير مقننة–مقننة 

 . جماعية– ثنائية -فردية

 . إكلينيكية–بؤرية 
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 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

 عيوب المقابلة 

يــصعب مقابلــة عــدد كبيــر نــسبياً مــن المبحــوثين؛ ألن مقابلــة الفــرد الواحــد تتطلــب وقتــاً    ) أ(

 .وجهداً كبيراً

 .قابلةتتطلب مساعدين مدربين على تنفيذها؛ وذلك لتوفير الجو المالئم للم) ب(

تتطلــب مهـــارة عاليـــة مــن الباحـــث؛ وذلـــك لــضبط ســـير فعاليـــات المقابلــة، لتتجـــه نحـــو       ) ج(

 .الهدف منها

 .تغير سلوك الشخص المقابل بما ينتابه من اضطراب وقلق أحيانا) د(

http://dubaieyes.net/up/uplong/     
 : observationالمالحظة  -٣

يقـصد بالمالحظــة تركيــز انتبــاه الباحــث نحـو ســلوك أو ظــاهرة معينــة؛ بهــدف رصــدها     

ومتابعتهـا؛ ليــتمكن الباحــث مــن وصـفها وتحليلهــا وبيــان أســبابها، وذلـك مــن خــالل تفريــغ      

الـسلوك المالحــظ فــي شــكل بيانـات وأرقــام دقيقــة تعبــر عـن مــدى شــدة أو ضــعف وجــود      

 .هذا السلوك لدى المالحَظين

. د مالحظة سلوك المتعلمين في الموقف الهدف طريقة أخرى لقياس حاجاتهم وتع

ــة   ــــن   -علــــى ســــبيل المثــــال-فمالحظـ ــؤدون عملهــــم فــــي بنــــك، ســــوف يمكّ   مــــوظفين يـ

اليـؤدون       المالحظ من الوصول إلى نتائج معينة حول حاجاتهم اللغوية، ولكـن النـاس غالبـاً 

 أخـذ ذلـك بالحـسبان، إضـافة إلـى ذلـك       أداء جيداً عندما يكونون تحت المالحظـة؛ لـذا يجـب    

فالمالحظة مهارة خاصـة تقتـضي معرفـة  كيـف تالحـظ؟ ومـاذا تالحـظ؟ وكيـف تـستخدم               

 .المعلومات المستقاة؟، وهذا كله يتطلب بصورة عامة تدريباً خاصاً

ويلجــأ الباحــث إلــى اســتخدام المالحظــة دون غيرهــا مــن أدوات البحــث، وذلــك إذا أراد    

 عـــن المبحـــوث ومـــشكلة البحـــث؛ ألن المبحـــوث قـــد يخفـــي بعـــض   جمـــع بيانـــات مباشـــرة

االســـتبانة، أو : االنفعـــاالت أو ردود األفعـــال عـــن الباحـــث فـــي حالـــة اســـتخدام أدوات مثـــل    

 .المقابلة، ولكن المالحظة تحمي من الوقوع في ذلك إذا تم تطبيقها بصورة جيدة
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  :عيوب المالحظة

ــا يجعـــل    أن الـــشخص المالحَـــظ يغيـــر مـــن ســـلوكه إذا شـــعر     - ــه يُالحـــظ؛ ممـ  بأنـ

 .سلوكه غير طبيعي وال يعبر عن الواقع الفعلي

 .بروز ذاتية الشخص المالحِظ يبعدها عن الموضوعية أحيانا -

أنها تحتاج إلـى جهـد زائـد ووقـت طويـل؛ حيـث يمكـث الـشخص المالحِـظ وقتـا             -

 .طويال في أثناء المالحظة

مــاذا يالحــظ؟، : ؛ ليعــرفأنهــا تحتــاج إلــى تــدريب الــشخص المالحِــظ تــدريبا جيــدا   -

 . ومَنْ يالحظ؟ ومتى يالحظ؟، وكيف يالحظ؟

 : جمع عينات من لغة المتعلم  -٤

: يعــد جمــع عينــات تتعلــق بكيفيــة أداء المتعلمــين فــي مهمــات لغويــة مختلفــة، مثــل        

، وتوثيق المشكالت التـي يواجهونهـا   )رسائل األعمال، والمقابالت، والمكالمات الهاتفية   (

 ومباشــراً للمعلومــات حــول حاجــات متعلمــي اللغــة، ويمكــن جمــع العينــات      مــصدراً مفيــداً 

 : اللغوية من خالل الوسائل التالية

المكتوبـة،  : حيـث يـتم جمـع أمثلـة مـن أعمـال الطـالب       : مهمات كتابية أو شفهية   -

 . أو الشفهية

عـــض ب  حيـــث يُعطـــى الطـــالب::role play أو تمثيـــل الـــدور simulationالمحاكـــاة  -

 . حاكاتها أو تمثيلها، وتتم مالحظة أدائهم وتسجيل ذلكاألشياء لم

حيــث يُختبــر الطــالب فــي قــدراتهم فــي    : achievement testsاختبــارات التحــصيل   -

 . جوانب مختلفة من استخدام اللغة

حيــث يُختبــر الطــالب فــي أداءات لهــا عالقــة   : performance testsاختبــارات األداء  -

 . بالعمل أو المهمات المنوطة بهم



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٥٧

 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

 : Task Analysis تحليل المَهَمَّة -٥

تحليل وتفكيك المهمات الرئيسة إلى مهام جزئيـة  : يمكن تعريفه بصورة عامة بأنه 

بحيــث يــسهل علــى المتعلمــين التــدريب علــى تلــك المهــام الجزئيــة واكتــساب المهــارات     

 مهـارات  الالزمة لتنفيذ تلك المهام؛ مما ييسر تعلم المهمـة الرئيـسة بمـا تنطـوي عليـه مـن       

 .الزمة لتنفيذ تلك المهمة

ــة كبـــرى : ويعرفــه الباحـــث إجرائيـــا بأنـــه  فـــي مواقـــف " الحاجـــات اللغويـــة"تحليـــل مَهَمـَّ

، وتنظيم تلك المهام في تدرج هرمي "مهام لغوية"االتصال اللغوي إلى مكوناتها األساس    

تـدريب  من البسيط إلـى المركـب، ومـن الـسهل إلـى الـصعب؛ بغيـة تهيئـة أفـضل الظـروف لل            

 ".الحاجات اللغوية"على تلك المهام واكتسابها؛ وصوال إلى إشباع تلك المهام الكبرى 

، يمكـن  )إلقاء خطبة محفلية أمام الجمهور(فمثالً حاجة أو مهمة لغوية رئيسة مثل      

تحليلهــا إلــى مهــام جزئيــة مكونــة للحاجــة أو المهمــة الرئيــسة، ومــن خــالل هــذا التحليــل          

ع مــتعلم اللغــة تعلــم المهمــة الرئيــسة بيــسر وســهولة، فهــذه        للحاجــة الرئيــسة يــستطي  

 : المهمة السابقة مثال يمكن تحليلها إلى مهام جزئية، هي

 . الترحيب بالضيوف الحاضرين •

 . التعريف بالهدف من الخطبة •

 . عرض موضوع الخطبة وأفكارها •

 . تقديم األدلة والبراهين على األفكار المقدمة في الخطبة •

 .للخطبةالختام الجيد  •

 .توديع الحاضرين وشكرهم •

 :، يتطلب المهام التالية)عرض مشروع تعليمي أنجزه الطالب(وموقف مثل 

 .ذكر نبذة مختصرة عن المشروع -

 .بيان أسباب اختيار هذا المشروع -

 .تحليل أدوار فريق العمل، لبيان الجهود التي بذلت في هذا المشروع -
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 .المشروععرض أهم الصعوبات التي واجهت تنفيذ هذا  -

 .عرض أهم نتائج هذا المشروع، وإمكانية االستفادة منه -

أهميــــة )   http://www.startimes.com م١٩٩٥غــــانم البــــسطامي،  (    وقــــد أكــــد  

استخدام أسلوب تحليل المهام في عالج صعوبات التعلم، إال إنه زاوج بينه وبـين أسـلوب      

 وجعل منهما أسلوبا متكامال في تحليل هذه الصعوبات، وقد حـدد ثـالث مراحـل         العمليات

 :لهذا األسلوب، تتمثل فيما يلي

 .تشخيص وتحديد أوجه القصور والقوة في أداء الطالب -

 .تحليل المهمات التي يفشل فيها الطالب وتحديد األجزاء الصعبة -

 .اختيار وتصميم األنشطة التعليمية المناسبة -

 :وتحليل المهمة" جانييه" 

" مبــادئ نظريـة فــي الــتعلم تعــد نموذجـاً للتعلــيم؛ حيــث افتــرض    " روبــرت جانييــه"وضـع  

 Hierarchyأن كـل مـادة أكاديميـة أو كـل موضـوع فـي هـذه المـادة لـه بنيـة هرميــة            " جانييـه  

تشمل قمتها أكثر الموضوعات أو األجـزاء تركيبـاً، وتليهـا األقـل تركيبـاً حتـى األبـسط فـي          

 لـتعلم  Prerequisiteوتعتبـر موضـوعات كـل مـستوى متطلـب قبلـي            ة البنية الهرميـة،   قاعد

 .الموضوعات األكثر تركيباً منها في البنية المعرفية الهرمية

أن المــتعلم يكــون مــستعداً لــتعلم موضــوع   " جانييــه "  يــرى ،وفــي ضــوء هــذا االفتــراض  

 هـــذا الموضـــوع، وبـــذلك فـــإن   جديـــد عنـــدما يـــتمكن مـــن المتطلبـــات القبليـــة الالزمـــة لـــتعلم   

التخطــيط للتعلــيم ينبغــي أن يهــتم بتحديــد وترتيــب المتطلبــات القبليــة الالزمــة لــتعلم كــل     

موضوع داخل المادة الدراسية، وأيضاً تلك التي تلـزم لـتعلم المـادة الدراسـية ككـل، وكـال            

 .األمرين يعتمد على تحليل المهام التي يحتاج المتعلم إلى اكتسابها وتعلمها

 :نموذج جانييه وتحليل المهمة

فــي كثيــر مــن نظريــات الــتعلم والنمــاذج المختلفــة محاولــة لتوضــيح الطريقــة التــي مــن        

خاللها يحدث التعلم،  وقد حدد جانييه في نموذجه الطريقة التي يحـدث فيهـا الـتعلم، وقـد          
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 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

 صــور أن الــتعلم يحــدث متــدرجا مــن البــسيط إلــى المعقــد، وهــو بهــذا يــصور أهميــة التــدرج           

والتجزيء في التعلم من جهة، ومـن جهـة أخـرى أهميـة انتبـاه المعلـم إلـى الـتعلم الـسابق            

الــذي قـــد يكــون مـــن الــضروري تقييمـــه عنـــد الطالــب؛ لتحديـــد أيــن يكمـــن الخلــل فـــي عـــدم         

فـي الـتعلم مـن البـسيط إلـى      " جانييـه " مقدرته على تعلم ما هو أرقى وأعقد، ويتـدرج نمـوذج     

 :المركب كما يلي

ــتع ) أ( ــاري الـ ــة اكتــــساب        : لم اإلشـ ــذي يحـــدث نتيجـ ــال إرادي الـ ــــتعلم الـ ــوع مـــن ال ــو نـ هـ

  .استجابة شرطية إلشارة ما

:  يتـضمن الـربط بـين   ,وهـذا عكـس الـسابق تعلـم إرادي     :تعلم المثيـر واالسـتجابة   ) ب(

 .المثير واالستجابة

وهذا النوع من السالسل يرتبط فيها عدد مـن وحـدات   : تعلم السالسل الحركية  ) ج (

  .تعلم من نوع المثير واالستجابة مثل تشغيل ماكينة السيارةال

يطلق عليها أحيانا السالسل اللفظية، وهـي سالسـل مـن نـوع      : الترابطات اللفظية ) د(

 مثالً لو تم عـرض شـكل جانييـه الهرمـي للـتعلم فـسوف يـتم التعـرف عليـه            ,لفظي

 .بعد مالحظة جوانبه وتسلسل مستوياته

ويكثر حدوثه في المدارس وفي الحياة اليومية، حيث يحتـاج   :تعددتعلم التمييز الم  ) هـ(

ــــه مــــن معلومــــات، مثــــل التمييــــز بــــين   الخفــــاش، : المــــتعلم للتمييــــز بــــين مــــا يقــــدم ل

 .والفراشة، والطيور األخرى

يتــضمن وضــع مجموعــة مــن األمثلــة والمثيــرات فــي فئــة واحــدة،        :تعلــم المفهــوم ) و( 

 يقــوم المــتعلم بتــصنيفها، فــإذا نظــر إلــى       حيــث,واالســتجابة لهــا كوحــدة واحــدة   

مجموعة أشكال مختلفة في األلوان واألحجـام بعـضها مثلثـات أو مكعبـات، فإنـه       

 .يمكن للمتعلم فرزها وتصنيفها

 هـــو قـــدرة المـــتعلم علـــى الـــربط بـــين مفهـــومين أو أكثـــر مـــن خـــالل    :تعلـــم القاعـــدة) ز(

ــــذلك يؤكــــد جانييــــه أن الت     طبيــــق العملــــي للمبــــادئ   القاعــــدة التــــي تــــربط بينهــــا، ول
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ــتخدامها ولــــيس فقـــط فهمهــــا، مثـــل اســــتخدام        ــدرة علــــى اسـ ــة، هــــو القـ المتعلمـ

 .مهارات التحرير العربي في كتابات الخطط والرسائل

يتطلــب تعلــم حــل المــشكلة عمليــة الــربط بــين أكثــر مــن    : تعلــم حــل المــشكالت) ح(

اسـب حيــال  قاعـدة لتـشكيل قواعـد جديـدة تمكـن المــتعلم مـن اتخـاذ القـرار المن        

 .وضع مشكل

 : وتصميم البرامج التعليمية" جيرولد كمب" نموذج 

الغايـات، واألهــداف، ومكونــات  : مــن النمــاذج التـي اهتمــت بتحليــل  " كمـب "يُعـد نمــوذج  

المحتــوى، واحتياجاتـــه؛ بغيــة تـــصميم بــرامج تعليميـــة ناجحــة، ويتكـــون هــذا النمـــوذج مـــن       

 :ثماني خطوات، يوضحها الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتصميم البرامج التعليمية" كمب"نموذج ): ٣(قم شكل ر
الغايــات التعليميــة، واألهــداف العامــة لكــل  :  تتمثــل فــي التعــرف علــى :الخطــوة األولــى

 .موضوع من الموضوعات
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 .تُعنى بتحليل خصائص المتعلم، وأنماط التعلم المالئمة له: الخطوة الثانية
تعليميـة صـياغة سـلوكية إجرائيـة     تهـتم بتحديـد وصـياغة األهـداف ال    : الخطوة الثالثة 

 .تشير إلى سلوك التعلم المتوقع أن يؤديه المتعلم
يتم فيها تحليل المحتوى والوحدات التعليمية الالزمة لتحقيق هذه : الخطوة الرابعة  

 .األهداف
والتــي تتعلــق بإعــداد أدوات القيــاس القبليــة التــي تحــدد الخبــرات     : الخطــوة الخامــسة 
 . في موضوع التعلمالسابقة لدى المتعلم

يـتم فيهـا اختيـار وتـصميم نـشاطات التعلـيم والـتعلم والوسـائل              : الخطوة السادسة 
 .التعليمية الالزمة

 .وتركز على تحديد الخدمات التعليمية المساندة وطبيعتها: الخطوة السابعة
وهـــى تهــتم بتحديـــد أســـاليب تقـــويم تعلـــم الطـــالب وبـــاقي عناصـــر    : الخطـــوة الثامنـــة

 . عليميالموقف الت
: مـن النمـاذج التـي تهـتم بتحليـل     " جيرولـد كمـب  "ومن خالل ما سـبق يتـضح أن نمـوذج     

الغايات واألهداف، وخصائص المتعلمين، والمصادر، واألنشطة، وأساليب وأنماط التقـويم؛   
بغية تصميم منهج تعليمي جيد قائم على مبادئ وأسس علمية، وفكرة التحليل هذه هي   

 .البحث الحاليةالتي تقوم عليها فكرة 
ــداف والحاجــــات وتــــصميم المــــواد      ــرى اهتمــــت بتحليــــل األهـ ورغـــم وجــــود نمــــاذج أخـ

، ونمـــوذج "دك وكـــاري"، ونمـــوذج "هـــاميروس"، ونمـــوذج "ديفيـــدز"نمـــوذج : التعليميـــة، مثـــل
جانييـه،  : فقد ركز الباحـث علـى عـرض نمـوذجي    " عبد اللطيف الجزار"، ونموذج   "جيرالش"

 :وكمب فقط ؛ وذلك لما يلي
 :في نموذجه بأمرين، هما" جانييه"اهتم  )١(

تحليل البناء المعرفي الـسابق أو المتطلبـات القبليـة للمـتعلم؛ لـتم مراعاتهـا         
 .بعد ذلك عند تصميم المواد التعليمية

 .التدرج الهرمي في تقديم المادة التعليمية للمتعلم 
يـل العلمـي   تصميم المواد التعليميـة، والتحل : على الربط بين" جيرولد كمب"ركز   )٢(

 .لألهداف والغايات والحاجات ومكونات المحتوى
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وقــد اســتفاد الباحــث مــن هــاتين النقطتــين عنــد بنــاء النمــوذج الخــاص بالبحــث الحــالي،     
تحليـل المتطلبــات القبليــة للمــتعلم،  : والـذي قــام الباحــث بإعـداده وتــصميمه، بحيــث يراعــي   

كبــرى إلــى مهــام لغويــة صــغرى،     والتــدرج الهرمــي المتمثــل فــي تحليــل الحاجــات اللغويــة ال     
والتــي يــتم مراعاتهــا عنــد تــصميم المــواد التعليميــة التــي تُقــدَّم للمتعلمــين بعــد ذلــك، فقــد           
توصل الباحث إلى وضع نموذج هرمي لتحليل الحاجات والمهـام اللغويـة، وتـصميم البـرامج      

 فــي تحليــل اللغويــة والتدريبيــة فــي ضــوئها؛ وذلــك حتــى يكــون هــذا النمــوذج مثــاال يُحتــذى بــه   
الحاجـــات والمهـــام ألي برنـــامج لغـــوي،  وســـوف يتنـــاول الباحـــث هـــذا النمـــوذج بـــشيء مـــن    

 :التفصيل والتحليل فيما يلي

 :النموذج الهرمي للباحث في تحليل المهامّ وتصميم المواد التعليمية@@ 
 :      يتكون نموذج الباحث من ثماني خطوات تتدرج هرميا كما يلي

فعــدم التحديــد القبلــي   : علــى الحاجــات اللغويــة للمتعلمــين  تقــويم قبلــي للوقــوف     )أ (
للحاجات الفعلية التي يحتاج إليها متعلمو اللغة في بعض البرامج اللغوية؛ يجعل   
تلك البرامج قليلة الفائدة للمتعلمين؛ وذلـك البتعادهـا عـن احتياجـاتهم الفعليـة،        

 .وعدم تلبيتها لما يريده المتعلمون ويحتاجون إليه فعال
ديد الحاجات اللغوية للمتعلمين في مواقف االتصال اللغوي باستخدام أدوات    تح )ب (

 - دراســـة الحالـــة - المقابلـــة الشخـــصية- المالحظـــة-االســـتبانة: مناســـبة، مثـــل
 .إلخ... الدراسات المسحية- المذكرات الشخصية-السجالت

ور عـام  أن الخطوة األولى مجرد الوصـول لتـص  : هذه الخطوة، وما قبلها هو: والفرق بين 
حـول مــستوى الطـالب، وهــل هـم يعــانون مـن نقــص فـي حاجــاتهم اللغويـة أم ال؟ ومــا أبــرز        
هذه الحاجات؟، ومجرد الوصول إلى هذا التصور العام في الخطوة األولـى؛ يوصـلنا بـدوره إلـى      
الخطوة الثانية، والتي تتمثل في التحليل العلمي والدقيق للحاجات اللغوية التي يحتاج إليها   

ب فــي مواقــف االتــصال اللغــوي، وذلــك باســتخدام أدوات علميــة  متعــددة، تحــدد هــذه   الطـال 
 .الحاجات بشكل علمي تحليلي ودقيق
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 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

فـإذا تـم التـدريب علــى    : تحليـل الحاجـات اللغويـة الكبــرى إلـى مهـام لغويـة صــغرى        )ج (

تعلــم واكتـــساب تلــك المهـــام اللغويــة الـــصغرى؛ تحقــق إشـــباع تلــك الحاجـــات       

 .ناللغوية لدى المتعلمي

تــصميم البــرامج والمــواد التعليميــة والتدريبيــة فــي ضــوء تلــك الحاجــات والمهــام           )د (

اللغويـة؛ وبـذلك تلبــي المـواد التعليميــة المتـضمنة فــي هـذه البــرامج حاجـات فعليــة        

 .للمتعلمين

التـدريب علــى تعلـم واكتــساب تلــك المهـام اللغويــة فــي مواقـف تواصــلية، وذلــك        )ه (

متعلمـين مـن اكتـساب المهـارات التـي تلبـي       من خالل تـدريبات تواصـلية؛ تمكـن ال      

 .لديهم تلك الحاجات

اكتـساب وتوظيــف تلــك المهــام فــي مواقـف االتــصال اللغــوي؛ حتــى يــتم تثبيتهــا        )و (

ــا فـــي مواقـــف تواصـــلية       لـــدى المتعلمـــين، وذلـــك مـــن خـــالل اســـتثمارها وتوظيفهـ

 .جديدة

نِ ا           )ز ( لمتعلمـين  إشباع للحاجات اللغويـة لـدى متعلمـي اللغـة، وذلـك مـن خـالل تمكـُّ

 .من االتصال الجيد والفعال في المواقف االتصالية المختلفة

تقويم بعدي؛ للتحقق من مدى إشـباع هـذه الحاجـات اللغويـة لـدى متعلمـي اللغـة            )ح (

 .ومستخدميها

وينبغي التنويه بأن التغذية الراجعـة تتمـشى مـع الخطـوات المتدرجـة ألسـلوب تحليـل          

لـــم أو مـــصمم البرنـــامج التعليمـــي أو التـــدريبي   المهـــام خطـــوة بخطـــوة، فمـــثال لـــو قـــام المع   

بتحليل الحاجات اللغوية الكبرى إلى مهام لغوية صغرى، لكنه وجد أن المهام اللغوية لـم   

تــساعد علــى إشــباع تلــك الحاجــة اللغويــة الكبــرى التــي تعبــر عنهــا؛ فإنــه يقــوم بالتغذيــة             

لتطــوير والمراجعـــة لهـــذه  الراجعــة لمـــا تــم تقديمـــه؛ بحيــث يقـــوم بالتعــديل أو اإلضـــافة أو ا     

المهــام اللغويــة بمــا يــساعد علــى إشــباع الحاجـــة اللغويــة التــي تعبــر عنهــا هــذه المهـــام،            

التدريب، أو التوظيف، أو اإلشباع للمهام والحاجات : وكذلك إذا حدث أي خلل في مرحلة   
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واد اللغوية؛ فإنه يقوم بعمليات المراجعة والتغذية الراجعة لما تم تقديمـه مـن أنـشطة ومـ     

تعليميـة؛ وصـوال إلـى إشـباع الحاجـات اللغويـة التــي تـم تحديـدها وتحليلهـا إلـى مهـام لغويــة            

 .صغرى

 :           وقد صمم الباحث الشكل التالي ليوضح هذه الخطوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذج الهرمي لتحليل المهام اللغوية وتصميم المواد التعليمية): ٤(شكل 
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 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

يتم في دراسة الحالة تتبع طالب أو مجموعـة مختـارة   : case studyدراسة الحالة -٦

من الطالب خالل عمل ذي صلة أو خبرة تعليمية؛ من أجل تحديـد خـصائص ذلـك الموقـف،          

  دراسة اللغة لدى طالب مبدع، أو طالب يعـاني مـن اضـطرابات أو صـعوبات     - مثال–فقد يتم  

فيه خبراته اللغويـة اليوميـة، والمواقـف    لغوية معينة، يقوم خاللها باالحتفاظ بسجل يدون  

التي تستخدم فيها اللغـة، والمـشكالت التـي يواجههـا، كمـا يقـوم الباحـث بمالحظتـه فـي             

المواقف المختلفة، وعلى الرغم من أنه يـصعب تعمـيم نتـائج دراسـة الحالـة، إال إنهـا تقـدم           

 .ن مصادر أخرىمصدراً غنياً بالمعلومات التي يمكن أن تكمل المعلومات المستقاة م

في أي موقف تبرز فيه الحاجة إلى تحليل الحاجات، : تحليل المعلومات المتوافرة-٧ 

 ،فهنــاك كــمّ  مــن المعلومــات ذات العالقــة بهــذه الحاجــات موجــودة فــي مــصادر مختلفــة        

ــل  ــي المجــــالت    -الكتــــب : مثــ ــاالت المنــــشورة  فــ ــارير والمــــسوح  - المقــ  الــــسجالت  - التقــ

ل هذه المعلومات المتوافرة في هذه المصادر؛ لالسـتفادة ممـا   والملفات، حيث يمكن  تحلي  

 .توصلت إليه من نتائج وتوصيات ومقترحات ومعلومات حول هذه الحاجات اللغوية

 Kathleen Santpientro, www.airssforum.com))  (٢٥: ٢٢م،ص٢٠٠١ناصـر الغـالي،  ( 

dabyany,www.yemennic.info/) Abd Alkhliq Al-( 

وتـــستفيد الدراســـة الحاليـــة ممـــا ســـبق؛ حيـــث إنهـــا اســـتخدمت بعـــض أدوات تحديـــد     

الحاجات اللغوية السابقة في تحديد الحاجات والمهام اللغوية لمتعلمي اللغة من الطالب  

ه الموهـوبين لغويــا؛ وذلــك ألنهــا أكثـر مناســبة لطبيعــة البحــث الحـالي وأهدافــه، وتتمثــل هــذ     

 :األدوات فيما يلي

 ". بصورة غير مقننة"مالحظة الدارسين   ) أ(

 ".بصورة غير مقننة"المقابالت الشخصية ) ب(

 ".  بصورة مقننة"االستبانة ) ت(

 ".                            بصورة مقننة"تحليل المهمة ) ث(

 ".       منهج كيفي"تحليل المعلومات المتوافرة ) ه  (
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 ".منهج كيفي"االنطباعات الشخصية للباحث ) د (

وقــد تــم االســـتفادة مــن المعلومـــات التــي وفرتهـــا األدوات الــسابقة فـــي بنــاء مفـــردات        

االسـتبانات فــي الدراســة الحاليــة، وقــد اســتطاع الباحــث إيجــاد نــوع مــن التكامــل بــين هــذه     

األدوات السابقة لتحديد الحاجات والمهام اللغوية لدى متعلمي اللغـة العربيـة مـن الطـالب          

 .لغويا في مواقف االتصال اللغويالموهوبين 

 : خصائص الطالب الموهوبين لغويا-رابعا

ذلـك النـوع مــن األفـراد الــذي يمتلـك أداءً مرتفعـًـا     : الطالــب الموهـوب بأنــه " ويثـي "يعـرف  

وهــذا التعريــف هــو الــذي تبنتــه الرابطــة األمريكيــة لألطفــال   . بدرجــة ملحوظــة وبــصفة دائمــة 

، والــذي "ميرالنــد"رة التربيــة والتعلــيم األمريكيــة تعريــف   الموهــوبين، بينمــا تبنــى مكتــب وزا  

الــذي يملــك قــدرات وإمكانـــات غيــر عاديــة تبــدو فـــي       : يــشير إلــى أن الطالــب الموهــوب هـــو    

أداءاته العالية والمتميزة، والذي يتم تحديـده مـن خـالل خبـراء متخصـصين، وهـذا الطالـب ال         

تاج إلى برامج متخصصة ليـتمكن مـن   تخدمه مناهج المدارس العادية بصورة فعالة، فهو يح  

                                   )html.1868-news/ar_ver/net.mawhopon://http(.خدمة نفسه ومجتمعه

العقليـة  وقد أجمع معظم الباحثين والعلماء على أن الموهوب هو الذي يمتـاز بالقـدرة      

  :التي يمكن قياسها في الجوانب التالية

 .القدرة على التفكير واالستدالل 

 .القدرة على تحديد المفاهيم اللفظية 

 .القدرة على إدراك أوجه الشبه بين األشياء واألفكار المماثلة 

 .التجارب السابقة، والمواقف الراهنة: القدرة على الربط بين 

)http://ar.wikipedia.org( 
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 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

 :وتتمثل خصائص الطالب الموهوب فيما يلي

 :خصائص في التطور اللغوي

  .يستخدم كلمات كثيرة، ويركب جمال طويلة ومعقدة 

  .يتحدث مع نفسه متالعبا باألصوات ومعاني الكلمات 

  .يتميز بطالقة لغوية وتعابير أعلى من مستوى أقرانه 

  .يعبر عن نفسه بشكل جيد وواضح 

لمفـردات، والتراكيـب، والتعـابير، واألفكـار حـول العديـد مـن        ا: يمتلك مخزونا مـن    

 .الموضوعات بما يفوق أقرانه في مستواه العمري

 .يستمتع ويتالعب بالكلمات واألفكار؛ إلنتاج تراكيب لغوية جديدة 

  :خصائص في التطور اإلبداعي

 .يظهر خياال خصبا في أفكاره ورسومه وقصصه 

  .يبتكر أصدقاء من وحي الخيال 

 .ستخدم األلعاب واأللوان واألدوات بطرائق خيالية ومختلفةي 

  .يميل إلى ممارسة األلعاب التي تتطلب مجهودا ذهنيا وتفكيرا عميقا 

يــــستطيع تركيــــب أجــــزاء األشــــياء غيــــر المترابطــــة لتكــــوين أشــــكال جديــــدة     

  .ومتميزة

  .يثابر وال يستسلم بسهولة في أثناء تنفيذ المهام 

  .ولديه درجة عالية من حب الفضوليميل إلى المغامرة،  

 : خصائص في تطور األداء الحركي

 .يتحكم بحركاته بشكل جيد ومتناسق 

  .يتحكم باألدوات الصغيرة كالمقص واألقالم بسهولة 

  .يستخدم حواسه بشكل جيد، وأحيانا بشكل يسترعي االنتباه 

 .يمتاز بنشاط حركي عال، ويبتكر حركات غير عادية 
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 .التي تحتاج إلى مجهود عضلييمارس األلعاب  

 :خصائص في التطور االجتماعي

  .يرغب في القيام باألعمال الخاصة به بنفسه وبشكل مستقل 

  .يتعامل مع من هم أكبر منه سنا بيسر وسهولة 

  .يشارك اآلخرين مشاعرهم 

  .يتفاعل مع اآلخرين بصورة جيدة 

 : خصائص في التطور المعرفي

  .يريبدي سرعة عالية في التفك 

  .يدرك العالقات بين األشياء بصورة جيدة 

  .يربط بين األفكار المتباعدة بطرائق غير تقليدية 

  .يرغب في تعرف كيفية عمل األشياء، ويتساءل حولها 

يتمتع بقدرة على االنتباه لفترة أطول ممن هـم فـي مـستوى عمـره، ويمـلّ سـريعا           

  .من األنماط التقليدية

  .ن السريع للمهارات ويستطيع توظيفها بشكل فعاليمتلك القدرة على اإلتقا 

  .يحب المعلومات وتعرف األشياء ذات العالقة بثقافات الشعوب األخرى 

 http://www.alriyadh.com/2008/06/20/article352325.html)( 

ــوبين               ويـــستفيد البحـــث  ــد الطـــالب الموهـ ــر تحديـ ــبق فـــي تيـــسير أمـ ــا سـ ــالي ممـ  الحـ

والتعــرف علــيهم مــن خــالل الخــصائص ســالفة الــذكر، فــإذا مــا تــم تحديــد هــؤالء الطــالب؛          

أمكــن تحليــل المهــام اللغويــة التــي تــسهم فــي إشــباع حاجــات االتــصال اللغــوي لــديهم؛           

ين، ولـــم يهـــتم  لـــذلك فقـــد اهـــتم الباحـــث بعـــرض الخـــصائص المختلفـــة للطـــالب الموهـــوب    

بالخـصائص اللغويــة فقـط؛ ألن هــذه الخــصائص مجتمعـة تــسهم فــي التعـرف علــى الطــالب      

 .الموهوبين وتحديدهم، ومن ثَمَّ تحليل المهام والحاجات اللغوية لديهم
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 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

 : وسائل الكشف عن الموهوبين لغويا_ خامسا

 : مقاييس الذكاء الفردية )١(

: ، مثـل "IQ test"اليـة مقـاييس الـذكاء         تشمل وسائل الكشف عن ذوي القدرات الع

فهـذه المقـاييس    مقياس ستانفورد بينيه، ومقياس وكسلر للذكاء بطبعاتهمـا المتعـددة،  

عبــارة عــن مجموعــة مــن األســئلة يمكــن مــن خاللهــا معرفــة درجــة الــذكاء للفــرد بــشكل    

ن هــــذا النــــوع مــــ" الجمعيــــة العالميــــة للعــــرب ذوي الكفــــاءات العاليــــة "تقريبــــي، وقــــد تبنــــت 

 :المقاييس كشرط للحصول على عضويتها، حيث تتوزع الدرجات لديها كما يلي

 .٦٨ إلى ٥٨        من :درجة ذكاء اقل من الحد العام للذكاء

 .٨٠ إلى٦٨           من :الحد العام للذكاء في حدوده األولى

 .١١٥ إلى ٨٠                 من : الحد العام,درجة ذكاء جيدة 

 .١٢٥ إلى ١١٥  من : أعلى من الحد العام,دة جداًدرجة ذكاء جي

 .١٣٥ إلى ١٢٥   من :درجة ذكاء ممتازة جداً و تقترب من حدود العبقرية

 .١٤٥ إلى ١٣٥  من :درجة ذكاء ممتازة جداً و موهوب يكاد يكون عبقرياً

 .١٦٥ إلى ١٤٥                 من :ذكاء في درجة العبقرية

 .١٨٥ إلى١٦٥               من      :عبقري بدرجة عالية

 .٢٠٠ إلى  ١٨٥ من :عبقري بدرجة عالية جداً و نادرة جداً

) http://www.varicolored.com/hiqai/iq_test.html( 

 : اختبارات التحصيل واالستعداد )٢(

الــذكاء الفرديــة أو الجماعيــة مثــل الموهبــة   هنــاك مواهــب ال تكــشف عنهــا مقــاييس   

األكاديميـة أو المواهـب المتخصـصة كالموسـيقى والفنــون والقيـادة، وفـي هـذه الحالـة ربمــا         

اختبـارات التحـصيل المقننـة، ومقـاييس الموسـيقى      : يفضل استخدام وسـائل أخـرى، مثـل      

بعمليـــة تقيـــيم وعمومًـــا تــرتبط اختبـــارات التحــصيل   . المقننــة، ومقـــاييس الفنــون والقيـــادة  

ــارات االســــتعداد الدراســــي        ــابقة، وهنــــاك اختبــ للتحــــصيل المــــرتبط بخبــــرات تعليميــــة ســ
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 والتي تعد بمثابة مؤشرات للموهبة األكاديمية، وتضم جزءًا لفظيًا ،SAT)سات(األمريكي 

، والقاعـدة العامـة فـي تمييـز اختبــارات     )م٢٠٠١ ديفيـز جـاري، وريـم سـيلفيا،     (وجـزءًا رياضـيًا   

اد عن اختبارات التحصيل هي أن محتوى االختبار إذا ارتبط بالتعليم المدرسي في      االستعد

موضوع معين كان أقرب الختبـارات التحـصيل، وإذا ابتعـد عـن محتـوى المنـاهج المدرسـية          

 )م٢٠٠٢فتحي جروان، . (في موضوع محدد كان أقرب الختبار االستعداد األكاديمي

 : اختبارات ومقاييس الموهبة واإلبداع )٣(

مـــن الوســـائل التـــي تـــساعد علـــى الكـــشف عـــن ذوي القـــدرات المرتفعـــة فيمـــا يخـــص   

جيلفـورد،  : اللفظيـة، والـشكلية، والتـي طورهـا كـل مـن      : الجانب اإلبداعي، مقاييس اإلبداع 

الطالقـة، واألصـالة، والمرونـة، واإلفاضـة، وتتـضمن اختبـارات اإلبـداع        : بمكوناتهـا   وتـورانس 

ت جيلفـورد عـن المترتبـات واالسـتخدام البـديل، والتـي تـم        جوانب لفظيـة كمـا فـي اختبـارا      

 ,Khaleefa)تطبيقهــا فــي عــدد مــن الدراســات العربيــة المنــشورة فــي الــدوريات العالميــة       

Erdos & Ashria, 1996a, 1996b, 1996c, 1997) وتضم جوانب شكلية كما في اختبار ،

ا تم تطـوير اختبـار أوبـان للتفكيـر     بناء الصورة، والدوائر والخطوط الرأسية واألفقية، وحديثً  

اإلبـداعي فــي ألمانيــا وهـو أكثــر ثــراء مـن اختبــارات تــورانس، ولقـد أوصــت المنظمــة العربيــة       

بتطبيـــق اختبـــار الـــدوائر فـــي مقيـــاس تـــورانس للتفكيـــر    ) ٢٠٠٨(للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم  

، أمـا فـي   )ات اإلمـار - تـونس - العـراق -مـصر : ( دول عربيـة ٤اإلبداعي، وتم تجريب ذلك فـي     

السودان فقد تم استخدام اختبار الدوائر والخطـوط الرأسـية والخطـوط األفقيـة، وقـد تـم          

وتبييئه على البيئة السعودية في "  ب-الشكل أ"للتفكير اإلبداعي " تورانس"تقنين اختبار   

، )هــ ١٤٢٨،عبـد اهللا النـافع آل شـارع   (، )هــ ١٤١١،  محمـد حمـزة أميـر خـان    . (مناطقهـا المختلفـة  

 )هـ١٤٣٠عبد الرحمن بن معتوق زمزمي،(

 : اتفاق الخبراء )٤(

يمكن التعرف على الطالب الموهوبين من خالل تقييم المنتوجات اإلبداعيـة لـديهم،        

لغويــة، أم غيــر لغويــة، وذلــك عــن طريــق اتفــاق الخبــراء المتخصــصين مــن       : ســواء أكانــت 



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٧١
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 خبراء، أو معلمَـينِ  ٣ معلمين متخصصين في المجال، أو بواسطة ٣خالل تكوين لجنة من   

أفــضل الوســـائل الســـتخدام أســـلوب تقيـــيم الخبـــراء   " أمـــابلي"وخبيــر واحـــد، ولقـــد أعـــدت  

  .(Amabile, 1983, 1986) لإلنتاج اإلبداعي

بالمملكـة العربيـة الـسعودية بعـض المقـاييس للكـشف       " موهبـة "وقد تبنت مؤسسة  

ار الطلبــة الموهــوبين مــن  عــن الموهــوبين، كــان مــن بينهــا اتفــاق الخبــراء، حيــث يــتم اختيــ     

 المركــز الـوطني للقيـاس والتقــويم،    خـالل مـشروع مـستقل الختيــار الطلبـة بالـشراكة مـع      

فتقوم المدارس بالتعاون مـع المركـز الـوطني للقيـاس والتقـويم بترشـيح عـدد مـن طلبتهـا               

ي  والذي يعبأ من قبل معلمي الطلبة ف "نموذج ترشيح المعلم للطالب "الموهوبين بناء على    

 وفــــي حــــال إجمــــاع ثالثــــة معلمــــين علــــى امــــتالك الطالــــب لمعظــــم ســــمات      ,مدارســــهم

 .الموهوبين يرشح ألداء اختبارات قياس

)   http://www.mawhiba.org/MawhibaPrograms/SchoolPartner/Students( 

 : الترشيحات )٥(

      يقصد بها ترشيح الموهوبين من قِبَلِ األفراد األكثر احتكاكا بهـؤالء الموهـوبين، و    

ديفيـــز وريـــم،  (ترشـــيحات أوليـــاء األمـــور، وترشـــيحات األقـــران، والترشـــيح الـــذاتي     : تـــشمل

ى أبنــائهم ، وربمـا يكــون أوليــاء األمــور هـم أكثــر معرفــة بتطــور القـدرات اإلبداعيــة لــد     )٢٠٠١

خاصة القراءة، والرسم والموسيقى والكتابـة والتـصميم، ولكـن يبـالغ بعـض أوليـاء األمـور           

في تقدير قدرات أبنائهم في حين يقلل البعض مـن هـذه القـدرات؛ ممـا يقلـل الثقـة فـي هـذا           

الترشــيح منفــردا، ولهــذا يفــضل اقترانــة بجهــة مرشِّــحة أخــرى، بينمــا يتمتــع األقــران بقــدرة      

ى معرفــة ذوي القــدرات المرتفعــة فيمــا بيــنهم، ولهــذا فهــذا النــوع مــن الترشــيح      كبيــرة علــ 

يفيد في تحديد الطلبة الموهوبين، وخصوصا طالب األقليات والقادمين مـن المنـاطق النائيـة       

والمحــرومين، كمــا يمتلــك بعــض الطلبــة مواهــب فنيــة وإبداعيــة متميــزة وعلميــة؛ وبالتــالي     

نامج تربوي خاص للطلبة ذوي القدرات العاليـة، ولكـن ال   فهم يرغبون في المشاركة في بر     
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يوجد مـن يـدعوهم للمـشاركة أو يرشـحهم، ولهـذا الـسبب يجـب أن يـشجع الطلبـة علـى            

 )Martinson, 1974( ،)cox et al,1985(، )٢٠٠١ديفيز وريم، .      (الترشيح الذاتي

رس الـشراكة تحـت   وقد اختارت الدراسة الحالية عينتها من الطالب الموهوبين بمدا     

، وقد استخدمت مؤسـسة موهبـة بالتعـاون مـع المركـز الـوطني         "موهبة"إشراف مؤسسة   

للقياس والتقويم في انتقـاء طـالب مـدارس الـشراكة ثـالث وسـائل مـن وسـائل اكتـشاف           

الترشــيحات، واتفـــاق الخبــراء، واختبــارات ومقــاييس الموهبـــة     : الطــالب الموهــوبين، وهــي   

امــت الدراســة الحاليــة بتحليــل المهــام والحاجــات اللغويــة لــدى هــؤالء   واإلبــداع،  ومــن ثـَـمَّ ق

 .  الطالب

 : عالقة الموهوبين بتحليل الحاجات والمهام اللغوية-سادسا

الطالب الموهوبين يمثلون شريحة خاصة، تتمتع بصفات وقدرات معينة تميزهم عـن     

 ومهـارات خاصـة   غيرهم من الطالب العاديين في جوانب متعـددة، فهـم يمتلكـون قـدرات         

تمكـــنهم مـــن القيـــام بأعمـــال وأداءات ابتكاريـــة، ال يـــستطيع اآلخـــرون مجـــاراتهم فيهـــا؛    

ولذلك فهذه النوعيـة مـن الطـالب تحتـاج إلـى عنايـة ورعايـة خاصـة، تمكـنهم مـن اسـتثمار                 

 .قدراتهم، وتوظيفها في خدمة أنفسهم وخدمة مجتمعاتهم التي يعيشون فيها

ها قدرات الطـالب الموهـوبين الجانـب اللغـوي، فهـم أكثـر       ومن الجوانب التي تظهر في     

قــدرة علــى التعبيــر عــن أنفــسهم أو عــن اآلخــرين، كمــا أنهــم يــستطيعون إبــداع منتجــات    

ــردة، مثــــل   ــة متفـ ــراء الحــــوارات،     : لغويـ ــاظرات، وإجـ ــايا، والتعليقــــات، والمنـ ــب، والوصـ الخطـ

إلذاعيــة، والمقــابالت   والكتابــات الــصحفية، واألحاديــث ا -والقــصص، ووصــف منــتج إبــداعي 

إلــخ؛ لــذا فــإن احتياجــاتهم ومتطلبــاتهم تزيــد عــن احتياجــات    ...الشخــصية، وإلقــاء األســئلة 

 .الطالب العاديين

وعلـــى ذلـــك فـــإن هـــؤالء الطـــالب تبـــرز لـــديهم حاجـــات لغويـــة معينـــة، يحتـــاجون إلـــى        

مــن التـدريب عليهــا إلشـباعها وتحقيقهــا، لكـن إشــباع الحاجـة اللغويــة دفعـة واحــدة يعـد        

األمور الصعبة؛ وذلك نظرا لتركُّب الحاجة اللغوية وصـعوبة تحقيقهـا كاملـة؛ ولـذلك فمـن           
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المُجــدِي أن يــتم تحليــل الحاجــة اللغويــة الكبــرى إلــى مهــام لغويــة صــغرى بحيــث يــسهل          

 .تحقيقها وإشباعها

: وقــد قــدم الباحــث نموذجــا هرميــا لتحليــل المهــام والحاجــات اللغويــة، فحاجــة مثــل        

يمكـن  .) نـشاط، أو فكـرة، أو مـشروع طالبـي    : ى تقديم عروض تقديمية لعـرض   القدرة عل (

 :تحليلها إلى المهام اللغوية التالية

 -المجـــسمات: عـــدم االقتـــصار علـــى العـــرض الـــشفهي فقـــط، وذلـــك باســـتخدام    .١

 .إلخ... األفالم الوثائقية-)البور بوينت( برنامج عارض الشرائح - البطاقات-الصور

 .الرئيسة في العرض دون الدخول في التفاصيلالتركيز على النقاط  .٢

 -بـروز الفكـرة  : عرض الفكرة أو المشروع أو النـشاط بتسلـسل منطقـي يتـضمن       .٣

 . الفوائد- نجاح الفكرة- الصعوبات-محاوالت التنفيذ

اســتخدام اللغــة البــسيطة الواضــحة التــي ال تُــشغل المــستمع عــن فهــم مــضمون      .٤

 .الفكرة أو المشروع

 .ختلفة للمستمعينمخاطبة الحواس الم .٥

 .تناسب العرض التقديمي مع الوقت المتاح .٦

وإذا ما نُظـر إلـى هـذا المهـام الجزئيـة؛ فإنـه يـسهل التـدريب عليهـا واكتـسابها مقارنـة              

بالحاجـة اللغويـة مكتملـة، كمـا أن تحليـل المهــام والحاجـات اللغويـة يـسهم فـي تــصميم          

ــذين يتم       ــؤالء الطـــالب الـ ــبة لهـ ــة المناسـ ــرامج اللغويـ ــة؛ وعلـــى هــــذا     البـ ــدرات خاصـ ــون بقـ تعـ

فالطالب الموهوبون لغويا أحوج الناس إلى تحليل المهام والحاجات اللغوية لـديهم؛ حتـى      

 .      تتم مراعاتها والتدريب عليها والعمل على إشباعها

 :اإلطار العملي

 :يشتمل هذا المحور على ما يلي

 . أدوات الدراسة )١(

 .نتائج الدراسة، وتحليلها، وتفسيرها  )٢(
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 :ويمكن تناول ذلك بشيء من التفصيل فيما يلي

 :أدوات الدراسة) ١(

 :تمثلت أدوات البحث الحالي في ثالث أدوات رئيسة، هي

 . استبانة المواقف التواصلية لمتعلمي اللغة العربية من الطالب الموهوبين لغويا-أوال

 .الموهوبين لغويا استبانة الحاجات اللغوية لمتعلمي اللغة العربية من الطالب -ثانيا

 استمارة تحليل المهام اللغوية لمتعلمـي اللغـة العربيـة مـن الطـالب الموهـوبين         -ثالثا

 .لغويا

 :ويمكن تناول هذه األدوات بشيء من التفصيل فيما يلي

 : استبانة المواقف التواصلية لمتعلمي اللغة العربية من الطالب الموهوبين-أوال

انة إلى تحديد المواقف التواصلية التـي يتوقـع أن يمـر    هدفت االستب : هدف االستبانة  -١

بهـا متعلمـو اللغـة العربيـة مـن الطـالب الموهـوبين فـي المرحلـة الثانويـة بالمملكــة           

 العربية السعودية

اعتمـــد الباحـــث علـــى مـــصادر متعـــددة فـــي بنـــاء مفـــردات      :  مـــصادر مـــادة االســـتبانة -٢

 : وهذه المصادر هي،االستبانة

ــو     ) أ( ــــ    االطـــالع علـــى البحـ ــات التـــي اهتمـــت ب تحليـــل خـــصائص الطـــالب    : ث والدراسـ

 تحليل الحاجـات اللغويـة لـدى    - تحليل مواقف االتصال اللغوي  -الموهوبين لغويا 

 .عربية، أم أجنبية:  سواء أكانت هذه الدراسات،متعلمي اللغة

مراجعــة أهــداف تعلــيم اللغــة العربيــة بــصفة عامــة، وفــي المرحلــة الثانويــة بــصفة     ) ب(

 .خاصة

خبرة الشخصية للباحـث، حيـث قـام بتحديـد بعـض مواقـف االتـصال اللغـوي لـدى           ال) ج(

أحـد المتخصـصين فــي منـاهج وطرائـق تعلــيم     : هـؤالء الموهـوبين؛ وذلـك باعتبــاره   

 .  اللغة العربية، والعاملين في هذا الميدان أيضا

 :قام الباحث بدراسة استطالعية تضمنت ما يلي) د(
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 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

بين؛ بهـــدف تحديـــد مواقـــف االتـــصال اللغـــوي التـــي     مالحظـــة هـــؤالء الطـــالب الموهـــو     -

 .يتعرضون لها

إجــراء مقــابالت شخــصية مـــع هــؤالء الطــالب؛ الســـتطالع آرائهــم، وتعــرف مواقـــف          -

 .االتصال اللغوي التي يتعرضون لها

 إجراء مقابالت شخـصية مـع العديـد مـن معلمـي اللغـة العربيـة فـي المرحلـة الثانويـة؛              -

 .لمواقفلتعرف آرائهم حول هذه ا

استطالع آراء الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعـات فـي ميـدان تعلـيم اللغـة             -

 .العربية

ومــن خــالل مــا ســبق تمكّــن الباحــث مــن اســتخالص مجموعــة مــن مواقــف االتــصال           

 .اللغوي  التي تمثل مفردات االستبانة الحالية

ن خـــالل المـــصادر قــام الباحـــث بـــصياغة عبــارات االســـتبانة مــ   :  تــصميم االســـتبانة -٣

 :السابقة، حيث اشتملت على محورين رئيسين للمواقف التواصلية، وهما

ــا ) ١٧(واشــــتمل هــــذا المحــــور علــــى   ): المواقــــف الــــشفهية (المحــــور األول   موقفــ

 . تواصليا

 .موقفا تواصليا) ١٣(واشتمل هذا المحور على ): المواقف الكتابية(المحور الثاني  

موقفـا تواصـليا، وقـد وضـع     ) ٣٠( المواقف التواصلية هو وبذلك يكون العدد الكلى لهذه   

 – متوســـطة –عاليــة  : (الباحــث أمـــام كــل موقـــف ثالثــة بـــدائل تبــين درجـــة األهميــة، وهـــي      

؛ ليـتم  )درجـة (، والثالـث  )درجتـان (، والثـاني  )ثالث درجات(، بحيث يأخذ البديل األول    )ضعيفة

 .﴾ أمام إحدى هذه البدائل√وضع عالمة ﴿ 

.        عــــدم التركيــــب فــــي المواقــــف .      ســــهولة العبــــارات ووضــــوحها : فيهــــاوقــــد رُوعــــي 

 .الدقة والتحديد
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ــورتها األوليــــة علـــى مجموعــــة مــــن     : صـــدق االســــتبانة  -٤ عُرضـــت االســــتبانة فــــي صـ

؛ للتأكد من صالحية مفرداتها للتطبيق، وقـد تمثلـت أهـم تعـديالت المحكمـين       ١المحكمين

 :فيما يلي

مناقـشة أطـراف متعـددة    : (لمواقف الـشفهية، وهـو  من ا) ١٥(حذف الموقف رقم    •

؛ نظـــرا لعموميتـــه، وتـــضمنه بـــصورة إجرائيـــة فـــي   )حـــول بعـــض اآلراء والمـــشاكل 

 .مواقف أخرى مذكورة في القائمة

؛ )اإلجابــة عــن األســئلة التــي توجــه إليــه   : (إضــافة موقــفٍ للمواقــف الــشفهية، وهــو   •

رضـون لـه كثيـرا، وقـد وضـع      وذلك نظرا الحتياج الطـالب إلـى هـذا الموقـف الـذي يتع      

 .هذا الموقف آخر موقف في المواقف الشفهية

) التعليق كتابيـا علـى الـصور   : (من المواقف الكتابية، وهو ) ٣(تعديل الموقف رقم     •

كتابــة زميــل، أو موقــف معــين، أو حادثــة، أو صــورة، أو    : التعليــق كتابيــا علــى : (إلــى

 .؛ ليصبح أكثر دقة وشمولية)فكرة معينة

كتابــة رســـالة  : (، وهمــا )١٣-١٢(قفين األخيـــرين فــي المواقــف الكتابيـــة   دمــج المــو   •

 الكتابة في المدونات الشخـصية الخاصـة بهـم     -إلكترونية عبر البريد اإللكتروني   

؛ وذلـك نظـرا النتمائهمـا إلـى موقـف واحـد، وهـو        ")اإلنترنـت "على الشبكة العالميـة   

 .قفين مختلفينالكتابة على الشبكة العالمية، فال حاجة لفصلهما كمو

وقـــد اســـتجاب الباحـــث للتعـــديالت الـــثالث األولـــى؛ نظـــرا لقـــوة التبريـــر العلمـــي لهـــا، أمـــا    

التعديل الرابـع، فلـم يـستجب لـه الباحـث؛ وذلـك ألن كتابـة الرسـائل الشخـصية تحتـاج إلـى               

مهـــارات تختلـــف عـــن المهـــارات التـــي تحتاجهـــا الكتابـــة فـــي المـــدونات الشخـــصية، فهمـــا     

في األسلوب والمهارات، وإن اشتركا في كونهمـا كتابـة علـى الـشبكة      موقفان مختلفان   

 .  العالمية، فالباحث يرى ضرورة فصلهما كموقفين مختلفين

                                     
 . أسماء المُحكَّمين على أدوات الدراسة الحالية): ٤(انظر الملحق رقم ) ١
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الغــالف، والمقدمــة التــي توضــح الهــدف مــن االســتبانة،      : وقــد اشــتملت االســتبانة علــى  

ــــتبانة ال     ــردات االسـ ــــين، ومفــ ــــسادة المُحَكَّمِـ ــى الـ ــ ــــة إل ــــات الموجهـ ــــين وبعــــض التعليمـ ثالثـ

بمحوريها الرئيسين، وفي ضوء تعديالت المحكمين تم التوصل إلى االسـتبانة فـي صـورتها      

فئـة متعلمــي  : موقفـا تواصـليا؛ ليــتم تطبيقهـا  علـى فئتـين، همـا      ) ٣٠(النهائيـة، والمكونـة مـن    

 ١.اللغة العربية من الطالب الموهوبين، وفئة معلمي ومعلمات اللغة العربية

؛ "ألفـا كرونبــاخ " حـساب ثبــات االسـتبانة باسـتخدام معامـل     تـم : ثبـات االسـتبانة   -٥

وذلــك لحــساب الثبــات واالتــساق الــداخلي لالســتبانة؛ حيــث إن هــذا المعامــل يعطــي قيمــة       

تقديريـــة لالرتبـــاط بـــين عينتـــين عـــشوائيتين مـــن المفـــردات المـــستمدة مـــن نطـــاق شـــامل    

م، ٢٠٠٠ود عـــالم، صـــالح الـــدين محمـــ  .(للمفـــردات التـــي تماثـــل مفـــردات كـــل مـــن العينتـــين    

؛ ممــا يــدل علــى قيمــة ثبــات   )٠٬٨٠٠(، وقــد بلــغ معامــل الثبــات لهــذه االســتبانة    )١٦٦-١٦٥ص

 .مرتفعة لالستبانة

تـم اختيـار عينـة البحـث التـي تجيـب عـن مفـردات االسـتبانة باتبـاع             : عينة البحـث   -٦

 :الخطوات التالية

 ٢٥(ت الموهوبات فئة الطالب الموهوبين والطالبا: قسمت العينة إلى فئتين، هما    )أ (

، وقد قـصد الباحـث المـساواة    ) معلما ومعلمة٢٥(، وفئة المعلمين والمعلمات   )طالبا وطالبة 

تفريـغ  : بين الفئتين في العدد؛ إليجاد قدر من الموضوعية في االسترشاد بـآراء الفئتـين عنـد        

 .االستبانات، وتحليلها، وتفسيرها

 شراكة؛ حيـث حـددت مؤسـسة   اختيرت العينة من المدارس التابعة لمدارس الـ      )ب (

باالشـــتراك مـــع المركـــز الـــوطني    " موهبـــة"الملـــك عبـــد العزيـــز ورجالـــه للموهبـــة واإلبـــداع     

، ووزارة التربيـة والتعلـيم الـسعودية فـصوال فـي بعـض المـدارس        "قيـاس "للقيـاس والتقـويم   

                                     
 االسـتبانة التـي تطبــق علـى الدارسـين هــي االسـتبانة نفـسها التــي تطبـق علـى المعلمــين، إال أن         : ملحوظـة ) ١(

الباحث كان يغير الغالف والتعليمات المتضمنة في المقدمة فقط ؛ لتناسب اللغة والتعليمات كل فريـق    
 .من الفريقين، أي أنها أداة واحدة
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التـي تـم تحديـدها؛ ليـدرس فيهـا هـؤالء الطـالب الموهوبـون منـاهج خاصـة بهـم، تــساعدهم            

ثـراء وتنميــة قـدراتهم اإلبداعيــة، ويـتم اختيـار الطلبــة الموهـوبين مــن خـالل مــشروع        علـى إ 

 المركــز الــوطني للقيــاس والتقــويم، حيــث تقــوم        مــستقل الختيــار الطلبــة بالــشراكة مــع    

نمـــوذج "بترشـــيح عـــدد مــن طلبتهـــا الموهـــوبين بنــاء علـــى    " قيــاس " المــدارس بالتعـــاون مـــع 

 وفــي حــال  ,ن قبــل معلمــي الطلبــة فــي مدارســهم     والــذي يعبــأ مــ   "ترشــيح المعلــم للطالــب  

إجمــــاع ثالثــــة معلمــــين علــــى امــــتالك الطالــــب لمعظــــم ســــمات الموهــــوبين يرشــــح ألداء     

؛ "اختبــارات قيــاس "اختبــارات قيــاس، ويقــوم الطلبــة المرشــحون مــن مدارســهم بــإجراء       

قيـاس، والمـدارس،   : الكتشاف الموهوبين منهم فـي موعـد ومكـان يـتم االتفـاق عليـه بـين        

 تقدم لمبادرة الشراكة مع المدارس القوائم النهائية ,"قياس"بعد إعالن نتائج اختبارات  و

وتُلْحِـــقُ  بأســماء الطلبـــة الموهـــوبين الـــذين ســـوف يـــتم إلحـــاقهم فـــي مـــدارس الـــشراكة،    

موهبــة الطلبــة المختــارين بــدءا مــن الــصف الرابــع االبتــدائي وحتــى تخــرُّجِهم مــن المرحلــة         

 :ون قد تم تحديد الطالب الموهوبين من خاللالثانوية، ومن هنا يك

 ".من خالل المعلمين"اتفاق الخبراء  -١

مــن خــالل االختبــار الــذي يقدمــه     " قيــاس ســمات الطــالب ومنتجــاتهم اإلبداعيــة      -٢

 ".مركز قياس المتبني اختبار تورانس لإلبداع بعد تقنينه وتبييئه على البيئة السعودية

 :الشراكة في أنحاء المملكة العربية السعودية والجدول التالي يوضح توزيع مدارس 
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 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

 1التوزيع الجغرافي لمدارس الشراكة في المملكة): ١(جدول رقم 

 : مدارس الشراكة بالرياض-أوال

المدرسة داخل  موقع اسم المدرسة
 الصفوف الدراسية الفئة الحي اسم الحي

 ثانوي بنين االزدهار شمال مدارس الرواد األهلية
ات مدارس منار

  ثانوي-متوسط  بنين االزدهار شمال الرياض األهلية

  متوسط-ابتدائي بنين الغدير شمال مدارس المناهج

 - متوسط -ابتدائي بنات النخيل شمال مدارس التربية األهلية
 ثانوي

مدارس التربية  ابتدائي بنين
 متوسط بنات الرحمانية شمال اإلسالمية

 - متوسط -ابتدائي بنين
 الناصرية وسط غرب مدارس الرياض ثانوي

  متوسط-ابتدائي  بنات

 ثانوي بنات الفالح شمال مدارس دار العلوم

 : مدارس الشراكة بالمنطقة الشرقية-ثانيا
 داخل المدرسة موقع المدينة اسم المدرسة

 المدينة
 الصفوف الدراسية الفئة الحي اسم

 
 – متوسط -ابتدائي بنين المريكبات وبجن

 ثانوي
مدارس الحصان 

 األهلية
 الدمام

 - متوسط -ابتدائي بنات المزرعية شمال
 ثانوي

مدارس الفيصلية 
 اإلسالمية

الحزام  غرب الخبر
 األخضر

 – متوسط -ابتدائي  بنات
 ثانوي
 

الجبيل  مدارس الدانة
 الصناعية

 ابتدائي بنين دارين شمال غربي

 

                                     
1 ) http://www.mawhiba.org/MawhibaPrograms/SchoolPartner/School/Selected-

Schools/Pages/Riyadh.aspx. 
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 هداية هداية إبراهيم الشيخ علي.د

  :نطقة جدة مدارس الشراكة بم-ثالثا

 المدرسة موقع اسم المدرسة
 المدينة داخل

 اسم
الصفوف الدراسيةالفئة الحي

مدارس دار الرواد 
 متوسط–ابتدائي بناتالشاطيء شمال النموذجية

مدارس التربية 
 متوسط-ابتدائي بناتالحمراء وسط غرب الحديثة

 ثانوي بنين الروضة شمالمدارس االندلس

ة مدارس الفيصلي
 متوسط بنينالعزيزية وسط للموهوبين

مدارس ابن 
 ثانوي بنين مشرفة وسط شرق خلدون

- متوسط -ابتدائي بنين
المطار  جنوبمدارس دار الفكر ثانوي

  ثانوي-متوسطبنات القديم

- متوسط -ابتدائي بنين النعيم شمالمدارس دار الذكر
 ثانوي

 

  :ة مكة مدارس الشراكة بمنطق-رابعا
 المدرسة موقع اسم المدرسة

 المدينة داخل
 اسم
الصفوف الدراسية الفئة الحي

مدارس 
 ابتدائي بنين طريق جدة مكة عبدالرحمن فقيه

 

   :الشراكة بمنطقة المدينة المنورة مدارس -خامسا

 المدرسة موقعاسم المدرسة
 المدينة داخل

 اسم
الصفوف الدراسية الفئة الحي

مدارس الملك 
 ابتدائي بنات   عبد العزيز

وقد تمثلـت عينـة البحـث الحـالي فـي عينـة قـصدية مـن بعـض مـدارس الـشراكة، والتـي              

 :تمثلت في



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٨١

 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

 -" بنــات -بنــين " مــدارس الحــصان األهليــة    -"بنــين "مــدارس منــارات الريــاض األهليــة     (

 ") بنات-بنين" مدارس الرياض -"بنين"األهلية مدارس الرواد 

 الطـــالب والطالبـــات، وكـــذلك المعلمـــين والمعلمـــات الـــذين يدرِّســـون   وقـــد تـــم اختيـــار 

 :لهؤالء الطالب والطالبات  من هذه المدارس التي تم تحديدها قصديا لسببين، هما

ــدارس            ــا ضـــمن مـ ــة الحاليـــة؛ حيـــث إنهـ ــدارس ممثلـــة لمجتمـــع الدراسـ أن هـــذه المـ

س، ووزارة مؤسـسة موهبــة، ومؤسـسة قيــا  : الـشراكة التــي تـم تحديــدها مـن قِبـَـلِ   

 .التربية والتعليم

وجــود عالقــات شخــصية مــع بعــض العـــاملين فــي هــذه المــدارس يــسَّرتْ تطبيـــق           

ــــى  ــ ــــصوصا عل ــــالي، وخــ ــــث الحــ ــــرا  : أدوات البحــ ــــك نظــ ــ ــــات؛ وذل ــــات، والمعلمــ ــ الطالب

 . لحساسية التطبيق على هذه الفئة بالمملكة

 -لهمــاأو: اســتخدم الباحــث أســلوبين فــي تطبيــق االســتبانة    : تطبيــق االســتبانة  -٧

الطــالب، أو المعلمـــين فقــط دون الطالبـــات أو المعلمـــات؛   : توزيعهــا بطريقـــة مباشــرة علـــى  

 عــن طريــق إعطائهــا لمعلمــين أو معلمــات     -لــصعوبة التواصــل المباشــر معهــم، وثانيهمــا    

زمالئهم المعلمين أو المعلمات، أو : بينهم وبين الباحث عالقة وصلة؛ وذلك لتوزيعها على  

الطالبــات، ثــم تجميعهــا مــنهم، والجــدول التــالي يوضــح التوزيــع العــددي   توصــيلها للطــالب أو 

 :للفئات الفرعية المندرجة تحت هذه الفئات

 

 جدول توزيعي لفئات عينة الدراسة): ٢(جدول رقم 
 العدد الفئة الفرعية م
 ١٦ الطالب الموهوبين ١
 ٩ الطالبات الموهوبات ٢
 ١٨ معلمي اللغة العربية  ٣
 ٧ غة العربيةمعلمات الل ٤
 ٥٠ المجموع 

 



 

 
متعلمي اللغة العربية من الموهوبين لغويا المهام اللغوية وإشباع حاجات االتصال اللغوي لدى٢٨٢

 هداية هداية إبراهيم الشيخ علي.د

 : استبانة الحاجات اللغوية لمتعلمي اللغة العربية من الطالب الموهوبين-ثانيا

بُنِيَتْ هذه االستبانة فـي ضـوء االسـتبانة الـسابقة، فقـد قـام الباحـث بتحويـل المواقـف           

فقـط بمــا  التواصـلية النهائيـة إلـى حاجـات لغويـة، فـالتغيير يعتبـر تغيـرا شـكليا فـي الـصياغة            

يحولهــا إلــى حاجــة لغويــة تبــرز فــي الموقــف التواصــلية، لكــن المــضمون واحــد؛ ولهــذا فــإن           

الباحـــث كـــان ينبـــه العينـــة التـــي طُبقـــت عليهـــا أدوات الدراســـة الحاليـــة أن هـــذه االســـتبانة    

الخاصة بالحاجات اللغوية قد خرجـت مـن رحـم اسـتبانة المواقـف التواصـلية، وحُوِّلـتْ مـن              

صلية إلى حاجات لغوية في مواقـف االتـصال اللغـوي، وعلـى هـذا فاسـتبانة         مجرد مواقف توا  

 :الحاجات اللغوية تتكون من محورين رئيسين أيضا، وهما

 .مفردة) ١٧(وهذه قد بلغ عدد مفرداتها :  الحاجات اللغوية في المواقف الشفهية

 .مفردة) ١٣(وهذه قد بلغ عدد مفرداتها : الحاجات اللغوية في المواقف الكتابية

ومن هنا يتضح أن مكونات استبانة الحاجات اللغوية هـي مكونـات اسـتبانة المواقـف       

ــتبانة           ــذت هــــذه االســ ــذا فقــــد أخــ ــدة؛ ولهــ ــا وجهــــان لعملــــة واحــ ــلية نفــــسها، فهمــ التواصــ

صـياغة المفـردات،   : اإلجراءات نفسها التي أخذتها استبانة المواقف التواصلية، مـن حيـث       

ر العينــة، والتطبيــق عليهــا، إال أن نــسبة الثبــات فــي هــذه      وحــساب الــصدق والثبــات، واختيــا   

؛ ممــا يــدل علــى   )٠٬٨٠٠(بينمــا بلــغ فــي اســتبانة المواقــف التواصــلية      )٠٬٧٩٠(االســتبانة بلــغ  

تماثل نسبة الثبات بينهما؛ وذلك يرجع إلدراك العينة التي تم التطبيق عليها أن االستبانة      

 خاصة وأن العينة التي طبقت عليها االستبانة األولى الثانية مبنية في ضوء االستبانة األولى،

هــي العينــة نفــسها التــي طبقــت عليهــا االســـتبانة الثانيــة؛ وباعتبــار مــا ســبق فــإن الباحـــث            

 .سيكتفي بما تم عرضه في األداة األولى؛ التحادهما في الخطوات واإلجراءات

 :الب الموهوبين لغويا استمارة المهام اللغوية لمتعلمي اللغة العربية من الط-ثالثا

ــــ         ــتين ب ــتبانتين الــــسابقتين الخاصـ ــوء مــــا تـــم التوصـــل إليــــه فـــي االسـ المواقــــف : فـــي ضـ

التواصلية، والحاجات اللغوية؛ قام الباحث بتحديد المهام اللغوية التي تساعد على إشباع   

 .الحاجات اللغوية في مواقف االتصال اللغوي، والتي تبلورت في صورة هذه االستمارة



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٨٣

 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

هــدفت االســتمارة إلــى تحديــد المهــام اللغويــة الــصغرى التــي        :  االســتمارة هــدف  -١

مـصممي المنـاهج، ومعـدي الحقائـب     : تندرج تحت الحاجات اللغوية الكبرى؛ مما ييسر على 

 تــضمين هــذه المهــام اللغويــة فــي منــاهجهم وحقــائبهم التدريبيــة     - فيمــا بعــد  –التدريبيــة 

 .التحليلية للمهام اللغويةالتي يمكن تأليفها في ضوء هذه الدراسة 

اعتمـد الباحـث علــى مـصادر متعـددة فــي بنـاء مفــردات      :  مـصادر إعـداد االســتمارة    -٢

 :االستمارة، وهذه المصادر هي

مراجعــة أهــداف تعلــيم اللغــة العربيــة بــصفة عامــة، وفــي المرحلــة الثانويــة بــصفة           )أ(

 .خاصة

ام أسلوب تحليل المهمة، االطالع على البحوث والدراسات التي اهتمت باستخد) ب(

 .عربية، أم أجنبية: سواء أكانت هذه الدراسات

الخبرة الشخصية للباحث، حيث قـام بتحليـل بعـض المهـام اللغويـة التـي تتـرجم             ) ج(

أحــد المتخصــصين فــي  : فــي مجموعهــا الحاجــة اللغويــة التــي تنــدرج تحتهــا؛ وذلــك باعتبــاره  

 .  ن في هذا الميدان أيضامناهج وطرائق تعليم اللغة العربية، والعاملي

مالحظة السلوك اللغوي لهؤالء الطالب الموهوبين لفتـرات طويلـة؛ بهـدف تحديـد        ) د(

 .المهام اللغوية التي يحتاجون إليها إلشباع حاجاتهم اللغوية في المواقف التواصلية

إجراء مقابالت شخصية مع هؤالء الطالب؛ لتعرف المهام اللغوية التـي يحتـاجون        ) ه(

 .لها

إجراء مقابالت شخصية مع العديد من معلمي اللغة العربيـة فـي المرحلـة الثانويـة؛          ) و(

 .لتعرف آرائهم حول هذه المهام اللغوية

اســـتطالع آراء الخبـــراء والمتخصـــصين مـــن أســـاتذة الجامعـــات فـــي ميـــدان تعلـــيم   ) ز(

هـــوبين اللغــة العربيــة حـــول هــذه المهــام اللغويـــة، ومــدى ترجمتهــا لحاجـــات الطــالب المو       

 .اللغوية في مواقف االتصال اللغوي في المرحلة الثانوية



 

 
متعلمي اللغة العربية من الموهوبين لغويا المهام اللغوية وإشباع حاجات االتصال اللغوي لدى٢٨٤

 هداية هداية إبراهيم الشيخ علي.د

 ومن خـالل مـا سـبق تمكّـن الباحـث مـن اسـتخالص مجموعـة مـن مواقـف االتـصال                   

 .اللغوي  التي تمثل مفردات االستبانة الحالية

قـام الباحـث بـصياغة عبـارات االسـتمارة مـن خـالل المـصادر         : تصميم االسـتمارة   -٣

ع الباحـث فـي النهـر األول الحاجـات اللغويـة فـي مواقـف االتـصال اللغـوي،            وقد وضـ   ،السابقة

ثـم وضـع فـي النهـر الثـاني المهـام اللغويـة التـي تنـدرج تحـت هـذه الحاجـات، فقـد تـمَّ مقابلـة                

كل حاجة لغوية بمهامها اللغوية المكونة لها، وقد بلـغ مجمـوع المهـام اللغويـة فـي هـذه        

 : غوية، قسِّمتْ على محورين، همامهمة ل) ٢٧١(االستمارة 

): المهام اللغوية التابعة للحاجات اللغوية فـي المواقـف الـشفهية   (المحور األول    •

 . مهمة لغوية) ١٤٧(واشتمل هذا المحور على 

): المهام اللغويـة التابعـة للحاجـات اللغويـة فـي المواقـف الكتابيـة       (المحور الثاني    •

 .لغويةمهمة ) ١٢٤(واشتمل هذا المحور على 

وقد وضع الباحـث أمـام المهـام اللغويـة سـتة بـدائل، ثالثـة منهـا تبـين درجـة التناسـب،                 

 –مرتفعـة  : (، والثالثة األخرى تبين درجة األهميـة، وهـي  ) ضعيفة – متوسطة   –عالية  : (وهي

، والثـــاني )ثـــالث درجـــات (، حيـــث يأخـــذ البـــديل األول فـــي كـــل منهمـــا   ) ضـــعيفة–متوســـطة 

 ١.﴾ أمام إحدى هذه البدائل√؛ ليتم وضع عالمة ﴿ )درجة(، والثالث )درجتان(

عُرضــت االســتمارة فــي صــورتها األوليــة علــى مجموعــة مــن    : تحكــيم االســتمارة -٤

 :المحكمين؛ لالستفادة من آرائهم ومقترحاتهم حول

 .مدى تناسب المهام اللغوية للحاجة اللغوية التي تعبر عنها 

 .اللغويةدرجة أهمية هذه المهام بالنسبة للحاجات  

 .الصياغة اللغوية 

     وقـد قــدم المحكمــون بعـض التعــديالت التــي أثـرت هــذه االســتمارة، ومـن أهــم هــذه       

 :التعديالت ما يلي

                                     
 ".الصورة النهائية"استمارة تحليل المهام اللغوية ): ٣(انظر الملحق رقم )  1



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٨٥

 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

: في المواقف الشفهية، وهي) ١(في الحاجة اللغوية رقم  ) ٦(إضافة المهمة رقم     •

 ).الفكر، والعاطفة: التنويع بين مخاطبة(

فــي المواقــف الــشفهية،   ) ٤(جــة اللغويــة رقــم   فــي الحا) ٧(تعــديل المهمــة رقــم    •

اسـتخدام اللغـة الفـصيحة الواضـحة البعيـدة      (إلـى  ) استخدام اللغة الفصحى الراقية   : (وهي

 ).اللغة اإلعالمية أو لغة المثقفين(عن التقعر واالبتذال 

: في المواقف الكتابية، وهـي ) ٥(في الحاجة اللغوية رقم  ) ٨(حذف المهمة رقم     •

؛ وذلــك لتــضمنها فــي المهمــة  )آلراء الشخــصية لمــن يــسجل النـدوة أو المــؤتمر  عـدم إبــراز ا (

كتابة اآلراء والمقترحات المطروحة بموضـوعية وحياديـة، دون   (، والتي تنص على    )٥(رقم  

 ).إبراز الرأي الشخصي

وقــد اســتجاب الباحــث لهــذه التعــديالت؛ نظــرا لوجاهتهــا، ودقــة تبريرهــا العلمــي، ولمــا        

ــراء ال   ــا مــــن ثــ ــوء     فيهــ ــة، وفــــي ضــ ــام اللغويــ ــتمارة تحليــــل المهــ ــين  : ســ تعــــديالت المحكمــ

؛ تــم )%٧٠(ومقترحــاتهم، والنــسبة التــي حــددها الباحــث لقبــول المفــردة أو حــذفها، وهــي     

مهمــة لغويــة مقــسمةً  ) ٥٤٢(التوصــل إلــى االســتمارة فــي صــورتها النهائيــة، والمكونــة مــن     

حــسب ) ف الــشفهية والكتابيــة حاجــة لغويــة فــي المواقــ ٣٠(علــى عــدد الحاجــات اللغويــة  

 . طبيعة كل حاجة وما تحتاجه من مهام لغوية

 :تحليل النتائج وتفسيرها

اإلجابـة عـن أسـئلة    : يستهدف هذا الجزء تحليل نتائج الدراسة الحالية؛ وذلـك بهـدف    

البحــث الحــالي، والتحقــق مــن فروضــه، ويمكــن تنــاول ذلــك بــشيء مــن التحليــل والتفــصيل       

 :فيما يلي

مـا أهـم مواقـف االتـصال اللغـوي التـي       : (إلجابـة عـن التـساؤل األول، وهـو    بالنسبة ل  )١(

 )يتعرض لها متعلمو اللغة العربية من الطالب الموهوبين؟

توصـل الباحـث إلــى قائمـة بــالمواقف التواصـلية التـي يتعــرض لهـا متعلمــو اللغـة العربيــة         

 الـسعودية، بلغـت هـذه    من الطالب الموهوبين لغويا في المرحلة الثانوية بالمملكـة العربيـة   
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موقفـا كتابيـا، والجـدول التــالي    ) ١٣(موقفــا شـفهيا، و ) ١٧(موقفـا تواصـليا، منهـا    ) ٣٠(القائمـة  

 :يوضح هذه المواقف كما يلي

 المواقف التواصلية التي يتعرض لها الموهوبون لغويا): ٣(جدول رقم 
 المواقف التواصلية م

 : المواقف الشفهية-أوال 
 .حفليةالخطابة الم.١
 .الحديث اإلذاعي المدرسي.٢
 .وصف منتج من إبداع الطالب يقدمونه من خالل معرض لمنتجاتهم اإلبداعية.٣
 . الصحافة- التلفاز-اإلذاعة: المقابالت اإلعالمية التي تُجرى مع الطالب في.٤
 .نشاط، أو فكرة، أو مشروع طالبي: العروض التقديمية التي يقدمها الطالب لعرض.٥
 . قصة أو موقفسرد.٦
 .موقف، أو فكرة، أو رأي، أو صورة، أو مشهد: التعليقات الشفهية على.٧
 .إلقاء األخبار.٨
 .المناظرة حول بعض المشكالت والقضايا.٩
 .عرض بعض وجهات النظر والمطالب نيابة عن زمالئهم الطالب.١٠
 .التعبير عن آرائهم الشخصية في مشكلة أو موقف معينين.١١
مات في مواقف حياتية معينـة، كالترحيـب بزميـل أو مـدرس جديـد، أو وداع آخـر، أو        إلقاء الكل .١٢

 .إلخ...في افتتاح معرض مدرسي، أو رثاء شهيد أو زميل
 .التقارير الشفوية.١٣
 .فن اإللقاء.١٤
 .وصف مشهد أو موقف أو صورة.١٥
 .األسئلة الشفهية.١٦
 .اإلجابة عن األسئلة التي توجه إليه.١٧

 : الكتابية المواقف-ثانيا 
 .كتابة كلمة في مناسبة معينة.١
 .تلخيص درس أو قصة أو موضوع.٢
 . كتابة زميل، أو موقف معين، أو حادثة، أو صورة، أو فكرة معينة: التعليق كتابيا على.٣
 .كتابة دعوة لشخصية مشهورة لحضور مناسبة طالبية معينة.٤
 . لطالبالندوات، والمؤتمرات، التي يقيمها ا: تسجيل وقائع.٥
 .تقديم مقترح أو تصور حول مشكلة مدرسية أو مجتمعية معينة.٦
 .توجيه شكوى طالبية حول مشكلة ما.٧
 .كتابة موضوعات التعبير التي يطلبها المعلمون.٨
 .إكمال قصة ناقصة بما يتمشى مع االتجاه الفكري لمضمون القصة.٩
 .كتابة تقرير حول ظاهرة أو مشكلة معينة.١٠
 .إلخ... لغز- مسابقة- معلومة- فكرة- هل تعلم-مقال:  األنشطة الالصفية، مثلكتابة بعض.١١
 .كتابة رسالة إلكترونية عبر البريد اإللكتروني.١٢
 ). اإلنترنت(الكتابة في المدونات الشخصية الخاصة بهم على الشبكة العالمية .١٣



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٨٧

 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

ك بعـــد وبعــد تجميـــع هـــذه المواقـــف قـــام الباحـــث بعرضـــها علـــى عينـــة الدراســـة، وذلـــ   

؛ لبيــان درجــة أهميــة هــذه المواقــف لــدى الفئــات المختلفــة فــي    ١وضــعها فــي شــكل اســتبانة 

عينـة الدراســة، وقــد قــام الباحــث بتفريــغ التكـرارات المعبــرة عــن اســتجابات العينــة تجــاه     

مفــردات االســتبانة، ثــم قــام باســتخراج الــوزن النــسبي لكــل مفــردة؛ ليــسهل ترتيــب هــذه        

مية، وقد فرز الباحث هذه األوزان النسبية في ضوء حساب طاقة المواقف تبعا لدرجة األه   

 :المدى لمستوى األهمية، والتي تبرز من خالل هذا التصنيف

 ).٣: ٢٫٥٠(هي التي تتراوح أوزانها النسبية بين : المواقف عالية األهمية  )أ (

 ).٢٫٤٩: ١٫٥٠(هي التي تتراوح أوزانها النسبية بين : المواقف متوسطة األهمية )ب (

 ).١: ١٫٤٩(هي التي تتراوح أوزانها النسبية بين : واقف ضعيفة األهميةالم  )ج (

 :    والجدول التالي يوضح ترتيب هذه الحاجات تبعا لدرجة األهمية

 ترتيب الحاجات اللغوبة تبعا لدرجة األهمية): ٤(جدول رقم 

 الحاجات عالية األهمية التصنيف
الحاجات متوسطة 

 األهمية
 

الحاجات ضعيفة 
 يةاألهم

أرقام 
 الحاجات

 :في المواقف الشفهية
٩ -٨ -٧ -٦ -٤ -٣ -٢ -١- 

١٧ -١٦ -١٥ -١٤ -١٣ -١٢ -١٠. 
 :في المواقف الكتابية

٩ -٨ -٧ -٦ -٥ -٤ -٣ -٢- 
١٣ -١٢ -١١ -١٠. 

في المواقف 
 :الشفهية

١١ -٥ 
في المواقف 
 :الكتابية
١ 

 

 ال يوجد

 صفر ٣ ٢٧ العدد

تــي حــصلت علــى درجــة عاليــة مــن األهميــة   المواقــف ال أن ويتــضح مــن الجــدول الــسابق 

موقفــا تواصــليا، أمــا المواقــف التــي حــصلت علــى درجــة    ) ٢٧(كانــت هــي األعلــى، فقــد بلغــت   

 مواقــف، بينمــا لــم يكــن هنــاك مواقــف حــصلت علــى      ٣متوســطة مــن األهميــة، فقــد بلغــت   

درجــة ضــعيفة، وهــذا يمكــن تفــسيره بــأن المتعلمــين والمعلمــين يــشعرون بأهميــة هــذه            

                                     
 ".الشكل النهائي" استبانة الحاجات اللغوية في مواقف االتصال اللغوي): ٢( انظر الملحق رقم )١(
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ف التواصلية، وضرورة مرور الطالب بهـا، وتـدريبهم علـى التواصـل الجيـد فيهـا؛ ولهـذا             المواق

ــلية     ــذه المواقــــف التواصــ ــة األهميــــة  –أخــــذت هــ ــتجابات   - عاليــ ــي اســ ــصيبَ األكبــــرَ فــ : النــ

المتعلمــين، والمعلمــين، تجــاه اســتبانة المواقــف التواصــلية؛ ممــا يــدل علــى الــشعور القــوي        

 لــدى متعلمـــي اللغــة العربيــة مــن الطــالب الموهــوبين فـــي       بأهميــة هــذه المواقــف التواصــلية    

 .المرحلة الثانوية

رشــدي طعيمــة، (وتتفــق هــذه النتيجــة التــي توصــلت إليهــا الدراســة الحاليــة مــع دراســة   

التــي دعــت إلــى ضــرورة تحديــد المواقــف العامــة التــي يتوقــع أن يمــر بهــا         ) ٢٢-٨م، ص١٩٨٢

ا إلــى احتياجــات لغويــة وثقافيــة معينــة؛ بمــا    الدارســون للغــة العربيــة، والتــي يحتــاجون فيهــ   

يمكــــنهم مــــن االتــــصال بمتحــــدثي العربيــــة فــــي أقطارهــــا المختلفــــة إذا مــــا أشــــبعت هــــذه    

 .  الحاجات التي يفتقرون إليها

التــي أكــدت ضــرورة االهتمــام   )٢٥م، ص٢٠٠٩هدايــة إبــراهيم، (كمـا تتفــق مــع دراســة  

ة التـــي يحتـــاج إليهـــا الطـــالب فـــي هـــذه  بتحديـــد مواقـــف االتـــصال اللغـــوي، والحاجـــات اللغويـــ 

المواقـف، كمـا بينـت أن الـصعوبات التــي يعـاني منهـا الطـالب فــي التواصـل اللغـوي فـي كثيــر           

من المواقف التواصلية يعود إلى أن هذه المواقف تحتاج إلى اكتساب المتعلمـين لمهـارات     

تواصلية والحاجات معينة في ضوء احتياجاتهم اللغوية؛ مما يبرز ضرورة تحديد المواقف ال  

 .        اللغوية التي تظهر في هذه المواقف لدى الطالب

 .وبهذا يكون الباحث قد أجاب عن التساؤل األول من تساؤالت الدراسة الحالية

ما الحاجات اللغويـة التـي يحتـاج إليهـا     : (بالنسبة لإلجابة عن التساؤل الثاني، وهو   )٢(

 )ين في مواقف االتصال اللغوي؟متعلمو اللغة العربية من الطالب الموهوب

توصل الباحث إلى قائمة بالحاجات اللغوية التي يحتاج إليها متعلمـو اللغـة العربيـة مـن       

حاجـة لغويـة، منهـا    ) ٣٠(الطالب الموهوبين لغويا في المرحلة الثانويـة، بلغـت هـذه القائمـة          

لجــدول التــالي  حاجــة فــي المواقــف الكتابيــة، وا   ) ١٣(حاجــة فــي المواقــف الــشفهية، و   ) ١٧(

 :يوضح هذه الحاجات كما يلي
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 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

 الحاجات اللغوية في مواقف االتصال اللغوي): ٥(جدول رقم 
 الحاجات اللغوية م

في المواقف الشفهية-أوال   )أحتاج إلى: ( 
 .تقديم خطبة محفلية جيدة ومالئمة للموقف والجمهور المخاطب.١
 .التحدث في اإلذاعة المدرسية بطالقة ودقة.٢
وصــف منــتج مــن إبـــداعي أو مــن إبــداع زمالئـــي الطــالب نقدمــه مـــن خــالل معــرض للمنتجـــات           .٣

 .اإلبداعية
 . الصحافة بحرفية وثقة- التلفاز-اإلذاعة: القدرة على إجراء المقابالت اإلعالمية في.٤
 .نشاط، أو فكرة، أو مشروع طالبي: القدرة على تقديم عروض تقديمية لعرض.٥
 .لوب جذاب وشائقسرد قصة أو موقف بأس.٦
 .موقف، أو فكرة، أو رأي، أو صورة، أو مشهد: إجادة التعليقات الشفهية على.٧
 .إلقاء األخبار بصورة الئقة ومناسبة.٨
 .القدرة على المناظرة حول بعض المشكالت والقضايا.٩
 .عرض بعض وجهات النظر والمطالب نيابة عن زمالئي الطالب.١٠
 .شخصية في مشكلة ما أو موقف معينإجادة التعبير عن آرائي ال.١١
إلقاء الكلمات في مواقف حياتية معينة بكفاءة وفعالية، كالترحيب بزميل أو مدرس جديـد،    .١٢

 .إلخ...أو وداع آخر، أو في افتتاح معرض مدرسي، أو رثاء شهيد أو زميل
 .القدرة على صياغة التقارير الشفوية وعرضها بصورة جيدة.١٣
 .أقدمه شفهيااإللقاء الجيد لما .١٤
 .القدرة على وصف مشهد أو موقف أو صورة.١٥
 .القدرة على الصياغة الجيدة لألسئلة الشفهية.١٦
 .اإلجابة عن األسئلة التي توجه إلي بصورة جيدة.١٧
في المواقف الكتابية-ثانيا   )أحتاج إلى: ( 
 .القدرة على كتابة كلمة في مناسبة معينة بصورة جيدة-١
 . أو موضوع بما ال يؤثر على المعنىتلخيص درس أو قصة-٢
 . صورة، أو موقف، أو فكرة بتعليقات جذابة ومعبرة: التعليق كتابيا على-٣
 .كتابة دعوة لشخصية مشهورة لحضور مناسبة طالبية معينة-٤
 . الندوات، والمؤتمرات، التي يقيمها الطالب: تسجيل وقائع-٥
 .مجتمعية معينةتقديم مقترح أو تصور حول مشكلة مدرسية أو -٦
 .القدرة على توجيه شكوى نيابة عن الطالب حول مشكلة ما-٧
 .كتابة موضوعات التعبير التي يطلبها المعلمون بصورة جيدة-٨
 .إكمال قصة ناقصة بما يتمشى مع االتجاه الفكري لمضمون القصة-٩
 .كتابة تقرير حول ظاهرة أو مشكلة معينة-١٠
 - مـــسابقة- معلومــة - فكــرة - هــل تعلــم  -مقـــال: مثــل كتابــة بعــض األنــشطة الالصــفية،     -١١

 .إلخ...لغز
 .إجادة كتابة الرسائل اإللكترونية عبر البريد اإللكتروني-١٢
 ). اإلنترنت(إجادة الكتابة في مدونتي الشخصية على الشبكة العالمية -١٣
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وقــد قــام الباحــث بتجميــع هــذه الحاجــات وعرضــها علــى عينــة الدراســة، وذلــك بعــد           

؛ لبيــان درجـة أهميــة هـذه الحاجــات لـدى الفئــات المختلفـة فــي      ١كل اسـتبانة وضـعها فـي شــ  

عينـة الدراســة، وقــد قــام الباحــث بتفريــغ التكـرارات المعبــرة عــن اســتجابات العينــة تجــاه     

مفــردات االســتبانة، ثــم قــام باســتخراج الــوزن النــسبي لكــل مفــردة؛ ليــسهل ترتيــب هــذه        

احــث هــذه األوزان النــسبية فــي ضــوء حــساب     الحاجــات تبعــا لدرجــة األهميــة، وقــد فــرز الب    

 :طاقة المدى لمستوى األهمية، والتي تبرز من خالل هذا التصنيف

: ٢٫٥٠(هــي الحاجـات التـي تتــراوح أوزانهـا النـسبية بــين     : الحاجـات عاليـة األهميـة     ) أ(

٣.( 

هـــي الحاجـــات التـــي تتـــراوح أوزانهـــا النـــسبية بـــين  : الحاجــات متوســـطة األهميـــة   ) ب(

)٢٫٤٩: ١٫٥٠.( 

: ١٫٤٩(هي الحاجات التي تتـراوح أوزانهـا النـسبية بـين       : اجات ضعيفة األهمية  الح  ) ج(

١.( 

 : والجدول التالي يوضح ترتيب هذه الحاجات تبعا لدرجة األهمية الموضحة أعاله

 ترتيب الحاجات اللغوية تبعا لدرجة األهمية): ٦(جدول رقم 

 الحاجات عالية األهمية التصنيف
 

الحاجات متوسطة 
 األهمية

 

الحاجات ضعيفة 
 األهمية

 

أرقام 
 الحاجات

 :في المواقف الشفهية
٩ -٨ -٧ -٦ -٥ -٤ -٣ -٢ -١- 

١٧ -١٦ -١٥ -١٤ -١٣ -١٢ -١١ -١٠. 
 :في المواقف الكتابية

٩ -٨ -٧ -٦ -٥ -٤ -٣ -٢ -١- 
١٣ -١٢ -١١ -١٠. 

 ال يوجد
 

 ال يوجد

 صفر صفر ٣٠ العدد

المواقــف : ة، ســواء أكانــت فــي كــل الحاجــات اللغويــ  أن ويتــضح مــن الجــدول الــسابق  

الشفهية، أم في المواقف الكتابية قد حصلت على درجة عالية األهمية، ولم يـأت أي منهـا    

                                     
 ".الشكل النهائي" استبانة الحاجات اللغوية في مواقف االتصال اللغوي): ٢(لحق رقم انظر الم)  1



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٩١

 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

متوسطا وال ضعيفا رغم تأكيد الباحث للعينة التي طبق عليهـا اسـتبانة الحاجـات اللغويـة        

 وهـي بـذلك   أن هذه االستبانة مشتقة من االستبانة الـسابقة الخاصـة بـالمواقف التواصـلية،       

تتفق في مجملها مع نتائج استبانة المواقف التواصلية التي أكدت أهمية معظـم المواقـف     

التواصلية،إال أن هذا التغير الطفيف مقارنة بنتائج استبانة المواقف التواصلية ربما يعزى إلى 

ــذه          ــات اللغويـــة؛ أشـــعر الطـــالب والمعلمـــين بأهميـــة هـ أن تـــسمية هـــذه االســـتبانة بالحاجـ

ــر أهميـــة مـــن المواقـــف          الحا ــا فـــي صـــورة أكثـ ــة، وأبرزهـ ــرورة استقـــصائها كاملـ جـــات، وضـ

نفــسها، ومــن هنــا تتــضح الدرجــة العاليــة التــي حــصلت عليهــا هــذه الحاجــات اللغويــة مــن             

 .األهمية

ــــة        ــــع دراسـ ــــة مـ ــــة الحاليـ ــا الدراسـ ــ ــــلت إليهـ ــــي توصـ ــــة التـ ــــذه النتيجـ ــــق هـ ــــة (وتتفـ هدايـ

د أهــم الحاجــات اللغويــة لــدى متعلمــي     التــي ســعت إلــى تحديــ   ) ٤٩:٦٢م،ص٢٠٠٩إبــراهيم،

ــ                حاجـة  ) ١٠٠(اللغة العربية الناطقين بغيرهـا، فقـد توصـلت هـذه الدراسـة إلـى إعـداد قائمـة ب

مجاال رئيسا، وتمَّ ترتيبها تبعـا لدرجـة األهميـة مـن خـالل اسـتطالع        ) ١٢(لغوية، وزعتْ على    

يم الحاجـات اللغويــة ذات  آراء الطـالب والمعلمـين، كمــا وصـَّتْ هــذه الدراسـة بـضرورة تقــد     

فــي البــرامج اللغويــة لتعلــيم اللغــة العربيــة، ثــم االنتقــال إلــى    ) عاليــة األهميــة(المرتبــة األولــى 

الحاجــات متوســطة األهميــة، أمــا الحاجــات ضــعيفة األهميــة فــيمكن تقــديمها فــي البــرامج    

 .الحرة أو الكتب اإلضافية

-Abd-Alkhliq Al) (خـالق الـضبياني  عبـد ال (ومما يؤكد نتيجة الدراسة الحالية دراسـة  

dabyanyhttp://www.yemen- ic.info  (        التـي أثبتـت ضـعف مـستوى الطـالب فـي المهـارات

اللغوية؛ نظرا لعدم مراعـاة المنـاهج الدراسـية لحاجـات الدارسـين؛ األمـر الـذي يبـرز ضـرورة               

ــــا    ــ ــ ــ ــــصميم المن ــ ــ ــ ــد ت ــ ــ ــ ــــات عنـ ــ ــ ــــذه الحاجــ ــ ــ ــاة هــ ــ ــ ــ ــــة  مراعـ ــ ــ ــة، ودراســ ــ ــ ــ ــــر (هج التعليميـ ــ ــ ناصــ

مـا يــستطيع  : ، التـي أشــارت إلـى وجـود فجــوة بـين    )http://www.faculty.ksu.edu.saالغـالي، 

الطالب القيام به، ومـا هـم بحاجـة إلـى أن يكونـوا قـادرين علـى القيـام بـه فـي المواقـف التـي                  



 

 
متعلمي اللغة العربية من الموهوبين لغويا المهام اللغوية وإشباع حاجات االتصال اللغوي لدى٢٩٢

 هداية هداية إبراهيم الشيخ علي.د

 بهـا عنـد   يتعرضون لها، وذلك بـسبب افتقـارهم إلـى حاجـات لغويـة معينـة ينبغـي االهتمـام          

 .إعداد المواد التعليمية لمتعلمي العربية

 .وبهذا يكون الباحث قد أجاب عن التساؤل األول من تساؤالت الدراسة الحالية

ــو      )٣( ــث، وهـ ــة عـــن التـــساؤل الثالـ ــين متوســـطي      :( بالنـــسبة لإلجابـ ــدى الفـــرق بـ ــا مـ مـ

الطــالب مــن جهــة، والمعلمــين مــن جهــة أخــرى تجــاه اســتبانة مواقــف االتــصال           : درجــات

 )اللغوي؟

؛ وذلـك بهـدف حـساب    )ت( وهـو اختبـار  ،استخدم الباحث أحد المعالجـات اإلحـصائية     

ــروق بــــين متوســـطات درجــــات   ــالب، والمعلمــــين  : الفـ ــة ت -الطـ ــمَّ بيــــان  - أي قيمـ ، ومــــن ثَـ

دالـة، أم غيــر دالــة علــى وجــود   : مـستوى داللــة هــذه الفــروق؛ لبيـان مــا إذا كانــت هــذه الفــروق   

 :  ، والجدوالن التاليان يوضحان ذلكاختالف بين هذه المتوسطات

نتائج اختبار ت للفروق بين المعلمين والمتعلمين في التقديرات الرقمية ) ٧(جدول رقم 

 )المواقف الشفوية(الستجاباتهم على استبانة المواقف التواصلية 
االنحراف  المتوسط العينة

 الداللة درجة الحرية ت المحسوبة المعياري

 2.58070 48.0800 معلمين
 2.62805 47.6400 طالب

.597 
 غير دالة 48 

نتائج اختبار ت للفروق بين المعلمين والمتعلمين في التقديرات الرقمية ) ٨(جدول رقم 

 )المواقف الكتابية(على استبانة المواقف التواصلية  الستجاباتهم
 الداللة درجة الحرية ت المحسوبة االنحراف المعياري المتوسط العينة
 2.34521 33.4000 معلمين
 2.83019 35.5200 طالب

2.884 
 غير دالة 48 

 :وبتحليل الجدولين السابقين يمكن مالحظة ما يلي

، )٤٧٫٦٤٠٠(بلغت الدرجة الكلية لمتوسطات درجات الطالب في المواقف الـشفهية    

 أن ،)٤٨٫٠٨٠٠(بينمــا بلغــت الدرجــة الكليــة لمتوســطات درجــات المعلمــين والمتخصــصين   

، وبــذلك يعتبــر هــذا الفــرق غيــر دال؛ ممــا يــدل  )٠٬٥٩٧( قــد بلــغ - أي قيمــة ت-الفــرق بينهمــا

 .الطالب، والمعلمين: على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٩٣

 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

كمــــا بلغــــت الدرجــــة الكليــــة لمتوســــطات درجــــات الطــــالب فــــي المواقــــف الكتابيــــة     

ــا بلغـــت الدرجــــة الكل  )٣٥٫٥٢٠٠( ــات المعلمــــين   ، بينمـ ــة لمتوســــطات درجـ ، أن )٣٣٫٤٠٠٠(يـ

، وبــذلك يعتبــر هــذا الفــرق غيــر دال؛ ممــا يــدل  )٢٫٨٨٤( قــد بلــغ - أي قيمــة ت-الفـرق بينهمــا 

 .الطالب، والمعلمين: على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات

عــرض لهــا  يت"  كتابيــة-شــفهية: "ويمكــن تفــسير ذلــك بــأن هــذه المواقــف التواصــلية    

ــيهم، كمــــا أن         ــا بالنــــسبة إلـ ــدركون أهميتهـ ــالي فهــــم يـ معظـــم الطـــالب الموهــــوبين، وبالتـ

المعلمين هم أكثر الناس التصاقا بطالبهم، ويعرفون ويالحظون كـل المواقـف التواصـلية         

التي يتعرض لها هؤالء الطالب الموهوبون؛ مما حدا بالطالب والمعلمين إلـى إيجـاد نـوع مـن      

 . أهمية هذه المواقف التواصلية لدى هذه النوعية من الطالبشبه االتفاق على

الطــالب، والمعلمـــين فـــي المواقـــف  : أمــا بالنـــسبة لالخـــتالف البــسيط وغيـــر الـــدال بـــين   

، فـإن هـذا الفـرق البـسيط     )٢٫٨٨٤(، والـذي بلـغ   "ت"الكتابية، والذي دل عليه الفرق في قيمة      

تجــاه المـــوقفين األخيـــرين اللـــذين  يرجــع إلـــى اخـــتالف اســتجابات المعلمـــين عـــن الطـــالب    

ــا     ــ ــــف، وهمـ ــتبانة المواقـ ــ ــا اسـ ــ ــــتملت عليهمـ ــد     : (اشـ ــ ــــر البريـ ــة عبـ ــ ــالة إلكترونيـ ــ ــــة رسـ كتابـ

 الكتابــــة فــــي المــــدونات الشخــــصية الخاصــــة بهــــم علــــى الــــشبكة العالميــــة   -اإللكترونــــي

ب ، بينما بلـغ عنـد الطـال   )١٫٣٦(؛ حيث بلغ الوزن النسبي للموقفَين عند المعلمين   ")اإلنترنت"

 .؛ مما يدل على ارتفاع اهتمام الطالب بهذين الموقفين مقارنة بالمعلمين)٢٫٨٨(

ويمكــن تفــسير ذلــك بــأن  الطــالب أكثــر حرصــا علــى تلبيــة احتياجــاتهم اللغويــة فــي         

المواقــــف التواصــــلية المختلفــــة، كمــــا أن المواقــــف هــــذه تختلــــف بتطــــور العــــصر، فهنــــاك     

، والمدونات، وشبكات التواصل )اإلنترنت(تية الشبكة العنكبو : المستجدات التقنية، مثل  

ــــخ، وجيــــل الــــشباب ...االجتمــــاعي  أكثــــر اتــــصاال واســــتخداما لهــــذه  - ومــــنهم الطــــالب-إل

المتغيرات الحديثة عن كثير مـن المعلمـين الـذين هـم أقـل اتـصاال بهـذه المتغيـرات؛ وذلـك           

ــانهم     ــة  -فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان   -بـــسبب انـــشغالهم بأعبـــاء الحيـــاة، أو عـــدم إيمـ  بأهميـ

االتصال بهذه المتغيرات الحديثة؛ وهذا كله في النهاية يؤدي إلى تغير فـي االهتمامـات فيمـا      



 

 
متعلمي اللغة العربية من الموهوبين لغويا المهام اللغوية وإشباع حاجات االتصال اللغوي لدى٢٩٤

 هداية هداية إبراهيم الشيخ علي.د

ــرامج اللغويــــة فـــي ضــــوء حاجــــات        ــة تــــدعو إلـــى ضــــرورة مراجعــــة البـ ــا، وهــــذه النتيجـ بينهمـ

الدارســين الحاليــة فــي مواقــف االتــصال اللغــوي، والتــي تتطلــب االتــصال بمتطلبــات التقنيــة          

 .ال الحديثةووسائل االتص

الطالب، والمعلمين بصورة عامة يختلف عـن النتيجـة التـي    : وهذا االتفاق الموجود بين  

التــي أظهــرت وجــود فــرق بــين    ) ٥٩-٥٨م،ص٢٠٠٩هدايــة إبــراهيم، (توصــلت إليهــا دراســة  

اســتجابات الطــالب واســتجابات المعلمــين تجــاه اســتبانة الحاجــات اللغويــة لــدى دارســي        

، والـذي دل علـى   )١٠٫٤( بغيرها في المواقف التواصلية، بلغ هذا الفرق اللغة العربية الناطقين  

ويعــزي  . الطــالب، والمعلمــين تجــاه درجــة أهميــة الحاجــات اللغويــة      : اخــتالف النظــرة بــين  

 إلــى اخــتالف - رغــم أن الباحــث واحــد-الباحــث هــذا االخــتالف فــي النتــائج بــين الدراســتين  

يم اللغـة العربيـة للعـرب، واآلخـر خـاص بتعلـيم       طبيعة البحثين، فالبحث الحالي خاص بتعلـ   

اللغة العربية لغير النـاطقين بهـا، ولكـل ميـدان طبيعتـه ومواقفـه وحاجاتـه؛ ممـا كـان سـببا                

 .في هذا االختالف

رضـا حـافظ   (بينما تتفق نتيجة الدراسـة الحاليـة مـع النتيجـة التـي توصـلت إليهـا دراسـة           

 تحليــل الحاجــات اللغويــة للعــاملين فــي      ، فبــرغم أنهــا هــدفت إلــى    )٥٤م، ص٢٠٠٣األدغــم، 

القطــاع الطبـــي، إال إنهـــا اتفقــت مـــع الدراســـة الحاليـــة فــي أنـــه لـــم يكــن هنـــاك فـــروق دالـــة       

الممرضــين، واألطبــاء تجــاه اســتبانة الحاجــات اللغويــة التــي قُــدمت لهــم فــي      : إحــصائيا بــين

يختلـــف مجــال التعامـــل مـــع اإلداريـــين؛ وذلــك بـــسبب كونهـــا عالقـــات رســمية محـــددة مـــا      

 .حولها أحد

وممـــا ســـبق يكـــون الباحـــث قـــد أجـــاب عـــن التـــساؤل الثالـــث مـــن تـــساؤالت الدراســـة    

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحــصائية    (الحاليـة، وبـذلك يـتم قبـول الفـرض الــصفري األول، وهـو       

المعلمــين،  : بــين متوســطي التقــديرات الرقميــة الســتجابات كــل مــن      ) ٠٫٠٥(عنــد مــستوى  

؛ ألن الدراسة الحاليـة أثبتـت عـدم وجـود فـروق      )نة المواقف اللغوية والمتعلمين على استبا  



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٩٥

 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

الطــالب،  والمعلمــين تجــاه اســتبانة المواقــف  : ذات داللــة إحــصائية  بــين متوســطي درجــات 

 .اللغوية

: ما مدى الفرق بـين متوسـطي درجـات   (بالنسبة لإلجابة عن التساؤل الرابع، وهو    )٤(

 )جاه استبانة الحاجات اللغوية؟الطالب من جهة، والمعلمين من جهة أخرى ت

 أي قيمـة  -الطالب، والمعلمين : قام الباحث بحساب الفروق بين متوسطات درجات  

دالــة، أم : ، ومــن ثـَـمَّ بيــان مــستوى داللــة هــذه الفــروق؛ لبيــان مــا إذا كانــت هــذه الفــروق   -"ت"

 : لكغير دالة على وجود اختالف بين هذه المتوسطات، والجدوالن التاليان يوضحان ذ

 للفروق بين المعلمين والمتعلمين في التقديرات الرقمية" ت"نتائج اختبار ) ٩(جدول رقم 

 )الحاجات الشفوية( الستجاباتهم على استبانة الحاجات اللغوية 
 الداللة درجة الحرية ت المحسوبة االنحراف المعياري المتوسط العينة
 2.45764 48.0400 معلمين

 2.62996 47.6000 بطال
.611 

 
 غير دالة 48

نتائج اختبار ت للفروق بين المعلمين والمتعلمين في التقديرات الرقمية ) ١٠(جدول رقم 

 )الحاجات الكتابية( على استبانة تحديد الحاجات اللغوية  الستجاباتهم
 الداللة درجة الحرية ت المحسوبة االنحراف المعياري المتوسط العينة
 2.15793 33.3600 معلمين
 2.91662 35.4400 طالب

2.866 
 

 غير دالة 48

ــا يلـــي       ــا يتـــضح مـ ــدولين الـــسابقين وتحليلهمـ ــة    : وباســـتقراء الجـ ــة الكليـ بلغـــت الدرجـ

، بينمـا بلغـت الدرجـة الكليـة     )٤٧٫٦٠٠٠(لمتوسط درجات الطـالب فـي الحاجـات الـشفهية      

 - قيمـة ت  أي-، أن الفـرق بينهمـا  )٤٨٫٠٤٠٠(لمتوسطات درجات المعلمين والمتخصصين  

، وبذلك يعتبر هذا الفرق غير دال؛ مما يدل علـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة      )٠٬٦١١(قد بلغ   

 .الطالب، والمعلمين: إحصائية بين متوسطات درجات

كمــــا بلغــــت الدرجــــة الكليــــة لمتوســــطات درجــــات الطــــالب فــــي المواقــــف الكتابيــــة     

ــات ال     )٣٥٫٤٤٠٠( ــة لمتوســـطات درجـ ــا بلغـــت الدرجـــة الكليـ ــين  ، بينمـ ، أن )٣٣٫٣٦٠٠(معلمـ

، وبــذلك يعتبــر هــذا الفــرق غيــر دال؛ ممــا يــدل   )٢٫٨٦٦( قــد بلــغ - أي قيمــة ت-الفــرق بينهمــا

 .الطالب، والمعلمين: على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات



 

 
متعلمي اللغة العربية من الموهوبين لغويا المهام اللغوية وإشباع حاجات االتصال اللغوي لدى٢٩٦

 هداية هداية إبراهيم الشيخ علي.د

الطــالب، والمعلمــين حــول هــذه الحاجــات اللغويــة  : ويمكــن تفــسير ذلــك االتفــاق بــين 

بأن الطالب الموهوبين لغويا يمتلكون القدرة على تحديد الحاجات اللغوية التـي    وأهميتها،  

الــصفات، والخــصائص، والقــدرات؛  : يحتــاجون إليهــا؛ ونظــرا لتــشابه الطــالب الموهــوبين فــي   

فــإنهم يكــادون يتفقــون علــى هــذه الحاجــات، أمــا اتفــاق المعلمــين معهــم فيعــود إلــى أن            

ظم المعلمين؛ وعلى هـذا فـالمعلمون يالحظـونهم،    الطالب الموهوبين هم محط أنظار مع 

ــة             ــدركون بدقـ ــا يـ ــا؛ ومـــن هنـ ــون لهـ ــيهم فـــي المواقـــف التواصـــلية التـــي يتعرضـ وينتبهـــون إلـ

الحاجات اللغويـة التـي يحتـاج إليهـا هـؤالء الطـالب الموهوبـون لغويـا؛ ومـن هنـا يـأتي االتفـاق               

 .هؤالء الطالب، والمعلمين: في تقدير الحاجات بين

 م، ٢٠٠٩هدايــة إبــراهيم، (ه النتيجــة مــع النتيجــة التــي توصــلت إليهــا دراســة    وتتفــق هــذ 

 جنــوب -إفريقيــا: (، والتــي بينــت اتفــاق الطــالب رغــم اخــتالف كــتلهم البــشرية   )٦١-٦٠ص

علــى أهميــة الحاجــات اللغويــة التــي    )  باكــستان ومــا حولهــا  - أوربــا وأمريكــا -شــرق آســيا 

درجـــة الكليـــة للكتـــل البـــشرية، أم فـــي  ال: حـــددتها تلـــك الدراســـة، ســـواء أكـــان ذلـــك فـــي 

الدرجات الفرعية المرتبطة بكل مجال على حدة من المجاالت االثني عشر التي تضمنتها    

 .قائمة الحاجات اللغوية في هذه الدراسة

، والتــي بينــت  )٨٣-٥٥ ص ,م١٩٩٦علــي عبــد العظــيم ســالم،  (كمــا تتفــق مــع دراســة   

مــؤهالتهم،  : ه الدراســة رغــم اخــتالف  اتفــاق معظــم المعلمــين الــذين طُبقــت علــيهم هــذ     

 .وخبراتهم على أهمية قائمة الحاجات التدريبية لهم

وبـذلك يكـون الباحــث قـد أجــاب عـن التـساؤل الرابــع مـن تــساؤالت الدراسـة الحاليــة،         

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنـــد     (وبــذلك يــتم قبــول الفــرض الــصفري الثـــاني، وهــو       

ــطي التقــــ   ) ٠٫٠٥(مــــستوى  ــين متوســ ــن   بــ ــل مــ ــتجابات كــ ــين،  : ديرات الرقميــــة الســ المعلمــ

؛ ألن الدراسة الحالية أثبتت عـدم وجـود فـروق    )والمتعلمين على استبانة الحاجات اللغوية 

 .الطالب،  والمعلمين تجاه استبانة الحاجات اللغوية: ذات داللة  بين متوسطي درجات



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٩٧

 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

يــة التــي يحتــاج   مــا المهــام اللغو : (بالنــسبة لإلجابــة عــن التــساؤل الخــامس، وهــو     )٥(

 )إليها متعلمو اللغة العربية من الطالب الموهوبين ؛ إلشباع حاجاتهم اللغوية؟

توصل الباحـث إلـى قائمـة بالمهـام اللغويـة التـي يحتـاج إليهـا متعلمـو اللغـة العربيـة مـن               

الطالب الموهوبين؛ إلشباع حاجـاتهم اللغويـة فـي واقـف االتـصال اللغـوي، وقـد بلغـت هـذه           

مهمــة لغويــة تتبــع الحاجــات اللغويــة فــي مواقــف      ) ١٤٧(مهمــة لغويــة، منهــا   ) ٢٧١(القائمــة 

مهمة لغويـة تتبـع الحاجـات اللغويـة فـي مواقـف االتـصال         ) ١٢٤(االتصال اللغوي الشفهية، و   

 ١اللغوي الكتابية

 .وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة الحالية

ما التصور لوَحْدة مقترحة إلشباع : (اؤل السادس، وهوبالنسبة لإلجابة عن التس    -١

بعـــض الحاجـــات اللغويـــة لـــدى متعلمـــي اللغـــة العربيـــة مـــن الموهـــوبين لغويـــا فـــي المرحلـــة    

 الثانوية؟  

تصور لوَحْدة مقترحة إلشباع بعض الحاجات اللغوية لدى متعلمي قام الباحث بوضع    

 : ى هذا التصور من خالل ما يلي، وقد توصل إلاللغة العربية من الموهوبين لغويا

 .االستفادة من الدراسات السابقة، واإلطار النظري -

الحاجـــات اللغويـــة، والمهـــام اللغويـــة اللتـــين توصـــلت   : االســـتفادة مـــن اســـتبانتي  -

 .إليهما الدراســة الحاليــة

تحليــل نتــائج الدراســة الحاليــة، وتفــسيرها، واالهتــداء بهــا عنــد وضــع هــذا التــصور      -

 .المقترح

راســة البحـــوث والدراســات التـــي اهتمــت بوضـــع تــصورات مقترحـــة؛ لالســـتفادة      د -

 .منها في منهجية بناء وتصميم هذا التصور المقترح

 :       ويتكون هذا التصور المقترح من المكونات التالية

                                     
استمارة تحليل المهام اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية من الطالب الموهوبين ): ٣( انظر الملحق رقم    )١(

 .لغويا



 

 
متعلمي اللغة العربية من الموهوبين لغويا المهام اللغوية وإشباع حاجات االتصال اللغوي لدى٢٩٨

 هداية هداية إبراهيم الشيخ علي.د

 . المقصود بالتصور المقترح-أوال

 . فلسفة ومنطلقات التصور المقترح-ثانيا

 ". خاصة-عامة: "قترح أهداف التصور الم-ثالثا

 . محتوى التصور المقترح-رابعا

 . األساليب التدريسية التي يمكن استخدامها-خامسا

 . األنشطة-سادسا

 . الوسائل-سابعا

 . أساليب التقويم-ثامنا

 :ويمكن تناول هذه المكونات بشيء من التفصيل فيما يلي

 :  المقصود بالتصور المقترح-أوالً

فـي هـذه الدراسـة وضـع مخطـط عـام لتـصميم وحـدة تعليميـة          يقصد بالتـصور المقتـرح    

يمكن تقديمها لمتعلمي اللغـة العربيـة مـن الطـالب الموهـوبين لغويـا فـي المرحلـة الثانويـة،             

وتصاغ هذه الوحدة في ضوء الحاجات والمهام اللغوية التي يحتاج إليها هؤالء المتعلمون،    

وية صغرى يَسْهُلُ على المعلم تنفيذها بحيث تترجم الحاجة اللغوية الكبرى إلى مهام لغ 

مع طالبه؛ مما ييسر إشباع تلك الحاجة اللغويـة الكبـرى لـدى هـؤالء المتعلمـين، وسـيقدم            

هـذا التــصور المقتــرح مثــاال تطبيقيــا علــى حاجــة لغويـة واحــدة بمــا تــشتمل عليــه مــن بعــض      

راســـة الحاليـــة، المهــام اللغويـــة ممـــا ورد فــي اســـتمارة الحاجـــات والمهـــام اللغويــة فـــي الد    

وبـذلك يمكـن أن يُحتـذى بهـذه الوحـدة المقترحـة فـي تـصميم منـاهج وبـرامج تعلـيم اللغــة            

 .العربية لدى الموهوبين لغويا في ضوء حاجاتهم اللغوية

 : فلسفة ومنطلقات التصور المقترح-ثانياً 

ينطلــق هــذا التــصور المقتــرح مــن فلــسفة مؤداهــا أن تعلــيم المهــارات اللغويــة للطــالب    

الموهوبين، ال بد وأن يتم في ضوء حاجاتهم اللغوية، والتـي تُحلـَّل إلـى مهـام لغويـة صـغرى؛        

ليــسهل تـــدريب الطـــالب عليهــا، واكتـــسابهم لهـــا، شـــريطة أن يــتم تقـــديم تلـــك المهـــام      



 

 
 واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ٢٩٩

 هـ١٤٣٥ثالثون شوال   الثالث والالعدد 

اللغوية والتدريب عليها من خالل مواقف تواصلية يتعرض لها هؤالء الطالب؛ وذلك بهدف  

 .لغوي لدى هؤالء الطالبإشباع حاجات االتصال ال

 :  أهداف التصور المقترح-ثالثا

 :األهداف العامة  ) أ(

يتمثــل الهــدف العــام فــي هــذا التــصور المقتــرح فــي إشــباع الحاجــة اللغويــة التاليــة لــدى      

 :الطالب الموهوبين، وهي

 ).تقديم خطبة محفلية مالئمة للموقف والجمهور المخاطب ( 

 ":اإلجرائية"األهداف الخاصة   ) ب(

األهــداف الخاصــة فــي تــدريب الطــالب الموهــوبين علــى بعــض المهــام اللغويــة،       تتمثــل 

 :وهي

 .االستهالل الجيد لموضوع الخطبة .١

 .استخدام اللغة المناسبة للجمهور والموقف .٢

 .الختام الجيد والمؤثر .٣

 ليست هي كل المهام الخاصة بتقديم -سالفة الذكر-مع مراعاة أن هذه المهام          

مضمَّنة في استمارة المهام اللغوية، وإنما هي بعض المهـام التـي تـم    الخطبة المحفلية وال  

انتقاؤهــا للتطبيــق عليهــا، وقــد اختيــرتْ هــذه المهــام بالــذات دون غيرهــا ألنهــا تــسري فــي            

 .جسم الخطبة كاملة، ابتداء بالمقدمة؛ ثم انتقاال إلى متنها؛ وصوال إلى الخاتمة

 : محتوى التصور المقترح-رابعا

وى التـصور المقتـرح بعـض المواقـف التواصـلية التـي يمكـن تـدريب الطـالب             محتـ  تضمن

من خاللها على بعض المهام اللغوية الالزمـة لتقـديم الخطـب المحفليـة المالئمـة للموقـف         

والجمهور؛ وذلك بغرض إشباع تلك الحاجة اللغوية لدى الطالب الموهوبين، وتـضمّن هـذا    

 :وهماالمحتوى مستويين متكاملين ومتداخلين، 

ويتمثــل ذلــك فيمــا يقــدم للطــالب مــن معــارف ومعلومــات نظريــة      : محتــوى معرفــي  
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عن الخطبة ومكوناتها، وكذلك ما يقدم من مفردات وتراكيب لغوية تقدم لهـم       

 .في هذه المواقف التواصلية

ويتمثل فيما يقدم للطالب مـن مهـارات ومهـام لغويـة الزمـة لتقـديم       : محتوى أدائيّ  

الئمـة للموقــف والجمهــور، والتـي يتــدربون عليهـا فــي مواقــف     الخطـب المحفليــة الم 

 .تواصلية مختلفة

ــا        وقـــد تكـــون محتـــوى هـــذا التـــصور المقتـــرح مـــن ثالثـــة دروس، عُنْـــوِنَ كـــل درس فيهـ

 :بالمهمة اللغوية التي يتدرب الطالب عليها، وتمثلت هذه الدروس فيما يلي

             .االستهالل الجيد لموضوع الخطبة -

 .ام اللغة المناسبة للجمهور والموقفاستخد -

 .الختام الجيد والمؤثر -
 . األساليب التدريسية-خامسا

تتمثــل أهــم األســاليب التدريــسية التــي يمكــن اســتخدامها فــي تــدريس هــذه الوحــدة        

 :المقترحَة فيما يلي

 .الحوار والنقاش •

 .التعلم التعاوني •

 .العصف الذهني •

 .التعلم النشط •

 .التعلم الذاتي •

قــد بــرزت هــذه األســاليب فــي صــورة توجيهــات للمعلــم، يــتم بثهــا للمعلــم فــي هــذا          و

التصور المقترح في أماكنها المناسبة لها؛ حيث لم يفرد الباحث دلـيال خاصـا بـالمعلم؛ ليـتم      

المحتــوى، وأســلوب التــدريس المالئــم لكــل جــزء مــن أجزائــه، خاصــة    : الــربط المباشــر بــين 

 . ليل المعلم إذا ما أُعدَّ مستقال عن المحتوى التعليميّوأن بعض المعلمين ال يهتمون بد

 . األنشطة-سادسا
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     أُعدتْ أنشطة هذا التصور المقترح في ضوء معطيات الـتعلم النـشط؛ بحيـث يُوضـع          

الطالب في الموقف التواصلي؛ الكتـساب المهـارات والمهـام اللغويـة المـستهدَفة، وتتـدرج          

 :ةهذه األنشطة عبر الخطوات التالي

ــة المــــراد تــــدريب الطــــالب عليهــــا؛       عـــرض موقــــف تواصــــلي يتــــضمن المهــــام اللغويـ

 .الستنتاج ومالحظة هذه المهام اللغوية

تقــديم مواقــف تواصـــلية أخــرى مـــشابهة لمــا تــمَّ عرضـــه قبــل ذلـــك؛ إلتاحــة فـــرص          

 .-سالفة الذكر–التطبيق العملي للطالب على هذه المهام اللغوية 

مــه واكتــسبه الطــالب مــن مهــام لغويــة، وذلــك مــن         التوســع واالســتثمار فيمــا تعل   

 .خالل توظيفها في مواقف لغوية تواصلية جديدة

 . الوسائل-سابعا 

 :    تمثلت أهم الوسائل التعليمية التي تم اقتراحها في هذا التصور المقترح فيما يلي

 .شرائط مسجَّلة 

 ".CD"أقراص مدمجة  

 .الشبكة العنكبوتية 

 . البطاقات التعليمية 

 . أساليب التقويم-امناث

التـي تـساعد المعلـم علـى مالحظـة      " بطاقـات تقـدير األداء  "تمثلت أساليب التقويم في   

السلوك األدائي للطالب في ضوء مؤشرات أدائية محددة، وقد تمَّ صـياغة هـذه المؤشـرات         

األدائيــة بنــاء علــى المهــام اللغويــة المــراد تــدريب الطــالب عليهــا، وقــد تــم صــياغة بطاقــات         

 :قدير األداء على مرحلتين، همات

إتبـــاع كـــل درس بتقـــويم ألداء الطـــالب فـــي المهـــام المـــستهدفَة فـــي هـــذا الـــدرس    

، بحيث يتمّ تقويم أداء الطالب في ضوء بطاقـة تقـدير   "اختبر نفسك"تحت عنوان   
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أداء خاصــة بالمهــام اللغويــة المتــضمَّنة فــي هـــذا الــدرس فقــط، وعلــى هــذا يكـــون          

 .ويم ألداء الطالب في الدروس الثالثةهناك ثالث بطاقات تق

، بحيـث  "اختبـار نهايـة الوحـدة   "إتباع الوحدة المقترحة بتقويم نهائي تحـت عنـوان      

يطبق على الطالب بطاقـة تقـدير أداء شـاملة لكـل المهـام اللغويـة التـي تـمَّ تـدريب            

 .الطالب عليها في الدروس الثالثة في الوحدة المقترحة

ــد أ    ــة      وبـــذلك يكـــون الباحـــث قـ جـــاب عـــن التـــساؤل الـــسادس مـــن تـــساؤالت الدراسـ

 .الحالية

 : توصيات البحث

نتـائج، وتفـسيرات، توصـي الدراسـة بمـا      : بناء على مـا توصـلت إليـه الدراسـة الحاليـة مـن           

 :يلي

مراعاة المهام اللغوية التي حددتها الدراسة الحالية عند إعداد وتصميم البرامج   .١

 . لعربية من الطالب الموهوبين لغويااللغوية والتدريبية لمتعلمي اللغة ا

بناء المواد اللغوية والتدريبية التي تقدم لمتعلمي اللغة العربية في ضوء المواقف       .٢

 .التواصلية التي يتعرضون لها

ــديم         .٣ ــة بتقــ ــــدورات التدريبيــ ــة أو ال ــاهج التعليميــ ــد تــــصميم المنــ االهتمــــام أوال عنــ

، ثم االنتقال إلى الحاجات اللغوية ذات ]همية عالية األ[ الحاجات اللغوية ذات الرتبة األولى 

ــة   ــة  [ الرتبـــة الثانيـ ــا الحاجـــ   ] متوســـطة األهميـ ــد ذلـــك، أمـ ــة   بعـ ــة الثالثـ ات اللغويـــة ذات الرتبـ

، فيمكن تقديمها فـي البـرامج اإلثرائيـة، أو الحـرة، أو كنـشاط غيـر صـفي         ]ضعيفة األهمية   [

 . يمارسه الطالب خارج الفصل

 فـي تـصميم البـرامج التعليميـة والتدريبيـة، بحيـث تبـدأ        التحرك مـن العـام للخـاص       .٤

هــذه البــرامج بتحديــد مواقــف االتــصال اللغــوي التــي يتعــرض لهــا متعلمــو اللغــة العربيــة، ثــم       

االنطـالق إلـى تحديـد الحاجـات اللغويـة التـي تبـرز فـي هـذه المواقـف؛ ومـن ثَـمَّ صـياغة المـواد               
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ــا       ــوء المهـ ــرامج فـــي ضـ ــذه البـ ــة لهـ ــباع      واألنـــشطة اللغويـ ــة التـــي تـــساعد علـــى إشـ م اللغويـ

 .الحاجات اللغوية لدى المتعلمين في هذه المواقف التواصلية

إعــادة تقــويم بــرامج تعلــيم العربيــة فــي ضــوء قائمــة المواقــف التواصــلية، وقائمــة      .٥

 .الحاجات اللغوية، واستمارة تحليل المهام اللغوية التي توصلت إليها الدراسة الحالية

ى إســـتراتيجيات وطرائـــق إشـــباع الحاجـــات اللغويـــة لـــدى    تـــدريب المعلمـــين علـــ  .٦

 .متعلمي اللغة العربية من الموهوبين لغويا في مواقف االتصال اللغوي

ضرورة تدريب الطالب الموهوبين لغويا على المهام اللغوية التـي تتعلـق بمواقـف      .٧

 .الشفهية، والكتابية: االتصال اللغوي

عليهــا كتــب تعلــيم العربيــة لحاجــات    مراعــاة المواقــف التعليميــة التــي تــشتمل     .٨

المتعلمين، بحيث تصمم هذه المواقف بصورة أقرب ما تكون إلى المواقـف الحقيقيـة التـي     

 .يتعرض لها هؤالء المتعلمون

االهتمام بتحليل احتياجات متعلمـي اللغـة العربيـة، سـواء أكـان ذلـك للنـاطقين              .٩

علميــة يمكــن االســتناد إليهــا عنــد    بالعربيــة، أم لغيــر النــاطقين بهــا؛ حتــى تتــوافر مرجعيــة      

 .تصميم البرامج التعليمية والتدريبية لمتعلمي اللغة العربية من العرب، أو من غير العرب

تلبــي وتــشبع  ) اإلنترنــت(العمــل علــى تــوفير بــرامج لغويــة عبــر الــشبكة العالميــة       .١٠

حاجـــات الدارســـين مـــن أجـــل تـــدريبهم علـــى االتـــصال اللغـــوي الفعـــال؛ وذلـــك مـــن خـــالل        

 .ريبهم على المهام اللغوية التي يحتاجون إليهاتد

االسـتفادة مـن اســتمارة تحليـل المهــام اللغويـة التــي توصـل إليهــا البحـث الحــالي         .١١

الدراسات اللغوية، وفي تحليـل المهـام اللغويـة لكـل الـشرائح والقطاعـات التـي تهـتم           : في

 .قين بهابتعلم أو تعليم اللغة العربية للناطقين بالعربية، أو لغير الناط

االسـتفادة مـن النمـوذج الـذي وضــعه الباحـث، والخـاص بتـصميم المـواد التعليميــة          .١٢

 . وتحليل الحاجات اللغوية، في الدراسات التي تهتم بإعداد المواد اللغوية وتحليلها
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اهتمــام المنــاهج والبــرامج اللغويــة بمواقــف االتــصال اللغــوي التــي طــرأت حــديثا،          .١٣

التواصل شفهيا أو كتابيا على مواقع التواصل االجتمـاعي  : وتدريب المتعلمين عليها، مثل   

أو " blogs"، والتواصــل اللغــوي عبــر المــدونات     "إلــخ ... تــوو - نــوت لــوج  - تــويتر -فــيس بــوك  "

، أو "الـــشات"، أو التواصـــل اللغـــوي عبـــر  الدردشـــة   "ArabiCorpus"المتـــون اللغويـــة العربيـــة  

 .البريد اإللكتروني

 :  مقترحات البحث 

ــائج وتوصــــيات يقتــــرح الباحــــث بعــــض        فــــي ضــــوء  ــا أســــفرت عنــــه الدراســــة مــــن نتــ  مــ

 :الموضوعات التي تصلح   كمجال للدراسة، وهي

 للطالب الموهوبين في ضوء المهام اللغويـة الـالزم توافرهـا     تدريبيفعالية برنامج  .١

 .في مواقف االتصال اللغوي

ة فــي ضــوء   تقــويم كتــب تعلــيم اللغــة العربيــة فــي المراحــل التعليميــة المختلفــ          .٢

 .الحاجات والمهام اللغوية في مواقف االتصال اللغوي التي يتعرض لها الطالب

ــة          .٣ ــي المرحلــ ــا فــ ــ ــوبين لغوي ــة للطــــالب الموهــ ــات اللغويــ ــام والحاجــ تحليــــل المهــ

 .االبتدائية، والمرحلة المتوسطة

تحليل المهام والحاجات اللغوية للطـالب الـذين يعـانون مـن صـعوبات لغويـة مـن          .٤

 .عربيةالناطقين بال

تحليل المهام والحاجات اللغوية للطـالب الـذين يعـانون مـن صـعوبات لغويـة مـن          .٥

 .الناطقين بغير العربية

إعداد اختبارات تقويمية في ضوء المهـام والحاجـات اللغويـة لـدى متعلمـي اللغـة         .٦

 .العربية

إجراء دراسة ميدانية موسعة لواقع االتـصال اللغـوي بـين متعلمـي اللغـة العربيـة          .٧

 .مراحل التعليمية المختلفةفي ال
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قيـاس معـدالت الــدخل اللغـوي فـي منــاهج تعلـيم اللغـة العربيــة فـي ضـوء المهــام           .٨

 .والحاجات اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية

اللغــة المرحليــة وأثرهــا فــي تبــاين المهــام والحاجــات اللغويــة لــدى متعلمــي اللغــة      .٩

 .العربية الناطقين بها

تبــاين المهــام والحاجــات اللغويــة لــدى متعلمــي اللغــة   اللغــة المرحليــة وأثرهــا فــي   .١٠

 .العربية الناطقين بغيرها

 .أسلوب تحليل المهمة وأثره في إعداد المواد التعليمية لمتعلمي اللغة العربية .١١

الــصفية، أو غيــر الــصفية فــي ضــوء حاجــات     : فعاليــة برنــامج إثرائــي فــي األنــشطة    .١٢

 .الطالب اللغوية
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  المتخصصةفي المجالت التربويةة لوقضايا الطف دراسة تحليلية لبعض 
 "مجلة الطفولة والتنمية أنموذجاً" كما يراها التربويون

 هاني محمد يونس موسى. د

  كلية التربية-قسم أصول التربية 

 جامعة بنها

 
 

 :ملخص الدراسة
 مجال الطفولة خاصة يتنطلق هذه الدراسة من مسلمة أساسية فحواها أن البحث العلمي عامة، وف

ا يمثل ركيزة انطالق لدراسة قضايا الطفولة دراسة متواصلة وواعية، تساعد على مواجهة مشكالتها إنم

تعرف واقع البحث التربوي في مجال والتعرف على احتياجاتها، وتحديد أولوياتها، ومن هدفت هذه الدراسة 

لقضايا المرتبطة بالطفولة الطفولة، وإلقاء الضوء على أهم قنوات التعبير عنه، مع تعرف أهم المجاالت وا

التي عبرت عنها مجلة الطفولة والتنمية كأحد المجالت التربوية المعبرة عن قضايا الطفولة، باإلضافة إلى 

بحث سبل تفعيل المجلة في تناول موضوعات جديدة مرتبطة بالقضايا المختلفة للطفولة في الوقت 

 من األبحاث والدراساتالعديد لمجلة وعاء خصبا لنشر  اتوفير: وانتهت إلى عدة نتائج من أبرزهاالراهن، 

المرتبطة بقضايا الطفولة، مع عدم التركيز على قضية اإلبداع لدى األطفال رغم أهميتها، مواكبة المجلة 

 الطفولة، مع اإلشارة في البحث إلى أهمية تطوير مجلة الطفولة والتنمية إلى حد مقبول قضايا وموضوعات

 .ربوي في مجال الطفولةوميدان البحث الت



 

 

An analytical study of some childhood issues in specialized educational 

magazines as seen by educators "Childhood and Development magazine model" 
Dr. HANY MOHAMED YOUNS MOUSA 
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Abstract: 

This study is based on an important principle is that scientific research in 

general, and the field of childhood private but represents a pillar starting to study 

the issues of childhood study continuous and conscious, help to cope with their 

problems and to identify their needs and priorities, and purpose of this study 

know the reality of educational research in the field of childhood, and dumping 

light on the most important channels of expression for, with you know the most 

important areas and issues associated with childhood expressed by the Journal of 

childhood and development as one of the magazines educational mouthpiece of 

child-related issues, as well as to discuss ways of activating the magazine in 

dealing with new themes linked to issues of various Children's Fund at the 

moment, and ended up several results notably: the provision of the magazine and 

the pot fertile ground for the publication of several research and studies related to 

children's issues, with a lack of focus on the issue of creativity in children while 

important, keep up the magazine to an acceptable level issues and topics of 

childhood, with reference in the search to the importance of developing the 

magazine childhood development and the field of educational research in field of 

childhood. 
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 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 مقدمة 
األطفـال فــي القـرن الحــادي والعـشرين فــي حاجـة ماســة إلـى وســائل عـصرية مبتكــرة        

لمواكبــة العــصر فــي شــتى مجاالتــه، والتــي منهــا المجــال اإلعالمــي، خاصــة فــي ظــل مجتمــع       

عــالمي يتـــصف بــالقرب الـــشديد والتــأثير المتبـــادل الــسريع، وفـــي ظــل عولمـــة شــملت كـــل        

سريعة التأثر والتأثير، األمر الذي صار يتطلب االعتماد النواحي، فجعلت العالم قرية صغيرة    

على النفس في شتى مناحي الحياة، وخاصـة فيمـا يتعلـق بالثقافـة التـي ننقلهـا ألبنائنـا؛ وهـي            

 علــى كــل مــا هــو غربــي   - بــشكل مــستمر-الثقافــة العربيــة واإلســالمية، بــدال مــن االعتمــاد 

  .تنا العربية واإلسالميةحتى في المنابع الثقافية التي توجد في مجتمعا

  ألنّ؛الحــديث مــا للطفولــة مــن مكانــة ســامية  عــصرال األمــم المتقدمــة فــي  قــد وعــت و

 عنــدما يكبــرون ويتقلـّـدون دفــة الحيــاة ر المــستقبل ال يقــوم إال علــى أكتــاف صــغار الحاضــ  

ق المتعلــ  أو، وهــذا الــوعي واضــح بــيّن، ترشــد إليــه غــزارة اإلنتــاج الموجـّـه للطفــل  ،ومقاليـدها 

أهـداف تلـك     ال سيما في مجال التربية التي تصب حتماً في خانـة ،بالطفل من أحد الجوانب

، فقـــد صـــار مـــن المعـــايير األساســـية التـــي تحـــدد مـــستوى التقـــدم      )١(األمـــم ومـــا تـــسعى إليـــه  

الحــضاري فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات المعاصــرة، مــا يبديــه هــذا المجتمــع مــن اهتمــام          

ز علـى الطفولــة واحتياجاتهـا وإعطاؤهــا أولويـة فــي تخطــيط     وحـرص علــى أطفالـه، فــالتركي  

التنمية القومية؛ يعد ركيزة للتنمية البشرية، فأطفال اليوم هـم رجـال الغـد، وعـدة الـوطن،       

 . )٢(وقوته المنتجة في المستقبل

ــاء، يفـــرضُ تركيـــزاً علــى تطـــور وســـائل إعـــالم       وال شــك أن اإليمـــان بـــدور اإلعــالم البنـَّ

مـا  متجربة جادة وفاعلة، وبحثاً عن جديد يستمد من التجارب الـسابقة  الطفل، وعلى كل  

يساعد على االرتقاء والنهوض والتفـرد، ولمـا كانـت وسـائل اإلعـالم ضـيفاً دائمـاً، مرحبـاً بـه             

فــي كــل بيــت، أصــبحت شــريكاً فــاعالً لألســرة والمجتمــع والمدرســة فــي تربيــة األبنــاء منــذ      

ثه من تـأثير علـى نفـسية اآلبـاء فـي أسـلوب الحيـاة، وقـد          لما تحد؛لحظة والدتهم، بل وقبلها 

 النتـشاره الواسـع وسـهولة متابعـة برامجـه،      ؛يدمن الطفل وسائل اإلعالم، والتلفاز تحديـداً   
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فيألف وجوه المذيعين والمذيعات والممثلـين والممـثالت أكثـر ممـا يـألف وجـوه النـاس مـن            

 التلفـاز، بكـل مـا فيـه مـن فوائـد وأضــرار        حــوله، وبذلك ينشأ متأثراً باإلعالم، وبشكل خاص     

، ومن هنا تظهر أهميّة وسائل اإلعالم، وضرورة إيجاد مجلة مناسـبة  )٣(ومحاسن ومساوئ 

 . لتشكيل شخصيته المستقبلية الرائدة القائدة ؛للطفل كوسيط أساسي بنّاء

 ،توقد شهدت العقود األخيرة تقدما هائال في مجال تكنولوجيا المعلومـات واالتـصاال       

ــار المعرفـــي     ــا يعـــرف باالنفجـ  التـــي  ؛ المتمثـــل فـــي كـــم المعلومـــات والمعطيـــات    ؛وظهـــور مـ

 إذ يقدر الرصيد المعرفي للبشرية في العقود القليلة الماضـية   ،استطاع اإلنسان أن يحصلها   

بأضعاف ما توصل إليه اإلنسان عبر آالف السنين، وقد انعكـس هـذا االنفجـار المعرفـي فـي         

ســات التــي تنــشر فــي العديــد مــن الــدوريات فــي شــتي المجــاالت وفــي            كــم األبحــاث والدرا 

ــادل            ــدوريات المتخصـــصة تبـ ــالم، وأصـــبح الهـــدف مـــن النـــشر فـــي تلـــك الـ جميـــع أنحـــاء العـ

ــة  ــ ــدة    ،المعرفــ ــ ــ ــة الجدي ــ ــ ــار البحثي ــ ــشر األفكــ ــ ــة   ، ونــ ــ ــ ــة والتكنولوجي ــ ــ ــارات العلمي ــ  ، واالبتكــ

 منــاخ يــساعد علــي مزيــد مــن   إتاحــة وبالتــالي ، وتلقــي النقــد والتعليــق ،واألطروحــات الفكريــة

البحث والمعرفة، كما أصبحت قدرة الباحث علي نـشر إنتاجـه فـي أيـة دوريـة عالميـة تعنـي         

صار كل باحث يـسعى إلـي نـشر أبحاثـه     ، ف وتمكنه من آليات البحث الجيد،كفاءته العلمية 

يطمـح فـي الوقـت    بـل   ،ودراساته األكاديمية في بعض الدوريات العلمية في مجـال تخصـصه   

 والتــي تــصنف فــي  ؛ذاتــه إلــي نــشر تلــك األبحــاث بالــدوريات والمجــالت ذات الــسمعة الطيبــة    

 ألن ذلـك سيـضمن لـه أن يحظـى برصـيد      ؛مرتبة متقدمة بين غيرها من الدوريات المتخصصة  

 ، أو وضــعا متميــزا بمؤســسة بحثيــة رفيعــة    ، يــوفر لــه مكانــة علميــة أعلــي    ،أكــاديمي متميــز 

تقدمــة تــشترط أن ينــشر أعــضاء هيئــة التــدريس بهــا   حيــث أصــبحت معظــم الجامعــات الم 

 ).٤(أبحاثا في دوريات عالمية مشهود بكفاءتها

أن أجهزة اإلعـالم تلقـي بظاللهـا علـى الطفـل المعاصـر       "وتشير الدراسات العلمية إلى  

، فهي تحيط به إحاطة الـسوار  سيطرتهانه يصعب عليه أن يفلت من إإيجاباً أو سلباً، حتى      

وتحاول أن ترسـم  ...ره من مختلف الجهات، وبمختلف اللغات، ليالً ونهاراًبالمعصم وتحاص 
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لنـــشاطه وعالقاتــه، ومـــن ثــم فهـــي قــادرة علـــى      لــه طريقــاً جديـــداً لحياتــه، وأســـلوباً معاصــراً    

ــــذ ب     ــــه، واألخـ ــه، وتوجيهـ ــ ــــه وتعليمـ ــــي تثقيفـ ــــة فـ ــــهام بفاعليـ ــاة    اإلسـ ــ ــــاق الحيـ ــــى آفـ ــــده إلـ يـ

 .)٥(...."الرحبة

ثيرة لتحليل الدراسـات العلميـة التـي نـشرت فـي العديـد مـن        وقد بذلت جهود علمية ك     

المجـالت بــشكل عــام علـى المــستويين العربــي والعــالمي، فعلـى المــستوى العربــي جــاءت      

ل مــضامين البحــوث المنـشورة فــي مجلــة   لـ تح ل)٦ (م٢٫١١علــي العمـري و وليــد نوافلــه دراسـة  

 ٩٩ بحثـا مـن أصـل    ٦٣ اختيـار  ل، مـن خـال  )...٢ – .١٩٩(تعليم الجماهير خالل عقد مـن الـزمن     

 وهـــي نـــسبة مرتفعـــة للغايـــة تـــسمح بتقـــديم    ،% ٨٣٫٣تـــم نـــشرها فـــي المجلـــة، أي بواقـــع   

 التـي عبـرت عنهـا المجلـة طـوال فتـرة       ؛تصورات موثقة عـن طبيعـة االتجاهـات والمـسارات       

ــد التــــسعين  ــرز نتــــائج  وتــــضمنت ،ات موضــــوع الدراســــةيعقـ  ذكــــر الكثيــــر مــــن : الدراســــةأبـ

خــصوص مــضامين البحــوث المنــشورة، ومنهجيتهــا، وأطرهــا النظريــة، ومــدى     المالحظــات ب

التزامهـــا بـــاإلجراءات المتعـــارف عليهـــا عنـــد إجـــراء البحـــوث، ومـــستوى أســـاليب الكتابـــة   

والعرض، ومدى ارتباطهـا ببعـدي األصـالة واالبتكـار واالهتمـام بالقـضايا العربيـة واإلسـالمية          

 الدراســـة بتطـــوير مجلـــة تعلـــيم  وأوصـــت. ياتوجـــديتها فـــي مناقـــشة النتـــائج وطـــرح التوصـــ  

 .تطوير البحث العلمي في ميدان تعليم الكبار في الوطن العربيوالجماهير 

 فهــدفت التعــرف علـــي حجــم قــضايا التربيــة العربيــة التـــي       )٧(٨..٢أمــا دراســة الزكــي    

 ، وكيفيـة معالجـة  ٦..٢ حتـى  ١٩٩٥عرضتها بعض الدوريات التربوية العالمية في الفتـرة مـن        

 وكــذلك  , المنــشورة بتلــك المجــالت لتلــك القــضايا العربيــة؛ مــن حيــث الموضــوع      ثالبحــو

التعــــرف علــــي حجــــم مــــشاركة البــــاحثين العــــرب فــــي نــــشر األبحــــاث التربويــــة فــــي تلــــك    

الـــدوريات، وأوضـــحت نتـــائج الدراســـة أن حجـــم المـــشاركة بأبحـــاث حـــول قـــضايا التربيـــة        

إلضــافة إلــي تــدني مــشاركة البــاحثين العــرب   العربيــة فــي الــدوريات العالميــة محــدود جــدا، با  

 مـن إجمــالي  %١٫٧بالنـشر فـي تلـك الــدوريات العالميـة، حيـث لـم تتجــاوز نـسبة المـشاركة         

التأكيـد  : األبحاث المنشورة في تلك الدوريات، وأوصت الدراسة بعـدد مـن التوصـيات، منهـا       



 

 
٣١٨

 المتخصصة في المجالت التربويةة لوقضايا الطفدراسة تحليلية لبعض 
 "مجلة الطفولة والتنمية أنموذجاً"كما يراها التربويون

 هاني محمد يونس موسى. د
 

تقـــدم للترقـــي  علـــي أهميـــة النـــشر فـــي الـــدوريات العالميـــة، واعتبـــاره شـــرطا مـــن شـــروط ال    

للدرجـــة األعلـــى ألعـــضاء هيئـــة التـــدريس بالجامعـــات، وعقـــد دورات تدريبيـــة وورش عمـــل    

ــوطنيين واألجانـــب بتـــدريب البـــاحثين العـــرب علـــي          ــا مجموعـــة مـــن الخبـــراء الـ يقـــوم فيهـ

 .المهارات الالزمة للنشر في الدوريات العالمية

ــا   ــباريني والرازحـــي    كمـ ــام صـ ــال التربيــــة   باستقـــصاء واقـــع البحـــث فـــ    )٨(١٩٩١قـ ي مجـ

 التـي أعـدت   ؛ من خـالل مـسح ملخـصات رسـائل الماجـستير      ؛العلمية في الجامعات األردنية   

ــة اليرمـــوك        ــة وجامعـ ــة األردنيـ ــرة   ،مـــن قبـــل طـــالب الجامعـ تم فــــ، ١٩٨٨ -١٩٧١ خـــالل الفتـ

، وطبقا لمجال ) وصفي – تقويمي – تطبيقي –أساسي ( تصنيف الرسائل طبقا لنوع البحث 

 .)الخ ... المتعلم – المعلم – مناهج العلوم –لمعلم إعداد ا( البحث 

للتعـرف   )٩( Tsai & wen  2..5دراسـة تـساي و ويـن     وعلـى المـستوى العـالمي جـاءت     

 توجهات البحوث في التربية العلمية فـي ثـالث دوريـات متخصـصة فـي مجـال تـدريس           "على

 :العلوم وهي

 ( Journal of Science Education(SE) 

International Research In Science Teaching(JRST) 

Journal Of Science Education(IJSE)" 
تحليـل البحـوث المنـشورة فـي تلـك المجـالت فـي الفتـرة الممتـدة مـن           وذلك من خـالل     

تجريبي أو نظري أو دراسة حالة أو تطبيقي، ومن حيـث  :  من حيث نوع البحث ،٢..٢ -١٩٩٨

  .الخ..معلم، المنهج، التقويم إعداد ال: مجال أو موضوع البحث، مثل

 والمنـشورة  ١٩٩٥ البحـوث المنـشورة عـام    ).١( De Jong 2..7  دي جونـغ    حلـل مـا ك

 مجـاال  ١٤، حيث صـنف الموضـوعات إلـى    ),SE IJSE, JRST(   في الدوريات العالمية٥..٢عام 

 .الخ..اتجاهات الطالب، استراتيجيات التدريس، حل المشكالت :  مثل،بحثيا

فــي   )١١( Lee,Wu, Tsai, 2..9ليــي و وو و وتــساي    " ضا علــى نفــس المنــوال   وســار أيــ 

  بحوث التربية العلمية في الـدوريات العالميـة  توجهات"ي هدفت التعرف على  ت ال دراستهم
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 )SE IJSE, JRST, ( مقارنة النتائج مع مـا توصـل إليـه    فتم، "٧..٢ -٣..٢خالل الفترة من عام 

 إلـى وجـود تـشابه كبيـر     وا، وتوصـل الـسابقة  في دراستهما Tsai Y&wen  2..5تساي و وين  

بين الدراستين من حيث أنواع البحوث، حيث ارتفعت نسبة البحـوث التجريبيـة عـن بـاقي      

ما مجال البحث فقـد لـوحظ وجـود تغيـر فـي التوجهـات عمـا كانـت عليـه          أالبحوث األخرى،   

 .٢..٢-١٩٩٨في الفترة 

علميــة التـــي تركــزت حـــول  مــساهمة البحـــوث    كمــا أجريــت العديـــد مــن الدراســـات ال   

 ؛ )١٢(م ٨..٢العلميـة النفـسية والتربويــة فـي التكفــل بقـضايا الطفولـة، ومنهــا دراسـة بعيبــع        

فـــي الفتـــرة  ) الليـــسانس ( التـــي هـــدفت القيـــام بـــإجراء مـــسحي لجميـــع مـــذكرات التخـــرج    

مــــي  بجامعــــة ســــطيف؛ للكــــشف عــــن مــــدى اهتمــــام البحــــث العل  ٧..٢ -١..٢الممتــــدة مــــن 

الجــامعي بقــضايا الطفــل والطفولــة، وانتهــت إلــى ضــعف االهتمــام بتلــك القــضايا بأشــكالها   

 .المتنوعة

وقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات التربويــة علــى أهميــة المجــالت التربويــة التــي تعنــى          

بمجال الطفولة بشكل خاص من خالل تناول القضايا المختلفة المرتبطة بالطفولة، حيث  

 إلى إحـدى أهـم تلـك القـضايا، وهـي     ) ١٣ (Connell, Mary 2..4 نيل وميريأشارت مقالة  كو

 تناولتهــا طبقــاً لمــا والمعلومــات الخاطئــة عــن الموضــوع   األمريكــي للطفــلالجنــسياإليــذاء 

 فعـرض المقـال عـدة كتـب؛ ركـزت علـى اإليـذاء        ، للطفـل  األمريكـي  الجنسيمجلة  اإليذاء    

ريكيــة، ومــا يتــردد مــن معلومــات خاطئــة حــول     الجنــسي للطفــل فــي الواليــات المتحــدة األم  

 .ذلك

إلــى ) ١٤  (Doyle, Celia, Nene, Coll 1996كمــا أشــار دولــي وســيليا ونــين وكــول   

ــا       عكــــسها المجــــالت البريطانيــــة   تالنقاشــــات الحاليــــة عــــن موضــــوع حمايــــة الطفــــل كمــ

لعقـاب  هذه النقاشـات ا  تناولت  و،األكاديمية المتخصصة على مدار العشرين عاما الماضية 

 وبعــض الموضــوعات تناولــت العنــف  ، للطفــل، وإجــراءات الوقايــة والتــدخل يواإليــذاء  البــدن

 .العاطفي واإليذاء البدني، واإلهمال ، معاملة الطفلوء وسي،المنزل
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العوامـل البيئيـة لـدى الفـرد     ) ١٥( م .٢٫١ الـصحة المدرسـية  األمريكيـة    كما تناولـت مجلـة    

،  عن مشكلة السمنة لدى أطفال المرحلة االبتدائيةلة المسئو واألسرة والمجتمع المحلى  

 مشكلة السمنة لدى أطفال المرحلة االبتدائية مـن  حيث عرض المقال اختباراً قصيراً عن 

 .التينيأصل 

 والتـي ، ١٩٨٧لمجلـة األطفـال والمجتمـع لعـام     فقدم مقـاالً   ) ١٦(م١٩٨٧  ديفيد ،هولأما  

هـذا المقـال معلومـات     حيـث قـدم   ، المتحـدة  المملكةفي لألطفال القومييصدرها المكتب  

 أفــضل  حيــث تناولــت   ،١٩٨٧عــن األعــداد األربعــة األولــى لمجلــة األطفــال والمجتمــع لعــام         

 وموقـف العـاملين   ،الممارسات والخطط وكل الموضوعات المبتكرة  عـن رعايـة األطفـال        

 . مجال الخدمة االجتماعية من قضية اإليدزفي

 مجال الصحة في للمتخصصين اًاختبار )١٧(م .٢٫١ سية مجلة الصحة المدر   كما تناولت 

 مـشكلة اسـتهالك أطفـال المـدارس      إحـدى قـضايا الطفولـة، وهـي     تنـاول والـذي المدرسـية،  

ســـتراتيجيات لتنفيـــذ ، باإلضـــافة إلـــى التركيـــز علـــى مجموعـــة مـــن اال  لألغذيـــة والمـــشروبات

 . بداخل المدرسةاألنفلونزا ضدتطعيم األطفال 

المجالت العربية القضايا اإلعالميـة المرتبطـة بالطفولـة، وذلـك مثـل      كما تناولت بعض    

 التي ركزت على قضية هامة، وهي تنميـة الـوعي الثقـافي للطفـل،     )١٨( .٢٫١دراسة البسيوني  

وذلك مـن خـالل تحليـل مـضمون مجـالت طفـل مـا قبـل المدرسـة؛ للوقـوف علـى مـا تتـضمنه               

لالرتقــاء بمجــالت طفـل مــا قبــل المدرســة،   مـن مجــاالت ثقافيــة، والتوصـل إلــى تــصور مقتـرح     

"  الدبــدوب –وينــي " وقــد تــم اختيــار عينــة مــن مجــالت طفــل مــا قبــل المدرســة؛ وهــي مجلــة      

تميـز  : بمصر، ومجلة ملحق العربي الصغير بالكويت، وانتهت الدراسة إلـى عـدة نتـائج، منهـا     

 المجلتـين لعـدد   المادة المنشورة بـالمجلتين محـل الدراسـة فـي اإلخـراج الـصحفي، وإهمـال         

 .من  المجاالت الثقافية الهامة

 فهــــدفت  تقــــديم نمــــوذج لمــــضمون وشــــكل مجلــــة  )١٩( ٩..٢أمــــا دراســــة عبــــدالعزيز 

األطفــال، لتنميــة بعــض القــدرات اإلبداعيــة لــدى أطفــال المرحلــة اإلعداديــة، والتعــرف علــى      
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 العـاديين،  أهم السمات والخصائص التي تميز األطفال المبدعين عن غيـرهم مـن األطفـال      

 .وبناء جيل قادر على مسايرة الحياة بتطوراتها وأحداثها وتغيراتها السريعة

(  لتركــز علــى دور القــصص المقدمــة فــي مجــالت األطفــال   ).٢( .٢٫١وجــاءت دراســة بــدر  

في تنمية السلوك االجتماعي للطفل المـصري، وانتهـت إلـى مجموعـة مـن       )  سمير وميكي 

ــا  ــائج، منهــ ــ  علــــى  األنمــــاط الــــسلوكية اإليجابيــــة    -بــــشكل كبيــــر  - تأكيــــد القــــصص :النت

 الـسلوكية الـسلبية،   طالمرغوبة، كاحترام القانون والـسلطة، وصـرف األطفـال عـن األنمـا       

 .كإيذاء اآلخرين، وتعدد الحاجات النفسية واالجتماعية؛ التي تقدمها قصص المجلتين

طفولة وهي العنـف،   على إحدى القضايا الهامة لل)٢١( ٨..٢بينما ركزت دراسة مسعود  

وذلك  من خالل السياق القصصي الموجود بالقصص المصورة، وانتهـت الدراسـة إلـى عـدة        

ــا   ــائج، منهـ ــه مــــن          :نتـ ــا تحويـ ــال  بمـ ــراءة القـــصص داخـــل مجـــالت األطفـ ــدالت قـ ــاع معـ  ارتفـ

مطــاردات ومعــارك وضــرب، وجــاء االتجــاه إلــى الترغيــب فــي العنــف فــي المركــز األول فــي         

ع نــسبة ضــحايا العنــف مــن األطفــال داخــل مجلتــي الدراســة، وجــاء         مجلــة ميكــي، و ارتفــا  

المنـــزل فـــي المرتبـــة األولـــى بالنـــسبة ألمـــاكن ارتكـــاب العنـــف، يليـــه الـــشارع، ثـــم الحـــدائق      

 .العامة، ثم وسائل النقل، وأخيرا المدرسة

 مشكلة الدراسة

  وهكـــذا جـــاءت العديـــد مـــن الدراســـات التربويـــة التـــي تناولـــت بعـــض قـــضايا الطفولـــة      

بأشــكالها المتنوعــة، وإن كانــت دراســات قليلــة، ولــم تتنــاول العديــد مــن مجــاالت وقــضايا         

الطفولة، وبالتالي فالبحث في مجـال الطفولـة يعـد مـن الميـادين الهامـة للبحـث التربـوي؛ ألنـه           

يهــتم بدراســة القــضايا المرتبطــة بالطفولــة ومـــا يعترضــها مــن مــشكالت، ومحاولــة طـــرح          

 .     المشكالتالعديد من الحلول لتلك

 " مجلـة  فـي  نـشرت  التي  تحليل البحوث التربوية إلى  ومن هنا فالدراسة الحالية هدفت 

 تستند إليهـا، والتعـرف   التي، والكشف عن األسس النظرية والتطبيقية    " الطفولة والتنمية 

 . تواجه الطفولة في المنطقة العربيةالتيعلى مدى قدرتها على مواجهة كافة التحديات 
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 يطلــق هــذه الدراســة مــن مــسلمة أساســية فحواهــا أن البحــث العلمــي عامــة، وفــ       وتن

مجـال الطفولــة خاصــة إنمــا يمثـل ركيــزة انطــالق لدراســة قـضايا الطفولــة دراســة متواصــلة      

 .وواعية، تساعد على مواجهة مشكالتها والتعرف على احتياجاتها، وتحديد أولوياتها

 وتعاقـب علـى رئاسـة تحريرهـا العديـد      ،١٩٩٩وقد صدر العدد الـصفري لهـذه المجلـة فـي      

 الــدوريات وجعلوهــا مــن والــذين أثــروا هــذه المجلــة   ، العربــيمــن كبــار التربــويين فــي الــوطن   

تــولي أهميــة  " الطفولــة والتنميــة " فــي مجــال الطفولــة، ولمــا كانــت مجلــة    العلميــة المحترمــة 

 فهـي طقـة العربيـة،    خاصة لالتجاهات والقضايا المستجدة المؤثرة فى قضايا الطفولـة بالمن      

 .تعد رافدا جوهريا لتلك القضايا في المنطقة العربية

 دراسة في سهمتوالواقع أن ثمة روافد إعالمية وثقافية أخرى في المنطقة العربية أ 

قــضايا الطفولـــة، وتمثلــت هـــذه الروافــد فـــي عـــدد مــن المجـــالت العلميــة التابعـــة للجامعـــات       

ــات التربيــــة، وكــــذلك فـــى مجــــالت ثقا   ــــدوريات   ولكليـ ــرى، ولكــــن هــــذه ال فيــــة مــــستقلة أخـ

والمجالت قـد تكـون غيـر منتظمـة، ومبعثـرة فـى مجملهـا، أو تتـسم بالمحليـة الـشديدة فـي              

 جانب كبير مـن مادتهـا العديـد    فيأغلب األحيان؛ لذا فإن مجلة الطفولة والتنمية عكست    

 الوقــت نفــسه  وفــى،مـن قــضايا الطفولــة فــي المنطقــة العربيــة خـالل األعــداد التــي أخرجتهــا    

عكــست أبحــاث المجلــة بعــض أنــشطة الــدول العربيــة فــي قــضايا الطفولــة العربيــة، كمــا        

 .رات والندوات التي اهتمت بذلكتمعرضت أهم المؤ

 مــن المهــم تقيــيم جهودهــا؛ ســعياً  يجعــلإذن، فـصدور تلــك األعــداد مــن هــذه المجلــة   

 . أهمية الدراسة الحاليةبرزت ، ومن هنا نحو تطويرها، ودعم قضايا الطفولة من خاللها

 :وبالتالي يمكن بلورة مشكلة الدراسة الحالية في األسئلة التالية

 ما مالمح ثقافة الطفل العربي ؟ -١

 ما دور وسائل اإلعالم واالتصال في تنشئة الطفل ؟ -٢

 ما واقع الطفولة العربية بأبعادها المختلفة؟ -٣

 ما الخصائص الشكلية العامة لمجلة الطفولة والتنمية ؟ -٤
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ــة   -٥ ــدرجات العلميـ ــا الـ ــة       /مـ ــوثهم فـــي مجلـ ــاحثين الـــذين نـــشروا بحـ ــة للبـ الوظيفيـ

 الطفولة والتنمية؟ 

 ما أبرز قضايا الطفولة التي تناولتها  مجلة الطفولة والتنمية ؟ -٦

كيف يمكن تطوير مجلة الطفولـة والتنميـة وتحـسين البحـث العلمـي فـي مجـال            -٧

 الطفولة العربية ؟

 أهداف الدراسة

 : لحاليةهدفت الدراسة ا

 الــضوء علــى أهــم قنــوات   تعــرف واقــع البحــث التربــوي فــي مجــال الطفولــة، وإلقــاء      •

 .التعبير عن

عبرت عنها مجلـة الطفولـة   تعرف أهم المجاالت والقضايا المرتبطة بالطفولة التي   •

   .والتنمية

 . الطفولة حجم ونوع ما ينشر من موضوعات في مجالالكشف عن  •

هم العلميـــة المختلفــة الــذين نــشروا بحــوثهم فـــي      بيــان نوعيــة البــاحثين ودرجــات     •

 .مجلة الطفولة والتنمية

بحث سبل تفعيل المجلة في تناول موضوعات جديدة مرتبطة بالقـضايا المختلفـة     •

 .للطفولة في الوقت الراهن

خدمـة  ل يمكن في ضوئها التطوير المستقبلي للمجلـة   مستقبلية تحديد مالمح رؤية   •

 .الطفولةقضايا 
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 اسة أهمية الدر

  :نبعت أهمية الدراسة الحالية من أنها

تعـد محاولــة السـتجالء بعــض األمـور المتعلقــة بإحـدى الــدوريات المهتمـة بقــضايا الطفولــة؛       

للتعرف على مكانة المجلة في كونها تمثل إحدى نوافذ نـشر القـضايا المرتبطـة بالطفولـة،      

 فـي حـدود علـم    -يـتم تناولهـا  والمعبر عن اهتمامات الباحثين بهذا المجال، خاصة وأنه لـم       

 . بدراسة علمية تتناول محتوياتها وطريقة عرضها-الباحث

تعــد محاولــة لرصــد مــا يجــرى فــي الميــدان التربــوي مــن تطــورات واتجاهــات جديــدة للقــضايا         

المرتبطــة بالطفولـــة؛ للنهـــوض ودعـــم االتجاهـــات التربويـــة والتعليميـــة الحديثـــة فـــي مجـــال    

 .الطفولة

 لمحتـــوى أعـــداد  – بمثابـــة قاعـــدة بيانـــات  –) كـــشافاً تفـــصيلياً (رافيـــة أعـــدت قائمـــة ببليوج 

، مما يساعد في توسـيع فـرص اإلفـادة بمـا     )في ملحق مستقل(المجلة بمجاالتها المتنوعة   

  .فيها من محتوى تربوي، وتيسير الوصول إليها بسرعة

 وبحــوث  يمكنهــا إثــارة تــساؤالت أو حــوارات لــدى البــاحثين؛ حتــى تكــون باعثــاً لدراســات         

  .أخرى تالية

، واالرتقـاء بحركـة البحـث    الطفولة والتنميةبعض الرؤى والتوصيات لتطوير مجلة   اقترحت  

 .مجال الطفولةالعلمي في 

 حدود الدراسة

 وتمثل في األعداد الصادرة من مجلة الطفولة والتنمية منذ العـدد الـصفري    :الحد الزمني 

  ."م٤..٢"  الصادر في "١٥"، وحتى العدد "١٩٩٩نوفمبر "الصادر في 

 - فقــط- وشــمل دراسـة وتحليــل اإلنتـاج العلمـي المتعلــق بـالبحوث    :الحـد الموضـوعي  

التــي تناولــت قــضايا متعلقــة بالطفولــة؛ التــي كتبهــا البــاحثون، ســواء المــصريون أو العــرب؛           

للتعــرف علــى أبــرز اتجاهــاتهم واهتماماتــه، ومـــوقفهم مــن بعــض تلــك القــضايا، ومــن ثـــم           

الدراسـة فـي تنـاول األعـداد المـذكورة مـن المجلـة حتـى التـاريخ الـسابق، مـع            انحصرت هذه  



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٢٥

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

ــؤتمرات   ، رســـائل الماجـــستير والـــدكتوراه  و ،عـــروض الكتـــب والمـــداخالت  اســـتبعاد  والمـ

والتجــارب القطريــة، حيــث إنهــا تتطلــب دراســة مــستقلة    ، االفتتاحيــةتالمقــاالوالنــدوات، و

 .تتناولها بالتفصيل والعمق

 منهج الدراسة

فـــى ضـــوء الطـــرح المقـــدم لقـــضية الدراســـة وتـــساؤالتها وأهـــدافها وطبيعتهـــا؛ وجـــب     

  :االستعانة واالسترشاد بمنهجية مركبة من مناهج البحث العلمي وأساليبه، قوامها

 مــن خــالل اســتخدام أحــد أنماطــه المتمثلــة فــي الدراســة         :)٢٢(المــنهج الوصــفي   •

ــادة المنــــشورة؛  المــــسحية، بهــــدف تحليــــل المعلومــــات والبيانــــات الخاصــــة     بالمــ

للوصول إلـى تـشخيص للقـضايا المطروحـة، ومـن ثـم إلـى اسـتنتاجات وتعميمـات            

 .ذات معنى ترتبط بقضايا الطفولة

 الـــذي يجعلنـــا نقـــف أمـــام الفكـــرة أو اللفـــظ أو    :)٢٣(أســـلوب التحليـــل الفلـــسفي  •

المصطلح ؛لنحاول بيان معانيه أو معناه ومدلوله، فمن المهام األساسية للتحليل    

ــددة؛         ــات ووضـــعها فـــي ســـياقاتها المحـ الفلـــسفي التـــدقيق فـــي توضـــيح المفهومـ

الســتخراج واســتخالص المقومــات واألفكــار والــرؤى والتــصورات، والوصــول إلــى       

  .نتائج محددة

 هاســتخدموقــد  وهــو أحــد أســاليب المــنهج الوصــفي،   : أســلوب تحليــل المــضمون   •

ــــة     ؛الباحــــث ــــواردة بمجلــــة الطفول  عينــــة –والتنميــــة لتحليــــل محتــــوى البحــــوث ال

 مجموعـة الخطـوات المنهجيـة التـي     " ذلك األسلوب بأنـه يعرفحيث ،  -الدراسة

تسعى إلى اكتـشاف المعـاني الكامنـة فـي المحتـوى، والعالقـات االرتباطيـة بهـذه          

المعـاني مــن خــالل البحــث الكمــي والموضــوعي، والمــنظم للــسمات الظــاهرة فــي    

 األبحـاث التـي تناولـت قـضايا     ى محتـو قام الباحـث بتحليـل    وقد   ،)٢٤"(هذا المحتوى 

، وبـشكل كيفـي فقـط،     من حيـث المـضمون  مجلة الطفولة والتنمية  في   الطفولة
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حيــث تــم قــراءة البحــوث قــراءة أوليــة ســريعة؛ للتعــرف علــى توجهاتهــا، ثــم مــر       

 :التحليل بعدة مراحل تتداخل مع بعضها، وهي

 وتحديــد الطفولـة والتنميــة المنـشورة فــي مجلــة   التعــرف علـى المــادة  :المرحلـة األولــى 

 .قضاياها

، ثـم تــال  األعـداد المختـارة  تـم رصـد الدراسـات والبحـوث التــي نـشرت فـي المجلـة خــالل        

تحديــد مجموعــة مــن القــضايا    ، تــم بمقتــضاها  المنــشورةقــراءة أوليــة للمــادة   بذلــك القيــام  

 قـد  ؛سـية  أساقـضية  ٨١ والتـي بلغـت   ، ارتكزت عليها عملية التحليل فيمـا بعـد  الرئيسة التي 

أنهـــا  ولكنهـــا فـــى التحليـــل النهـــائي، وبغـــرض الدراســـة، يمكـــن النظـــر إليهـــا علـــى   ،تتـــداخل

 : أبحاث شملت العديد من القضايا على النحو التالي

 .مشكالت الطفل -١

 .تعليم وتنشئة الطفل  -٢

  .صحة وسالمة الطفل -٣

 .حقوق الطفل وحمايته -٤

  .الطفل واإلعالم -٥

 . االحتياجات الخاصةواألطفال ذو -٦

 .طفل والهويةال -٧

 .البيئةوالطفل  -٨

 . الطفل الفلسطيني واالحتالل -٩

 ثقافة الطفل العربي والقراءة -١٠

 . الفتيات -١١

 .  األطفال والنزاعات المسلحة -١٢

 . أطفال المهجر -١٣

 .أدب الطفل -١٤
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 . اللعبو  الطفل  -١٥

 . الطفل والتفكير -١٦

 توجيه وإرشاد الطفل -١٧

 .الطفل والموسيقى -١٨

 لمنشورة بالمجلةا تحليل مضمون المادة :المرحلة الثانية

تنـــاول كـــل دراســـة مـــن الدراســـات الموجـــودة فـــي كـــل عـــدد      فـــي هـــذه المرحلـــة تـــم   

وتحليلها بشكل كيفي؛ للتعرف علـى نـوع القـضية التـي ركـز عليهـا كـل بحـث، أي تحليـل             

 .مضمون كل دراسة بشكل علمي واضح ومحدد

 المنشورة بالمجلة توجهات المادة :المرحلة الثالثة

ى توجهــات كــل دراســة، وأهــم النتــائج التــي توصــلت إليهــا بمــا         حيــث تــم التركيــز علــ   

 .يساعد على تحديد انتماء كل دراسة لقضية من قضايا الطفولة

 :عينة الدراسة

 التـــي تـــم - فقــط -  فقـــد ضــمت جميـــع الموضــوعات البحثيـــة  ؛طبقــاً ألهـــداف الدراســة  

م، وحتــى ١٩٩٩منــذ صــدور العــدد الــصفري فــي نــوفمبر      الطفولــة والتنميــة  مجلــة فــينــشرها 

اً، حيـث ظلــت تــصدر   عــددخمـسة عــشر ، أي م٢٠٠٤ الــذي توقفــت عنـده مؤقتــاً فــي   ١٥العـدد  

م فـصدر  ٢٠٠٤أربعـة أعـداد سـنوياً، مـا عـدا عـام       خالل تلـك الفتـرة بـشكل منـتظم بمعـدل        

: ثالثـة أعــداد فقـط، ثــم صـدر بعــد ذلـك علــى فتـرات متباعــدة وبـشكل غيــر منـتظم األعــداد        

م، ٢٠١١م،  والثـامن عـشر أكتـوبر   ٢٠١٠ والـسابع عـشر ديـسمبر     ،٢٠٠٨السادس عشر ينـاير     

ولكــن لــم يــتم تنــاولهم بالتحليــل، حيــث تــم االقتــصار علــى األعــداد التــي صــدرت بــشكل              

ــضا            ــدد الـــذي شـــمل أيـ ــافة إلـــى ملـــف العـ منـــتظم، وتـــم تحليـــل البحـــوث والدراســـات، باإلضـ

 .مجموعة من البحوث أو المقاالت
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 )١(جدول 

 درة لمجلة الطفولة والتنميةيوضح األعداد الصا
رقم  م

 تاريخ صدورهرقم العدد م تاريخ صدوره العدد

 ٢٠٠٣صيف  .١ ١١ م١٩٩٩نوفمبر  الصفري ١
 ٢٠٠٣خريف  ١١ ١٢ ٢٠٠١ربيع  ١ ٢
 ٢٠٠٣شتاء  ١٢ ١٣ ٢٠٠١صيف ٢ ٣
 ٢٠٠٤ربيع  ١٣ ١٤ ٢٠٠١خريف  ٣ ٤
 ٢٠٠٤ ١٤ ١٥ ٢٠٠١شتاء  ٤ ٥
 ٢٠٠٤ ١٥ ١٦ ٢٠٠٢ربيع  ٥ ٦
 ٢٠٠٨يناير ١٦ ١٧ ٢٠٠٢صيف  ٦ ٧
 ٢٠١٠ديسمبر ١٧ ١٨ ٢٠٠٢خريف  ٧ ٨
 م٢٠١١أكتوبر  ١٨ ١٩ ٢٠٠٢شتاء  ٨ ٩
    ٢٠٠٣خريف  ٩ ١٠

 مصطلحات الدراسة

هي مجلة علميـة، متخصـصة، فـصلية، محكمـة، تعنـى بـشئون       : مجلة الطفولة والتنمية  

 )٢٥(الطفولة والتنمية في الوطن العربي

 ويقـــصد بهــا هنـــا الـــسياسات والممارســات والموضـــوعات المختلفـــة    :قــضايا الطفولـــة 

 .المتعلقة بالطفل العربي، سواء كانت في صالح الطفل أو ضده

 وخاصــة ،ويقــصد بهــا هنــا المجــالت التــي تعنــى بالطفــل   :  المتخصــصةالمجــالت التربويــة

 .المجالت التي تتناول القضايا المختلفة للطفل والطفولة العربية

 سةمخطط الدرا

  :المحور األول

 : اإلطار النظري ويشمل

  مالمح ثقافة الطفل العربي :أوال

يحتـاج كـل مجتمـع إلـى ثقافــة خاصـة تميـزه عـن غيــره مـن المجتمعـات األخـرى، حتــى           

يمكنه أن يحافظ على هويته الخاصة، بما يتالءم مع مواكبة متغيرات العصر، وبالتـالي صـار      

إال عن طريق التنـشئة، وتكـوين الثقافـة المجتمعيـة     من الصعوبة مواكبة المجتمع للتقدم    



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٢٩

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

ــــة هــــي المرحلــــة المثلــــى الكتــــساب المهــــارات      ــــدى الطفــــل، حيــــث تعتبــــر مرحلــــة الطفول ل

 .األساسية

 وعـــي فئاتـــه المختلفـــة  ةوبالتـــالي تهيئـــة المجتمـــع لعـــصر المعلوماتيـــة مـــن خـــالل تنميـــ    

ــاره       ــ ــات وآثـ ــ ــوتر والمعلومـ ــ ــا الكمبيـ ــ ــة لتكنولوجيـ ــ ــاد الحقيقيـ ــ ــة   باألبعـ ــ ــة الراهنـ ــ االجتماعيـ

تحتاج في تنفيذها إلى مشاركة فعالة مـن مؤسـسات التعلـيم     - بال شك  -والمرتقبة، وهي 

 ).٢٦(الرسمي وغير الرسمي، والمنظمات، وقادة الفكر والرأي في المجتمع 

وهـذا يعنـي أن عمليــة تـشكيل الــوعي الثقـافي للطفــل هـي أســاس تكـوين شخــصيته،        

ة داخليــة يمكــن للطفــل أن يمارســها تلقائيــا منــذ مولــده،       وأن عمليــة التثقيــف عمليــة ذاتيــ   

والتعامل مع العناصر الثقافية الخارجية الموجودة في البيئة المحيطـة بـه، واسـتيعابها مـن      

خـــالل تفاعلـــه االجتمـــاعي فـــي إطـــار ثقافـــة مجتمعـــه؛ التـــي تعـــد عمليـــة تحـــصيل وتـــصنيف      

طفــل ينتقــل اجتماعيــا مــن   واختــزان خبــرات بــشؤون الحيــاة، فتــشكيل الــوعي الثقــافي لل    

خـــالل االتـــصال والتفاعـــل مـــع الجماعـــة، وبواســـطة وســـائل اإلعـــالم المتعـــددة، فالثقافـــة       

تتجسد في عقول األفراد وأفكارهم وقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم، وبالتالي صارت ثقافة      

أن المـــصادر "  "محمــد عمـــاد زكـــي  " الطفــل إحـــدى الثقافـــات الفرعيــة فـــي المجتمـــع، ويـــرى    

 وسائل االتصال، يجب أن تتكامل فـي أدائهـا،   – المدرسة –األسرة : ية بثقافة الطفل المعن

وتوحد رسائلها الثقافية التي توجهها للطفل دون أن تتناقض فيما بينهـا، وهـذا يتطلـب  أن     

نـــصل فـــي مجتمعنـــا العربـــي إلـــى رؤيـــة ثقافيـــة واحـــدة، قـــادرة علـــى صـــنع بنـــاء ثقـــافي متـــين     

 ).٢٧("بدأ يأخذ أشكاالً جديدة وخطيرة ف أمام تيارات الغزو؛ الذي ألطفالنا، ومتأهبة للوقو

فالهويــة الثقافيــة تتكــون مقوماتهــا مــن عناصــر راســخة؛ شــكلتها ثوابــت جغرافيــة؛         

تعكـــس هـــذا االمتـــداد الجغرافـــي دون عوائـــق طبيعيـــة مـــن المحـــيط إلـــى الخلـــيج العربـــي،       

تقبل، وتطلعـات نحـو المـستقبل؛    ومتغيرات تاريخية يتيح الرجوع إليهـا فهمـاً أعمـق للمـس     

تكــاد تكــون قاســماً مــشتركاً بــين أبنــاء أمــة واحــدة وتراثــاً مركبــاً؛ قاعدتــه الراســخة قــوة         

االعتقــــاد، ووســــطية فــــي الــــسلوك؛ تتــــرجم معــــاني التــــسامح رغــــم التبــــاين فــــي األعــــراق    
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 واألنـساب والمعتقــدات، ولغــة عربيـة هــي بوتقــة االنــصهار الفكـري والوجــداني ألمــة عربيــة     

 ).  ٢٨(واحدة 

وتتشكل هوية الطفل العربي ثقافيـاً مـن خلـيط مـن الظـواهر المتعـددة والمتـشابكة،             

ومعقــدة التــأثير، ولكنهــا رغــم ذلــك تعــد محــددة المعــالم ومعروفــة للجميــع، فالطفــل يجــد    

ــاً،              نفــسه محاطــاً بالعديــد مــن المــصادر التــي تــؤثر فــي هويتــه، وتــساعد علــى تــشكيله ثقافي

ل ليس له قدرة على اختيار من يشكلونه ثقافياً بقدر ما هو واقع تحـت تـأثير      وبالتالي فالطف 

وجودهم من حولـه، فهـو لـم يختـر أسـتاذه فـي المدرسـة، وال والديـه فـي المنـزل، وال جيرانـه               

 ).٢٩(في الحي

وقــد تعــرض الطفـــل فــي الـــدول الناميــة والعربيــة لـــضغوط عــدة؛ كـــان هــدفها جميعـــاً         

هويتــه الحــضارية، حيــث كانــت وســائل اإلعــالم الغربيــة تــروج    إزاحتــه عــن أصــالته وتــشويه  

لقيم ومعايير تتعارض كثيـراً مـع معـايير وقـيم المجتمعـات العربيـة، وبالتـالي تـشجع الفـرد               

فلو حاولنا أن نقيم ما يعرض فـي   " ،).٣(على االنسالخ من هويته من خالل عملية االستالب 

 لوجـــدنا اإلنـــسان العربـــي   ،دة مـــستوردةمجتمعنـــا مـــن أفـــالم تليفزيونيـــة وســـينمائية ســـائ    

يتعــرض لعمليــة غــزو حــضارية وثقافيــة وفكريــة؛ تــستهدف التــشكيك بقيمــه وحــضارته         

وقدرتــه علــى التقــدم، ومــا نــسمعه اآلن مــن شــبابنا مــن إشــادة وإعجــاب بحــضارة الغــرب            

رض لـه  واحتقار للحضارة العربية اإلسالمية، ليس إال مظهراً لتأثير الغزو اإلعالمي الـذي تتعـ    

 ).٣١"(مجتمعاتنا

 وإذا كانت الثقافة العربية تؤكد على اإليمان بالقيم الخلقيـة الـسامية؛ إال أن الموقـف      

الثقـافي للطفـل العربـي يـزداد تأزمـا؛ً نتيجـة طغيـان ثقافـة عالميـة ذات جـذور غربيـة؛ تتجـاوز             

ــا        ــة، وبالتـ ــاة للخـــصوصيات الثقافيـ ــة دون مراعـ ــددات الثقافيـ ــواجز والمحـ ــإن  كافـــة الحـ لي فـ

إشكالية ثقافة الطفل العربي في الوقت الحاضر تعد من صعوبات نمو الهوية العربية لديـه؛    

التـي تبـرز فـي نمـاذج متعارضـة بـين مـا هـو أصـيل وبـين مـا هـو دخيـل، وهـذه المـشكلة تمــس                

الجانب النفسي واالجتماعي في عمليات التنشئة االجتماعية والتطبيـع االجتمـاعي، األمـر      



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٣١

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

ــدا بــــو  ــــذي حــ ــاهرة فــــي       ال ــــى إصــــدار بيــــان القــ ــــوطن العربــــي إل زراء الــــشئون الثقافيــــة فــــي ال

التـسعينيات، حيـث بـررت ديباجـة البيـان مـسألة االهتمـام بثقافـة الطفـل؛ بـربط مـشكالت            

الحاضــر وتــداعياتها بحتميــة توجيــه مــا يملكــه العــرب مــن طاقــات إلــى االهتمــام بمــستقبل      

ذه الغايــة هــو المنطلــق األساســي، والقاعــدة   اإلنــسان العربــي، بــدءاً بالطفــل؛ ألن تحقيــق هــ  

المتينة؛ لتعبئة القوى الفكرية والثقافية في الوطن العربي، وهذا يتفق مع نصوص االتفاقيـة   

مــن تلــك االتفاقيــة علــى أن يكــون للطفــل     " ١٣"الدوليــة لحقــوق الطفــل، فقــد نــصت المــادة     

فكار، وهكـذا بـاقي المـواد    الحق في حرية التعبير، وهذا يشمل جميع أنواع المعلومات واأل 

المتعلقة بالطفل؛ كلها تؤكد على حق الطفل في حرية الحصول على المعلومات والمـواد   

 ).  ٣٢(من شتى المصادر الوطنية والدولية 

  وسائل اإلعالم و تنشئة الطفل :ثانيا

يعــد التقـــدم الهائــل فـــي الحواســيب والمعلوماتيـــة ســمة رئيـــسة مــن ســـمات العـــصر       

 ثـورة المعلوماتيـة؛ التـي تعتمـد بـشكل أساسـي علـى هـذا التقـدم ليـست مجــرد           الحـالي؛ ألن 

ثورة فقط، بل هي انفجار معرفي، ومن يسيطر علـى صـناعة المعلومـات فإنـه يـسيطر علـى        

تشكيل العقل الحديث، وما ينتج عنـه مـن قـيم وسـلوكيات، ولـذلك فـإن هـذا الميـدان يعـد            

 بــــل تتفــــاقم خطورتهــــا مــــع تفــــاقم ثــــورة   مــــن أخــــصب ميــــادين العولمــــة وأكثرهــــا تــــأثيراً،  

المعلومــات، فــشبكة االنترنــت تجــاوز عــدد مــستخدميها أكثــر مــن نــصف مليــار مــستخدم،   

وبالتالي صارت صناعة المعلومات في مقدمة الصناعات، وصار الخطر قـابالً للـدخول بكثافـة     

د قـضية الهويـة   ، ومع بروز العولمة منذ بداية التسعينيات بدأت تلح من جدي)٣٣(ال نظير لها  

فــي عــالم اليــوم علــى الكثيــر مــن شــعوب العــالم، وخاصــة الــشعوب العربيــة، ورغــم قــوة           

التحــدي التــي يفرضــها ذلــك النظــام العــالمي الجديــد علــى الهويــة العربيــة؛ فــإن تحــدياً آخــر ال     

يقل قوة هو أزمة الهويـة الثقافيـة نفـسها، والمتمثلـة فـي االزدواجيـة الثقافيـة، والتـي تعـاني             

 .ها المجتمعات العربيةمن
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ومن الثابت أن شخصية الطفل ال تتشكل مع والدته، بـل يكتـسبها مـن خـالل تفاعلـه       

واتصاله ببيئته، ولهذا تتخذ شخـصيته الـصيغة التـي تطبعهـا بهـا المـؤثرات الثقافيـة، وتتحـدد              

ورت بفضل مـا يمتـصه مـن مجمـل عناصـر الثقافـة، وهـذا يعنـي أنـه لـوال البيئـة الثقافيـة لمـا تبلـ                 

 البيئة أسـباب نمـو الشخـصية؛ مـن خـالل تكـون ذلـك        هشخصيات لألطفال، حيث تهيئ هذ   

النــسق مــن العناصــر التــي يتميــز بهــا الطفــل، وبــذلك تكــون شخــصية الطفــل صــورة أخــرى        

مقابلة لثقافته التي ترعرع في أحضانها بشكل واضح، فالطفل يعد صنيعة للثقافة إلـى حـد     

 ).٣٤(كبير

تمع العربي على إكساب األطفال مكونات الثقافة السائدة، مـن    وبالتالي يحرص المج  

خالل األسرة، والمسجد، وجماعة الرفاق، والمدرسة، ووسائل اإلعـالم، التـي تعـد مـن أبـرز         

الوكاالت األساسية التي تعنى بثقافة األطفال، وخاصة تكوين الهوية الثقافية لهم، وهـذه   

الـــذي تبثـــه، لـــذلك يخـــضع األطفـــال لعوامـــل     الوكـــاالت قـــد تتـــشابه فـــي المـــضمون الثقـــافي     

مختلفـــة ذات تـــأثير ثقـــافي مختلـــف فـــي توجهاتـــه، األمـــر الـــذي قـــد يـــؤدي إلـــى وجـــود بعـــض        

 . صراعات الوالء، أو إلى الوالء المزدوج لدى الطفل

ويعد مجال التكنولوجيا واالتصال وتجـارة المعلومـات مـن أخطـر األسـلحة التـي تبـرزه         

كا، بل يعد اإلعـالم بـصفة عامـة مـن أهـم وأخطـر الوسـائل التـي         الدول الكبرى وخاصة أمري 

تعتمــدها؛ للــتحكم فــي العــالم والــسيطرة عليــه وتغييــر ثقافتــه، وبالتــالي التــأثير فــي الهويــة        

 محـل عمليـات   – تـدريجيا -بـدأت هـذه الوسـائل تحـل    " الوطنيـة للـدول المستـضعفة، حيـث     

ــا أوســـع انتـــ        ــرة؛ ألنهـ ــالقوة  المباشـ ــر بـ ــة مـــن القمــــع    التـــسلط والقهـ شاراً، وأصـــعب مقاومـ

البـشري، وقــد بــدأ هــذا التهديــد يــزداد ويقتــرب مـن التــأثير علــى الهويــة الثقافيــة حتــى للبلــدان      

الكبرى، مما استدعى عقد الكثير من المؤتمرات؛ للدفاع عن الهويات الثقافيـة، فقـد انتقـد       

سي؛ الرتــدائهم  حــشداً مــن الــشباب الفرنــ   " فرانــسوا ميتــران   " الــرئيس الفرنــسي الــسابق  

 ).٣٥"(الجينز األمريكي؛ ألنه مظهر من مظاهرها الثقافية 
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 - اآلن- صـــارت هـــي التـــي تـــشكل - وخاصـــة الـــسمعية والبـــصرية -فوســـائل اإلعـــالم

 علـــى رالبيئــة الفعليـــة للطفــل، بـــل تعـــد األشــد تـــأثيراً فــي شـــعور وال شـــعور الطفــل، واألقـــد      

 الـــسابق ي، فـــإذا كـــان الطفـــل فـــ تــشكيل ذهنيتـــه وشخـــصيته، وصـــياغة إرادتـــه وتوجيههـــا  

 صـار  - اآلن-يكتسب ثقافته من منابع محـددة ومعروفـة هـي األقـرب منـه كاألسـرة، إال أنـه         

األصــدقاء، و وســائل اإلعــالم،  : هنــاك مــصادر أكثــر تــأثيراً، وغيــر مقيــدة بمكــان محــدد، مثــل   

اضـح  وهذا يعني أن هناك تغييرات طرأت على وسائل التنشئة االجتماعية أثرت بشكل و  

ــدقائه؛ فــــإن الطفــــل        ــة مــــع أصـ ــا، ومــــن خــــالل العالقـ ــر وتركيبهــــا وأدوارهـ فـــي تكــــوين األسـ

يكتسب العديد من مكونات الثقافة كالقيم والعادات، وهذه المكتـسبات أخـذ معظمهـا       

 ).٣٦(من وسائل اإلعالم

 مــن الــصورة التــي يرســمها اإلنــسان     %٧٠ أن حــوالي  Schrammويــرى ولبــور شــرام  

 وسائل اإلعالم، وخاصة اإلعالم المرئي، حيث تقوم هذه الصورة بدور  لعالمه مستمدة من  

واضــح فـــي تـــشكيل آراء النــاس وتكـــوين اتجاهـــاتهم ومــواقفهم وأنمـــاطهم الـــسلوكية     

 ).٣٧(تجاه األشخاص والموضوعات واألشياء

ويــشير أحــد البــاحثين إلــى أن الهويــة الثقافيــة للطفــل المــصري فــي هــذا العــصر البــد أن      

تمكـين الطفـل مـن الـوعي بـالتراث الحـضاري لألمـة المـصرية         : عـدة نقـاط، منهـا     ترتكز على   

والعربية، وتمكينه من الفهم الواعي للتراث اإلنساني والحضارة اإلنسانية، وتتابع حلقـات   

تلك الحضارة بين شعوب العالم، والتأكيد على قيم العلم ومنجزاته، وتمكينه من الفهم    

 ).٣٨( الروحية واإلنسانية العامةالواعي بمفهوم الحرية والقيم

وهنـاك اتفـاق بـين التربـويين وبـين علمــاء االجتمـاع وعلـم الـنفس علـى مـدى خطــورة           

األثــر الــذي تتركــه قــراءة الــصحف فــي الــسنوات األولــى مــن حيــاة الطفــل، وذلــك مــن حيــث       

قدرتها على تشكيل ذوقه وتكوين شخصيته، وقد صار هناك مجالت خاصة باألطفال، بـل     

ــالم  -وهنــــاك ــاً للمراحــــل العمريــــة     - فــــي بعــــض دول العــ ــال؛ طبقــ  مجــــالت خاصــــة باألطفــ

ــاالت            ــات والمجـ ــة بالهوايـ ــال خاصـ ــود مجـــالت لألطفـ ــر إلـــى وجـ المختلفـــة، حتـــى وصـــل األمـ



 

 
٣٣٤

 المتخصصة في المجالت التربويةة لوقضايا الطفدراسة تحليلية لبعض 
 "مجلة الطفولة والتنمية أنموذجاً"كما يراها التربويون

 هاني محمد يونس موسى. د
 

، وهناك إحـصاءات تؤكـد أن عـدد صـحف ومجـالت األطفـال فـي العـالم         )٣٩(المختلفة لهم 

وإقليميـة ودوليـة، ممـا يؤكـد أن     وصل إلى ما يقرب من خمسة آالف صحيفة ومجلـة محليـة        

 يـدل علـى أن هـذه الـصحافة والمجـالت؛ تـساعد فـي        لهذا اإلقبال منقطع النظير من األطفـا      

 .).٤(إشباع حاجات هامة لدى الطفل، وهو ما يسمى بالجوع العقلي

ــا           وتعـــد مجـــالت األطفـــال مـــن أهـــم وســـائل اإلعـــالم المـــؤثرة فـــي حيـــاة الطفـــل؛ ألنهـ

ــــارفهم وآد  ــــي معـ ــــصة فـ ــــل متخصـ ــــة، مثـ ــــم المختلفـ ــــة،  : ابهـ ــــة، والرياضـ ــــصص، والفكاهـ القـ

واستقبال الرسائل، ونشر الصور، والرسومات، مما جعل هذه المجالت مجـاال لالتـصال مـع       

 فـي موادهـا   -، وقـد أفـادت وسـائل االتـصال العربيـة     )٤١(األطفال، وإيجاد روابط قويـة معهـم    

فـــي مجـــاالت التـــأليف، وإصـــدار   مـــن تجـــارب العـــالم  -الثقافيـــة واألدبيـــة الموجهـــة لألطفـــال 

الكتب والصحف، وإنتاج البرامج اإلذاعيـة والتليفزيونيـة، واألعمـال المـسرحية، ومـع هـذا ال          

يــزال فــي أدب األطفــال والكتابــات األخــرى مــا يحمــل رواســب وأفكــاراً تقــوم علــى الــوهم         

 ). ٤٢(والخرافة، ومنها ما يناقض حوافز التقدم، ويعطل تطلعات التغيير

لي فــإن وسـائل اإلعــالم توسـع مــن دائـرة معــارف الطفـل، وتــزوده بـالخبرات التــي       وبالتـا 

تتـصل بالعـالم الــذي يعـيش فيــه ممـا ال يـستطيع الوصــول إليـه بتجربتــه الشخـصية وتنــشيط         

خيالــه، باإلضــافة إلــى أنهــا تلعــب دوراً هامــاً فــي عمليــة التــرويح وقــضاء وقــت الفــراغ بطريقــة     

ت عديــدة؛ فــي وقــت أصــبح فيــه التــرويح أحــد الطــرق       يكتــسب مــن خاللهــا مهــارات وخبــرا   

 وباإلضـافة إلـى هـذا الـدور اإليجـابي؛ فلوسـائل اإلعـالم دور سـلبي؛         ،)٤٣(التربويـة فـي التنـشئة   

تمثل في تأثيرها على ثقافة الطفل في مجاالت عديدة، منها ما تقدمه مـن مـضامين جـنس،      

 ).٤٤(يةورعب، وعنف، خاصة ما يبث بشكل مباشر باألقمار الصناع

  واقع الطفولة العربية :ثالثاً

 ٤٤/٢٥اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقيـة حقـوق الطفـل بقرارهـا رقـم        

 ١٩٩٠ينـاير  ٢٦ فـي نيويـورك منـذ    ةم، وفتح باب التوقيع علـى االتفاقيـ   ١٩٨٩ نوفمبر   ٢٠بتاريخ  

م، وقــد صــادقت ١٩٩٠بر  ســبتم٢ مــن االتفاقيــة؛ والتــي تقــرر بــدء تنفيــذها فــي  ٤٥وفقــاً للمــادة 



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٣٥

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

ووقعت كل الدول العربية على اتفاقية حقوق الطفل، ودخلـت بـذلك حيـز التنفيـذ، مـا عـدا        

 فإنهــا - باعتبارهـا مراقبـا  -الـصومال التـي لـم يكـن لهــا برلمـان يـصادق عليهـا، أمــا فلـسطين        

 ).٤٥(م، وباشرت العمل على تنفيذها١/٤/١٩٩٥أقرت االتفاقية، وصادقت عليها في 

الجهود الكبيرة التي بـذلتها الـبالد العربيـة فـي مجـال رعايـة الطفولـة وحمايتهـا،           ورغم  

ورغم ما تملكه األمة العربية من إمكانات وقدرات وتماسك في بنائها االجتماعي، معززاً      

بـــالقيم الروحيـــة، ومـــا يميـــز األســـرة العربيـــة مـــن ســـمات التعاضـــد والتكافـــل، إال أن هنـــاك     

ض بالطفولــة العربيــة، بــل إن الجهــود المبذولــة ليــست علــى        تحــديات تواجــه جهــود النهــو   

المــــستوى المطلــــوب فــــي ضــــوء مــــا هــــو مــــأمول فــــي الحاضــــر والمــــستقبل، نظــــراً للمعانــــاة    

  .المشتركة التي تعانيها الطفولة في العالم العربي، ولكنه بدرجات وأشكال مختلفة

ت المؤلمــة، أو  فالطفولــة العربيــة تواجــه مواقــف وظروفــا صــعبة وضــاغطة مــن الخبــرا       

ــــصادمة، تمثلــــت معظمهــــا فــــي عــــدة جوانــــب، مــــن أبرزهــــا    ــداث ال األوضــــاع الــــصحية، : األحـ

واألوضـــاع التعليميـــة؛ التـــي تـــؤثر علـــى مـــسار نمـــوهم وارتقـــائهم، وعلـــى اتجاهـــاتهم نحـــو        

المجتمع، وعالقاتهم باآلخرين، ونظرتهم ألنفسهم والحياة والمستقبل، وهـذه الخبـرات      

  يعيــشها الطفــل؛ باعتبارهــا رد فعــل إزاء هــذه المواقــف واألحــداث    قــد" أزمــة" تنطــوي علــى 

)٤٦ .( 

وبنظــرة فاحــصة لألوضــاع الــصحية للطفــل العربــي؛ ســنجد أن مؤشــرات تقــويم صــحة      

الطفــل العربــي ليـــست جيــدة فــي جميـــع جوانبــه، ســواء اإلمكانـــات المخصــصة لـــذلك، أو         

أننـــا نجــد قـــصوراً واضـــحاً فـــي   مقارنــةً بالـــدول المتقدمـــة، ورغـــم جهــود تطـــوير الخـــدمات إال    

 لكـل  ٥١ارتفاع معدل حاالت وفيات األطفال، حيث يبلغ : مختلف البالد العربية، وذلك مثل  

، وهـذا المعـدل يعـد مرتفعـاً مقارنـة بالـدول المتقدمـة، حيـث تبلـغ          ١٩٩٨ألف والدة حية عـام    

بعـض الـدول    أطفال لكل ألـف حالـة والدة، بـل قـد يزيـد معـدل الوفيـات فـي          ٦في تلك الدول    

العربيــة األخــرى، ورغــم تأكيــد وزراء الــصحة العــرب علــى بلــوغ هــدف التحــصين الــشامل،          

وتعـــاون المنظمـــات الدوليـــة ذات العالقـــة فـــي هـــذا األمـــر، إال أننـــا نلحـــظ انخفـــاض معـــدالت     
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ــة، مثــــل       ــــبالد العربيــ ــال فــــي بعــــض ال ــر،    : تحــــصين األطفــ ــزر القمــ ــــصومال، وجــ ــوتي، وال جيبــ

 ).٤٧(واليمنوالسودان، وموريتانيا، 

 مــن النــساء %٣٠وبــالنظر لحالــة التغذيــة لألطفــال فــي الــبالد العربيــة ســنجد أن حــوالي   

 أثنـــاء فتـــرة %٥٠فــي الـــوطن العربـــي يعــانين مـــن ســـوء التغذيــة، وترتفـــع هـــذه النــسبة إلـــى     

 علـى الكميـة التـي يحتـاج     -خالل فترة الحمل-الحمل، ويؤدي هذا إلى عدم حصول الجنين 

 مــن %١٨ممــا يعرضــه للمخــاطر، والتعــرض لألمــراض، ونجــد أن مــا يقــارب   إليهــا مــن الغــذاء،  

 مــنهم دون  %١٠أطفــال الــوطن العربــي يعــانون مــن هــزال معتــدل وحــاد، فــي حــين يعــاني           

 ).  ٤٨(الخامسة من هزال حاد، وينتشر تعثر نمو أطفال في الريف العربي

الخطــوات الكبيــرة التــي  وأمــا الحالــة التعليميــة ألطفــال الــبالد العربيــة، فنجــد أنــه رغــم      

اتخــذتها الــبالد العربيــة فــي العقــود الثالثــة الماضــية للنهــوض بــالتعليم، ورغــم زيــادة أعــداد         

، إال أن التقـديرات تـشير إلـى أن    %٨١األطفال الملتحقين بالمدارس التي بلغت ما يقرب من   

 ١٥ نحــو ١٩٩٨عـدد األطفــال المحـرومين مــن التعلـيم األساســي فـي الــبالد العربيـة بلــغ عـام        

، كمـا أن  ١٩٩٨ عـام  %٧٥مليوناً، وازداد ذلـك الحرمـان بـين البنـات، حيـث بلغـت نـسبتهم            

وعلــى " نــسبة التــسرب والرســوب العاليــة تــشكل مــصدراً للقلــق فــي بعــض الــبالد العربيــة،      

الــرغم مــن جميــع المكتــسبات التــي تحققــت فــي ميــدان الطفولــة فــي الــوطن العربــي، فــإن      

في القرن العشرين هي قصة تتحدث عن فشل الحكومات العربيـة،  قصة الطفولة العربية   

 ). ٤٩"(وعن انعدام الرؤيا، وعن غياب الشجاعة، واإلهمال السلبي لألطفال 

وقـــد أكـــدت توصـــيات مـــؤتمر القمـــة العـــالمي مـــن أجـــل الطفـــل؛ الـــذي عقدتـــه اللجنـــة         

 الــدورة -ة بالطفــلالتحــضيرية للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة المعنيــ    

ضرورة تخفيض عدد األطفال غيـر الملتحقـين   " م على ٢٠٠١ يونيو ١٥الموضوعية الثالثة في   

بالمـــدارس، مـــع زيـــادة معـــدل القيـــد فـــي المـــدارس االبتدائيـــة، وســـد الفجـــوة النوعيـــة بـــين         

الجنسين؛ لتحقيق تكافؤ الفرص بينهما، والقضاء على التفاوتات الناشئة عن التمييـز بـين      
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 إلى مناهضة -أيضا ضمن بنودها-فتيان والفتيات، عمال باتفاقية حقوق الطفل التي تدعو  ال

 )..٥(االستغالل االقتصادي بكافة صوره وأشكاله

 ٢٠٠ يقتـرب مـن  نفإن عدد األطفال العاملي١٩٩٧-١٩٩٦ووفقا لتقرير اليونيسيف عام    

دم تــوفر بيانــات   ســنوات، ورغــم عــ  ٨ – ٦مليــون طفــل فــي العــالم، تتــراوح أعمــارهم بــين      

 الكثيــر مــن  يدقيقــة عــن المنطقــة العربيــة؛ لعــدم تــوفر إحــصاءات حــول هــذا الموضــوع فــ        

 قــدرت حجــم الطفولــة العاملــة  - وبــشكل عــام-األقطــار العربيــة، إال أن األرقــام المتــوفرة 

 مليـــون طفـــل عربـــي، تـــسربوا فـــي الغالـــب مـــن مرحلـــة    ٩فـــي المنطقـــة العربيـــة بمـــا يقـــارب  

وانــدمجوا مبكــراً فــي ســوق العمــل، بــل إن هــذا الــرقم يتجــه للتزايــد مــع    التعلــيم األساســي، 

إخفاقـــات التنميـــة، وعجـــز المؤســـسة التعليميـــة والمؤســـسات االجتماعيـــة األخـــرى عـــن    

، وقــدرت إحــدى الدراســات عــدد    )٥١(إحــداث النقلــة االجتماعيــة فــي حيــاة الــداخلين فيهــا      

 لم %٢٦ل العاملين، منهم ما يقارب  في مصر بما يقارب مليونين من األطفالهؤالء األطفا

 كمـا قـدرت إحـدى الدراسـات     ،)٥٢(يلتحق بالتعليم، ومعظمهم يعمل في القطاع الزراعـي   

 ألـف طفـل،   ١٠٤الحديثة حجم الطفولة العاملة في دول  مجلـس التعـاون الخليجـي بحـوالي        

ة، الــسعودي: تركــز معظمهــا فــي منــاطق الثقــل الــسكاني فــي منطقــة الخلــيج العربــي، وهــي  

ــا يقــــارب     ٨٣حيـــث قــــدر الحجـــم بمــــا يقــــارب     ألــــف ١١ ألـــف  طفــــل، وفـــي ســــلطنة عمــــان مـ

 ). ٥٣(طفل

وقد أكـدت دراسـة أخـرى علـى انتـشار عمالـة األطفـال فـي المغـرب، وسـوريا، واألردن،            

 كمــا بلــغ عــدد األطفــال الــذين احترفــوا التــشرد والتــسول فــي     ،)٥٤(والــسودان، وفلــسطين 

 يحترفـــون %٤٠ يمتهنـــون التـــسول فقـــط، و%٤٥مـــنهم  ٢٣٤٫٠٠٠المغـــرب مـــا يقـــرب مـــن  

التسول وأشياء أخرى، وأشارت مؤسسات الدولـة المكلفـة بالرعايـة االجتماعيـة واألسـر           

 مـــن أســـر التـــشرد يعيـــشون الفقـــر المـــدقع، مثـــل مدينـــة      %٨٠والطفولـــة فـــي المغـــرب أن   

يـسكنون   من هذه األسر ال يجدون الـسكن الـصحي المالئـم للمعيـشة، و    %.٦تطوان، وأن   

 مــــن نــــسبة %٤٠المنــــاطق المهمــــشة، كمــــا بلغــــت نــــسبة اإلهمــــال والحرمــــان الدراســــي   
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 كما بلغ عدد أطفال الشوارع فـي اسـتفتاء أجـراه الجهـاز المركـزي للتعبئـة         ،)٥٥(تفشيها

 :واإلحصاء في مصر وطبقا لمعدل عمل األطفال حسب دخل األسرة كالتالي

 . جنيه١٠٠٠ بين األسر التي يقل دخلها السنوي عن %٢٨ •

 . جنيه١٩٩٩ -١٠٠٠ بين األسر التي يتراوح دخلها السنوي بين %٣٢ •

 . جنيه٢٩٩٩ - ٢٠٠٠ بين األسر التي يتراوح دخلها السنوي بين %٢٦ •

 %٤٥ من أطفال الشوارع بمدينة تطوان من األميين، وأن %٥٠وفي المغرب تبين أن    

ساسي، وبلغـت نـسبة األميـة بـين     انقطعوا عن الدراسة في السنوات األولى من التعليم األ 

 ).٥٦(%٩٤٫٥هؤالء األطفال 

لـــذلك بـــذلت بعـــض الجهـــود لمحاولـــة جعـــل األطفـــال فـــي بـــؤرة اهتمـــام الحكومـــات       

 م تـــضمن إصـــدار  ١٩٩٧ لـــسنة ٣٤٥٢العربيـــة، فأصـــدر رئـــيس الـــوزراء المـــصري قـــراراً رقـــم     

يم المعاملـة الجنائيـة   الالئحة التنفيذية لقانون الطفل، وتضمن الباب السابع من القرار تنظـ      

األطفــال المنحــرفين، واألطفــال المعرضــين لالنحــراف، وفئــة      : للطفــل، وشــمل ثــالث فئــات   

ثالثة استحدثها القرار المـذكور، وهـي فئـة األطفـال المعرضـين للخطـر، وفـي ضـوء ذلـك تـم            

تقـديم نمــوذج عملـي يجــرب علـى المــستوى المحلــي، ولتحقيـق ذلــك تـم إقامــة مــشروعين       

ونـسكو؛ لرصــد وحمايــة األطفـال المعرضــين للخطــر، أقـيم أحــدهما بالقــاهرة،     بـدعم مــن الي 

، وفـــي الجزائـــر قامـــت وزارة العـــدل والتـــضامن الـــوطني بإنـــشاء     )٥٧(واآلخـــر باإلســـكندرية 

مراكـــز جهويـــة مختـــصة فـــي المنـــاطق األكثـــر تـــضرراً ؛ الســـتقبال األطفـــال اليتـــامى ضـــحايا    

ادة تكيـــيفهم نفـــسياً، وإدمـــاجهم فـــي  العنـــف، والتكفـــل بهـــم مـــن جميـــع النـــواحي، وإعـــ  

، وفـي المغـرب أنـشأت    )٥٨(المجتمع، تطبيقـا لـسياسة التكفـل باألشـخاص ضـحايا العنـف       

وزارة الــشبيبة والرياضــة شــبكة لمؤســسات حمايــة الطفولــة الموجهــة لرعايــة األحــداث       

مراكــز حمايــة الطفولــة، ومؤســسات  :  مؤســسة، انقــسمت إلــى ١٦الجــانحين، مكونــة مــن  

طبيعــــي، وهــــدفت تلــــك المؤســــسات إلـــى تقــــديم خــــدمات اجتماعيــــة وتربويــــة    الوســـط ال 

وصــحية؛ لتــأمين إصــالح الحــدث، وتقــويم ســلوكه واندماجــه فــي المجتمــع، وضــمان تكــوين     



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٣٩

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

دراسي أو مهني للحدث؛ بحيث يساعده على االندماج االجتمـاعي واالقتـصادي بعـد انتهـاء        

بـين الحـدث وبـين وسـطه العـائلي،      مدة إقامته فـي المؤسـسة، والعمـل علـى ترسـيخ روابـط          

باإلضافة إلى إعداد اقتراحات ومشاريع تربوية تستعين بهـا الـسلطات القـضائية فـي اتخـاذ           

 ).٥٩(التدابير القضائية المناسبة للحدث

وفي السودان جاء االهتمام بقضية الطفولة كقضية محورية وهدف استراتيجي البد    

م قـانون إلنـشاء المجلـس    ١٩٩١ر فـي سـبتمبر   أن تتـضمنه خطـط وبـرامج التنميـة؛ لـذلك صـد      

القومي لرعاية الطفولة كمظلة وآلية؛ لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، بحيث 

يكـــون مـــن اختـــصاصات المجلـــس رســـم الـــسياسة العامـــة، والتخطـــيط، والتنـــسيق بـــين        

وق األجهـــزة الحكوميـــة والمنظمـــات الطوعيـــة العاملـــة فـــي مجـــال الطفولـــة؛ لتـــأمين حقـــ      

الطفل في البقاء والنماء، فالسودان من أوائل الدول التي وضـعت خطـة عمـل قوميـة لبقـاء           

 )..٦(م٢٠٠٠ وحتى ١٩٩٩الطفل وحمايته، وتنميته من 

وفي إطار التحـضيرات لعقـد المـؤتمر العربـي الثالـث رفيـع المـستوى حـول الطفولـة فـي              

ميـة فــي اإلعـداد لــه مـن خــالل    ؛ بـادر المجلــس العربـي للطفولــة والتن  م٢٠٠٣تـونس فـي يونيــو   

 :عدة فعاليات، منها

؛ لمناقـــشة مـــسودة وثيقـــة   م٢٩/١/٢٠٠٣-٢٨عقـــد اجتمـــاع للخبـــراء فـــي الفتـــرة     •

 .منظمات المجتمع المدني حول الطفولة

بالتعـاون مـع مركـز القـاهرة لدراسـات      -تنظيم المجلس العربي للطفولـة والتنميـة      •

نظمات المجتمع المدني العاملة  االجتماع التحضيري الموسع لم-حقوق اإلنسان

 ).٦١(م٢٣/٤/٢٠٠٣-٢٢في مجال حقوق الطفل، وذلك في القاهرة في الفترة 

وهكذا يتضح لنا جـزء مـن الـصورة التـي قـد تجـسد الواقـع بالنـسبة للطفـل العربـي، ومـا               

 الجهود المبذولة مـن الـدول العربيـة لمحاولـة     ضيعانيه من مشاكل وصعوبات، ونماذج لبع   

 .بمستوى الطفولة العربيةاالرتقاء 



 

 
٣٤٠

 المتخصصة في المجالت التربويةة لوقضايا الطفدراسة تحليلية لبعض 
 "مجلة الطفولة والتنمية أنموذجاً"كما يراها التربويون

 هاني محمد يونس موسى. د
 

  السمات الشكلية لمجلة الطفولة والتنمية :رابعا

م حتى صـدور العـدد الخـامس عـشر     ١٩٩٩منذ ظهور العدد الصفري للمجلة في نوفمبر  

م؛ لــم تلتــزم المجلــة بــشكل واحــد فــي جميــع األعــداد، ســواء مــن حيــث شــكل           ٤..٢فــي 

بــة البحــوث المنــشورة وغيرهــا، وهــذا  الغــالف، أو مــن ناحيــة فهــرس المجلــة، أو طريقــة كتا 

معناه مرور المجلة بتطورات متعددة خالل مسيرتها حتى نهاية صدور آخر عدد لهـا، والتـي     

 :جاءت على النحو التالي

اتخذت المجلة منهجا معينا؛ تمثل في طرح عناوين الملفات البحثية مقدما حتـى     -

ــا تـــشمل  نهايـــة العـــام، وإلـــى جانـــب ذلـــك كانـــت فـــي معظـــم أعـــدادها تطـــ        رح ببليوجرافيـ

 تكــــون مرتبطــــة بتلــــك الملفــــات  ،مجموعــــة مــــن الدراســــات والكتــــب العربيــــة واألجنبيــــة  

المعروضـة ؛ وذلــك لمــساعدة البــاحثين علــى الكتابــة فــي تلــك الملفــات، وهــذا شــيء تحمــد    

 وخاصــة البــاحثين الجــدد، فجــاء العــدد األول      ، وتــسهيالت تقــدمها للبــاحثين   ،عليــه المجلــة  

، فــتم عــرض عنــاوين عــن تلـــك     "أطفـــال الــشوارع " ليوجرافيــا عــن ملــف    ليــشتمل علــى بب  

 دراســة وكتابــا ومقالــة؛ بعــضها باللغــة العربيــة، والــبعض اآلخــر باللغــة         ١٥الظــاهرة، بلغــت  

األجنبيــة، باإلضــافة إلــى طــرح مجموعــة مــن مراكــز معلومــات الطفولــة؛ لتلبيــة احتياجــات           

متخذي القرار المعنيين بمجال الطفولة، المستفيدين من المنظمات والهيئات والباحثين و  

 .موضحاً كيفية اإلفادة من تلك الخدمات

وفـــي العـــدد الرابـــع تـــم وضـــع كـــشاف تحليلـــي لمجلـــة الطفولـــة والتنميـــة، تنـــاول        -

مجموعـــة المقـــاالت، والدراســـات والبحـــوث؛ التـــي وردت بالمجلـــة فـــي أعـــداد المجلـــد األول    

ــا هجائيـــا بأســـماء    للـــسنة األولـــى، والبالغـــة خمـــسة أعـــداد، وقـــد ر    تـــب هـــذا الكـــشاف ترتيبـ

المـــؤلفين؛ مـــذيال بكـــشافين مـــساعدين لكـــل مـــن المـــؤلفين والموضـــوعات؛ التـــي تناولتهـــا     

 .مقاالت المجلة؛ والتي تتعلق بالمجاالت المتنوعة للطفولة

وفــي العــدد الخــامس عــرض مجموعــة مــن إصــدارات المجلــس العربــي للطفولــة        -

 .والتنمية من الكتب والتقارير
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اء العدد السادس ليطـرح مـسابقة للبـاحثين الـشبان، ولكـن مـن خـالل مركـز          وج -

ــوث      ــدريب والبحــ ــة للتــ ــرأة العربيــ ــوثر "المــ ــــن     " كــ ــاً مـ ــ ــاء خالي ــدد جــ ــذا العــ ــــونس، إال أن هــ بتـ

 .الببليوجرافيا التي استعرضها في األعداد السابقة

ثـــم جـــاء العـــدد الـــسابع ليعـــرض للببليوجرافيـــا مـــرة ثانيـــة، باإلضـــافة إلـــى عـــرض      -

 .مجموعة من إصدارات المجلس العربي للطفولة والتنمية من الكتب والتقارير

وفــي العــدد الثــامن عــرض تحلــيالً لنتــائج صــحيفة اســتبيان اســتطالع رأي القــراء          -

 .حول مجلة الطفولة والتنمية، وجاء هذا العدد خالياً من الببليوجرافيا

خلـيج العربـي العالميـة    وفي العدد التاسع اشتمل على إعالن عن جائزة برنـامج ال    -

، ولكنــه جــاء خاليــاً مــن الببليوجرافيــا، وكــذلك   م٢٠٠٢للمــشروعات التنمويــة الرائــدة لعــام  

 .خلت األعداد العاشر والحادي عشر والثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر منها

وجاء العدد الثاني عشر ليعرض كشافاً تحليليـاً لمجلـة الطفولـة والتنميـة، حيـث          -

جلة  الطفولة والتنمية في العدد األخير من كل عام نشر هذا الكشاف التحليلي  اعتادت م 

 .لألعداد الصادرة منذ بداية ظهور المجلة

 فـي مجلـة الطفولـة    - ألول مرة-وجاء العدد الخامس عشر ليعرض شيئاً جديداً  -

والتنميــة، وهــو أهــداف المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة، كمــا تــم نقــل موقــع سياســات      

 .واعد النشر من آخر المجلة إلى الصفحات األولى من المجلةوق

 : غالف المجلة

لم يكن هناك شكل ثابت لغالف مجلة الطفولة والتنمية، بل تنـوع شـكل هـذه      -

المجلة، فاختلفت األلوان من عدد آلخر، ولكن لوحظ أن البنط الذي يكتـب بـه الغـالف ظـل        

 .ثابتاً في جميع األعداد

اللغــة اإلنجليزيـة، تــضمن ترجمــة كاملــة للغــالف العربــي،   كمـا كــان هنــاك جــزء ب  -

ــا      ــان إصـــدارها، وســـعرها، ومحتوياتهـ ــة    ،مـــن حيـــث العنـــوان، ومكـ  مـــع وضـــع ملخـــص باللغـ

 . إلخ..اإلنجليزية لما ورد في المجلة 
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 حمد عقال العقال. د.أ:  رئيس التحرير

 قدري حفني. د.أ:  ب رئيس التحريرنائ

 ثروت إسحاق عبدالملك. د.أ:  مستشار هيئة التحرير

 محمد عبده الزغير:  مدير التحرير

 علي حامد:  سكرتير التحرير

   محمد أمين إبراهيم:المشرف الفني

 ولكــن فــي العــدد الخــامس تــم تغييــر    ،٤ ،٢،٣، ١واســتمرت هــذه الهيئــة  خــالل األعــداد     

 واسـتمر هـذا التـشكيل حتـى جـاء العـدد       ،رير من علي حامد إلى غادة موسـى  سكرتير التح 

 فحـدثت بعـض التغييـرات؛ تمثلـت فـي إلغــاء رئـيس التحريـر فـي هـذا العـدد، واســتمر           ،الثـامن 

قـدري حفنـي،   . د. وفي العدد الحادي عشر أصبح رئيس التحرير هو أ١٠٫٩ذلك خالل العددين    

المــشرف العــام ويمثلــه األمــين العــام   : حريــر وهــووأصــبح هنــاك مــسمى جديــد فــي هيئــة الت  

 كمــا تــم إلغــاء مــسمى نائــب    ،مــسعد عــويس . د.أ: لمجلــس الطفولــة والتنميــة، وتمثــل فــي   

 ١٣ وفــي العــدد  ،١٢ ،١١رئــيس التحريــر فــي هــذا العــدد، واســتمر هــذا التــشكيل خــالل العــددين    

  حافظ شمس الـدين،  .د.ثروت إسحاق عبدالملك و أ. د.أ: تمثل مستشار هيئة التحرير في     

 .وتم إلغاء سكرتير التحرير في هذا العدد

ثـروت  . د. المستشار العلمـي ويمثلـه أ  : انقسم مستشار هيئة التحرير إلى١٤وفي العدد  

حـــافظ شــمس الــدين، وفـــي   .  د. والمستــشار اللغـــوي والفنــي ويمثلــه أ   ،إســحاق عبــدالملك  

لعــام للمجلــس؛ لــم يــذكر اســم     لــوحظ أن المــشرف العــام المتمثــل فــي األمــين ا    ١٥العــدد 

أحــد، بــل صــار فارغــا بــدون أي اســم محــدد، كمــا تــم تغييــر مــدير التحريــر مــن محمــد عبــده          

 ولكن تم تغييره مـن  ،الزغير إلى أماني كمال عيسوي، وعودة سكرتير التحرير مرة أخرى   

 .غادة موسى  إلى هالة ماجد
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 الهيئة االستشارية

 :ولة والتنمية منتكونت الهيئة االستشارية لمجلة الطف

 .سوريا: أمل حمدي دكاك. د

 .السودان: آمنة عبدالرحمن حسن. د.أ

 .البحرين: باقر سليمان النجار. د.أ

 .تونس: حاتم قطران. د.أ

 .اليمن: عزة محمد عبده غانم. د.أ

 .ليبيا: علي الهادي الحوات. د.أ

 .مصر: علي عجوة. د.أ

 .السعودية: عمر عبدالرحمن المفدى. د.أ

 .الكويت: كافيه رمضان. د.أ

 .المغرب: محمد عباس نور الدين. د.أ

 .األردن: مؤمن الحديدي. د.أ

 . بغداد: هادي نعمان الهيتي. د.أ

  ١٥ – ١واستمر هذا التشكيل طوال األعداد 

 سياسات وقواعد النشر بمجلة الطفولة والتنمية 

الطباعــة التــي البــد تـضمنت المجلــة ثبتــاً بـسياسات وقواعــد النــشر، وشــروط الكتابـة و    

 )٦٢:(من االلتزام بها، وهي

 :سياسات النشر

تنــشر المجلــة األعمــال العلميــة ذات الــصلة بالطفولــة والتنميــة؛ والتــي لــم يــسبق         

 . نشرها، أو تقييمها في جهة أخرى

 عــن - بالـضرورة -تعبـر األعمـال التـي تنـشرها المجلــة عـن آراء كاتبيهـا، وال تعبـر        

 .لة والتنميةرأي المجلس العربي للطفو
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تعرض البحوث والدراسات المقدمة للنـشر علـى اثنـين مـن المحكمـين، ويكـون          

رأيهما ملزماً، وفي حالة اختالف الرأي يعرض البحث أو الدراسة على محكم ثالـث؛ يكـون        

 .رأيه قاطعاً

 .األعمال العلمية التي تقدم للمجلة وال تنشر؛ ال تعاد إلى صاحبها 

ة فــي إعـــداد وكتابـــة العمـــل العلمــي ؛ مـــن حيـــث كتابـــة    االلتــزام باألصـــول العلميـــ  

المراجع، وأسماء الباحثين واالقتباس والهوامش، ويفضل وضـع الهـوامش والمراجـع فـي        

 .نهاية الموضوعات

تكون أولوية النشر لألعمال المقدمة حسب أهمية الموضـوع، وأسـلوب عرضـه،          

 .وتاريخ االستالم، وااللتزام بالتعديالت المطلوبة

 د النشرقواع

ــــة    ــ ــ ــــاص بالمجلـ ــ ــ ــــي الخـ ــ ــ ــــد اإللكترونـ ــ ــ ــــة بالبريـ ــ ــ ــــال العلميـ ــ ــ ــــل األعمـ ــ ــ -childترسـ

dev@arabccd.org   وإذا لـم يتيــسر ذلــك؛ ترســل األعمــال العلميــة مــن نــسختين ،

 . مطبوعة على جهاز الكمبيوتر

 ضـمن البحـث باإلشـارة إلـى اسـم      - العربية واألجنبيـة -يشار إلى جميع المراجع  

 الموضـوع، دار النـشر، الطبعـة إن    ،( )ها بـين قوسـين  المؤلف، وسنة النـشر، ووضـع    

 ).في حالة الهوامش( وجدت، المدينة، والصفحات

 .األعمال المقدمة ينبغي أن تكون مكتوبة بلغة عربية سليمة، وبأسلوب واضح 

كتابــة اســم الباحــث وجهــة عملــه وأرقــام االتــصال والبريــد اإللكترونــي، وعنوانــه    

 .فاق نسخة من السيرة الذاتيةكامالً على ورقة مستقلة، وإر

يعتبر العمل العلمي قـابالً للنـشر إذا تـوافرت فيـه المعـايير الـسابقة فـي سياسـات             

 :وقواعد النشر، باإلضافة إلى مراعاة اتباع اآلتي

 :الدراسات والبحوث -

 . صفحة٢٥ كلمة، أي حوالي ٥٠٠٠أن تقدم في حدود  
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 .ت النشرأن تخضع لسياسة التحكيم المشار إليها في سياسا 

 مقاالت -

 . صفحة٢٠ كلمة، أي حوالي ٤٠٠٠أال يزيد عدد صفحات المقال على 

 .أن تكون الموضوعات حديثة، لم يسبق نشرها 

 تجارب قُطرية -

 صـفحة؛ لتلقـي الـضوء علـى     ١٥ كلمة، أي حـوالي  ٣٠٠٠أال يزيد عرض التجربة على   

 .نجاحات تجربة حكومية أو أهلية عربية؛ لتعميم الفائدة

 . عروض التجارب حديثة ومستمرةأن تكون 

 عروض كتب -

 . صفحات١٠ أي حوالي ، كلمة٢٠٠٠أال يزيد عدد صفحات العرض على 

أن تكون الكتـب المعروضـة حديثـة، وأال يكـون قـد مـضى علـى إعـدادها أكثـر مـن              

 .ثالث سنوات

 عروض الرسائل الجامعية -

 . صفحات١٠ كلمة، أي حوالي ٢٠٠٠أال يزيد عدد صفحات العرض على  

أن تكـون الرســائل المعروضـة حديثــة، وأال يكــون قـد مــضى علـى مناقــشتها أكثــر       

 .من ثالث سنوات

 عروض تقارير المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش -

 . صفحات٨ أي حوالي ، كلمة١٦٠٠أال يزيد عدد صفحات العرض على  

 .أن تكون تلك الفعاليات حديثة، وذات أهمية بما تعكسه من مردود إيجابي 

 جماتالتر -

 ١٠ كلمـــة، أي حـــوالي  ٢٠٠٠أال يزيـــد عـــدد صـــفحات الموضـــوعات المترجمـــة علـــى      

 .صفحات
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أهمية أن تكون تلك الترجمات حديثة، لم يمـض علـى نـشرها للمـرة األولـى أكثـر             

 .  سنوات، مع اإلشارة إلى المصدر األصلي للنص واسم كاتبه٣من 

لـى مـشاركة قـراء المجلـة     وقد لوحظ أن المجلـة تقـوم فـي نهايـة صـفحاتها بالتنويـه ع       

فــي تقــديم مــشاركاتهم فــي األعــداد القادمـــة، مــن خــالل تحديــد  عنــاوين ملفــات األعـــداد           

 .القادمة

 

@    @    @ 
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  :المحور الثاني
 : الدراسة التحليلية لمجلة الطفولة والتنمية

فـي،  تناولت الدراسة الحالية األعـداد المختلفـة لمجلـة الطفولـة والتنميـة بالتحليـل الكي       

 :فتم تناولها طبقا لعدة محاور، تمثلت في

 محور اإلسهامات البحثية للدول العربية في مجال الطفولة   - أ

وشمل هذا المحور عرض أبرز إسهامات الدول العربية من أبحاث في مجال الطفولة    

 : على النحو التالي) ٢(والتنمية، ويتضح ذلك من خالل جدول 

  )٢( جدول 

 ية للدول العربية في مجال الطفولة بمجلة الطفولة والتنميةيوضح اإلسهامات البحث
 الترتيب % عدد البحوث البلد  م
 ١ ٥١٫٥ ٧١ مصر ١
 ٢ ٠٫٨ ١١ بدون ٢
 ٣ ٦٫٦ ٩ سوريا ٣
 ٤ ٥٫١ ٧ السعودية ٤
 ٥ ٤٫٣ ٦ العراق ٥
 مكرر٥ ٤٫٣ ٦ المغرب ٦
 ٦ ٣٫٦ ٥ فلسطين ٧
 ٧ ٢٫٩ ٤ ليبيا ٨
 ٨ ٢٫٢ ٣ الكويت ٩
  مكرر٨ ٢٫٢ ٣ يمنال ١٠
  مكرر٨ ٢٫٢ ٣ السودان ١١
  مكرر٨ ٢٫٢ ٣ تونس ١٢
  ٩ ١٫٤ ٢ قطر ١٣
  مكرر٩ ١٫٤ ٢ الجزائر ١٤
 ١٠ ٠٫٧ ١ البحرين ١٥
  مكرر١٠ ٠٫٧ ١ األردن ١٦
  مكرر١٠ ٠٫٧.. ١ عمان ١٧

   %١٠٠ ١٣٨ اإلجمالي

عديد من البحوث أن أغلب الدول العربية قد أسهمت في نشر ال) ٢(يتضح من الجدول    

، ولكــن تفاوتــت تلـك اإلســهامات مــن دولــة ألخــرى، حيــث   )٦٣(فـي مجلــة الطفولــة والتنميــة 

 بحثــاً متنوعــاً حــول الطفولــة، وبنــسبة      ٧١جــاء فــي المرتبــة األولــى مــصر بإســهامات بلغــت       
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، أي ما يزيد عن نصف األبحاث التي نشرت في مجلة الطفولـة و التنميـة، وهـذا     %٥١٫٥بلغت  

، نظراً للحجم السكاني الكبير لمصر بـين الـدول العربيـة وللنهـضة الفكريـة فـي         أمر طبيعي 

مـــصر، وبالتـــالي يرجـــع إلـــى زيـــادة أعـــداد البـــاحثين المـــصريين فـــي مختلـــف مجـــاالت البحـــث      

العلمـي، ومنهــا البحـث فــي مجـال الطفولــة، فقــد كـان هنــاك توسّـع ســريع فـي عــدد معاهــد         

وسّـع فـي البحـث العلمـي والمنـشورات العلميـة؛ وفـي        التعليم العـالي، وهـذا التوسّـع رافقـه ت     

 % ٦٣ مـن ســكان الـوطن العربــي،   % ٢٥ كــان نـصيب مــصر بـسكّانها البــالغين   ١٩٦٧عـام  

، ولكنهـا ال زالــت تنــتج  % ٣٢ إلــى مانخفــضت حــصة مـصر بانتظــا  ١٩٩٥ مـن اإلنتــاج، وبحلـول  

 مـصر المرتبـة األولـى    ، كمـا احتلـت  )٦٤(بحوثاً أكثر من نسبتها السكّانية في الوطن العربي   

فــي أعــداد حــاملي شــهادات البكــالوريوس والماجــستير والــدكتوراه العــاملين فــي مجــال          

، ثــم  "٢٠١١" بعــد ذلــك العــراق نحــو    ى، وأتــ "٢٧٤٩٩"البحــث العلمــي، حيــث كــان العــدد نحــو      

 وبالتــالي فــال غــرو أن تحتــل مــصر   ،)٦٥(فــرداً " ٧٤"، أمــا فــي قطــر فقــد بلــغ   "١٨٧٨"الــسعودية 

من نصف البحوث المنشورة في مجلة الطفولة و التنمية، ثم جـاء بعـدها فـي الترتيـب       أكثر  

وث غيــر محــددة الهويــة فــي المجلــة     الثــاني؛ وإن كــان بفــارق كبيــر فــي عــدد األبحــاث البحــ      

 وهذا شيء سلبي وغيـر محمـود فـي المجلـة     %٨٫٠ بحثا، بنسبة بلغت ١١؛ التي بلغت   )بدون(

مـــصدر، أو إلـــى أي دولـــة ينتمـــي، ممـــا قـــد يـــدل علـــى ضـــعف    أن يكـــون البحـــث غيـــر معـــروف ال 

التنظـيم إلــى حــد مــا فــي المجلــة، ثــم جــاء فـي المرتبــة الثالثــة بفــارق كبيــر فــي عــدد البحــوث      

 وهـي  %٦٫٦ بحـوث بنـسبة بلغـت    ٩الصادرة من باحثين سوريين، حيث بلغ عـدد أبحـاثهم        

 .نسبة ضعيفة جدا

جموعــة مــن الــدول العربيــة احتلــت     ثــم تــوالى ترتيــب الــدول، حتــى لــوحظ أن هنــاك م      

مرتبة متدنية جدا في إسهاماتها في البحوث المتعلقة بالطفولة العربيـة، حيـث بلـغ حجـم        

 ممــا ،%٠٫٧إسـهاماتها بحثـاً واحـداً، وجـاءت فـي المرتبــة العاشـرة واألخيـرة، بنـسبة بلغـت         

: ييــدل علــى ضـــعف اهتماماتهــا بمجـــال الطفولــة، وهـــذا مؤشــر غيـــر جيــد، وهـــذه الــدول هـــ        

: البحرين، واألردن، وعمـان، بينمـا جـاء فـي المرتبـة التاسـعة وهـي المرتبـة قبـل األخيـرة دول             
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 وهـــي أيـــضا ،%١٫٤قطــر، والجزائـــر، حيــث بلغـــت إســهاماتهم بحثـــين فقــط، بنـــسبة بلغــت       

نــسبة ضــعيفة جــداً، وتــدل علــى ضــعف اهتمــام البــاحثين بالطفولــة، ممــا يحتــاج إلــى ضــرورة     

 .شجيعهم على ضرورة البحث العلمي في مجال الطفولةجذب انتباه الباحثين، وت

/  محــور اإلســهامات البحثيــة فــي مجلــة الطفولــة والتنميــة طبقــا للدرجــة العلميــة      -ب

 الوظيفة 

 )٣(جدول 

 الوظيفة/يوضح اإلسهامات البحثية في مجلة الطفولة والتنمية طبقا للدرجة العلمية 

 الترتيب سبة المئويةالن عدد البحوث الوظيفية/ الدرجة العلمية  م

 ١ ٣٧٫٧ ٥٢ أستاذ ١

 ٢ ١٠٫٩ ١٥ "مساعد" أستاذ مشارك   ٢

 ٣ ٩٫٤ ١٣ "مدرس" أستاذ مساعد ٣

  مكرر٣ ٩٫٤ ١٣ باحث ٤

 ٤ ٧٫٢ ١٠ خبير ٥

 ٥ ٥٫١ ٧ بدون ٦

٧ 
مركز حقوق الطفل وغيره 

 من المراكز
٦ ٢٫٩ ٤ 

 ٧ ٢٫٢ ٣ مدرس مساعد ٨

  مكرر٧ ٢٫٢ ٣ معيد ٩

  مكرر٧ ٢٫٢ ٣ هيئة تحريرعضو  ١٠

 ٨ ١٫٤ ٢ معالج ١١

  مكرر٨ ١٫٤ ٢ دكتوراه ١٢

  مكرر٨ ١٫٤ ٢ أخصائي نفسي ١٣

  مكرر٨ ١٫٤ ٢ طبيب ١٤
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 الترتيب سبة المئويةالن عدد البحوث الوظيفية/ الدرجة العلمية  م

  مكرر٨ ١٫٤ ٢ مفكر ١٥

 ٩ ٠٫٧ ١ قاضي ١٦

  مكرر٩ ٠٫٧ ١ مجموعة ١٧

  مكرر٩ ٠٫٧ ١ مدير عام ١٨

  مكرر٩ ٠٫٧ ١ وكيل وزارة ١٩

  مكرر٩ ٠٫٧ ١ شرطة ٢٠

   ١٣٨ اإلجمالي

أن هنــاك تفاوتــا كبيــرا ً بــين الــدرجات العلميــة وبــين الــدرجات     ) ٣(يتــضح مــن الجــدول  

ــى          ــة الحاصــــلين علــ ــى درجــــات علميــــة وخاصــ ــوحظ أن الحاصــــلين علــ ــة، حيــــث لــ الوظيفيــ

الدكتوراه ويعملون في الجامعات أو في مراكز بحثية جاؤوا فـي المراتـب األولـى مـن حيـث       

أسـتاذ  " في المراتب التالية باقي الدرجات الوظيفية، كما لوحظ أن درجـة  الترتيب، ثم جاء  

 بحثـاً  بنـسبة بلغـت    ٥٢جاءت في المقدمة، حيث بلغ عدد البحوث التي قام بهـا األسـاتذة    " 

في المرتبة الثانية، حيث بلغ عـدد البحـوث   " مساعد " أستاذ مشارك "  ثم درجة    ، % ٣٧٫٧

 تلتهـــا درجـــة أســـتاذ  %.١٠٫٩ بحثـــاً بنـــسبة بلغـــت  ١٥كون التـــي قـــام بهـــا األســـاتذة المـــشار  

 في المرتبة الثالثة، " مدرس" مساعد 

ـــاً، بنـــسبة بلغـــت  ١٣حيـــث بلـــغ عـــدد البحـــوث التـــي قـــام بهـــا األســـاتذة المـــساعدون      ،% ٩٫٤ بحث

إمــا إلــى زيــادة عــدد األســاتذة المــساهمين ببحــوث فــي مجلــة الطفولــة         : وربمــا يرجــع ذلــك  

ــا يرجـــع تقـــدم         والتنميـــة، أو إلـــى ز  ــة، كمـ ــال الطفولـ ــاتذة المهتمـــين بمجـ يـــادة نـــشاط األسـ

الحاصلين علـى درجـة الـدكتوراه وحـصولهم علـى نـصيب األسـد مـن البحـوث دون غيـرهم            

مــن الوظــائف األخــرى إلــى أن هــذا هــو طبيعــة عملهــم كبــاحثين دون غيــرهم مــن المهــن           

ساسـي يمكنهـا القيـام    األخرى؛ التي تعمـل بأعمـال أخـرى أساسـية، وإلـى جانـب عملهـا األ        

 .ببعض البحوث العلمية في مجال اهتماماتها
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ــــدكتوراه       ــــى الـ ــــلين علـ ــــر الحاصـ ــــرى غيـ ــــائف األخـ ــــرة الوظـ ــــب األخيـ ــــي المراتـ ــــاء فـ وجـ

 شـرطة، وكيـل وزارة،   ،وظيفـة : حيـث جـاء فـي المرتبـة التاسـعة     بمشاركات ضعيفة جـدا،     

النــشغاله       م بأعبــائهم الوظيفيــة،  مــدير عــام، قاضــي، وهــذا قــد يكــون ترتيبــا منطقيــا، نظــراً 

 إخـصائي نفـسي،   ،معالج، حاصل على دكتوراه: وجاء في المراتب قبل األخيرة وهي الثامنة 

 إال أنها لم تسهم - رغم ارتباطها الوثيق بالطفولة-طبيب، وهنا نالحظ أن تلك الوظائف     

بــشكل فعــال فــي البحــوث المرتبطــة بقــضايا الطفولــة فــي مجلــة الطفولــة والتنميــة، رغــم         

ود بعض الحاصلين علـى درجـة الـدكتوراه، وهـذا ربمـا يرجـع إلـى انـشغالهم بأعمـالهم             وج

وأعبـــائهم الوظيفيـــة، أو إلـــى أن الحاصـــلين علـــى درجـــة الـــدكتوراه لـــم يكـــن هنـــاك حـــافز     

ــدكتوراه ويعملــــون فــــي       ــلين علــــى درجــــة الـ ــدفعهم للقيــــام ببحـــوث أخــــرى، مثــــل الحاصـ يـ

رة القيــام ببحــوث للترقيــة مــثال، وجــاء فــي   الجامعــات، أو فــي مراكــز بحثيــة؛ تــدفعهم لــضرو  

 مراكز حقوق الطفل وغيرها من المراكز، وفي المرتبة الـسابعة، عـضو    :المرتبة السادسة 

هيئة تحرير، مدرس مساعد، وهذا شيء ملفـت للنظـر، حيـث توجـد مراكـز لحقـوق الطفـل         

ذا ربمـا  أو غيرها، ولكنها ال تـسهم بـشكل فاعـل فـي بحـوث مرتبطـة بقـضايا الطفولـة، وهـ           

يرجع إلى عدم وجود باحثين يمتلكـون ناصـية البحـث العلمـي ومهاراتـه فـي تلـك المراكـز،            

 إال أنـه  - رغـم طبيعـة عملـه المرتبطـة بالبحـث العلمـي      -"مـدرس مـساعد   " كمـا أن وظيفـة   

في تلك المرحلة غير مـرتبط إال بإنجـاز بحثـه العلمـي فقـط دون غيـره مـن البحـوث األخـرى،               

له فــي تلــك المرحلــة إال بحثــه؛ للحــصول علــى الــدكتوراه، ممــا جعــل     فلــيس هنــاك مــا يــشغ 

إســـهاماته فـــي عمـــل بحـــوث مرتبطـــة بالطفولـــة وقـــضاياها ليـــست مـــن أولوياتـــه فـــي تلـــك         

 .المرحلة
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  محور اإلسهامات البحثية في مجال الطفولة طبقا للتخصص -ج

 )٤(جدول 

 يوضح اإلسهامات البحثية للدول العربية في مجال الطفولة طبقا للتخصص
 الترتيب النسبة المئوية عدد البحوث التخصص م
 ١ ١٣٫٩ ١٩ علم االجتماع  ١
 ٢ ١٣٫١ ١٨ علم النفس ٢
ــة   ٣ ــة وطفولــــــــ أمومــــــــ

 ٣ ١٠٫٩ ١٥ ورياض

 مكرر٣ ١٠٫٩ ١٥ بدون ٤
  مكرر٣ ١٠٫٩ ١٥ إعالم الطفل ٥
 ٤ ٨٫٧ ١٢ صحة نفسية وبيئية ٦
 ٥ ٥٫٨ ٨ التربية وأصولها ٧
 ٦ ٣٫٧ ٥ مناهج ٨
 ٧ ٢٫٩ ٤ لنفس البيئيعلم ا ٩
 مكرر٧ ٢٫٩ ٤ قضاء وقانون ١٠
 ٨ ٢٫٢ ٣ أدب الطفل ١١
 مكرر٨ ٢٫٢ ٣ حقوق الطفل ١٢
 ٩ ١٫٤ ٢ طب ١٣
 مكرر٩ ١٫٤ ٢ اضطرابات النطق ١٤
 مكرر٩ ١٫٤ ٢ تحرير ١٥
 مكرر٩ ١٫٤ ٢ هندسة ١٦
 ١٠ ٠٫٧ ١ تعليم عالي ١٧
  مكرر١٠ ٠٫٧ ١ أدب مسرحي ١٨
  مكرر١٠ ٠٫٧ ١ مشكالت طفل ١٩
  مكرر١٠ ٠٫٧ ١ علم اتصال ٢٠
  مكرر١٠ ٠٫٧ ١ أدب انجليزي ٢١
  مكرر١٠ ٠٫٧ ١ مركز طفولة ٢٢
  مكرر١٠ ٠٫٧ ١ تربية موسيقية ٢٣
  مكرر١٠ ٠٫٧ ١ تربية خاصة ٢٤
  مكرر١٠ ٠٫٧ ١ فكر ٢٥

   %١٠٠ ١٣٨ اإلجمالي
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علمية التي أسهمت في إنجاز أن هناك العديد من التخصصات ال) ٤(يتضح من الجدول 

ــراً بـــين تلـــك             ــاً واضـــحاً وكبيـ ــة، ولكـــن هنـــاك تباينـ العديـــد مـــن البحـــوث فـــي مجـــال الطفولـ

التخصــصات، حيــث حظيــت بعــض هــذه التخصــصات بنــصيب أكبــر مــن تلــك اإلســهامات،         

وهناك بعـض التخصـصات أسـهمت بعـدد ال يـذكر مـن البحـوث فـي مجـال الطفولـة بمجلـة               

نـــاك بعـــض التخصـــصات التـــي كـــان ينتظـــر المزيـــد مـــن إســـهاماتها،     الطفولـــة والتنميـــة، وه 

 .ولكنها جاءت دون المتوقع

جــاء فــي المرتبــة األولــى  " علــم االجتمــاع"وبـالنظر لتلــك التخصــصات وُجــد أن تخــصص   

مــن حيــث إســهاماته فــي قــضايا الطفولــة، فبلـــغ عــدد البحــوث التــي تنتمــي لتخــصص علـــم            

ــاً، بنــسبة بلغــت   ١٩ االجتمــاع والتــي تناولــت قــضايا الطفولــة    ، وجــاء فــي المرتبــة   %١٣٫٩ بحث

 كمـا جـاء فـي    ،١٣٫١ بحثاً وبنسبة بلغت ١٨بعدد بحوث بلغت " علم النفس " الثانية تخصص 

األمومـــة :"  تخصـــصات%١٠٫٩ بحثـــاً، وبنـــسبة بلغـــت  ١٥المرتبـــة الثالثـــة بعـــدد بحـــوث بلغـــت   

لطفــل، وهــذا يؤكــد علــى  تحديــد تخــصص، وإعــالم ا" بــدون " ،  و"والطفولـة وريــاض األطفــال  

اهتمام علم االجتماع بقـضايا الطفولـة؛ ألن ذلـك يتماشـى مـع طبيعـة علـم االجتمـاع الـذي           

ــة وريـــاض           ــة والطفولـ ــا لـــوحظ أن األمومـ ــة، كمـ ــاهرة بالتحليـــل والدراسـ ــاول الظـ يهـــتم بتنـ

 فــي مراتـب متقدمـة، ممـا يـدل علـى اهتمــام      ااألطفـال، وعلـم الـنفس، وإعـالم الطفـل جـاءو      

 بتلك القضايا المتعلقة بالطفولة، وإن كان عددها قليالً جداً إذا ما قـورن بـالبحوث     الباحثين

 .في المجاالت األخرى

بينما جاء في المراتب األخيرة وهي المرتبة العاشـرة عـدة تخصـصات، حيـث أسـهموا        

التربيـة الموسـيقية، و التربيـة الخاصـة،     : ، وهـي تخصـصات  %٠٫٧ببحث واحد، بنـسبة بلغـت        

ومركز الطفولة، و األدب اإلنجليـزي، ومـشكالت الطفولـة، وعلـم االتـصال، واألدب        والفكر،  

المسرحي، والتعليم العالي، ومما يلفت النظر هنا هو تـأخر بعـض التخصـصات وثيقـة الـصلة       

التربية الخاصة، ومركز الطفولة، ومشكالت : بالطفل في اهتماماتها بقضايا الطفولة، وهي  

إلى عدم وجود خريطة بحثية في مراكـز الطفولـة مـثال، أو عـدم     الطفولة، وربما يرجع ذلك   
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وجــود تــشخيص واضــح لمــشكالت الطفولــة، ممــا جعــل مــن يهــتم بقــضايا الطفولــة ويعــد       

 . وال يهتم بها،فيها بحوثا قليالً

وجاء في المرتبة التاسعة عدة تخصصات أيضا، حيـث أسـهموا ببحثـين فقـط، بنـسبة       

والهندســة، واضــطرابات النطـق والتحريــر، وجــاء فــي   الطـب،  : ، وهــي تخصــصات%١٫٤بلغـت  

المرتبــة الثامنــة عــدة تخصــصات أيــضا، حيــث أســهموا بثالثــة بحــوث فقــط، بنــسبة بلغــت            

 تأخر العديد مـن  - أيضا-أدب الطفل، وحقوق الطفل، وهنا يُالحظ:  وهي تخصصات  ،%٢٫٢

ا الوثيــق بقــضايا  أن إنتاجهــا البحثــي قليــل جــداً رغــم ارتباطهــ  : التخصــصات فــي الترتيــب، أي 

الطفولـــة، مثـــل اضـــطرابات النطـــق، وأدب الطفـــل، وحقـــوق الطفـــل، وهـــذا يؤكـــد أن قـــضايا     

، كمـا يـدل علـى ضـعف االهتمـام بـأدب الطفـل، رغـم         )٦٦(الطفولة لـم تحـظ باهتمـام يـذكر       

 . أهميته الكبرى في بناء شخصية الطفل

 

 

@   @   @ 



 

 
 واالجتماعية نسانيةاإلمجلة العلوم   ٣٥٥

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

  محور القضايا-د
 التـي تناولهـا البـاحثون فـي دراسـاتهم فـي مجلـة           اشتمل هذا المحور على أبرز القـضايا      

 وهـذا مـا     ،الطفولة والتنمية، علمـاً بأنـه تـم ضـم بعـض القـضايا الفرعيـة تحـت قـضية أشـمل                     

 :  ومن خالل تحليل القضايا في السطور التالية) ٥(سيظهر في جدول 

 )٥(جدول 

 يوضح قضايا الطفولة التي تناولتها بحوث مجلة الطفولة والتنمية
 الترتيب % عدد البحوث قضيةال م
 ١ ١٦٫٧ ٢٣ مشكالت الطفل ١
 ٢ ١١٫٦ ١٦ تعليم وتنشئة الطفل ٢
 ٣ ٩٫٤ ١٣ صحة وسالمة الطفل ٣
 ٤ ٨٫٧ ١٢ حقوق الطفل وحمايته ٤
 ٥ ٧٫٢ ١٠ الطفل واإلعالم  ٥
ــال ذو ٦ ــات واألطفـــــــــ  االحتياجـــــــــ

  مكرر٥ ٧٫٢ ١٠ الخاصة

 ٦ ٦٫٦ ٩ الطفل والهوية ٧
 ٧ ٥٫٨ ٨ لبيئة وا الطفل ٨
 ٨ ٥٫١ ٧ الطفل الفلسطيني واالحتالل ٩
 ٩ ٤٫٤ ٦ ثقافة الطفل العربي والقراءة ١٠
  مكرر٩ ٤٫٤ ٦ الفتيات ١١
  مكرر٩ ٤٫٤ ٦ األطفال والنزاعات المسلحة ١٢
 ١٠ ٢٫٩ ٤ أطفال المهجر ١٣
  مكرر١١ ١٫٤ ٢ أدب الطفل ١٤
  مكرر١١ ١٫٤ ٢ واللعب الطفل ١٥
   مكرر١١ ١٫٤ ٢ ل والتفكير الطف ١٦
 ١٢ ٠٫٧ ١ توجيه وإرشاد الطفل ١٧
   مكرر١٢ ٠٫٧ ١ الطفل والموسيقى ١٨

   % ١٠٠ ١٣٨ اإلجمالي

أن مجلــة الطفولــة والتنميــة غطــت العديــد مــن قــضايا الطفولــة    ) ٥(اتــضح مــن الجــدول 

 مـن   حظيـت بـأكبر عـدد     ) ٦٧" (مـشكالت الطفولـة   " العربية، ولكن من المالحظ أن قـضية        

 بحثـاً، وهـذا شـيء منطقـي؛ نظـرا لوجـود العديـد مـن                 ٢٣البحوث التي تناولتها والبالغ عددها      



 

 
٣٥٦

 المتخصصة في المجالت التربويةة لوقضايا الطفدراسة تحليلية لبعض 
 "مجلة الطفولة والتنمية أنموذجاً"كما يراها التربويون

 هاني محمد يونس موسى. د
 

المشكالت التي حرمت الطفل العربي من كثير مـن حقوقـه المـشروعة، بـل كانـت عامـل         

جـاءت فـي مرتبـة    " تعليم وتنـشئة الطفـل   " إضعاف للطفولة العربية، كما يالحظ أن قضية  

 بحثــاً بالدراســة والتحليـل، وهــذا أمــر محمــود،   ١٦ حيـث تناولهــا  ،متقدمـة وهــي المرتبــة الثانيــة 

حيث يعد تعليم الطفل وتنشئته من القضايا الهامـة جـداً  ذات الوجـود المـؤثر فـي الطفولـة         

 .العربية

 ممـا يـدل   ،ولكن المالحظ أنه لم يلحظ وجود بحوث تناولت اإلبداع لدى الطفل العربي 

ربي لـم تحـظ باهتمـام يـذكر حتـى لـدى النخبـة العربيـة         على أن قضية اإلبداع لدى الطفل الع 

التـي تتنـاول البحــوث العلميـة بــشكل رئـيس، وهــذا يؤكـد علــى نقطـة هامــة أال وهـي إهمــال         

البعـد اإلبـداعي فـي  بحوثنــا العلميـة، وممـا يؤكــد ذلـك أيـضا أن كـل مــا يتعلـق بتنميـة الفكــر            

وث العلميــة، فكيـــف يـــتم  والعقــل لـــدى الطفــل العربـــي لـــم يحــظ باهتمـــام يــذكر فـــي البحـــ     

تطبيق ذلك في الواقع؟، ولذلك لوحظ أن البحوث التي تناولت الطفل والتفكير جاءت فـي       

المرتبة األخيرة؛ وهي المرتبة الحادية عشرة، حيث بلغ عـدد األبحـاث التـي تناولـت التفكيـر           

لطفـل  ا"والطفل بحثين فقط في مجلة الطفولة والتنمية، وجاء فـي المرتبـة األخيـرة قـضية       

، فالموســيقى التــي تنمــي الحــس المرهــف لــدى الطفــل، والتــي قــد تكــون عــامالً    "والموســيقى

مــؤثراً فــي تكــوين  اإلبــداع  لــدى الطفــل؛ قــد تــم إهمالهــا بــشكل واضــح، وهــذا أيــضا عنــصر           

، فــي الترتيـــب  "أدب الطفــل "إخفــاق كبيــر فــي تكــوين الطفــل العربــي، كمــا جــاءت قــضية          

 حيث لم تحظ بأهمية تذكر، فبلغ عدد البحوث التـي تناولـت   ،الحادي عشر وهو قبل األخير     

 وســيتم تنــاول كـل قــضية بــشيء مـن التفــصيل المناســب علــى    ،هـذه القــضية بحثــين فقـط  

 : النحو التالي

  مشكالت الطفل:القضية األولى

 ٢٣بــأكبر عــدد مــن البحــوث، حيــث تناولهــا   ) ٦٨" (مــشكالت الطفولــة" حظيــت قــضية 

، وجــاءت فـي المرتبــة األولــى، وهــذا شـيء منطقــي؛ نظــرا لوجــود    %١٦٫٧بحثـاً، بنــسبة بلغــت  



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٥٧

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

العديـد مــن المــشكالت التــي حرمــت الطفــل العربـي مــن كثيــر مــن حقوقــه المــشروعة، بــل     

 .وكانت عامل إضعاف للطفولة العربية

وقد ركزت مجلة الطفولـة والتنميـة علـى مجموعـة مـن القـضايا الفرعيـة التـي تـضمنت           

: ظهرت بـشكل جلـي، وخاصـة المـشكالت االجتماعيـة، مثـل      بعض هذه المشكالت التي  

مشكلة عمالة األطفال، ومشكلة أطفال الشوارع، ومشكلة التـسول، ومـشكلة العنـف         

 .لدى المراهقين

 فقــد حرصــت مجلــة الطفولــة والتنميــة منــذ صــدورها علــى عــرض الموضــوعات الهامــة      

الت الطفولـة؛ حتـى يتـسنى    ذات الصلة الوثيقة بقـضايا الطفولـة، وخاصـة التـي تناولـت مـشك       

تــشخيص مالمحهــا، وبالتــالي الوصــول لحلــول لهــا، ولــذا أولــت المجلــة اهتمامــاً بإحــدى هــذه        

المــشكالت، وهـــي مـــشكلة العنـــف لـــدى المــراهقين، حيـــث تـــم اســـتعراض وجهتـــي نظـــر     

متعارضــتين حــول عالقــة البــرامج التليفزيونيـــة بقــضايا الــسلوك االنحرافــي والعــدائي لـــدى         

مراهقين، فيرى البعض أن مـشاهدة منـاظر العنـف فـي التليفزيـون تعـد تنفيـساً،        األطفال وال 

بينمـا يـرى اآلخــر أنهـا عامـل فــي تفجيـر العنـف وممارســته، وهـذا يعنـي وجــود مجموعـة مــن           

 . تجعل من المراهقة مرحلة خصبة لنمو سلوكيات العنفيالعوامل الت

 المهتمـين بالتربيـة؛ نظـراً للـسعي     األمر الذي أدى إلى وجود قلـق لـدى أوليـاء األمـور ولـدى          

المـستمر للمراهــق للتعبيــر عــن نفــسه واســتقالله الــذاتي، ورغبتــه فــي تكــوين هويــة خاصــة،    

ممــا قــد يجعلــه مــصدرا للخطــورة والتهديــد، وخاصــة عنــدما يجهــل أوليــاء األمــور أبعــاد هــذا         

راتهم الــسعي، ممــا تطلــب مراعــاة المتعامــل مــع األطفــال األســاليب التــي تتناســب مــع قــد      

وإمكانــاتهم وخــصائص المراحــل العمريــة، بحيــث تبتعــد عــن التــسلط واإلهمــال والتــدليل      

 .    والتفرقة والتذبذب، وكافة الوسائل التي تعيق نمو هؤالء األطفال

كما أكدت على أن مشكلة عمالة األطفال تعد وصمة عار في جبين العالم المعاصر، 

لى المجتمع، حيث أسـهمت عـدة عوامـل فـي     وأن لها انعكاسات سلبية على األطفال وع     

 اســتغالل أربــاب العمــل لألطفــال، والفقــر واألميــة، واألعــراف  :تفــاقم هــذه المــشكلة، منهــا 



 

 
٣٥٨

 المتخصصة في المجالت التربويةة لوقضايا الطفدراسة تحليلية لبعض 
 "مجلة الطفولة والتنمية أنموذجاً"كما يراها التربويون

 هاني محمد يونس موسى. د
 

االجتماعية التقليدية، وكان لها أخطارها الجسدية والنفسية على األطفال، ورغم العديد    

 تلـك المـشكلة، ممـا    من االتفاقيات الدولية التـي أبرمـت؛ إال أنـه لـوحظ اسـتفحال وخطـورة           

حدا بمنظمة العمل الدولية إلى وضع اتفاقيات جديدة تعتمد على معايير جديـدة لمواجهـة      

 . ظاهرة عمالة األطفال واستغاللهم

ولم يقتصر األمـر علـى األطفـال الـذكور فقـط، بـل وصـل األمـر إلـى عمالـة الفتيـات أيـضاً،                  

 نظـراً لتأكيـد الدراسـات العلميـة     وربما يكـون ذلـك نتيجـة مباشـرة لحرمـانهن مـن التعلـيم،        

علــى وجــود عالقــة مباشــرة بــين عــدم التحــاقهن بــالتعليم أو تــسربهن وبــين دفعهــن إلــى         

حقـــل العمـــل فـــي مرحلـــة عمريـــة مبكـــرة يجرمهـــا القـــانون، وال تقرهـــا االتفاقيـــات الدوليـــة     

ة، والتشريعات الوطنية، باإلضافة إلى إسهام العامـل االقتـصادي لألسـرة فـي تلـك المـشكل       

وهكـذا تحتــاج مـشكلة عمالــة الفتيــات فـي الــبالد العربيـة إلــى مزيــد مـن الرعايــة واالهتمــام؛        

لكونهـــا آخـــذة فـــي االنتـــشار، خروجـــاً علـــى القـــانون، خاصـــة فـــي ظـــل الـــنقص الواضـــح فـــي       

المعلومـــات والبيانـــات التـــي تتـــيح إمكانيـــة وضـــع تقـــديرات دقيقـــة لحجـــم تلـــك المـــشكلة      

المناســبة لمواجهتهــا، بمــا يمكــن مــن وضــع اســتراتيجية       وأمــاكن انتــشارها، واألســاليب   

 .عربية تعمل على حماية هؤالء األطفال من هذا القهر االجتماعي

وللقضاء على مشكلة عمالة األطفال كان البد من مشاركة الهيئات غير الحكومية   

فــي تنفيــذ اســتراتيجية مــا لمواجهــة هــذه المــشكلة؛ ألن هــذه الهيئــات علــى اتــصال مباشــر    

اقــع األطفــال، وبالتــالي يمكــن أن يــساعد تعاونهــا مــع الهيئــات الحكوميــة الرســمية فــي       بو

تنفيذ تلك االستراتيجية بشكل ناجح، من خالل وضع بـرامج وخطـط عمـل إلدمـاج هـؤالء         

 .األطفال في المجتمع

واتفــق البحــث الحــالي مــع مــا أكدتــه مجلــة الطفولــة والتنميــة؛ مــن ضــرورة التوســع فــي      

يبيـة اإلنتاجيـة التــي يمكـن أن تـستوعب هــؤالء األطفـال؛ لتـدريبهم علــى       المؤسـسات التدر 

صناعات مناسبة، على أن تكون هذه المؤسسات ربحية توفر عائداً مناسباً للمتدرب أثناء    



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٥٩

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 والقيـام بعمليـات إعـادة وإكمـال التنـشئة االجتماعيـة لألطفـال، وإعـدادهم للحيـاة           ،تدريبه

 .المستقبلية بأسلوب مناسب

ارتباطاً " عمالة األطفال" ترتبط بمشكلة " أطفال الشوارع" وحظ أن مشكلة   ولهذا ل 

وثيقــاً، حيــث أفــردت المجلــة ملفــا خاصــا بتلــك المــشكلة؛ وذلــك ألهميــة دراســتها بعمــق           

أكبــر، فـــتم التركيــز علـــى الــدور الـــذي تلعبــه العوامـــل االجتماعيــة واالقتـــصادية فــي ظهـــور        

ة، وانتـــشار العـــشوائيات التـــي تـــشكل التربـــة   فقـــر وبطالـــة عائـــل األســـر : المـــشكلة، مثـــل

المناســبة للتــشرد، وتعــرض األطفــال لالنحــراف، والتفكــك األســري، والتــسرب الدراســي،         

وعجــز األســرة عــن إشــباع الحاجــات األساســية ألطفــالهم، وانتــشار هــذه الظــاهرة بــين           

 .األسر التي تعولها النساء

ي للمجلـة مـن ضـرورة وضـع خطـة      ولذلك يمكن االتفاق مع ما نـصح بـه الخطـاب التربـو         

عالجيــة طويلــة األجــل؛ تتــضمن إنــشاء شــبكة معلومــات عربيــة، والتوعيــة بخطــورة هــذه      

الظــاهرة مــن خــالل وســائل اإلعــالم، ومــساعدة األســر الفقيــرة علــى تعلــيم أبنــائهم حتــى      

يـــة نهايـــة المرحلـــة اإللزاميـــة، مـــع وضـــع بـــرامج لرعايـــة هـــذه الـــشرائح ودعـــم التـــدابير األمن     

 .والصحية المناسبة، وتفعيل التشريعات التي يمكن أن تحد من هذه المشكلة

وبـــرزت أيـــضا مـــشكلة تـــسول األطفـــال، مـــن حيـــث العوامـــل المؤديـــة لحـــدوثها، فـــتم     

تناولهــا فــي محافظــة غــزة، وقــد يكــون النتــشارها فــي تلــك المنطقــة أســباب خاصــة تــرتبط    

م، والممارســـات العنـــصرية؛ ممـــا أدى إلـــى  بــاالحتالل اإلســـرائيلي، وزيـــادة نـــسبة الفقـــر بيـــنه  

 .حدوث تخلف شديد في البنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني، وتشوهات في سوق العمل

األمـــر الـــذي دعـــا إلـــى ضـــرورة التنـــسيق والتعـــاون بـــين المنظمـــات الحكوميـــة واألهليـــة    

 والدوليــة؛ لوضــع الخطــط والبــرامج التــي تعــالج ظــاهرة التــسول بــشكل شــامل، ومــشاركة    

جميع األطراف، باإلضافة إلى ضـرورة االهتمـام بالجوانـب الوقائيـة مـن خـالل تطـوير النظـام          

التعليمي، وتعزيز قيمة التعليم، والتوعيـة بأهميتـه فـي تـوفير فـرص أفـضل للحيـاة الكريمـة،          

وتطــــوير نوعيــــة التعلــــيم وربطــــه بالمهــــارات الحياتيــــة، وتطبيــــق قــــانون التعلــــيم اإللزامــــي    
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مـــن المـــدارس، وتطـــوير نظـــام الرعايـــة االجتماعيـــة للفئـــات الـــضعيفة   لمكافحــة التـــسرب  

 .والمحرومة، وبرامج مكافحة الفقر، والتثقيف والتوعية بخطورة التسول

  تعليم وتنشئة الطفل:القضية الثانية

فــي ضــوء تحليــل مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،         

 بحثـاً  ١٦وصـل عـددها إلـى    ) ٦٩ "(تعليم وتنـشئة الطفـل   "ة بقضياتضح أن البحوث المرتبطة      

 وجاءت فـي المرتبـة الثانيـة، وهـذا يـدل علـى وجـود اهتمـام كبيـر بتلـك            %١١٫٦بنسبة بلغت   

القضية، حيـث إن تعلـيم الطفـل وتنـشئته مـن القـضايا الهامـة جـداً  ذات الوجـود المـؤثر فـي               

ــة     الطفولـــة العربيـــة، وقـــد تناولـــت مجلـــة الطفولـــة والتن     ميـــة مجموعـــة مـــن القـــضايا الفرعيـ

 :المرتبطة بتلك القضية، تمثلت في

ــارات والقواعــــد الــــسلوكية المرتبطــــة        ــائق والمهــ طــــرق تعلــــيم طفــــل الروضــــة الحقــ

بالمفــاهيم البيولوجيــة، واتجاهــات الطالبــات المعلمــات والمعلمــات بريــاض األطفــال نحــو         

فسي في مجـال الطفولـة، والتنـشئة    مهنة التدريس، والمضامين التربوية لنظرية التحليل الن 

االجتماعيـة للطفــل العربــي، وتنـشئة األطفــال ورعــايتهم فـي اإلســالم، والكتاتيــب ودورهــا     

فــي تعلـــيم األطفـــال، والطفــل والتعلـــيم، واألطفـــال والــسياسة التعليميـــة، والطفـــل الليبـــي     

ت التعلـيم  والتعليم، والرعاية العلمية للطفل وخاصة طفل ما قبل المدرسة، واسـتراتيجيا    

 . والتعلم في الطفولة المبكرة، وتعليم التفكير للطالبات المعلمات برياض األطفال

فقــد شــكلت مــسألة التنــشئة االجتماعيــة موضــوعاً هامــاً مــن حيــث تعــدد وســائلها،           

ومكوناتهــا، ومظاهرهــا، وطــرق دراســتها، وقياســـها، مقارنــة بالجوانــب األخــرى للطفولـــة،        

د حظــي هــذا الموضــوع باهتمامــات العديــد مــن علمــاء الــنفس       التعلــيم، والــصحة، وقــ  : مثــل

العـــرب علـــى مـــدار التـــاريخ اإلســـالمي، ولكـــن الوضـــع الـــراهن للتنـــشئة مـــا زال متذبـــذباً بـــين       

استخدام أساليب التسلط التقليدية والعقاب البدني وبين أساليب التساهل واإلفراط فـي     

 قائمــاً ومكــبالً لعمليــة اكتــساب     الحمايــة، والــصراع بــين القــيم فــي نــسق التنــشئة مــا زال        

 تفتقـد إثـراء البيئـة    - وخاصـة فـي المجتمعـات الفقيـرة     -المعرفة، ومازالت التنشئة العربيـة    



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٦١

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

الحـسية والعاطفيــة للطفــل بمقومـات النمــو الطبيعــي، واألخــذ بيـده نحــو مجتمــع المعرفــة،      

لمتقدمـــة وهــذا يتطلـــب تـــضافر الجهــود الحكوميـــة واألهليـــة، واإلفـــادة مــن تجـــارب الـــدول ا    

والناميــة؛ لتــوفير بــدائل لألطفــال الــصغار بالتوســع فــي التعلــيم قبــل االبتــدائي، ودعــم بــرامج      

 . تعليم وتثقيف األسرة

إذن فاالهتمــام بالمــستوى التعليمــي يعــد انعكاســاً ومــرآة لمــستوى حــضارة الــشعوب   

ومدى نموها وتقدمها، ومقياساً لكافة النظم االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية،      

وتقدمها، وقد تناولت بعض البحوث الواردة في مجلة الطفولة والتنميـة الظـروف التاريخيـة      

الحضارية التي تشكل مالمح العملية التعليميـة وتطورهـا فـي العـالم، وضـرورة التفكيـر فـي          

كيفيــة تطويرهــا فــي عالمنــا العربــي، مــشيرةً إلــى أن اإللمــام بالمبــادئ األساســية للفيزيــاء          

 قـد أصـبح مـن المقومـات الـضرورية      – خاصة في مجال الحاسبات -لكترونية وتطبيقاتها اإل

للتعليم األساسي في البالد المتقدمة للدخول للقرن الحادي والعشرين، ويتوافق هذا مع ما   

أشـارت إليـه دراسـة أخــرى أكـدت علـى أن البيئــة التعليميـة الحديثـة فــي ليبيـا وضـعت ضــمن           

التـرابط والتكامـل بـين احتياجـات المجتمـع واحتياجـات الطالـب        أهدافها خلـق المزيـد مـن     

وبين الحضارة المعاصرة بما فيها من تقـدم علمـي وتقنـي، وقـد أكـد التـراث اإلسـالمي علـى           

 - منـــذ ظهـــور اإلســـالم فـــي مكـــة  -ذلـــك، حيـــث أشـــارت المجلـــة إلـــى اهتمـــام المـــسلمين   

قرآن الكريم واللغة العربيـة،  بالتعليم، بل وارتبط بشكل رئيس بتعليم أبناء المسلمين ال  

موضحاً أن الكتاتيب أسهمت بـدور فاعـل فـي التخفيـف مـن األميـة والتقليـل مـن انتـشارها               

فـــي المجتمعـــات اإلســـالمية، وتعليمـــه الكثيـــر مـــن المفـــاهيم، حيـــث تعـــد مرحلـــة الطفولـــة    

  ويقــوم التعلــيم بــدور  ،المبكــرة مــن أخطــر المراحــل فــي حيــاة الطفــل، بــل وأكثرهــا تــأثيراً      

 فـــي إكـــساب طفـــل الروضـــة العديـــد مـــن المفـــاهيم      - مـــن خـــالل طرقـــه المتعـــددة   -كبيـــر

والمهــارات والقواعـــد، وخاصــة المرتبطـــة بـــالنواحي البيولوجيــة، وذلـــك مــن خـــالل خبـــرات      

تعليميـة تقـوم علـى إثـارة حاجـات الطفـل البيولوجيـة، فطـرق تعليمـه هـي المـدخل العلمــي            

مية تدور حول اهتماماته، وتثير نـشاطه الـذاتي   لتشكيل عقله، وذلك من خالل مواقف تعلي 
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ــة المواقــــف         ــارات؛ لمواجهـ ــا يمكنــــه مـــن اكتـــساب الحقــــائق والمهـ ــة بمـ للبحـــث والمعرفـ

 .ومحاولة إيجاد حلول لها

وحتى يمكن تحقيـق ذلـك فالبـد مـن وجـود معلمـات ريـاض أطفـال علـى قـدر عـال مـن              

ــات قنا       ــــدى المعلمـ ــون ل ــذا يتطلـــب أن يكـ ــارة، وهـ ــرة والمهـ ــتهن فــــي    الخبـ ــة بمهنـ ــات تامـ عـ

التدريس، حيث لوحظ أن هناك بعض المعلمات لديهن شعور باإلحباط وعدم الرضا عـن    

وضــعهن كمعلمــات، ممـــا زاد مــن االتجاهــات الـــسالبة لــديهن نحــو مهنـــة التــدريس، وهـــذا         

يتطلـب ضــرورة انتقــاء هــؤالء المعلمــات بحيــث يكــن علــى قــدر كبيــر مــن اإلعــداد والتأهيــل     

ص، حتــى يمكـــنهن القيــام بمهنـــتهن علــى خيـــر وجــه، وذلـــك مــن خـــالل       التربــوي المتخـــص 

االطــالع علــى المزيــد مــن النظريــات التربويــة والنفــسية، مثــل نظريــة فرويــد وغيرهــا؛ بحيــث      

 جوانبــه المختلفــة، مــع إعــادة النظــر فــي نظــام     يتكــون منطلقــاً أساســياً للعمــل التربــوي فــ   

لتربيــة النوعيــة التــي بهــا شــعب ريــاض    القبــول بكليــات ريــاض األطفــال وكليــات التربيــة وا   

األطفال، واالهتمـام بـشعبة ريـاض األطفـال مـن حيـث اإلمكانـات والتجهيـزات، وتحـسين            

أوضـاع معلمـات ريـاض األطفــال، مـع ضـرورة وجـود مجموعــة مـن األسـس العلميـة لعمليــة          

ــــة المبكــــرة بــــشكل متكامــــل؛ والتــــي تمثــــل مجموعــــة مــــن         التعلــــيم فــــي مرحلــــة الطفول

اســتراتيجيات التخطــيط  : يات الالزمــة لعمليــة التعلــيم فــي تلــك المرحلــة، مثــل  االســتراتيج

 .والتنظيم، واستراتيجيات التنفيذ، واستراتيجيات التقويم

  صحة وسالمة الطفل:القضية الثالثة

فــي ضــوء تحليــل مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،         

بحثـاً بنــسبة  " ١٣" وصـل عــددها إلـى   ).٧( الطفـل المةبــصحة وسـ اتـضح أن البحـوث المرتبطـة    

 وجاءت في المرتبة الثالثة، وقـد تناولـت مجموعـة مـن القـضايا الفرعيـة تمثلـت        %٩٫٤بلغت  

 القيــام بالتجريـب؛ للتعــرف علـى فاعليــة الرســم واسـتخدام األلــوان فـي تعلــيم الطفــل      :فـي 

إلـى اسـتراتيجية متكاملـة    أسس الصحة العامة، وتناول طقوس الحمل والوالدة، والتوصـل   

للصحة المدرسية، وما يتعرض لـه األطفـال مـن صـدمات نفـسية عنـد إصـابتهم فـي حـوادث               



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٦٣

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 النـشاط الزائـد   :الطرق، وعالج الطفل بالدراما، وما يتعرض لـه األطفـال مـن اضـطرابات مثـل       

وقــصور االنتبــاه، والعــادات الــصحية لــدى األطفــال فــي بعــض األقطــار العربيــة، والمــشكالت     

ــــرى         ا ــ ــيميا الكب ــ ــصابين بالثالسـ ــ ــال المـ ــ ــات األطفـ ــ ــه أمهـ ــ ــي تواجـ ــ ــة التـ ــ ــسية االجتماعيـ ــ لنفـ

 .  واحتياجاتهم، وبرامج تنمية الوعي الغذائي وعالقته بالتركيز واالنتباه

ــه            ــي تواجــ ــن المــــشكالت التــ ــد مــ ــى وجــــود العديــ ــات علــ ــدت تلــــك الدراســ حيــــث أكــ

والــسالمة للطفــل،  مؤســسات ريــاض األطفــال، وذلــك فيمــا يتعلــق بتعلــيم أســس الــصحة      

ولهـــذا يتفـــق الباحـــث مـــع تلـــك الدراســـة مـــن حيـــث ضـــرورة االهتمـــام بالطفولـــة ورعايتهـــا    

 . وحمايتها من األخطار المختلفة، وذلك من خالل االهتمام بموضوعات الصحة والسالمة

كمــا أشــارت بعــض دراســات المجلــة إلــى بعــض الممارســات والعــادات والمعتقــدات       

ــاء فتــــرة الحمــــل وعنــــد    الـــشعبية التــــي تحــــرص عليهــــا  ــرأة اإلماراتيــــة،  وتلتــــزم بهــــا أثنـ  المـ

 ولهــذا ،االســتعداد للــوالدة، وإجــراءات المحافظــة علــى الوليــد فــي األيــام األولــى مــن الــوالدة      

وجـــدنا أحـــد دراســـات المجلـــة تركـــز علـــى وضـــع اســـتراتيجية متكاملـــة؛ لتحقيـــق الـــصحة       

ياتيـة والطـرق الالزمـة لتحقيـق     المدرسية لـدى األطفـال، حيـث اشـتملت علـى المهـارات الح        

ذلـك، وكيفيــة تنميتهـا لــدى األطفـال منــذ سـن ريــاض األطفـال وحتــى المرحلـة الثانويــة؛ ألن        

ــصادية           ــدوى اقتـ ــة الـــصحية جـ ــيهم، ويكـــون للتربيـ ــذا القطـــاع يـــسهل الوصـــول إلـ طـــالب هـ

 .وصحية

لـذلك اتفـق البحــث الحـالي مــع تلـك الدراسـة فــي أهميـة أن يكــون هنـاك اســتراتيجية         

تكاملة للـصحة المدرسـية للطفـل، بحيـث تتـضمن البـرامج النفـسية، كمـا يجـب أن تقـدم            م

معلومـــات كافيـــة عـــن نمـــو األطفـــال وأســـاليب التنـــشئة لألهـــل مـــن خـــالل برنـــامج التربيـــة      

ــــصحة     ــــب الـ ــــضم طبيـ ــــحي يـ ــــق صـ ــــحية وفريـ ــــة إدارة صـ ــــل مدرسـ ــــون لكـ ــة، وأن يكـ الوالديــ

ــصائي النفـــسي واالجتمـــاعي    ــاملين      والمم،المدرســـية، واإلخـ ــزءاً كبيـــراً مـــن العـ ــة، و جـ رضـ

، واالهتمــام  "الجماعــة الــصحية "بالمدرســة ومــن المعلمــين، وجماعــة مــن التالميــذ تــسمى       
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بتـدريب المعلمـين علـى البـرامج الـصحية مــن خـالل ورش عمـل أو محاضـرات، باإلضـافة إلــى          

 . ضرورة توفير خدمات صحية وإرشادية للتالميذ في المدارس

مجلـــة الطفولـــة والتنميـــة إلـــى النتـــائج الـــسيكولوجية الحـــادة      ويـــشير الخـــط البحثـــي ل  

والمزمنــة التــي تــرتبط بإصــابة األطفــال فــي حــوادث الطــرق، كمــا أكــد الخطــاب التربــوي فــي     

قــصور االنتبــاه والنــشاط الزائــد،  :المجلــة علــى وجــود بعــض االضــطرابات لــدى األطفــال، مثــل  

نفـسية لـدى األطفـال المـصابين     ومن هنا جاءت أهمية الكشف المبكر عن االضـطرابات ال    

 .في تلك الحوادث

 أن أســلوب المواجهــة هــو    - اتفاقــاً مــع الخطــاب التربــوي للمجلــة     - وقــد رأى الباحــث  

أكثر المنبئات أهمية في االستجابة للحادث الصدمي، باإلضافة إلى أهميـة التوعيـة الـشاملة       

الم،  كمـا يميـل بعـض    لجميع أعضاء المجتمع المدرسي، والتوعية العامة في وسـائل اإلعـ    

 تقدير :األطفال الذين نجوا من الحادث إلى استخدام بعض االستراتيجيات المعرفية، مثل

الموقف وإعادة تقويم الخبرة الصدمية في ضوء المكاسب واألهداف، باإلضافة إلـى أهميـة      

ة فـي  نظم المساندة االجتماعية التي تمثل أهم عوامل الدفاع التي يلجأ إليها الفرد الـضحي    

 .مواجهة الحادث الصدمي، باإلضافة إلى إمكانية استخدام الدراما في العالج النفسي

ــال مـــن خـــالل            ــة االرتفـــاع بالمـــستوى الـــصحي لألطفـ ــد علـــى أهميـ ــا لـــوحظ التأكيـ كمـ

ــر الــــصحية التــــي يمارســــونها، حيــــث ال زال      ــايتهم صــــحيا، والكــــشف عــــن العــــادات غيـ رعـ

لــب ضــرورة إعطــاء المزيــد مــن االهتمــام لدراســة   االهتمــام بهــذا المجــال ضــعيفاً، وهــذا يتط 

العـــادات والممارســـات والمعتقـــدات الـــسائدة المرتبطـــة بالوضـــع الـــصحي والغـــذائي ألفـــراد     

المجتمع بما يساعد علـى تطـوير وعـي الفـرد وممارسـته للـسلوك الـصحي، وتهيئـة الفرصـة            

المجتمــع والعمــل  للمدرســة للقيــام بــدور إيجــابي؛ لالرتقــاء بمــستوى الــصحة العامــة للفــرد و   

 .على تحسينها

ولذلك ركزت بعض أبحاث المجلة على المشكالت النفسية االجتماعية التي تواجه 

أمهات األطفال المصابين بالثالسيميا الكبرى، وتحديد احتياجـات األمهـات الالزمـة لتطـوير        



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٦٥
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 مالئمـة،  قدراتهن للتعامل مع هذا المرض ومتطلباته، ولهذا نـرى أنـه البـد مـن القيـام بتوعيـة           

وتقديم برامج للتثقيف الـصحي للمرضـى وعـائالتهم، بـل وغيـرهم مـن النـاس؛ لتوضـيح مـدى               

صــعوبة عــالج المــرض، وإمكانيــة التخفيــف مــن الحــاالت الجديــدة بالوقايــة، وضــرورة وجــود     

ــة والنفـــسية واالجتماعيـــة؛ لحـــسن التعامـــل مـــع          طـــاقم متكامـــل مـــن التخصـــصات الطبيـ

ض، ولهــذا جــاء بحــث آخــر يؤكــد علــى أهميــة تنميــة الــوعي        الجوانــب المتعــددة لهــذا المــر   

الغــذائي الــصحي لألمهــات ومــشرفات الحــضانة واألطفــال، وتــأثير ذلــك فــي االرتقــاء بقــدرة        

 .هؤالء األطفال على االنتباه والتركيز

  حقوق الطفل وحمايته:القضية الرابعة

 والتنميـــة، فــي ضــوء تحليــل مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة        

 بحثـاً  ١٢وصـل عـددها إلـى    ) ٧١" (حقوق الطفـل وحمايتـه  "بقضية اتضح أن البحوث المرتبطة   

 وجـــاءت فـــي المرتبــة الرابعـــة، ممـــا يـــدل علــى أهميتهـــا، حيـــث يوجـــد     %٨٫٧بنــسبة بلغـــت  

اهتمــام عــالمي كبيــر بتلــك الحقــوق، وقــد تناولــت مجلــة الطفولــة والتنميــة مجموعــة مــن            

 :لت فيالقضايا الفرعية، تمث

اســتراتيجية حمايــة الطفــل مــن ســوء المعاملــة واإلهمــال، ومــن النزاعــات المــسلحة،     

وحمايــة األطفــال المعرضــين للخطــر، ونــشر ثقافــة الــسالم والالعنــف بــين األطفــال، ونــشر     

ثقافـة حقـوق الطفـل، وعالقـة أخالقيـات مهنــة طبيـب األطفـال بحقـوق الطفـل، واإلســاءة          

يـــق اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل فـــي ضـــوء األولويـــات الدوليـــة     لألطفـــال وإهمـــالهم، وآليـــات تطب 

ــــد      ــــسطينيين، والقواعــ ــ ــــال الفل ــــوق األطفــ ــــات حقــ ــــل، وانتهاكــ ــــصالح الطفــ ــ ــــة ل المطروحــ

 .  والتنظيمات الالزمة لحماية حقوق الطفل، وحقوق الطفل ومظاهر التمييز في التعليم

ا يرجـــع وقـــد أكـــدت الدراســـات العلميـــة أن األســـر التـــي تـــسيء معاملـــة أطفالهـــا ربمـــ    

السبب في ذلك إلى سوء التوافق الزواجي، أو التـصدع األسـري، أو اضـطراب نظـام العالقـة        

 ما يعوز اآلباء عدم التمكن من المهارات الالزمة – غالبا –بين الوالدين وبين األبناء، ولكن    

للحلول الفعالة لتلك المشكالت، وبالتالي ركزت أحد بحوث مجلة الطفولـة والتنميـة علـى     
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نحى االستراتيجي في التعامـل مـع القـضايا والمـشكالت التـي يعـاني منهـا المجتمـع فـي                     الم

ضوء استراتيجية كبرى على مستوى المجتمع العربـي واسـتراتيجيات صـغرى تركـز علـى                

الجوانب النوعية من ظاهرة سوء المعاملة واإلهمـال لألطفـال وحمـايتهم منهـا، وشـملت                

ــائ  ي والعالجـــي واالســـتراتيجيات التربويـــة والثقافيـــة  اســـتراتيجيات اإلرشـــاد األســـري الوقـ

 .والصحية والتشريعية

ــات       ــاء النزاعـ ــة أثنـ ــواع المعاملـ ــال ألقـــسى أنـ ــاهرة تعـــرض األطفـ ــتفحال ظـ  ومـــع اسـ

المسلحة الدولية، ظهرت الحاجة إلى تنمية الوعي بحقوق الطفل، ومحاولة تجنيبه ويـالت             

يــة تــضمن عــدم التعــرض لالنتهاكــات   الحــرب، والتــشديد علــى تــوفير قــوانين قواعــد قانون  

الجـــسيمة أثنـــاء النزاعـــات، األمـــر الـــذي دفـــع القـــانون الـــدولي اإلنـــساني نحـــو وضـــع قواعـــد 

تستهدف حماية الطفل أثناء النزاعات المـسلحة، والقواعـد الخاصـة التـي فرضـها القـانون                

العالمية الدولي اإلنساني لحمايتهم؛ تدل على مدى التطور الكبير الذي حدث عقب الحرب             

الثانية، وكذلك مع ظهـور حركـات التحـرر الـوطني فـي بدايـة الـسبعينات، حيـث اسـتطاع           

القانون الدولي اإلنساني أن يضع قواعد منضبطة تـوفر الحمايـة الالزمـة لألطفـال، والحفـاظ                 

 .على سالمتهم بدنياً ونفسياً

د الدوليـة،  وجاءت تلبية احتياجات الطفل مجسدة فـي العديـد مـن االتفاقيـات والعهـو       

م، وإعالن حمايـة النـساء واألطفـال فـي      ١٩٤٨وتمثلت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان       

م، بــل بلــغ عــدد االتفاقيــات الدوليــة ذات الــصبغة   ١٩٧٤حــاالت الطــواريء والنــزاع المــسلح  

 اتفاقية دولية؛ لتحسين أوضاع األطفال بشكل أو آخر، كما تـم تخـصيص   ٨٠اإللزامية إلى  

م؛ ١٩٨٩ ليكــون عامــاً دوليــاً للطفــل، ثــم جــاءت اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــام  م١٩٧٩عــام 

لتعــزز االهتمــام العــالمي بقــضايا الطفــل واحتياجاتــه ورعايتــه وحقوقــه، واســتمر االهتمــام    

م إلعـالن  ١٩٩٨ نـوفمبر  ١٠ فـي  ٥٣/١٥العالمي بالطفل، حتى جاء قرار األمم المتحـدة رقـم        

 .قافة السالم والالعنف ألطفال العالمم العقد الدولي لث٢٠١٠-٢٠٠١الفترة 



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٦٧

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

وهذا يعني أن ثقافة الكبار حول التعامل مع األطفال قد تشكلت منذ عصر مبكر فـي       

حياة اإلنسانية، وتبلورت لدى اآلباء أساليب التعامل مع األطفال، وتنشئتهم، وإكسابهم      

تعلـق باألطفـال   القيم، وتوزعت أسباب تزايد االهتمام بثقافة حقوق الطفل على جوانب ت   

 .وبظروف الراشدين بما فيها ظروف التغيير في كل المجتمعات

وقــد أكــدت قــوانين حمايــة الطفــل علــى أن تكفــل الدولــة حمايــة الطفولــة واألمومــة،         

ورعاية األطفال، والعمـل علـى تهيئـة الظـروف المناسـبة؛ لتنـشئتهم تنـشئة سـليمة صـحياً            

ي إطــار مــن الحريــة والكرامــة اإلنــسانية؛ ليكونــوا       واجتماعيــاً وتعليميــاً وثقافيــاً وروحيــاً فــ    

مـــواطنين صـــالحين قـــادرين علـــى اإلســـهام فـــي بنـــاء بلـــدهم، وأن تكـــون لمـــصالح الطفـــل         

األولويـــة فـــي جميـــع القـــرارات أو اإلجـــراءات المتعلقـــة، أيـــاً كانـــت الجهـــة التـــي تـــصدرها أو     

ة إلــى الــصحة  تباشــرها، وهــذا المفهــوم يــضع الــصحة فــي خــط متواصــل مــن الــصحة البدنيــ        

الروحيــة، مــروراً بالــصحة النفــسية واالجتماعيــة، وبالتــالي فــإن األطبــاء العــاملين فــي مجــال      

طب األطفال والقائمين على الرعاية الصحية لألطفال في حاجة إلى التعرف على المباديء 

األخالقيــة المتــصلة بمجــال رعايــة األطفــال، وهــذا يتطلــب إدمــاج حقــوق ممارســة المهنــة           

ين الخاصـة بحقـوق الطفـل ضـمن مقـررات تخـصص طـب األطفـال، مـع وضـع ميثــاق           والقـوان 

شـرف يلتـزم بـه أطبـاء األطفـال تجـاه األطفـال ذوي الظـروف الـصعبة، مـع إلـزامهم بــالتبليغ            

عـــن جـــرائم العنـــف واالعتـــداء الجنـــسي علـــى األطفـــال، وإدمـــاج حقـــوق ممارســـة المهنـــة    

 .  ص طب األطفالوالقوانين الخاصة بحقوق الطفل ضمن مقررات تخص

ــداث بعــــض            ــرورة إحـ ــة فـــي ضـ ــة والتنميـ ــاه مجلــــة الطفولـ ــإنني أتفـــق مـــع اتجـ ــذا فـ ولهـ

التــشريعات القانونيــة الخاصــة بالطفــل، ومحاولــة  : التغييــرات علــى مــسارات مختلفــة، مثــل 

جمع شتات رياض األطفال المتعددة التابعة ألكثـر مـن جهـة، وتطـوير بـرامج إعـداد معلـم             

نطلــق مــن فلــسفة تربويــة واضــحة لتربيــة الطفــل، وإنــشاء مراكــز      ريــاض األطفــال بحيــث ت 

 .تدريب لمعلمة رياض األطفال تلحق بكليات وأقسام رياض األطفال بالجامعة
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  اإلعالم والطفل:القضية الخامسة

فــي ضــوء تحليــل مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،         

 وصـل عـددها إلـى عـشرة بحـوث، بنـسبة       )٧٢( والطفلباإلعالماتضح أن البحوث المرتبطة    

، وجــاءت فــي المرتبــة الخامــسة، وقــد تناولــت مجموعــة مــن القــضايا الفرعيــة      %٧٫٢بلغــت 

 :تمثلت في

ــا قبــــل           ــون المـــصري لطفـــل مـ ــال فــــي التليفزيـ ــرامج األطفـ ــارات التـــي تعكـــسها بـ المهـ

عقليــة، وتــأثير   المدرســة، ودور مجــالت طفــل مــا قبــل المدرســة فــي تنميــة بعــض قدراتــه ال          

الرســوم المتحركــة المــستوردة علــى الطفــل القطــري، ووســائل اإلعــالم وثقافــة الطفــل،        

 .وإعالم الطفل، واألطفال والتليفزيون

وقــد أكــدت تلــك الدراســات علــى أهميــة فتــرة الطفولــة المبكــرة؛ ألنهــا هــي المرحلــة          

طالع وتعــرف، األمثــل للتعلــيم، واكتــساب المهــارات المختلفــة، فهــي فتــرة تجريــب واســت      

يــستمتع فيهــا الطفــل بتكــرار أي عمــل جديــد؛ ليــتمكن مــن النجــاح فيــه وإتقانــه، وهــذا هــو         

ــة التليفزيــــون عنــــدما يــــستخدم          ــائل اإلعــــالم، وخاصــ ــى وســ ــائمين علــ المطلــــوب مــــن القــ

االستخدام األمثل؛ لتحقيق النمو المهاري السليم ألطفال تلـك المرحلـة، حيـث يمكـن أن      

 .ام في عجلة التنمية القوميةيكون للتليفزيون دور ه

وهنــا يلحـــظ الــدور الفاعـــل لوســائل اإلعـــالم بأشــكالها المختلفـــة، ودورهــا فـــي إمـــداد       

الطفـــل بالمعلومـــات وتكـــوين الـــصورة الذهنيـــة لديـــه، وخاصـــة الوســـائل المرتبطـــة بقـــضايا      

مجـــالت األطفـــال؛ التـــي تؤكـــد علــى أهميـــة تنميـــة بعـــض القـــدرات العقليـــة    : الطفولــة، مثـــل 

، كــاإلدراك، والتــذكر، والتخيــل، األمــر الــذي يحتــاج إلــى تعــويض أوجــه القــصور مــن          للطفــل

خالل الوسائط الثقافية المتعددة، والعمـل علـى إخـراج الطفـل مـن سـلبياته باشـتراكه فـي           

 . مختلف األنشطة

ــأثير الرســــوم المتحركــــة       ــة والتنميــــة فــــي تـ ــالي مــــع مجلــــة الطفولـ واتفـــق البحــــث الحـ

خاصـــة وأن الدراســـات أثبتـــت أن التليفزيـــون مـــن أكثـــر وســـائل    المـــستوردة علـــى الطفـــل،  



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٦٩

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

التنــشئة االجتماعيــة خطــورة؛ ألن الطفــل يقــضي أمامــه ســاعات كثيــرة، وبالتــالي تتنــافس      

وظيفــة التليفزيـــون مـــع وظيفـــة األب واألم، األمـــر الــذي يلفـــت النظـــر لخطـــورة مـــا يـــشاهده     

 مـستورداً مـن ثقافـات أخـرى     الطفل من رسوم متحركة في التليفزيون؛ التي يعد معظمهـا  

 .قد تتناقض مع ثقافة الطفل العربي

وحتــى يمكــن مواجهــة الــدور الــسلبي للرســوم المتحركــة؛ كــان البــد مــن تفعيــل دور       

مؤسسات اإلنتاج البرامجي المشترك للدول العربية من خالل تبادل الخبـراء والفنيـين فـي     

، باإلضــافة إلــى طــرح مــسابقات فــي    التليفزيونــات العربيــة فــي مجــال اإلنتــاج للطفــل العربــي    

مجال اإلبداع البرامجي للطفل العربـي، وطـرح مـسابقات علـى مـستوى المـدارس إلشـراك         

 .   األطفال في إنتاج برامجهم

ومــن هنــا جــاءت أهميــة التعــرف علــى االتجاهــات الحديثــة للبحــوث اإلعالميــة، وبوجــه      

ــة؛ لل         ــامل للبحـــوث العلميـ تعـــرف علـــى نوعيــــة   خـــاص إعـــالم الطفـــل مـــن خـــالل مــــسح شـ

الموضـوعات التـي تـم تناولهـا، ممـا يـسهم فـي تـوفير قاعـدة للمعلومـات والبيانـات الواقعيـة             

 لـصناع القـرار المعنيـين بثقافـة     -للبحوث اإلعالمية لمرحلة ما قبل المدرسة، بحيث تكون     

 دلــيالً يمكــن الرجــوع إليــه، واالسترشــاد بــه عنــد ترتيــب األولويــات، وإعــداد وتنفيــذ      -الطفــل

 . وإنتاج الوسائل واألهداف

  االحتياجات الخاصةو األطفال ذو:القضية السادسة

فــي ضــوء تحليــل مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،         

وصـل عــددها  ) ٧٣ ( االحتياجـات الخاصــة ياألطفــال ذوبقـضية   اتـضح أن البحـوث المرتبطــة   

ي المرتبـة الخامـسة مكـرر، وقـد تناولـت      ، وجـاءت فـ  %٧٫٢إلى عشرة بحـوث بنـسبة بلغـت      

االســتراتيجيات المــستحدثة فــي بــرامج رعايــة   : مجموعــة مــن القــضايا الفرعيــة تمثلــت فــي  

والخـصائص الـسيكولوجية لألطفـال المعـوقين     ،وتأهيل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   

شاط سمعياً، وفعاليات اإلرشاد األسري في خفض حـدة اضـطراب االنتبـاه المـصحوب بالنـ       

الحركي المفرط لدى األطفال المتخلفين عقلياً، واالتصال الجماهيري حول ظاهرة اإلعاقة 
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ــــصم، ودور        ــــال الـ ــــة لألطفـ ــــة المتكاملـ ــــي الرعايـ ــــرة فـ ــــات المعاصـ ــال، و االتجاهـ ــ ــــين األطفـ بـ

التكنولوجيـــا المتطـــورة فـــي خدمـــة بـــرامج التربيـــة الخاصـــة وتأهيـــل المعـــوقين، ودور قـــرى       

ل مـا قبـل المدرسـة، ومظـاهر التأتـأة عنـد األطفـال وعالقتهـا بـبعض           األطفال في تربية أطفا   

المتغيــرات، واتجاهــات معلمــي المــدارس العاديــة نحــو دمــج األطفــال المعــاقين حركيــاً فــي     

 .المدارس العادية

ولهذا ركزت البحوث الواردة في مجلـة الطفولـة والتنميـة علـى تحديـد أبـرز الخـصائص          

ســمعياً؛ للتعــرف علــى تــأثير تلــك اإلعاقــة علــى النمــو،        الــسيكولوجية لألطفــال المعــوقين   

ودورهـــا فـــي تكـــوين الخـــصائص اللغويـــة والمعرفيـــة والنفـــسية واالجتماعيـــة واالنفعاليـــة      

للطفل، ولهذا وجدنا توجهاً آخر، تمثل في كيفية التعامـل مـع الطفـل المتخلـف عقليـاً مـن          

فـال المعــاقين حركيـا فــي   خـالل اإلرشـاد األســري، بـل واالهتمــام بـشكل واضـح بــدمج األط     

 .المدارس العادية من خالل بعض الوسائل التي ثبت نجاحها بشكل فاعل

ــا ورد فـــي مجلـــة الطفولـــة والتنميـــة مـــن ضـــرورة إيجـــاد           وبالتـــالي يمكـــن االتفـــاق مـــع مـ

: اســتراتيجيات مــستحدثة لرعايــة وتأهيــل األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة، وذلــك مثــل   

طفـال ذوي االحتياجـات الخاصــة بـالتفكير فـي التحــول مـن نظــام      قيـام المعنيـين بمجــال األ  

ــــدمج الــــشامل فــــي      ــــى نظــــام ال العمــــل فــــي مراكــــز متخصــــصة أو نظــــام التربيــــة الخاصــــة إل

مؤســسات وأجهــزة المجتمــع والتعلــيم األساســي، أو فــي مجــال اســتخدام التكنولوجيــا       

 .المساعدة والمستحدثة، مع مراعاة الفروق الفردية الشاملة بينهم

وهنا يمكن التأكيد على ضرورة تهيئة الجـو األسـري المناسـب لرعايـة الطفـل المعـاق        

مـن خـالل بـرامج منظمـة وهادفــة تعمـل علـى إشـباع حاجاتــه، باإلضـافة إلـى تقـديم التوعيــة           

الكافية ألعضاء النسق األسري؛ للتمكن من التعامل الصحيح مع الطفل المعاق، وضرورة    

ي على كيفية تعديل بعض السلوكيات غيـر المناسـبة   تدريب بعض أعضاء النسق األسر     

مـن الطفـل المعـاق، مـع عقـد لقـاءات دوريـة بـين المدرسـة وبـين األسـرة لتحقيـق التكامــل             

 .بينهما، من خالل وضع الخطط المناسبة لتربية الطفل المعاق وتأهيله
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  الطفل والهوية:القضية السابعة

رة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،   فــي ضــوء تحليــل مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشو      

 بحـــوث ٩وصـــل عـــددها إلـــى  ) ٧٤" ( والهويـــة الطفـــل "بقـــضية اتـــضح أن البحـــوث المرتبطـــة  

 إلـى حـد   - وجاءت في المرتبة السادسة، وهذا يدل على وجـود اهتمـام  %٦٫٦بنسبة بلغت   

يا  بتلك القضية، رغم أهميتها، وقد تناولت مجلة الطفولة والتنمية مجموعة مـن القـضا   -ما

 :الفرعية المرتبطة بتلك القضية، تمثلت في

االغتـراب الثقــافي لــدى الطفـل العربــي، عالقــة التنــشئة األسـرية واإلعــالم بالهويــة لــدى      

الطفــل العربــي، العولمــة والهويــة الثقافيــة، الهويــة ومتغيــرات العــصر، هويــة ثقافــة الطفــل        

 .العربي

ة والتكوين الثقافي للطفل العربي ويالحظ أن قضية الهوية الثقافية والحضارية العربي

تعد من أهم القضايا المحورية التي فرضت نفسها في ضوء المتغيرات العالمية واإلقليميـة       

والمحليــة، وخاصــة العولمــة، بــل وكــشفت العنايــة بتلــك القــضية عــن مخــاوف مــن ذوبــان          

 وخاصـة  -لغربيـة الهوية القومية والثقافية في الثقافة العالمية التي تسيطر عليهـا الثقافـة ا    

 للبــشرية؛ تلــك الثقافــة التــي تمتلــك وســائل    د بــدعاوى أنهــا المــستقبل الموحــ  -األمريكيــة

ثورة المعلوماتية واالتصاالت، رغم أن عملية االندماج تلك تنطـوي  : عديدة النتشارها، مثل  

علــى عناصـــر صـــدام وصــراع بـــين الحـــضارات، وهــذا الـــصراع الـــذي يــستهدف الهيمنـــة يبـــرز       

العنــف تمــارس ضــد الكيانــات المتمــردة تحــت شــعارات الحــرب ضــد اإلرهــاب       أشــكاال مــن  

والدول التي تؤويه، وغيرها من الـشعارات التـي تلـبس لبـاس الـشرعية الدوليـة بقـرارات مـن           

 .األمم المتحدة أو مجلس األمن، وتنتهك في إطارها الحقوق الثقافية الوطنية والقومية

نـا الثقافيـة والمحافظـة عليهـا، وإبـراز عناصـرها       إذن في إطار ذلك البد مـن حمايـة  هويت   

اإليجابية، بدءاً من عمليات التنـشئة االجتماعيـة والثقافيـة ألطفالنـا، بحيـث نركـز علـى دور          

ــا، وخاصــــة دور        ــة والحديثــــة فـــي تنــــشئة أطفالنـ ــدات والمؤســــسات التقليديـ ــدين والمعتقـ الـ

مظــــاهر االزدواجيــــة   قــــضايا وزاألســــرة، والعمــــل علــــى تطــــوير تلــــك المؤســــسات؛ لتتجــــاو   
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 والثقافي، والتخطـيط السـتراتيجية تحقـق أهـدافنا     يوالتعددية التعليمية، والتغلغل اإلعالم  

 .وتطلعاتنا الوطنية والقومية

 البيئةو الطفل :القضية الثامنة

فــي ضــوء تحليــل مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،         

وصــل عــددها إلــى ثمانيــة بحــوث     ) ٧٥(ة الطفــل والبيئــة  بقــضياتــضح أن البحــوث المرتبطــة   

، وجـــاءت فـــي المرتبـــة الـــسابعة، وقـــد تناولـــت مجموعـــة مـــن القـــضايا    %٥٫٨بنـــسبة بلغـــت 

 :الفرعية تمثلت في

) أ(تأثير الضغوط البيئية المختلفة علـى احتماليـة نمـو أشـكال متباينـة لـسلوك الـنمط          

 المنزليـــة والمجتمـــع المحلـــي علـــى األطفـــال،   لـــدى األطفـــال، وآثـــار التغيـــر المـــادي فـــي البيئـــة  

والنمط المعماري للمسكن الصحراوي وعالقته ببعض المتغيرات النفسية للطفل البدوي      

 . وأثر البعد الهندسي والعمراني للمدينة العربية على الطفل،بسيوه

وقــد أشــارت مجلــة الطفولــة والتنميــة إلــى تــأثير الــضغوط البيئيــة كالــضوضاء والتلــوث       

زدحام على سلوك األطفال، وخاصة فيما يتعلق بالسلوك االنـدفاعي والتـوتر وسـرعة       واال

الغــضب، وهــذا معنــاه أن خطــاب مجلــة الطفولــة والتنميــة حــاول الكــشف عــن أثــر البعـــد            

الهندسـي والعمرانـي للمدينـة علـى الطفـل العربـي، والواقـع أن العـالم يتجـه بـسرعة كبيـرة            

بشكل كبير بالدراسات التي تحاول فهم وتشخيص نحو التحضر، وهذا يتطلب االهتمام      

اآلليــة التــي تحكــم المدينــة العربيــة، كمــا ركــزت المجلــة فــي هــذه القــضية علــى المــزج بــين     

األبعاد الفيزيقية واألبعاد االجتماعيـة للمدينـة العربيـة، محاولـة تقـديم دراسـة ميدانيـة عـن            

 الفرعيــة المتباينـة بمدينــة  تئـا اإلدراك البيئـي مـن وجهــة نظـر هندســية، بمقارنـة بعــض البي    

 .القاهرة

وبالتــالي كــان البــد مــن محاولــة تحديــد مفهــوم البيئــة وأبعــاده المختلفــة، مــع االهتمــام     

 المؤشــر هبموقــع الطفــل فــي هــذا المفهــوم، والتركيــز علــى ضــرورة التــوازن البيئــي باعتبــار      

 علـــى األساســـي النحـــراف البيئـــة عـــن مـــسارها الـــصحيح، بحيـــث يمكـــن للطفـــل الحـــصول    
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حقوقــه المختلفــة فــي بيئــة تهــيء لــه النمــو الــسليم، مــع أهميــة تحقيــق هــذه التــدابير مــن              

تحديد فـضاء خـاص باألطفـال، وآخـر مـشترك بـين األطفـال وبـين          : الناحية التصميمية، مثل  

   .الكبار، بحيث تمتزج فيها األبعاد التصميمية مع الجوانب النفسية للطفل

نــسان جــزء ال يتجــزأ مـن نظــام يتكــون مــن اإلنــسان   إذن فالبـد مــن فهــم واضــح بـأن اإل  

والثقافة والبيئة، واإلنسان له القدرة على تغييـر العالقـات فـي هـذا النظـام، مـع فهـم شـامل          

وعميــق للمــشكالت البيئيــة التــي تواجــه البــشر حاليــاً، وكيفيــة المــساهمة فــي حــل تلــك            

ساب المهــارات الالزمــة المــشكالت، باإلضــافة إلــى مــساعدة األفــراد والجماعــات علــى اكتــ  

 .لحل المشكالت البيئية

  الطفل الفلسطيني واالحتالل:القضية التاسعة

فــي ضــوء تحليــل مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،         

وصـل عـددها إلـى    ) ٧٦ " ( الطفل الفلسطيني واالحـتالل "بقضية اتضح أن البحوث المرتبطة  

، وجــاءت فــي المرتبــة الثامنــة، وهــذا يــدل علــى وجــود اهتمــام   %٥٫١ بحـوث، بنــسبة بلغــت  ٧

عــالمي كبيـــر بتلـــك القـــضية، وقـــد تناولـــت مجلــة الطفولـــة والتنميـــة مجموعـــة مـــن القـــضايا     

 :الفرعية، تمثلت في

اآلثـار النفـسية للعنـف االسـرائيلي علــى الطفـل  الفلـسطيني، الهمـوم التربويـة للطفــل         

يين الحاصلين على الجنسية اإلسرائيلية، انتهاكات  الفلسطيني، واقع األطفال الفلسطين   

 .إسرائيل لحقوق الطفل الفلسطيني، تعليم األطفال الفلسطينيين في إسرائيل

ــــة، وعلــــى مــــدار ســــنوات     تعــــرض الــــشعب الفلــــسطيني فــــي األراضــــي العربيــــة المحتل

، ولهـذا  االحتالل الطويلة ألبشع صور القمع والمجازر على أيدي قوات االحـتالل اإلسـرائيلي       

فإن األوضاع الصعبة والمعقدة التـي تعيـشها األسـرة والطفـل الفلـسطيني تتطلـب ضـرورة           

ــــأثيرات النفــــسية واالجتماعيــــة لتلــــك الممارســــات      العمــــل وبأقــــصى ســــرعة لتخفيــــف الت

العنصرية، وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال وأسـرهم؛ ألن مـا يقـرب مـن نـصف       

األطفــال؛ الــذين تفتحــت عيــونهم علــى القهــر والظلــم    عــدد الــشعب الفلــسطيني هــم مــن   
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والطغيـان اإلسـرائيلي، وعايـشوه ومـازالوا يعيـشون فيـه تحـت هـذا الجبـروت، باإلضـافة إلـى            

ــر اإلســــرائيلي أن األطفــــال الفلــــسطينيين يمثلــــون مكمــــن الخطــــورة القــــادم    إدراك الفكـ

 .الفلسطينيينللتعداد اإلسرائيلي؛ نظراً للزيادة الكبيرة في أعداد األطفال 

ونتيجــــة لــــسياسة التمييــــز الالحقــــة بــــالمواطنين الفلــــسطينيين فــــي إســــرائيل، فقــــد     

ــدمات التربويـــة علـــى المـــدارس األهليـــة الكنـــسية التبـــشيرية؛ والتـــي          اقتـــصرت غالبيـــة الخـ

تمركــزت فــي المــدن، وغيــاب المؤســسات التعليميــة بــشكل كبيــر عــن القــرى التــي يمثــل       

ــا، بـــل صـــار المجتمـــع اإلســـرائيلي يتعامـــل مـــع      الفلـــسطينيون المـــسلمون معظـــم ق   اطنيهـ

الفلسطينيين الـذين يـسكنون المنـاطق التـي يـسيطر عليهـا اإلسـرائيليون كأقليـات دينيـة           

وإثنية، وليس كأقلية قومية لها حقـوق فـي أرضـها وفـي هويتهـا الجماعيـة، ونـتج عـن ذلـك               

د اليهــود، كمــا أن  زيــادة نــسبة التــسرب لــدى الطــالب العــرب أكثــر  مــن ضــعفي نــسبتها عنــ     

 : المناهج الدراسية التي فرضت على الطفل الفلسطيني ركزت على

 .التأكيد على شرعية إسرائيل الكبرى -

 .التركيز على الحضارة والثقافة والتقدم اليهودي، وترسيخ قيم اليهودية -

 .االهتمام بالوجود اليهودي في أرض فلسطين -

 .رس منهإهمال تدريس الدين اإلسالمي، وتشويه ما يد -

 .تشويه تاريخ العرب والمسلمين -

ولـــم يقتـــصر األمـــر علـــى ذلـــك، بـــل تواصـــلت االنتهاكـــات اإلســـرائيلية لحقـــوق الطفـــل     

العدوان على الحق فـي الحيـاة، كالقتـل العمـد والمباشـر، وقتـل       : الفلسطيني، والتي شملت 

لمنـازل،  المواليد على الحـواجز، واعتقـال الرضـع، والقـصف، واسـتهداف الـسيارات، وهـدم ا            

والعــدوان علــى الحــق فــي الحريــة وفــي الرعايــة الــصحية، والعــدوان علــى الحــق فــي التعلــيم،     

 . والعدوان على الحق في اللعب، وغيرها من الجرائم األخرى

ــانون مــــن         ــــذين يعــ وهــــذا يتطلــــب ضــــرورة تأســــيس قاعــــدة بيانــــات حــــول األطفــــال ال

ا األطفــال الفلــسطينيون  اضــطرابات نفــسية، والتعــرف علــى المــشكالت التــي يعــاني منهــ       



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٧٥

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

ــدعم           ــ ــدمات ال ــوير خــ ــة لتطــ ــع الخطــــط والبــــرامج الالزمــ ــرائيلي، ووضــ ضــــحايا العنــــف اإلســ

 . االجتماعي والنفسي لهؤالء األطفال وألسرهم

  ثقافة الطفل العربي والقراءة:القضية  العاشرة

فــي ضــوء تحليــل مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،         

وصـل عـددها إلـى    ) ٧٧"(العربـي والقـراءة   الطفل ثقافة  "بقضية أن البحوث المرتبطة  اتضح  

، وجــاءت فــي المرتبــة التاســعة، وهــذا يــدل علــى ضــعف         %٤٫٤ســتة بحــوث بنــسبة بلغــت    

قيـام  :  االهتمام بتلك القضية، وقد تناولت مجلة الطفولة والتنمية قضية رئيسة تمثلت فـي    

 .ألطفال القراءة، وتشجيعهم على التثقفاألسرة وخاصة الوالدين بتعليم ا

فمن الثابت أن البيت هـو أهـم مكـان لتعلـيم الطفـل واآلبـاء واألمهـات، بـل هـو أكثرهـا             

تــأثيراً، وتعــد الــسنوات التــي تــسبق التحــاق الطفــل بالمدرســة مرحلــة حاســمة فــي حياتــه،         

ن يحـسن مـن     يمكن أ- في بدايات عمره-وبالتالي فإن تنمية المهارات األساسية للطفل 

قدرته على التعلم خالل مراحل دراسته، بل وعلـى التثقيـف الـذاتي خـالل حياتـه، وعلـى نمـو             

اإلدراك المعرفــي واإلنــساني فــي مختلــف مراحــل حياتــه، وبالتــالي تــم التركيــز علــى توجيــه      

األطفـــال نحـــو مـــصادر متنوعـــة للقـــراءة؛ بحيـــث تمكـــنهم مـــن الحـــصول علـــى المزيـــد مـــن        

ــدان        المعرفـــة، بـــل واالهت  ــيخ القـــراءة فـــي وجـ ــدريبهم علـــى كيفيـــة القـــراءة؛ لترسـ مـــام بتـ

 .األطفال

وحتى يمكن إسهام األسرة بدور فاعل في تثقيـف الطفـل؛ فـإن األمـر يتطلـب ضـرورة         

البــدء بتخطـــيط مرحلــي متكامـــل فــي كـــل مجــاالت تثقيـــف الطفــل، مـــع التركيــز بـــشكل        

هتمــام بالطفــل؛ لتوعيتــه   خــاص علــى دور البيــت؛ فهــو األســاس األول لــذلك، بــل ومــصب اال     

وتنمية المفاهيم السابقة في نفسه قبل دخولـه المدرسـة، وضـرورة عقـد حلقـات دراسـية            

متخصصة تبحث في الجوانب المختلفة لثقافة الطفل، مع قيام اإلعـالم بـدور بـارز فـي بنـاء         

 .جيل قوي مؤهل لمتابعة مسيرة النهوض، وتحقيق اآلمال الكبرى للوطن العربي
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 المتخصصة في المجالت التربويةة لوقضايا الطفدراسة تحليلية لبعض 
 "مجلة الطفولة والتنمية أنموذجاً"كما يراها التربويون

 هاني محمد يونس موسى. د
 

  الفتيات:الحادية عشرةالقضية 

فــي ضــوء تحليــل مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،         

 بحوث بنـسبة بلغـت   ٦وصل عددها إلى ) ٧٨"(الفتيات  "بقضية اتضح أن البحوث المرتبطة      

، وجاءت في المرتبة التاسعة مكرر، وهـذا يـدل علـى ضـعف االهتمـام بتلـك القـضية،             %٤٫٤

ا، وقد تناولت مجلة الطفولة والتنمية مجموعة من القضايا الفرعيـة المرتبطـة     رغم أهميته 

 :بتلك القضية، تمثلت في

ضعف حماية الفتيات في حقل العمـل العربـي، تنميـة معـارف ومهـارات الفتـاة الريفيـة         

ــة، تــــشرد البنــــات       ــــصناعات الــــصغيرة ومـــشروعات األســــر المنتجـ والحـــضرية مــــن خـــالل ال

 . رعاية الفتيات في المناطق المحرومةورعايتهم وتأهيلهم،

فمن المالحـظ أن العمـل المبكـر للفتيـات يعـد إحـدى النتـائج المباشـرة لحرمـانهن مـن             

التعليم، حيث أشارت البيانات والدراسات التي تناولـت العوامـل المؤديـة لعمـل الـصغار إلـى        

 تــسربهن منــه  حقيقــة مؤداهــا وجــود صــلة مباشــرة بــين عــدم التحــاق الفتيــات بــالتعليم، أو    

وبين دفعهن لحقل العمل في مرحلة عمرية مبكرة يجرمها القانون، وال تقرها االتفاقيات    

 .الدولية والتشريعات الوطنية

وتبـــدو مـــشكلة عمالـــة الفتيـــات أكثـــر انتـــشاراً فـــي الـــدول العربيـــة التـــي تعـــاني أزمـــات    

ألردن، وفلـسطين، فــي  مــصر، والـسودان، والـيمن، ولبنــان، والمغـرب، وا   : اقتـصادية، مـن بينهـا   

حـــين تظهـــر هـــذه المـــشكلة بقلـــة فـــي الـــبالد  العربيـــة ذات الـــوفرة؛ التـــي تمتلـــك الرفاهيـــة       

ــــل    ــــة، مثـ ــــة والتربويـ ــــصحية واالجتماعيـ ــــة الـ ــــة والرعايـ ــــت،  : االجتماعيـ ــــسعودية، والكويـ الـ

واإلمارات، والبحرين، وقطر، وغيرها من الـدول الخليجيـة، وترتـب علـى تلـك المـشكلة آثـار             

 . بالصحة الجسمية والنفسية، وآثار اجتماعية وتربويةمرتبطة

إذن فمشكلة عمالة الفتيات في البالد العربية تحتاج إلى مزيـد مـن الرعايـة واالهتمـام؛        

لكونهــا مــشكلة آخــذة فــي االنتــشار، خروجــاً علــى القــانون، باإلضــافة إلــى توجيــه مزيــد مــن     

ضـع تـشريع عربـي موحـد لحمايـة      االهتمام نحو حث الـدول العربيـة علـى بـذل جهـود نحـو و       



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٧٧

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

األطفال العاملين؛ نظراً لالختالف الواضح بين التشريعات الوطنية التي تتبناها كل دولة فـي   

هذا الـصدد، وبالتـالي فهـذه اإلجـراءات يمكنهـا التوصـل إلـى اسـتراتيجية عربيـة تعمـل علـى             

 .حماية هؤالء الفتيات

فــالمرأة الريفيــة قــوة عاملــة فعالــة،    وال يمكــن إهمــال دور الفتيــات، وخاصــة الريفيــات،    

ولكنها غير مرشَدة، لذلك فالبد من االهتمام بتدريب الريفيـات علـى مهـارات تتناسـب مـع         

الـــصناعات الريفيـــة اليدويـــة، مـــع ضـــرورة  : رغبــاتهن، وخاصـــة فـــي الجوانـــب اإلنتاجيـــة، مثــل   

تزيـــد مـــن  التوســـع فـــي وضـــع بـــرامج تدريبيـــة للمـــرأة علـــى المـــستوى العربـــي والقـــومي التـــي      

كفاءتهــا، والعمــل علــى تحقيــق مبــدأ تكــافؤ الفــرص التعليميــة ومحــو أميــتهن، وذلــك مــن       

خالل إنشاء العديد من مـدارس الفـصل الواحـد؛ التـي تـوفر لهـن فـرص تعليميـة  تـساعدهن           

على تلبية حاجاتهن األساسية، والعمل على دعم تلـك المـدارس، بـل وإنـشاء الجمعيـات        

" صـــباح لرعايـــة وتنميـــة الطفولـــة  " ميـــة الطفولـــة، مثـــل جمعيـــة   التـــي تهـــدف إلـــى رعايـــة وتن  

بالخرطوم في السودان؛ التي جاءت كاستجابة لطلب بعض البنات المشردات الالئي كن      

يتــرددن علــى مراكــز اســتقبال األطفــال الــذكور الــذي تــديره تلــك الجمعيــة، حيــث أشــارت        

 المخـاطر التـي يتعرضـن    البنات المشردات إلى حاجتهن لبعض المـساعدات، والحمايـة مـن     

لهـا فــي الــشوارع، باإلضــافة إلــى شــعورهن بــأن األطفــال الــذكور يحظــون بنــوع مــن الرعايــة     

 .والحماية المميزة

  األطفال والنزاعات المسلحة:القضية الثانية عشرة 

فــي ضــوء تحليــل مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،         

 ٦وصل عددها إلى ) ٧٩ "( األطفال والنزاعات المسلحة"بقضية ة اتضح أن البحوث المرتبط

، وجــاءت فــي المرتبــة التاســعة مكــرر، وهــذا يــدل علــى ضــعف     %٤٫٤بحــوث، بنــسبة بلغــت  

االهتمام بتلك القضية، وقد تناولت مجلة الطفولة والتنميـة مجموعـة مـن القـضايا الفرعيـة         

 :المرتبطة بتلك القضية، تمثلت في
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لالعنف ألطفال العالم، الوضع القانوني الدولي لألطفال أثناء النزاعـات          ثقافة السالم وا  

 .المسلحة، تأثير النزاعات المسلحة على األطفال، رعاية ضحايا العنف من األطفال

النزاعــات المــسلحة تعــد أفعــاالً عدوانيــة، تكــون النفــوس البــشرية أغلــى ضــحاياها،     ف

 الــواردة فــي مجلـة الطفولــة والتنميــة أن  بمـن فيهــا نفــوس األطفـال، وقــد أكــدت الدراسـات   

االهتمــام بحمايــة األطفــال أثنــاء النزاعــات المــسلحة قــد بــدأ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة،     

 تجاهـل وضـع أطـر لحمايـة األطفـال،        - بعد ويـالت هـذه الحـرب       -حيث لم يعد من الممكن    

بيـة أصـبح مرتبطـاً      كما أن قضية حماية األطفـال أثنـاء النزاعـات المـسلحة فـي البلـدان العر                

ــى          ــدوليين، وقــد أكــدت اتفاقيــة حقــوق الطفــل عل ارتباطــاً وثيقــاً بحفــظ الــسلم واألمــن ال

وجوب تربية األطفال وفقاً لمبادئ الـسالم والكرامـة والتـسامح والحريـة والمـساواة، وقـد                 

ركزت البحوث هنا على وضع األطفال الالجئين فـي الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة، باإلضـافة              

 .لحديث عن ظاهرة العنف واستراتيجية التكفل باألطفال ضحايا العنف في الجزائرإلى ا

وهــذا يتطلــب ضــرورة االتفــاق علــى تحديــد مجموعــة مــن اإلجــراءات والتــدابير الالزمــة   

إنــشاء منــاطق آمنــة ومنــاطق محايــدة، وإجــالء األطفــال    : لمواجهــة تلــك المــشكلة، مثــل 

، واإلغاثة والعناية الطبية، وإطالق سراح األطفال   والرضع وحاالت الوالدة من أماكن القتال     

المعتقلـــين، وجمـــع شـــمل أســـرهم، وحمايـــة جنـــسية الطفـــل، وحمايـــة تعليمـــه وثقافتـــه 

وتقاليده، ومحاولة زرع روح التسامح في الطفل، وتدريبه وتشجيعه على توظيف الطاقـات         

 . بالطفل بكافة جوانبهاإليجابية الكامنة، ورفع مستوى القدرات العقلية لديه، مع التكفل

  أطفال المهجر:القضية الثالثة عشرة

فــي ضــوء تحليــل مــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فــي مجلــة الطفولــة والتنميــة،       

 بحوث بنسبة ٤وصل عددها إلى    ) ٨٠ "( المهجر  أطفال "بقضية  اتضح أن البحوث المرتبطة     

ة جــداً، وتــدل علــى ضــعف ، وجــاءت فــي المرتبــة العاشــرة، وهــي مرتبــة متــأخر %٢٫٩بلغــت 

االهتمام بتلك القضية، وقد تناولت مجلة الطفولة والتنميـة مجموعـة مـن القـضايا الفرعيـة             

 :المرتبطة بتلك القضية، تمثلت في
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 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

تعلـيم اللغــة العربيــة ألبنـاء المهــاجرين المغاربــة فــي فرنـسا، األطفــال العــرب فــي أدب      

 .ربيالمهجر، اإلشكالية النفسية للطفل األوربي المغ

: لعــدة مبــررات، منهــا  "  المهجــرأطفــال" جــاء اهتمــام مجلــة الطفولــة والتنميــة بقــضية   

ارتفاع عدد المهاجرين العرب في أوربا وأمريكا، وعدم وجود سياسة اجتماعية معلومـة     

ــا        لرعايـــة األطفـــال والـــشباب مـــن التهمـــيش االجتمـــاعي والثقـــافي فـــي بلـــدان المهجـــر؛ ممـ

ب، والخـــوف مـــن ذوبـــان هـــذه األجيـــال الـــصغيرة فـــي   جعلهـــم عرضـــة لإلحـــساس بـــاالغترا 

 .المناطق التي استوطنوها

 -وقـد أشـارت المجلـة إلـى أن الجيــل الحـالي مـن األطفـال العــرب الـذي ولـد فـي المهجــر          

 أصبح حائراً بين ثقافة اآلباء واألجداد وبين ثقافـة المـوطن الـذي يعيـشون      -وخاصة فرنسا 

ت التي تعـوقهم عـن تعلـم العربيـة، ومـن هنـا أدرك       فيه، كما صار هناك العديد من المعوقا     

 أنــه صــارت هنــاك حاجــة ماســة لتعلــيم أبنــائهم    - وخاصــة المغاربــة-أوليــاء األمــور العــرب 

 .اللغة العربية

 كبيرة ينبغـي أن تقـوم بهـا الحكومـات والـدول العربيـة، فـضالً عـن         ةإن هناك مسؤولي 

بما يتماشى والقيم الرصـينة، وبمـا ال   األسر المهاجرة للغرب والمؤسسات؛ لتنشئة أوالدها   

 .يخل بمقتضيات التنمية المتواصلة، والتقدم المطلوب في األلفية الثالثة

  أدب الطفل:القضية الرابعة عشرة

فــي ضــوء تحليــل مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،         

، وجـــاءت فـــي %١٫٤نـــسبة بلغـــت بحثـــين، ب) ٨١(أدب الطفـــلبـــاتـــضح أن البحـــوث المرتبطـــة 

: المرتبـــة الحاديـــة عـــشرة مكـــرر، وقـــد تناولـــت مجموعـــة مـــن القـــضايا الفرعيـــة تمثلـــت فـــي   

 .شكل أو نمط أدب الطفل من حيث المرونة والتعصب، كما تعرضت لتقييم أدب الطفل

حيــث أشــارت تلــك البحــوث إلــى تعــذر وجــود نتــاج أدبــي لألطفــال إال ويحمــل مغــزى لــه      

اتــه يمكــن أن يقــال عــن الرســائل االتــصالية األخــرى غيــر األدبيــة           ونفــس الــشيء ذ  ،منحــى

 كمـــا أن هنـــاك أعمـــاالً أدبيـــة   ،الموجهـــة لألطفـــال عبـــر الـــصحافة أو اإلذاعـــة أو التليفزيـــون  



 

 
٣٨٠

 المتخصصة في المجالت التربويةة لوقضايا الطفدراسة تحليلية لبعض 
 "مجلة الطفولة والتنمية أنموذجاً"كما يراها التربويون

 هاني محمد يونس موسى. د
 

لألطفال اكتسبت صفة الخلود، وصارت ضمن كالسيكيات أدب األطفال بـسبب التزامهـا     

 عــدت بــين أدب األطفــال، ولكنهــا  بقــيم وأفكــار وتطلعــات إنــسانية، كمــا أن هنــاك أعمــاالً  

حملت في طياتها أفكاراً وعواطف منحـازة لقـضايا ضـيقة وأنانيـة، وبالتـالي تـوفر كـم كبيـر          

من أدب الطفل بأنواعه، من الشعر والنثر، منه ما يحمل قيم المرونة، ومنه مـا هـو متعـصب،         

، فتتــسرب إلــى  وبالتــالي فــإن األطفــال يمتــصون قــيم األدب لمــا لــه مــن جمــال وقــوة ووضــوح       

أنفسهم قيم التعصب بنفس الطريقة التي تتسرب بها قيم المرونة، وبالتالي يرى الباحـث    

أن األمر يتطلب من رجال التربية واالتصال وخاصة متخصصي أدب األطفال االهتمام بتلـك    

القضية، من حيث البحث عن وسائل مناسبة وناجحة بما يضمن عدم تسرب تلك القـيم     

تعصب، وذلك من خالل إعداد الطفل لعالم تعـددي، بحيـث ال يتـشرب فكـرة     التي تتسم بال  

 .سيادة ثقافة على ثقافة أخرى

كما عرضت المجلة لقضية هامة أال وهي إشكالية التبعيـة الثقافيـة للغـرب فـي العـالم       

العربي، والتأثر العالمي بثقافة الغرب، وانتهت إلى أنه ال يزال أدب الطفل العربي في احتيـاج       

ديد للباحثين لتناوله ودراسته بأشكاله المتعـددة والتعمـق فيـه بمـا يخـدم قـضايا الطفـل،             ش

األمــر الــذي يفــرض علــى الوالــدين والبــاحثين ضــرورة المــشاركة فــي عمليــة بنــاء شخــصية         

  .الطفل، أي رفض عزل الطفل، أو معاملته كإنسان غير متكامل

 اللعبو الطفل :القضية الخامسة عشرة

 مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،      فــي ضــوء تحليــل   

 وصــل عـددها إلـى بحثــين بنـسبة بلغــت    )٨٢" (بالطفـل واللعـب  "اتـضح أن البحـوث المرتبطــة   

، وجــاءت فــي المرتبــة الحاديــة عــشرة مكــرر، وهــي مرتبــة متــأخرة جــداً رغــم أهميــة        %١٫٤

لـك القـضية لـم تحـظ باهتمـام      اللعب فـي مرحلـة الطفولـة بـشكل خـاص، وهـذا معنـاه أن ت          

 .يذكر، بل يعد مؤشراً على وجود تقصير كبير من الباحثين في مجال الطفولة

وقـــد تـــم التركيـــز هنـــا علـــى اســـتخدام أنـــواع مختلفـــة مـــن اللعـــب فـــي تعـــديل بعـــض        

اللعـب الحـر، واللعـب التعـاوني، واللعـب      : اضطرابات السلوك لدى طفل الروضة، وذلك مثـل    



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٨١

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

بحــث الحـــالي مــع مــا ورد بمجلــة الطفولـــة والتنميــة مــن اإلجمــاع علـــى        التنافــسي، واتفــق ال  

فاعليــة اللعــب بكــل أشــكاله واســتخداماته، ســواء تــم ذلــك فــي إطــار برنــامج، أم بــشكل     

حــر، فاللعــب لمجــرد أنــه لعــب يحتاجــه الطفــل، كمــا يكفــل اللعــب الحــر قــدراً مــن العــالج              

ث قـدراً كبيـراً مـن الـشفاء للــذات،     التلقـائي؛ ألن موقـف اللعـب دون أي تـدخل أو توجيـه يحـد      

ومـــن هنـــا جـــاءت أهميـــة التأكيـــد علـــى حتميـــة أن يتـــاح لكـــل طفـــل لـــيس فقـــط اللعـــب، أو    

مجموعة من أدوات اللعب، بل أن يكـون متحـرراً مـن سـلطة اآلخـرين مـن العقـاب واللـوم،           

 .هنا يمكن أن يكون اللعب مشبعا لكل احتياجات الطفل

 التفكير الطفل و:القضية السادسة عشرة

فــي ضــوء تحليــل مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،         

 وصــل عـددها إلـى بحثــين بنـسبة بلغــت    )٨٣(بالطفـل والتفكيـر  اتـضح أن البحـوث المرتبطــة   

 وجاءت في المرتبة الحادية عشرة مكرر، وهي مرتبة متأخرة جداً رغـم أهميـة تلـك      %١٫٤

قـضايا للطفــل، والتـي البــد أن تحظـى باهتمـام أكبــر، ولكـن مــا       القـضية، فـالتفكير مــن أهـم ال   

 وهــذا مــا يبــدو مــن خــالل تحليــل خطــاب     ،نــراه اآلن هــو إهمــال تلــك القــضية بــشكل واضــح    

ــاحثي           مجلـــة الطفولـــة والتنميـــة، حيـــث لـــم توضـــع تلـــك القـــضية فـــي أولويـــات اهتمامـــات بـ

ولة العربية بشكل عام، الطفولة، أو اهتمامات المجلة نفسها، وهذا انعكاس لواقع الطف     

حيــث مــازال التركيــز منــصباً علــى الــشكل التقليــدي فــي التعلــيم، وبالتــالي نمطيــة التفكيــر،     

 .وعدم االهتمام بتنمية مهارات التفكير العليا

ويتفــق البحــث الحــالي مــع مــا ورد فــي مجلــة الطفولــة والتنميــة حــول الطفــل والتفكيــر      

ر لدى الطفل، كما أن هذه الجهود تعد بدايات علـى  ودور القراءة والكتابة في تنمية التفكي     

طريق بحث العالقة بين كيفية استخدام مهارتي القراءة والكتابة وبـين تنميـة المهـارات         

العقليـة العليـا، ومـازال هنــاك الكثيـر الـذي يحتــاج إلـى المزيـد مــن األبحـاث المـستقبلية التــي           

 .  تؤكد تلك العالقة
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  وإرشاد الطفل توجيه:القضية السابعة عشرة

فــي ضــوء تحليــل مـــضمون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،         

 وصــل عــددها إلـــى بحــث واحـــد،    )٨٤(الطفـــلبتوجيــه وإرشــاد   اتــضح أن البحــوث المرتبطـــة   

، وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة عــشرة، وهــي مرتبــة متــأخرة جــداً؛ رغــم       %٠٫٧بنــسبة بلغــت  

 مرحلــة الطفولــة بــشكل خــاص، حيــث ركــزت علــى بعــض        أهميــة اإلرشــاد والتوجيــه فــي   

األزمات التـي تواجـه الطفـل كـالعنف األسـري، أو االنتهـاك الجـسدي، أو سـوء المعاملـة، أو             

ــــدين أو أحــــدهما، واســــتعراض بعــــض نمــــاذج اســــتراتيجيات إرشــــاد األزمــــات     فقــــدان الوال

 . لألطفال

  الطفل والموسيقى:القضية الثامنة عشرة

ون البحــوث التربويــة المنــشورة فـــي مجلــة الطفولــة والتنميـــة،      فــي ضــوء تحليــل مـــضم   

 وصـل عـددها إلـى بحـث واحـد بنـسبة       )٨٥(بالطفل والموسيقىاتضح أن البحوث المرتبطة      

، وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة عــشرة مكــرر، وهــي مرتبــة متــأخرة جــداً رغــم            %٠٫٧بلغــت 

والتنميــة علــى كيفيــة    أهميــة تلــك القــضية، وقــد ركــز البحــث الوحيــد فــي مجلــة الطفولــة           

توظيـــف األلحـــان الغنائيـــة الـــشعبية الفلـــسطينية فـــي تنميـــة القـــدرات الموســـيقية للطفـــل   

 .الفلسطيني

ــة            ــة عــــن أهــــم جوانــــب التربيــ ــة والتنميــ ــ ــة الطفول ــسياق كــــشفت مجلــ ــذا الــ وفــــى هــ

الموســيقية فــي مراحــل الطفولــة المختلفــة؛ ألنهــا إحــدى الوســائل الهامــة التــي يـــستطيع           

هـا التعبيــر عـن انفعاالتـه فـي لحظــة مـا، وهـذا هـو مــا يلحـظ فـي هـذا البحــث،            الطفـل مـن خالل  

حيــث ركــز علــى جانــب مهــم وهــو توظيــف األلحــان الغنائيــة الــشعبية الفلــسطينية لتنميــة    

القــدرات الموســيقية للطفــل الفلــسطيني، وتنميــة إحــساسه بحــب الــوطن واألرض، حتــى      

 بالعــــادات والتقاليــــد والمبــــاديء  يمكــــن ترســــيخ الكثيــــر مــــن المفــــاهيم الهامــــة المتعلقــــة   

 .الفلسطينية



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٨٣

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

وهكــــذا يمكــــن التأكيــــد علــــى إمكانيــــة اإلســــهام بــــدور كبيــــر فــــي إعــــداد جيــــل واع   

موسيقياً، ومتحمس للروح الوطنية، وبالتالي تكوين إنسان فلسطيني ينتمي لوطنـه وأرضـه      

 .وتراثه وثقافته، وضامن الستمرارية ذلك التراث ونقله لألجيال القادمة

 :تائج الدراسة ن

عـدة   التوصـل إلـى   تـم ، الطفولـة والتنميـة   المنـشورة فـي مجلـة    البحـوث في ضوء تحليـل   

 :نتائج، منها

 أبرز مجاالت بحوث مجلة الطفولة والتنمية :أوال

ركزت على مجموعـة هامـة    " الطفولة والتنمية" كشفت نتائج التحليل أن مجلة        -١

 مجــاالت أخــرى لهــا نفــس    دون معينــة  مجــاالتولكنهــا ركــزت علــى   ، قــضايا الطفولــة مــن 

 المرتبطـة  مـن األبحـاث والدراسـات   العديـد   وفرت المجلة وعـاء خـصبا لنـشر       حيث ،األهمية

تعليم وتنــشئة الطفــل، األطفــال ، مــشكالت الطفــل، حقــوق الطفــل وحمايتــه :بقـضايا مثــل 

 التـي  ، في حين نجد المجلة أهملت العديد من قضايا الطفولة؛ )٨٦(ذوو االحتياجات الخاصة  

 الطفــل واإلبـداع، وتوجيــه وإرشـاد الطفــل، أدب   :لـم تحــظ باهتمـام يــذكر فـي بحوثهــا، مثـل    

 ). ٨٧(الطفل، الطفل والموسيقى، الطفل والتفكير، اللعب والطفل

أن قــضية اإلبــداع لــدى الطفــل العربــي لــم تحــظ باهتمــام يــذكر حتــى لــدى النخبــة            -٢

 وهـذا يؤكـد علـى نقطـة هامـة أال وهـي       العربية؛ التي تتناول البحوث العلميـة بـشكل رئـيس،    

إهمــال البعــد اإلبــداعي فــي  بحوثنــا العلميــة، وممــا يؤكــد علــى ذلــك أيــضا أن كــل مــا يتعلــق         

بتنمية الفكر والعقل لدى الطفل العربي لم يحظ باهتمـام يـذكر حتـى فـي بحوثنـا العلميـة،            

ل والتفكيــر فكيـف نهـتم بــذلك فـي التطبيـق، ولــذلك لـوحظ أن البحـوث التــي تناولـت الطفـ        

 كمـا أن المجلـة   ،جاءت أيضا في مرتبة متأخرة جدا، وهي المرتبة الحادية عشرة واألخيرة،  

نفسها لم تدرك ذلك منذ بداية صـدور أعـدادها، بـدليل أنـه لـم يـتم إدراك ذلـك طـوال فتـرة           

ــة تلفـــت نظــــر            ــذلك، كمــــا لـــم توضـــع خريطــــة بحثيـ ــاً لـ ــدادها، فلـــم تخــــصص ملفـ ــدور أعـ صـ

 .إلى دراسة مثل تلك القضايا الهامةالمهتمين بالمجال 
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 " الطفولـــة والتنميـــة " تحليـــل أن البحـــوث المنـــشورة فـــي مجلـــة   الكـــشفت نتـــائج    -٣

 . قضية أساسية ١٨ تمحورت في أعدادها الخمسة عشرخالل 

 :المعروضة المعلومات طبيعة :ثانيا

يا واكبت إلى حد مقبول قضا " الطفولة والتنمية" كشفت نتائج التحليل أن مجلة     -١

 ولعــل اهتمـــام المجلــة بنـــشر هـــذا النــوع مـــن األبحــاث أســـهم فـــي      ، الطفولـــة وموضــوعات 

 .الطفولة وأبعادها المختلفةتوضيح مفهوم 

ة  المجلـــة غيـــاب الدراســـات المـــستقبلي  أعـــدادتحليـــل مـــضامينمـــن خـــالل اتـــضح   -٢

 .المرتبطة بالطفولة

ـــ    -٣ د مــــن شــــارك فــــي كتابــــة العديــــد مــــن البحــــوث المرتبطــــة بقــــضايا الطفــــل العديـ

 .المفكرين والتربويين المتميزين، وغيرهم من المهن والوظائف األخرى

 ،تـضمنت المجلـة أبحاثــا ذات صـبغة قطريــة ناقـشت قــضايا ذات خـصوصية قطريــة       -٤

 ولكـن هـذه الدراسـات لـم تغـطِّ إال أقطـارا محـدودة،        ،ووفرت معلومات مفيـدة بهـذا الـشأن     

 وجــزر ، وجيبــوتي، الــصومال مثــلهــا، فهنــاك كثيــر مــن الــدول يكــاد يكــون البحــث غائبــا عن  

 بـل فـي ثنايـا الحـديث عـن دول      ، حيث لـم يـتم التعـرض لهـا بـشكل واضـح ومخـصص        ،القمر

 .أخرى

 : في مجلة الطفولة والتنميةالدراسات المنشورةفي  المنهجية العلمية المتبعة :ثالثا

 الدراسات مساحة للحديث عن منهجية الدراسة وإجراءاتهـا   بعض تخصص   لم -١

 .بشكل عامإال 

ــــا تامــــا    البحــــوثكــــشفت نتــــائج تحليــــل   -٢  المنــــشورة فــــي المجلــــة أن هنــــاك غياب

 ، وحــل محــل ذلــك اهتمــام ملحــوظ بالدراســات الوصــفية والمكتبيــة  ،، التاريخيــةللدراســات

 فـي الميــدان  الممارســينمــن ينـشرون فــي المجلـة هــم مـن     بعـض   أنوربمـا يرجــع ذلـك إلــى  

 . الممنهجي أكثر من ارتباطهم بالعمل البحثي العلم



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٨٥

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

ميدان الطفولة لبحوث المشتركة والمؤسساتية في اأوضحت نتائج التحليل أن       -٣

 فمعظم البحوث المنشورة في المجلة تمثل جهـدا فرديـا، وترتـب علـى ذلـك أن        قليلة جداً، 

 وبالتـــالي ال ،تكـــون البحـــوث مجزئـــة ومحـــددة المعالجـــة، وتعبـــر عـــن اهتمـــام الباحـــث ذاتـــه    

 إحـــداث أي تغييـــرات فـــي الـــسياسات أو الممارســـات فـــي هـــذا     يمكـــن االســـتناد إليهـــا فـــي  

 .الميدان

 الصياغة وطريقة التوثيق :رابعا

اتــضح مــن خـــالل التحليــل أن البحـــوث المنــشورة فـــي المجلــة كتبـــت بأســلوب لغـــوي        

 ، بعـضها أخطـاء لغويـة   ،مقبول، وإن كان هناك بعض األخطاء التي اعترت بعـض البحـوث   

 طريقــة توثيـق المراجــع لـم تــسر علـى وتيــرة واحـدة، بــل      وبعـضها مطبعيـة، كمــا لـوحظ أن   

 .تنوعت في كثير من البحوث، كما تنوعت طرق االقتباس واالستشهاد من بحث آلخر

 للبحث الحاكمة باإلجراءات االلتزام :خامسا

، مــن لــم يــستوف كثيــر مــن البحــوث اإلجــراءات المألوفــة فــي كتابــة األبحــاث العلميــة    

ــــث ــــة،  حيـ ــــياغة المقدمـ ــــ صـ ــــا   شكلةوالمـ ــــئلتها وأهميتهـ ــــة وأسـ ــــداف الدراسـ ــــد أهـ ، وتحديـ

يـراه   استخدم كـل باحـث مـا    فقدومنهجيتها، وعرض النتائج وتحليلها وتقديم التوصيات،   

 موحــدة السياسة الــ  إلــى غيــاب  وربمــا يرجــع ذلــك   ، مــن األســاليب لعــرض دراســته   مناســباً

ويبــدو أنــه ال   ،لمجلــة إلعــداد الدراســات المقدمــة للنــشر فــي هــذه ا   لمجلــة الطفولــة والتنميــة 

 وقد يفسر ذلك فـي ضـوء   ونشرها، لقبول الدراسات محددةمعايير   توجد لدى هيئة التحرير   

  اعتماد المجلة على المشاركات والمساهمات التطوعية للباحثين، ولقلة أعداد المهتمين  

  .مجال الطفولةالمتخصصين في و

  طبيعة األدوات المستخدمة:سادسا

 وربمــا يعــزى ،المنــشورة إلــى االســتعانة بــأدوات علميــة مقننــة   البحــوث  بعــضافتقــرت

 وتتخــذ مــن المـــنهج   ،هــذا األمــر إلـــى أن معظــم الدراســات المنـــشورة هــي دراســات نظريـــة      
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 الدراسـات  بعـض  التـي اسـتخدمت فـي    األساسية األداة ةعد االستبانت و،الوصفي منهجا لها 

 . التي نشرت بمجلة الطفولة والتنميةالميدانية

 المجلة في الناشرون :سابعا

  عربيـــة ينتمـــون إلـــى جنـــسيات "الطفولـــة والتنميـــة  " فـــي مجلـــة  معظـــم الناشـــرين  -١

ــا يقـــارب ســـت عـــشرة جنـــسية عربيـــة، وهـــم      وهـــم فـــي الغالـــب ينتمـــون إلـــى   متعـــددة،  : مـ

ــــسطينية      ــــسعودية، والفلـ ــة، والـ ــ ــــسودانية، واألردنيـ ــــسورية، والـ ــة، والـ ــ ــــصرية، والعراقيـ  ،المـ

ونــسية، والعمانيـــة، والجزائريــة، والليبيــة، واليمنيــة، والكويتيـــة،     والقطريــة، والبحرينيــة، والت  

  .والمغربية

أشـــارت نتـــائج القـــراءة والتحليـــل لألبحـــاث المنـــشورة فـــي المجلـــة إلـــى أن المـــرأة     -٢

 فــي هــذه المجلــة، حيــث نــشرت بعــض الباحثــات العربيــات     بجهــد واضــح العربيــة ســاهمت  

وتمثـل مـشاركة المـرأة فـي      ،ي األهميـة  وأثرت موضوعات غاية ف ،أبحاثهن في هذه المجلة   

 وذلــك بنــسبة ، مــشاركة مــا بــين بحــث وتقــديم وكتــاب ٣٩ مــا يقــاربمجلــة هــذه الالنــشر ب

 . المنشورة والمشاركات من إجمالي األبحاث% ٣٠بلغت 

  مدى ارتباط األبحاث بالقضايا العربية واإلسالمية:ثامنا

 داعــد أ رب مــن نــصف  غطــى مــا يقــ   حيــث  ،اهتمــت المجلــة بالقــضية الفلــسطينية    -١

  ســواء أكــان ، فــي الــضفة وقطــاع غــزة مجلــة الطفولــة والتنميــة قــضايا الطفــل الفلــسطيني  

 اآلثـار النفـسية للعنـف    :فـي  وتمحورت هـذه الدراسـات المنـشورة    ، أو مقالة  اً، أو بحث  ،دراسة

 وظـاهرة التـسول فـي محافظـة غـزة، وانتهاكـات       ،اإلسـرائيلي علـى األطفـال الفلـسطينيين    

فال الفلسطينيين، واألطفال الالجئون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهموم حقوق األط 

الطفل الفلسطيني من منظور نفسي تربوي،  وقـد حظيـت فلـسطين باالهتمـام خاصـة فـي         

ضــوء مــا نــراه مــن إهــدار آلدميــة الطفــل الفلــسطيني ومــا يتعــرض لــه مــن ظلــم واضــح داخــل      

 .ني اإلسرائيلياألراضي الفلسطينية على يد االحتالل الصهيو



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٨٧

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

  فيما يتعلق بطبيعة النتائج والتوصيات:تاسعا

بعــض  الدراســات مــساحة لهــذا الجانــب، وقــد يعــود ذلــك إلــى أن   بعــضلــم تـُـضمِّن  -١

توصــيات مفيــدة فــي البحــوث فقـدمت  معظــم ، أمـا   علـى هيئــة مقــال جــاءت الدراســات هـذه 

 .أغلب األحيان

 ولعــل  ن قلــيالً إلــى حــد مــا،   حــول قــضايا الطفولــة كــا    فــي هــذه المجلــة    مــا نــشر  إن -٢

ــوارد         ــه، وهامــــشيته، وضــــعف المــ ــال، وقلــــة المتخصــــصين والمهتمــــين بــ ــذا المجــ حداثــــة هــ

 تجعلـه يحظـى باهتمـام مـن النخبـة العاملـة فـي ميـدان التربيـة،          لـم المخصصة ألوعية النـشر   

 .شورة في أوعيتهن على نوعية وكمية البحوث الم- سلبا-نعكسااألمر الذي 

 جهـودا كبيــرة فــي تحليـل النتــائج التــي    ا يبــذلولــمالبـاحثين  عــض بمـن المالحــظ أن   -٣

 بـــسرد النتـــائج وعرضـــها دون محاولـــة قراءتهـــا قـــراءة نقديـــة   اكتفـــوا إليهـــا، حيـــث اتوصـــلو

 ؛تفكيكيــة تمكــنهم مــن الوصــول إلــى رؤى ونتــائج واســتنتاجات تــضيف فكــرا ورأيــا جديــدا  

 .فولةلحقل الطيسهم في البناء المعرفي النظري أو التطبيقي 

 

  @     @  @   
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 :توصيات الدراسة
 والبـد أن يبـرز هـذا االهتمـام فـي      ،من المؤكد أنه البد من وجود اهتمـام واضـح بالطفولـة    

 لــذلك ،صـورة سياسـات وآليـات يـتم تنفيـذها فـي الواقـع العربـي بمـا يخـدم الطفولـة العربيـة            

يات التي يمكـن أن  سنحاول خالل السطور التالية عرض مجموعة من المقترحات والتوص  

ففـــي المـــستوى األول طـــرح ،  مـــستويينتـــسهم فـــي االرتقـــاء بالطفولـــة العربيـــة مـــن خـــالل 

، وفـي الجـزء    مـستقبالً  "الطفولـة والتنميـة  " الباحث بعض التصورات واألفكار لتطوير مجلة   

فـي الـوطن   " الطفولـة  " الثاني عرض رؤى وأفكـارا لتطـوير حركـة البحـث العلمـي فـي ميـدان          

ــــي ــــة  العربـ ــــد مجلـ ــــي تعـ ــــة " ، والتـ ــــة والتنميـ ــــدها،  " الطفولـ ــــد روافـ ــــذه  أحـ ــــن هـ ــــيات ومـ  التوصـ

 :والمقترحات

  ":الطفولة والتنمية"  ما يتعلق بتطوير مجلة :أوال

 سياسة واضحة تحكم مسألة النشر وقبول البحوث، بحيث تكـون    أهمية وجود  -١

عـدد مـن أعـداد     وتـضمَّن وثيقـة قواعـد النـشر فـي كـل       ،هناك قواعد للنـشر متعـارف عليهـا      

 مــع مــا هــو معمــول بــه فــي المجــالت    المجلــةستقيم لــن تــ هــذه القواعــد، ؛ ألنــه بــدونالمجلــة

 .العلمية العربية والعالمية

ــــة والتنميــــة" مــــن األهميــــة بمكــــان أن تخــــضع مجلــــة   -٢ للتحكــــيم العلمــــي  " الطفول

 ال  ألن ذلــك قـــد ؛ وعــدم االكتفـــاء بــالتحكيم مــن قبـــل هيئــة اإلشــراف والتحريـــر     ،المتعمــق 

 خاصــة إن أرادت المجلــة أن يكــون لهــا موقــعٌ راســخٌ بــين  ،يكــون مناســبا فــي هــذه المرحلــة 

 .المجالت العلمية العربية

تــصميم خريطـة بحثيــة للقـضايا واإلشــكاليات   دعـوة المــسؤولين عـن المجلــة إلـى     -٣

طرحها على  محاور بحثية، أو على هيئة المجلة فيوإعالنها  ،"الطفولة " المتصلة بمجاالت   

 ويــتم توزيـع هــذه األولويــات  ،هيئـة ملفــات يـستكتب إليهــا خيـرة العلمــاء والبــاحثين العـرب     

 بمــا يــشجع العديــد مــن البــاحثين علــى  علــى مراكــز البحــث العلمــي العربيــة لالسترشــاد بهــا 

ـــ    اً أو انتقــاء بعـــض الموضـــوعات، والتعامـــل معهـــا ومقاربتهـــا منهجيـــاً، وفكريـــاً، وربمـــا عمليّ
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أو غيرهـا   " الطفولة والتنمية" العلمي سواء من خالل مجلة  حركة النشر ياً، مما يثر  ميدانيّ

 .من أوعية النشر

 التــي القــضايا ذات األهميــة البالغــة، أو تلــك     فــي اســتكتاب كبــار البــاحثين العــرب     -٤

تتطلـب معالجـة فوريـة دون انتظـار معالجـات غيـر ناضـجة أو قاصـرة، فخبـرة وحكمـة كبــار           

ف المجلـــة، وأن تقـــدم نمـــاذج يحتـــذى بهـــا عنـــد المعالجـــة  البـــاحثين يمكـــن أن تخـــدم أهـــدا 

 .البحثية لقضايا أو مسائل الطفولة

ولة للنشر بالمجلة على نقد الواقع وإعـادة  ب معايير انتقاء البحوث المقفيالتركيز   -٥

طبيعـة التحـوالت المجتمعيـة المعاصـرة، بمـا      بنائه على أسس مغايرة وفاعلة تتناسـب مـع        

 موضوعاتها إلى أهـم القـضايا   في، وأن تنتقل العربي التربويوالبحث يؤدي إلى توحيد الفكر   

 .المرتبطة بالطفولة

كــل شــهرين أو ربــع ســنوي     (دوري منــتظم إصــدار المجلــة بــشكل    إعــادةأهميــة -٦

 المطلــوب والمــستمر، والتخصــصي العلمــي يتحقــق المزيــد مــن التواصــل  ، حتــى)علــى األكثــر

المـــستجدات والمتغيـــرات الحادثـــة فـــي العـــالم    بالقـــضايا والمـــسائل الهامـــة التـــي تعرضـــها   

 .بعامة، وفي وطننا العربي بخاصة

 بحيــث يتنــاول كــل ، أو ملــف خـاص، الحـرص علــى إصــدار أعــداد خاصـة مــن المجلــة    -٧

، ويــتم اســتكتاب خيــرة علمــاء األمــة مــن الــشبان       الطفولــة   قــضايا عــدد قــضية معينــة مــن   

 لتــشجيع هــؤالء  ؛فز ماديــة معقولــة  حــوامــع تــوفير والكبــار للكتابــة فــي المحــاور المحــددة،    

 .العلماء على الكتابة الجادة والمتعمقة

علــى اإلنترنــت بمــا يــسمح     " الطفولــة والتنميــة " مجلــة إصــدارات  رفــعالعمــل علــى   -٨

 .بتوفير فضاء واسع للتواصل والحوار مع القراء والباحثين والمهتمين

 .تطويرها وتحديثهال ؛إجراء تقويم دوري للمجلة كل عام -٩

إلـى تعيـين مـدقق ومحـرر      " الطفولـة والتنميـة  " ة المسؤولين عن إصـدار مجلـة      دعو -١٠

 . لتدقيق البحوث أثناء كافة المراحل التي تتم بها عملية النشر؛لغوي
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ومـا يـصدر مـن    التزويد المستمر للمؤسسات البحثية واألكاديمية العربية بالمجلـة      -١١

د عالقـة  إيجـا ام بقـضايا الطفولـة، و  لتحقيق مزيد من االهتمـ  ؛"الطفولة " وثائق علمية تخص  

 بمــا يــوفر حــافزا معرفيـة ووجدانيــة قويــة بــين المجلــة وبــين أصــدقائها مــن البــاحثين العــرب   

 .للبحث والنشر في هذه المجلة

 :مجال الطفولة العربية توصيات خاصة بتطوير البحث العلمي في :ثانيا

ــال    اللالهتمـــام بالبحـــث دعـــوة كليـــات التربيـــة فـــي الـــوطن العربـــي      -١ علمـــي فـــي مجـ

، الطفولــة مــن خــالل تطــوير بــرامج الدراســات العليــا، واســتحداث مراكــز لبحــوث     الطفولــة؛

ــاحثين وابتعـــاث  ــذا    البـ ــة هـ ــزين لدراسـ ــوادر    المتميـ ــوفير كـ ــال؛ لتـ ــادرة علـــى    المجـ  بـــشرية قـ

 .النهوض بهذا الميدان وتحريكه

نـشاء قاعـدة   دعوة المنظمات العربية واإلسالمية والدولية إلى التعاون في مجال إ  -٢

، بحيـــث تـــشتمل القاعـــدة علـــى أســـماء المؤســـسات العاملـــة فـــي       الطفولـــةبيانـــات حـــول  

ــــة        ــــزة والقائمـ ــــاث المنجـ ــــؤهالتهم، واألبحـ ــاتهم ومـ ــ ــــراء واهتمامـ ــــماء الخبـ ــــدان، وأسـ الميـ

ــة،        والمـــشروعات المطروحـــة للبحـــث المـــشترك، والتجـــارب الرياديـــة، واإلنجـــازات الحديثـ

 .ةوالفعاليات الحالية والمستقبلي

ــــى إنــــشاء مركــــز عربــــي متخــــصص يتــــولى         -٣ ــــدول العربيــــة والمنظمــــات إل دعــــوة ال

فــي مجــال اإلعــالم المــرتبط  مــسؤولية البحــث والتــدريب وإقامــة المــؤتمرات وورش العمــل   

 .بالطفولة

دعــوة المنظمــات العربيــة واإلســالمية والدوليــة إلــى إقامــة لقــاءات تنــسيقية بــين          -٤

تحقيـــق التنـــسيق  ؛ ل فـــي الـــوطن العربـــي  طفولـــةالاألجهـــزة المـــسؤولة عـــن    وبـــين اإلدارات

 .والتكامل والتعاون وتبادل الخبرات والرأي والمشورة بين الدول العربية

مجــال دعــوة الــدول والمنظمــات العربيــة إلــى دعــم الــشبكات العربيــة العاملــة فــي    -٥

 . حتى يتسنى لهم القيام باألدوار المأمولة والمطلوبة منهمالطفولة؛



 

 
 واالجتماعيةنسانيةاإلمجلة العلوم  ٣٩١

 هـ١٤٣٥الثالث والثالثون شوال   العدد 

 الطفولـة ة إلـى تعزيـز العنايـة بالهياكـل اإلداريـة المـسؤولة عـن         دعوة الدول العربيـ    -٦

 حتى يتسنى لهـا  ؛واالرتقاء بها وتطوير منسوبيها، وتزويدها باإلمكانيات المادية والمعنوية   

 والـــدعوة إلـــى أن تكـــون مـــسألة البحـــث العلمـــي مـــن بـــين    ،القيـــام بالمهـــام الموكلـــة إليهـــا 

 .اختصاصات هذه اإلدارات واألجهزة

 عقد الندوات والمـؤتمرات الراميـة إلـى    ضرورةالدول العربية والمنظمات إلى    دعوة   -٧

 دور وتأصـيلها بمـا يعـزز    قـضايا الطفولـة،  مناقـشة قـضايا وإشـكاليات واقعيـة ومهمـة تمـس       

 .العمل العربي المشترك في هذا الميدان

ت دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى أهمية وضـع خريطـة ألولويـا     -٨

 تكــون هــي المرشــد للبــاحثين ومراكــز البحــوث العربيــة  مجــال الطفولــةالبحـث العلمــي فــي  

 .بخصوص مسائل النشر وأولوياته

دعوة مراكز البحوث التربوية في الوطن العربي إلـى العنايـة بمـسألة تطـوير أدوات        -٩

 . حتى يتسنى للباحثين استخدامهاالطفولة؛ومقاييس البحث العلمي في مجال 

ومراكـــز البحـــوث إلـــى العنايـــة    للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم العربيـــةنظمـــةدعـــوة الم -١٠

 مــن اللغـات العالميـة إلـى اللغــة    مجـال الطفولـة  بمـسألة ترجمـة أمهـات الكتـب العلميــة فـي      

 .العربية

 

@    @    @ 
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كشف التغير في التغطية النباتية من األجزاء الغربية من محافظة الطائف  

 م٢٠١٠-١٩٨٤باستخدام بيانات االستشعار عن بعد خالل الفترة 
 حليمة إبراهيم الزُبيدي. د

 ا قسم الجغرافي–كلية العلوم االجتماعية 

 م القرى بمكة المكرمةأجامعة 
 

 :ملخص الدراسة
ملت آفاق الدراسة كشف تغير التغطية النباتية في األجزاء الغربيـة مـن محافظـة الطـائف، وتحديـد           ش

نوع التغير ومقداره إلى جانب تحديد األنماط المكانية للتغير لفترة تمتد إلى ستةٍ وعـشرين عامـاً، مـن خـالل                   

ــة للمرئيــات الفــضائية بتطبيــق مؤشــر       ــائج هــذه الدراســة    عليهــا، وبينــ OSAVIتوظيــف المعالجــة اآللي ت نت

م، كمـا  ٢٠١٠- م١٩٨٤عـامي  حدوث تدهور نباتي مستمر وتناقص فـي حالـة ومـساحة الغطـاء النبـاتي مـابين            

الموضع األول سـفوح    : بينت الدراسة أن التغير في التغطية النباتية في منطقة الدراسة تركز حول موضعين            

بامتــداد مجاريهــا، بينمــا تركــز الثابــت مــن التغطيــة    المرتفعــات الجبليــة، والموضــع الثــاني هــو نباتــات الوديــان    

النباتية فوق المرتفعات العالية في مركـز الـشفا وبنـي سـعد والهـدا، باإلضـافة إلـى قلـب مدينـة الطـائف والـذي                       

 وقـد   يتمثل في حدائق وجزر نباتية حول الطرق، وبعض الحقول الزراعية على جانب وادي وج ووادي شرب،               

د قاعــدة بيانــات معلوماتيــة وخرائطيــة عــن حالــة ومــساحة التغطيــة النباتيــة فــي   أســهمت الدراســة فــي توليــ

منطقة الدراسة بناء على مستوى الخلية أو المراكز أو المنطقة ككل، خالل الفترة الزمنية التي امتدت بـين                 

 . م٢٠١٠ و ١٩٨٤

 كـشف التغيـر، االستـشعار       التغطية النباتيـة، األجـزاء الغربيـة مـن محافظـة الطـائف،            : كلمات مفتاحية         

 .OSAVI مؤشر ،عن بعد
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Abstract: 

This study focused on change detection of vegetation cover in the western 

parts of the Taif District, and it determined the type and the magnitude of vegetal 

cover changes, in addition to that it also defined the spatial patterns of vegetation 

change for a period of twenty-six years, through image processing of digital 

satellite data utilizing OSAVI index. The results of the study show the 

occurrence of a continuous deteriorations of vegetation and a decrease in the 

cover condition and extent between the years 1984 -2010 AD. The study also  

shows that the changes of the vegetation cover in the study area is centered 

around two places: the first is the mountain slopes, and the second is the riparian 

along the courses of valleys. On the other hand,  the vegetation cover of the 

highland summits remains unchanged in the  Bani Saad, Al-Hada sectors, the 

heart of the city of Taif which is represented by parks and islands Plant on the 

road sides, and in some agricultural fields on the side of Wejj and Shirb valleys. 

This study contributes in generating a data base and maps about condition and 

extent of vegetation cover in the study area in the level of pixel size, sectors and 

the province as a whole through the period of 1984-2011. 

Keywords: Vegetation Cover, the Western Parts of Taif Province, Change 

Detection, Remote  Sensing, OSAVI  Index. 



 

 
 عيةواالجتمانسانية اإلمجلة العلوم   ٤٠٥

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

 المقدمة
تعدّ مراقبة التغير في النظام الحيوي البيئي من القضايا الـساخنة، التـي شـغلت العـالم                 

بأسـره، خاصــة فـي األراضــي الجافـة الهــشة والحـساسة، حيــث ال تملـك الــنظم البيئيـة فــي       

تلك األراضي القدرة على استعادة توازنها الفطري دون تدخل اإلنـسان، ممـا يـؤثر بـشكل                 

، ويعـد التغيـر فـي التغطيـة     )Fadhil, 2006(الغـذائي واالقتـصادي لإلنـسان    رئيسي فـي األمـن   

ويقصد بالتغطيـة النباتيـة مقـدار مـا يغطيـه           . النباتية مؤشرا على تغير األنظمة االيكولوجية     

وتمثل تلك التغطية النباتية محصلة تداخل وتفاعل  . النبات أيا كان نوعه من سطح التربة      

 . الدينامكية والعوامل البشرية المختلفةجملة من العوامل الطبيعية 

وتشير الدراسات التي تناولت الغطاء النباتي في أجـزاء متفرقـة مـن المملكـة العربيـة                 

 م؛ النــــافع،٢٠٠٤م؛ العبــــدالقادر وآخـــرون،  ٢٠٠٣م؛ القحطـــاني، ٢٠٠٣ســــعده، (الـــسعودية  

 للمملكة يتعـرض  ، إلى أن النظام البيئي الحيوي     )م٢٠٠٨م؛ الغامدي،   ٢٠٠٦م؛ الصالح،   ٢٠٠٤

وانطالقا من نتائج تلك الدراسات ودور الغطاء النباتي في التوازن البيئي       . للتناقص والتدهور 

تنبثق أهمية القيام بمراقبة التغير في التغطية النباتية، والحفاظ على هـذه البيئـات النباتيـة                

 زمنيــة عــن طريــق تــوفير قاعــدة بيانــات ومعلومــات تــسهل مراقبــة هــذه البيئــات لفتــرات      

 . طويلة

وقــد أثبتــت بيانــات االستــشعار عــن بعــد دقتهــا فــي التزويــد بالمعلومــات عــن المــصادر   

الطبيعية المختلفة، نظيـر تغطيتهـا المتكـررة للمـصادر الطبيعيـة، والمـساهمة فـي تحليـل                   

كمــا تعــد الوســيلة  . (Main, 2007)االختالفــات الطيفيــة لألهــداف األرضــية زمنيــا ومكانيــا   

ــه المثلـــى الكتـــ ــدي، (شاف التغيـــر ومتابعتـ ــداً مـــن   ). م٢٠٠٨الغامـ ــدد كبيـــر جـ ــرز عـ وقـــد أبـ

الدراسات دور تقنية االستشعار عن بعـد فـي كـشف التغيـر ودقـة نتائجهـا فـي الدراسـات                 

ــال  ــبيل المثــ ــدي، :النباتيــــة علــــى ســ  ,Ajorlo and Abdullahم؛ ٢٠٠١م؛ ١٩٩٦ الغامــ

؛ Lu, et al., 2008؛ Gbenga, 2008؛ Main, 2007؛ Fadhil, 2006؛  ZUBAIR, 2006؛2001

 .Magidi, 2010م؛ ٢٠٠٩م؛ الغامدي، ٢٠٠٨الغامدي، 



 

 
٤٠٦

 كشف التغير في التغطية النباتية من األجزاء الغربية من محافظة الطائف
 .م٢٠١٠-١٩٨٤باستخدام بيانات االستشعار عن بعد خالل الفترة 

حليمة إبراهيم الزُبيدي. د 

 ويعد أسلوب كشف التغير أحد أساليب تحليل المرئيات الفـضائية الـذي يعتمـد علـى                

ــة       ــاين فــي القــيم الرقمي  النعكاســات الطاقــة  Digital Numbers (DNs)مــا يطــرأ مــن تب

. ف، مما يساهم فـي معرفـة التغيـر ونوعـه وحجمـه     الكهرومغناطيسية الصادرة من األهدا 

ــاليب فـــي معالجـــة بيانـــات   Spectral Indicesوتعـــد المؤشـــرات الطيفيـــة    مـــن أهـــم األسـ

الغامـــدي، (المرئيــات الفــضائية واســتخالص المعلومــات عـــن خــصائص األهــداف األرضــية        

لبيئة، حيث استعملت المؤشرات الطيفية على نطاق واسع لمراقبة المتغيرات ا        ). م٢٠٠٩

وقد اقترحت وطورت مؤشـرات طيفيـة نباتيـة عديـدة يـصعب حـصرها، والتـي طـور أغلبهـا                    

لتقليل تأثير الجو، باإلضـافة إلـى تقلـيص سـطوع التربـة علـى مجمـل االنعكاسـات الـصادرة            

وتــأتي هــذه الدراســة لتقــصي التغيــر فــي التغطيــة النباتيــة فــي األجــزاء الغربيــة      . مــن النبــات

وتكمن أهمية الدراسة في بنـاء      ). م٢٠١٠-م١٩٨٤(رات زمنية طويلة    لمحافظة الطائف لفت  

قاعدة بيانـات عـن حالـة ومـساحة التغطيـة النباتيـة وتوزيعـه خـالل سـتةٍ وعـشرون سـنة،                    

يمكـــن الرجـــوع إليهـــا مـــن قبـــل البـــاحثين والمـــسئولين والمختـــصين وصـــانعي القـــرارات،   

 .يئي الحيوي ككلواالستفادة من هذه القاعدة في الحفاظ على النظام الب

 :مشكلة وأهداف الدراسة

     تعد محافظة الطائف من بين أكثر المناطق في المملكة تنوعاً وكثافة فـي الغطـاء     

النباتي خاصة األجزاء الغربية والجنوبية للمحافظة، مما جعـل منهـا مـصدراً معلوماتيـاً ثريـاً              

وقــد الحظــت . عوديةعــن جــزء مهــم مــن النظــام االيكولــوجي فــي المملكــة العربيــة الــس   

ــاتي بمنطقــة الدراســة بفعــل التوســع العمرانــي،           ــصاً فــي مــساحة الغطــاء النب ــة تقل الباحث

واختفاء أنواع من الحشائش المعمرة نتيجة للرعي الجائر، وإحـالل أنـواع مـن الحـشائش          

الفــصلية محلهــا، وكــذلك فــإن الرعــاة يــشتكون مــن تــدهور البيئــة النباتيــة الرعويــة كمــاً        

ــاً ــصادية      و. ونوعـ ــة وبـــشرية واقتـ ــوارث بيئـ ــاتي ينبـــئ عـــن كـ ــاء النبـ حيـــث إنَّ تقلـــص الغطـ

، فــإن الحاجــة تــستدعي )م٢٠٠٣المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة،  (واجتماعيــة وخيمــة 

القيــام بدراســات تقــصٍ للغطــاء النبــاتي مــن حيــث التغطيــة ومراقبــة تغيــره، باإلضــافة إلــى     



 

 
 عيةواالجتمانسانية اإلمجلة العلوم   ٤٠٧

 هـ١٤٣٥   شوال والثالثون الثالثالعدد 

راتيجية للمملكــة إال انهــا لــم تحــظ بدراســات  أهميتــه منطقــة الدراســة الــسياحية واإلســت 

سابقة عن التغير في النظام البيئي عموماً، أو الغطاء النباتي على وجه الخـصوص، ووضـعه                 

فــي الماضــي وإســقاطه علــى الحاضــر عــن طريــق تقنيــات حديثــة تتــيح مــسحاً كــامالً علــى        

ــة    ــات صــلبة لتقيــ     pixel unitأســاس وحــدة الخلي ــاء قاعــدة بيان يم المــوارد  كجــزء مــن بن

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى كــشف التغيــر فــي التغطيــة النباتيــة فــي   . الطبيعيــة بالمحافظــة

عـن  . منطقة الدراسة علـى مـستوى المنطقـة ككـل، أو المراكـز اإلداريـة، أو وحـدة الخليـة            

طريق توظيف معطيات المعالجة اآللية لصور األقمار الصناعية في بنـاء قاعـدة بيانـات عـن                 

التغطيــة النباتيــة وتوزيعهــا خــالل ســتةٍ وعــشرين ســنة، وإنــشاء خــرائط    حالــة ومــساحة 

 .للغطاء النباتي في منطقة الدراسة

 :منطقة الدراسة
٪ ٢٦ أي مـا يـشكل       ٢كم١١٢٦٧تتبع منطقة الدراسة محافظة الطائف إداريا، وتشغل        

 -مــن مــساحة المحافظــة، ويحــدها مــن الــشمال مركــز المحــاني ومركــز حفــر كــشب          
ــان، وي ــوب مركــز أبوراكــه ومركــز ميــسان ومحافظــة الليــث التابعــة        الزرب حــدها مــن الجن

لمنطقة مكة المكرمة، ويحدها من الشرق مركز رضوان ومحافظة تربـة التابعـة لمنطقـة             
مكـة المكرمـة ومركـز أبوراكــه، ومـن الغـرب يحـدها محافظتــا مكـة المكرمـة و الجمــوم         

 َ ٤٨ر المنطقة بـين دائرتـي عـرض    وتنحص). ١شكل رقم (التابعتان لمنطقة مكة المكرمة    
 األجــزاء وتحتــل منطقــة الدراســة .  ْ شــرقا٤١ً َ ١٧ ْ و٤٠ َ ١١ ْ شــماالً، وخطــي طــول  ٢٢ َ ١٧ ْ و٢٠

األغنـى بالمحافظـة   معظـم الغطـاءات النباتيـة        التـي تتمثـل بهـا     و  الطائف، الغربية لمحافظة 
 منهـا ظهيـرا زراعيـا،    لـت جع تـوفر مقومـات   باإلضـافة إلـى   ، امتـداد النطـاق الجبلـي      طول على

منهــا جعلــت  الظــروف المناخيــة الجيــدة للمراكــز التــي تقبــع فــي األجــزاء الغربيــة    أنكمــا 
وتضم منطقة الدراسـة عـشرة مراكـز        . مركز جذب سياحي خاصة مركزي الهدا والشفا      

مركــز  الطــائف، ومركــز الهــدا، ومركــز الــشفا، ومركــز الــسيل الكبيــر، ومركــز بنــي       : هــي
شدادين، ومركز آل مشعان، ومركز الفيـصلية، ومركـز الـسديرة، ومركـز             سعد، ومركز ال  

 .عشيرة، وتشترك هذه المراكز جميعها بأَنَّ لها أهميه زراعية، ورعوية، وسياحية



 

 
٤٠٨

 كشف التغير في التغطية النباتية من األجزاء الغربية من محافظة الطائف
 .م٢٠١٠-١٩٨٤باستخدام بيانات االستشعار عن بعد خالل الفترة 

حليمة إبراهيم الزُبيدي. د 

وتغطـــي الـــصخور الجوفيـــة المتبلـــورة معظـــم النطـــاق الجبلـــي والهـــضاب فـــي جنـــوب 
رسوبية على السهول وجنوب غرب منطقة الدراسة، كما تنتشر مجموعة من الصخور ال      

فـــي أجـــزاء واســـعة مـــن شـــمال وشـــمال شـــرق منطقـــة الدراســـة، بينمـــا تتـــوزع الـــصخور  
البركانية التي تدفقت في الزمنيين الجيولوجيين الثالث والرابـع فـوق الحـرات، كمـا تغطـي           

وتتألف المنطقة من بنيتـين جيولـوجيتين هـي البنيـة           . المنطقة الصخور البركانية الرسوبية   
ــ ــة اإلنكــسارية إذ تعرضــت        اإللتوائي ــات مــا قبــل الكــامبري، والبني ة التــي تتكــون مــن تكوين

معظم الصخور النارية والمتحولة إلى عمليات تكسير وتشويه، ولعبت تلـك االنكـسارات     
 ).م١٩٩٧الوليعي، (والقواطع دوراً هاماً في تحديد مسارات مجاري األودية الشامية 

ــا بـــين خـــط   وتتبـــاين الظـــاهرات التضاريـــسية فـــي منط  قـــة الدراســـة، والتـــي تنحـــصر مـ
الــشعاف، والــذي يــشكل حــدودها الغربيــة، وبــين هــضبة يقــل ارتفاعهــا كلمــا اتجهنــا نحــو  

 )١شكل رقم (الشمال والشرق 

 
موقع  منطقة الدراسة يمين الشكل، بينما تتضح سمات التضاريس لمنطقة الدراسـة فـي               ) ١(شكل رقم   

 .اإلطار المنبثق يسار الشكل

 عمل الباحثة: المصدر
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وتقطعهـــا مجموعـــة كبيـــرة مـــن مجـــاري األوديـــة، ويبلـــغ متوســـط ارتفـــاع تـــضاريس  

 متـرا   ٧٥٥ متـر فـوق مـستوى سـطح البحـر، ويتـدرج االرتفـاع مـا بـين                    ١٤٠٠منطقة الدراسـة    

 متـر فـوق   ٢٦٠٢فوق مستوى سطح البحر فـي شـمال وشـمال شـرق منطقـة الدراسـة إلـى               

، وتشغل التضاريس   )جنوب مركز الشفا  (طقة  مستوى سطح البحر في جنوب غرب المن      

٪ مـن مـساحة   ٧٠ متـر فـوق مـستوى سـطح البحـر مـا نـسبته        ١٥٠٠التي يقل ارتفاعهـا عـن       

 متـر فـوق مـستوى سـطح البحـر      ١٥٠٠منطقة الدراسة، بينمـا تـشغل التـضاريس التـي تعلـو        

سـة،  وتختلف معدالت درجات الحرارة من جهة ألخـرى مـن منطقـة الدرا            . النسبة المتبقية 

فيـــشكل النطـــاق الجبلـــي أقـــل المعـــدالت الـــسنوية الحراريـــة، بينمـــا يتـــسم ثلثـــا منطقـــة    

 ْ، وتتركز معدالت التساقط الـسنوية فـي مركـز الـشفا،             ٢١الدراسة بمعدالت حرارية تفوق   

ملــم فــي مركــزي الهــدا وبنــي ســعد وحــول مدينــة الطــائف،     ٢٠٠-١٦٠بينمــا تتــراوح مــا بــين  

وتتلقى جميـع محطـات منطقـة الدراسـة         . بقية المراكز  ملم في    ٩٠وينخفض المعدل عن    

 .معدالت عالية لكميات األمطار الساقطة في فصل الربيع مقارنة بالفصول األخرى

 :منهج الدراسة

تعتمد هـذه الدراسـة علـى معطيـات تقنيـة االستـشعار عـن بعـد، مـن حيـث اسـتغالل                       

يــة المــساحية خــالل فتــرات بيانــات المرئيــات الفــضائية الرقميــة فــي حــساب التغطيــة النبات

ومعالجــة تلــك البيانــات آليــاً عــن طريــق مجموعــة مــن البــرامج المتخصــصة  . زمنيــة متعــددة

 بتوظيف ما يسمى بالمؤشـر الطيفـي، والتـي تقـيم     ،ArcGIS وERDAS وER Mapper: مثل

 للتــاريخ OSAVIاالختالفــات فــي الحالــة النباتيــة بحــساب نــسبة الوســط الحــسابي لمؤشــر 

 للتـاريخ الـسابق، وكلمـا كانـت القـيم      OSAVIى نسبة الوسط الحسابي لمؤشـر    إل قالالح

. السالبة للمؤشر أقرب إلـى الـصفر دل علـى أن الغطـاء النبـاتي فـي حالـة تحـسن والعكـس                    

ــة للتــواريخ          وكــذلك عــن طريــق إيجــاد االختالفــات المــساحية بحــساب المــساحة النباتي

ك علـــى حـــدوث التغيـــر، كمـــا تتتبـــع  المتعـــددة، فكلمـــا زادت أو نقـــصت المـــساحة دل ذلـــ 
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 Overlayingالدراسة التغير عن طريق إيجاد االختالفات المكانية بإجراء عملية التراكب         

 .بين المرئيات المتعددة التواريخ

 :أسلوب الدراسة

ــرئيس لهــذه الدراســة، إذ اســتخدمت الباحثــة       تــشكل المرئيــات الفــضائية المــصدر ال

-١٩٨٥-١٩٨٤(لألعـوام  TM-ETM األمريكـي الندسـات   مرئيـة تابعـة للقمـر الـصناعي     ١٤٣

، وتعتمد  )م٢٠١٠-٢٠٠٨-٢٠٠٧-٢٠٠٤-٢٠٠٢-١٩٩٩-١٩٩٦-١٩٩٥-١٩٩٢-١٩٨٧-١٩٨٦

هذه الدراسة على تحليل المرئيات الفضائية بعد إخضاعها للمعالجة اآللية لتحديـد منـاطق              

ق عمـل التـصحيح     التغير النباتي ومقداره وطبيعة هذا التغير، ويتم تهيئـة المرئيـة عـن طريـ              

 ومعالجــة ،Radiometric Correction والراديــومتري  Geometric Correctionالهندســي

م، والتـي نتجـت عـن    ٢٠١٠ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٤خطوط المسح السوداء  في مرئيات عام  

 Scanم، باسـتخدام نمـوذج   ٢٠٠٣ فـي مـايو عـام    ETMعطـل فـي المـرآة العاكـسة لالقـط      

line Corrector) SLC-Off(      ــا أخــرى ــا المفقــودة بخالي ــذي يقــوم علــى اســتبدال الخالي ، وال

سليمة من مرئية واحدة أو أكثر التقطت قبل المرئية المتضررة أو بعدها مباشرة، بـشرط         

ــة المرئيـــات         ــي معالجـ ــة فـ ــياً، وارتكـــزت الدراسـ ــاً وهندسـ ــات راديومتريـ ــق المرئيـ أن تتوافـ

اتها، علـى اسـتخدام مؤشـر طيفـي         للكشف عن التغير في التغطية النباتية وتقدير مـساح        

 Optimizedطبق على جميع المرئيات للفترات التاريخية المختلفة، وقد تم اختيار مؤشـر  

Soil Adjusted Vegetation Index (OSAVI)       وذلـك لقدرتـه علـى تقلـيص تـأثير سـطوع ،

التربــة علــى مجمــل االنعكاســات الطيفيــة الــصادرة فــي المنــاطق ذات التغطيــة الجزئيــة          

، وقـدره  )Biao and yang, 2004(كما يتميز بمدى دينامي واسـع  ). م٢٠٠٩الغامدي، (نبات لل

 عــن طريــق المعادلــة  OSAVIويحــسب مؤشــر ). م٢٠٠٨الغامــدي،(علــى اســتبعاد الــضالل  

 :اآلتية

OSAVI=(1+L)(NIR-R)/(NIR+R+L))   ١معادلة( 
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ــى انعكاســات األشــعة تحــت الحمــراء القريبــة     R و NIRحيــث   واألشــعة  يــشيران إل

ويعــد ) ٠٬١٦( إلــى قيمــة تــصحيحية افتراضــية ثابتــة هــي  Lالحمــراء علــى التــوالي، بينمــا يــشير 

م صـيغة  ١٩٩٦ عـام   .Rondeaux, et al الـذي طـوره رونـديوكس وزمالئـه     OSAVIمؤشـر  

 Huete، والـذي طـوره هويـت    Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI)محـسنة لمؤشـر   

، فقد اختبرت الباحثة الحـد  ١٬٠- و ١٬٠+يم المؤشر تنحصر بين  وألن معظم ق  . م١٩٨٨عام  

 فـي قـيم المؤشـر، فوجـدت أنـه يقـف علـى        Thresholdاألدنى للنبـات الفقيـر المعمـر كعتبـة       

ومــن المعــروف أن النباتــات الحوليــة الفقيــرة تنمــو عقــب ســقوط األمطــار    ). ٠٬٠٤-(حــدود 

ف فتختفـــي، لــذلك ال يمكـــن  وتبقــى لفتــرة قـــصيرة ثــم ال تــستطيع تحمـــل ظــروف الجفــا      

االعتماد عليها في كشف التغير في التغطيـة النباتيـة، بحكـم أنهـا تـرتبط بظـروف أمطـار                    

ومن هنا فإن الباحثة رأت أن قـيم المؤشـر التـي            . غير ثابتة في مواعيد سقوطها أو كميتها      

تزيــد عــن قيمــة العتبــة باتجــاه الــصفر وحتــى أعلــى قيمــة موجبــة هــي األســاس فــي مقارنــة     

 اســتخراج OSAVIوقـد تبـع حــساب مؤشـر    . المرئيـات بـبعض مــن حيـث التغطيـة النباتيــة    

ــفية   ــصاءات الوصـ ــساحات    Descriptive Statisticsاإلحـ ــسبت مـ ــم حُـ ــن ثـ ــر، ومـ  للمؤشـ

كمـا حـسبت الباحثـة نـسبة التغيـر فـي            . التغطية النباتية التي تعلو قيمة العتبة لكـل تـاريخ         

) م٢٠٠٨الغامـدي،  ( باسـتخدام معادلـة التغيـر    OSAVIحالة النبات ومساحته تبعا لمؤشـر      

 :والتي تحسب كاآلتي

 )٢معادلة .  (١٠٠×)القيمة المطلقة للسابق)/(السابق-الالحق(

 :النتائج والمناقشة

 :OSAVI كشف التغير في حالة التغطية النباتية عن طريق مؤشر -
ء النبـاتي مـن   يلخص الوسط الحسابي لمنطقة الدراسة الحالـة التـي يتـصف بهـا الغطـا        

ــين مــن جــدول رقــم          أن ) ١(حيــث الكثافــة والخــضرة فــي جميــع الــسنوات المتعــددة، ويتب
ــاتي          جميــع القــيم ســالبة، وذلــك يــدل علــى أن منطقــة الدراســة تتــصف بفقــر غطائهــا النب
بشكل عام، كما يتبين من الجدول أن القـيم الـسالبة للوسـط الحـسابي فـي ارتفـاعٍ، وقـد          

يفية نباتية عديدة يصعب حصرها، والتي طور أغلبها لتقليـل          اقترحت وطورت مؤشرات ط   
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تــأثير الجــو، باإلضــافة إلــى تقلــيص ســطوع التربــة علــى مجمــل االنعكاســات الــصادرة مــن       
 والتقـارب للقـيم فـي الـسنوات األحـدث، ومـن             ؤالنبات مستمر، وتأخـذ تلـك الـوتيرة بالتبـاط         

النباتيـة لجميـع الـسنوات باسـتثناء     خالل الجدول األنف الذكر يتبـين تـدهور حالـة التغطيـة      
م حيث حدث تحسن نسبي في حالة الغطاء النباتي على فقـره، كمـا             ٢٠١٠م و ١٩٩٩عامي  

-م بوسط حسابي قيمتـه  ١٩٨٤يتبين أن أعظم غنى نباتي وإن كان سالباً حدث في عام     
-م نحــو ٢٠٠٨، بينمــا بلــغ عــام  ٠٬٠٧١-م بوســط حــسابي قيمتــه  ١٩٨٥، تــاله عــام  ٠٠٧٠
و بحساب نسبة التغير في حالـة التغطيـة         . كأعظم تناقص في خضرة وغنى النبات      ٠٬١٤٥

ــاً فــي نــسبة تغيــر الغطــاء النبــاتي، إذ بلــغ        النباتيــة للــسنوات المتعــددة، تبــين أن هنــاك تباين
م بمـا نـسبته   ١٩٩٢٪، كما أن أعظم التغيـر الـسالب كـان عـام       ٥٬٩٠متوسط نسبة التغير    

٪، بينمــا أعظــم نــسبة تغيــر موجــب   ١٬٤-م بمــا نــسبته ٢٠٠٨٪، وأدنــاه كــان عــام  ٤٦٬٥١-
٪، فــي ٣٬٧٩م بنــسبة ١٩٩٩٪، وأدنــاه عــام ٦٬٢١م بنمــو قــدره ٢٠١٠حــدثت كانــت فــي عــام  

 ).  ٢شكل رقم (م ثباتا في حالة النبات ٢٠٠٧حين سجل عام 
كما يتبين من الجدول حالة التغطية النباتية وفق المراكز اإلدارية حيث يتمتع مركـز              

بغنى في التغطية النباتية مقارنة بـالمراكز األخـرى خاصـة فـي الثمانينيـات الميالديـة،             الشفا  
م قيمة موجبة كأعظم غنـى نبـاتي بوسـط حـسابي     ١٩٨٤حيث بلغت قيمة المؤشر عام      

م، بوسـط  ١٩٨٤، يليه مركز بني سعد والذي سجل أعلى كثافة وخضرة عـام         ٠٬٠٤١قيمته  
، ٠٬٠٣٠-م بوسط حسابي بلغـت قيمتـه نحـو    ١٩٨٥ تاله عام    ٠٬٠١٤حسابي موجب قيمته    

وبــشكل عــام تعرضــت التغطيــة النباتيــة فــي جميــع المراكــز للتــدهور وغلبــت التغطيــة          
النباتية الفقيرة علـى تلـك المراكـز، فنجـد أن المراكـز تخطـو علـى نهـج متـشابه فـي تبـاين                   

علـى   نجـد أن أ OSAVIوبحساب متوسط نسبة التغير لمؤشر . الوسط الحسـابي السالب  
 كمـا نجـد   ،٪٤١٬٤٣-٪ في مركز الشفا، يليه مركز بنـي سـعد بمـا يقـدر            ٠٬٨٧-قيمة بلغت   

م بوســط حــسابي ١٩٨٥أن أعظــم غنــى فــي حالــة النبــات كــان فــي مركــز بنــي ســعد عــام  
، بينمــا كانــت أعلــى قيمــة ســـالبة للوســـط الحــسابي فــي مركــز الــسديرة عــام ٠٬٠١٤قيمتـه  
 . ٠٬١٦٢-م بنحو ١٩٩٦
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 .OSAVIنسبة التغير في حالة الغطاء النباتي للمراكز وفقاً لمؤشر ) ٢(شكل رقم 

 .عمل الباحثة: المصدر
 ثـالث فئـات وفقـاً لحالـة الغطـاء النبـاتي، حيـث        إلـى وقد صنفت الباحثة التغطية النباتية      

يمـة مؤشـر    شملت الفئة األولـى الخاليـا الموجبـة ذات التغطيـة النباتيـة الغنيـة والتـي يعلـو ق                   
OSAVI والتــي ٠٬٣٠ – ٠، بينمــا شــملت الفئــة الثانيــة الخاليــا الموجبــة مــا بــين ٠٬٣٠ بهــا عــن 

تغطيهـــا النباتـــات متوســـطة الغنـــى، وشـــملت الفئـــة الثالثـــة الخاليـــا ذات التغطيــــة النباتيــــة 
، وقـد تبـين مـن ذلـك التـصنيف أن      ٠٫٠٤- – ٠الفقيرة والتي يتراوح قيمة المؤشر بها مـا بـين    

، )٢جـدول رقـم  (ة النبات الفقير هي الغالبة على حالة الغطاء النباتي في منطقـة الدراسـة      فئ
والتــي تتمثــل فــي النباتــات المعمــرة الفقيــرة والمبعثــرة والنباتــات الحوليــة والتــي تنمــو فــي        

) م١٩٨٤(أمــاكن متفرقــة فــي بطــون األوديــة وعلــى ســفوح الجبــال، وتمثــل ســنة األســاس    
فئة، ثم تال تلك الفئة في نسبة التغطيـة فئـة النباتـات المتوسـطة               أعظم نسبة نمو لهذه ال    

. الغنى، والتي تشمل حقوالً زراعية أقيمـت علـى جنبـات األوديـة، وعلـى المـدرجات الجبليـة                 
ويتضح من الجدول السابق الذكر أن هذه الفئة تتبـاين مـا بـين انخفـاض وارتفـاع فـي حالـة                      
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 الغنية جـداً  إلىفاض، وتشكل فئة النباتات الغنية النبات، وإن كان في مجمله باتجاه االنخ    
أقل الفئات في نسبة التغطية، إذ تشمل هـذه الفئـة الحقـول الزراعيـة والغابـات الطبيعيـة،        

ــرة      ــاقص فــي الــسنوات األخي ومــن المالحــظ أن جميــع هــذه   . وقــد أخــذت تلــك الفئــة بالتن
ــزمن، وفــي ذلــك برهــ        ــدهور مــع مــرور ال ان آخــر علــى تقهقــر   الفئــات أخــذت بالتنــاقص والت

وبحـساب معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين سـنوات الدراسـة            . التغطية النباتية بجميع حالتهـا    
 عنـد   ٠٬٩١- وجد أن االرتباط جوهريا بدالله إحصائية  بلغـت           OSAVIومتوسط قيم مؤشر    

٪، وهي عالقة عكسية قوية، تدل على تدهور حالة النباتات كلما تقدمت ١مستوى معنوية   
ومن مجمل ما سبق، يتضح أن منطقة الدراسة عانت ومازالت تعاني من تـدهور              . السنوات

 الـسالبة، والتـي أخـذت       OSAVIفي الحالة النباتية، دل عليها قيم الوسط الحسابي لمؤشر          
 جانــب ســيطرة التغطيــة النباتيــة الفقيــرة علــى إلــىفــي االرتفــاع الــسالب مــع تقــدم الــزمن، 
 .منطقة الدراسة في جميع السنوات

 .OSAVIالنسبة المئوية لحالة التغطية النباتية وفقاً لمؤشر ) ٢(دول رقم ج
 حالة التغطية النباتية

 عامال
 نبات فقير نبات متوسط الغنى نبات غني

٧٥٬٨٧ ٢٣٬٩٣ ٠٬٢٠ ١٩٨٤ 
٧٢٬٦٩ ٢٧٬٠١ ٠٬٣٠ ١٩٨٥ 
٥٦٬٦٥ ٤٢٬٩١ ٠٬٤٤ ١٩٨٦ 
٦٠٬٣٣ ٣٩٬٢٦ ٠٬٤١ ١٩٨٧ 
٧٠٬٣٩ ٢٨٬٨٧ ٠٬٧٤ ١٩٩٢ 
٥٨٬٩٩ ٣٩٬٨٥ ١٬١٦ ١٩٩٥ 
٥٧٬٨٨ ٤٠٬٧٨ ١٬٣٤ ١٩٩٦ 
٥٣٬٩٠ ٤٥٬٠٧ ١٬٠٣ ١٩٩٩ 
٥٥٬٠٤ ٤٤٬١٣ ٠٬٨٣ ٢٠٠٢ 
٥٨٬١٨ ٤٠٬٤٩ ١٬٣٣ ٢٠٠٤ 
٦٤٬٥٢ ٣٤٬١٦ ١٬٣٢ ٢٠٠٧ 
٦٥٬٢٣ ٣٣٬٤٠ ١٬٣٧ ٢٠٠٨ 
٥٩٬٥٩ ٣٩٬٧٧ ٠٬٦٤ ٢٠١٠ 

 .عمل الباحثة: المصدر
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 :ق المساحية في التغطية النباتية كشف التغير بإيجاد الفرو-٢

بتقصي التغير في مساحات الغطاء النباتي، فإننـا نجـد مؤشـرات علـى تقلـص وتقهقـر                  

والـذي يلخـص العالقـة بـين الـسنوات          ) ١(مساحة النباتات، إذ يتـضح مـن خـالل جـدول رقـم              

ــاتي كانــت عــام         ــر مــساحة للغطــاء النب المتعــددة وبــين مــساحة التغطيــة النباتيــة أن أكب

، بينمــا ٢كــم٩٠٧٬٣٠م بمــساحة تقــدر بنحــو ١٩٨٥، تالهــا عــام ٢كــم٩٤٤٬٨١م بنحــو ١٩٨٤

ــامي      ــة عـ ــة النباتيـ ــي التغطيـ ــساحة فـ ــل مـ ــو ٢٠٠٨م و٢٠٠٧كانـــت أقـ ــم١٦٢٬٢٨م بنحـ  ٢كـ

نسبة التغير فـي مـساحة التغطيـة        ) ٣(كما يلخص شكل رقم     .  على التوالي  ٢كم١٧١٬٧٢و

ة التغيـر فـي المـساحات لمنطقـة الدراسـة       النباتية للسنوات المتعددة، إذ بلغ متوسط نسب 

م ٢٠٠٨٪، وأدنـاه عـام      ٧٦٬١٣م نحـو    ٢٠١٠٪، وكان أعظم نسبة تغير موجـب عـام          ٢٬٩٥-

٪، وأدناه عـام  ٤٠٬٥٣-م بنحو ٢٠٠٧٪،  بينما كان أعظم نسبة تغير سـالب عام    ٦بنسبة  

 .  ٪١٬٥٦-م بنسبة ١٩٨٦

 
يـة ومعامـل التغطيـة فـي مراكـز          تغير نـسبة مـساحة التغطيـة النبات       ) ٣(    شكل رقم   

 .منطقة الدراسة

 . عمل الباحثة: المصدر
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٪ ٨م  بنسبة    ١٩٨٤وبحساب معامل التغطية النباتية كانت أكبر تغطية للنبات عام          
م، ١٩٨٤م بفـارق كـسور عـشرية عـن عـام      ١٩٨٦ و ١٩٨٥من إجمالي المساحة تالهُ عاما      

ــا بلـــغ معامـــل التغطيـــة النباتيـــة نـــسبة    ــأدنى نـــسبة للمعامـــل ٢٠٠٧م ٪ عـــا١٬٤٤بينمـ . م كـ
وبحساب معامل ارتباط بيرسون بين التواريخ ومـسـاحة الغطـاء النبـاتي نجـد أن االرتبـاط                 

٪ وهــي عالقــة ســالبة قويــة، ١ عنــد مــستوى معنويــة ٠٬٨٧-جــوهري بداللــه إحــصائية بلغــت 
 تدل على تنـاقص المـساحات الخـضراء وإن كانـت الباحثـة تتوقـع قيمـة ارتبـاط أعلـى، لـوال                      

-الخاليــا النباتيــة التــي تزيــد بهــا القــيم الــسالبة عــن  (اســتبعاد الخاليــا النباتيــة الفقيــرة جــدا 
 وبـــين مـــساحة OSAVI، وقـــد بلـــغ معامـــل االرتبـــاط المحـــسوب بـــين قيمـــة مؤشـــر  )٠٬٠٤

 وهــي عالقــة موجبــة قويــة جــداً تؤكــد أن االرتبــاط جــوهري ذا داللــه     ٠٬٩٦التغطيــة النباتيــة 
 .٪١رين عند مستوى معنوية إحصائية بين المتغي

 ومن مجمل ما سبق نستدل على أن الغطاء النبـاتي بمنطقـة الدراسـة وخـالل الـستة                  
ــه نــسبة          ــم يتجــاوز فــي أوج نمائ ــرا جــدا، فهــو ل ٪ مــن إجمــالي  ٩والعــشرين عامــا يعــد فقي

مــساحة منطقــة الدراســة، ونــستنتج أن أكثــر األعــوام كثافــة ووفــرة وخــضرة وغنــى فــي     
، ٢كـم ٩٤٥، وبمساحة تقدر بنحـو  ٠٬٠٧٠-م بوسط حسابي    ١٩٨٤ هو عام    الغطاء النباتي 

ــام   ــاله عـ ــو  ٠٬٠٧١م بوســـط حـــسابي  ١٩٨٥تـ ــبن أن . ٢كـــم٩٠٧ وبمـــساحة بلغـــت نحـ ويتـ
المساحات الخضراء تعرضت لتقلص شـديد، وأن خـط االتجـاه ينحـدر نحـو القـيم الـسالبة                   

 – ١٩٨٤النباتية بين عـامي    كدليل على التدهور النباتي وحدوث تغير نحو التناقص للتغطية          
 .م٢٠١٠

كما يتبين مـن الـشكل الـسابق لمـساحة التغطيـة النباتيـة وفـق المراكـز اإلداريـة أن                     
ــزمن، فــأعلى         مــساحة التغطيــة النباتيــة فــي جميــع المركــز تعرضــت للتقهقــر مــع مــرور ال

كمـا  . ٪١٠١١متوسط في نسبة التغير في مساحة التغطية كانت في مركز الفيصلية بنحـو           
م بمـا مـساحته   ١٩٨٦تضح أن أكبر مساحة للتغطية النباتية كانت في مركز الشفا عـام     ا

 .٢كم٠٬٠٠٥م بما مساحته ٢٠٠٨، وأقلها في مركز آل مشعان عام ٢كم٤٠٦
 :  كشف التغير في مواضع التغطية النباتية بمنطقة الدراسة-٣

لـى والثانيـة   تم إجراء عملية التراكب بين ثالث طبقات، حيث خصـصت الطبقتـين األو        
للمرئية األقدم واألحدث والطبقة الثالثة للخريطـة الطبوغرافيـة، وذلـك الكتـشاف أمـاكن               

 .أو الثبات) زيادة ونقصان(التغير 
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ــر بــين عــامي    ) أ-٤(ومــن خــالل شــكل رقــم    ــذي يكتــشف التغي م، ١٩٨٥ -م ١٩٨٤ال
شفا وبنـي   يتضح أن النقص قد حدث في أطراف وبطون مجاري األودية، و على مرتفعات الـ              

ــو       ــد بنحـ ــدر مـــساحة الفاقـ ــائف، وتقـ ــة الطـ ــة لمدينـ ــدا والـــضاحية الغربيـ ــعد، جنـــوب الهـ سـ
، بينما حـدث نمـو فـي أمـاكن أخـرى مـن مجـاري وجنبـات األوديـة، وفـي منطقـة أم                      ٢كم٣٨

الحصين في مركـز الـشفا وحـول الـسحن، وبقيـت مـساحات كبيـرة مـن التغطيـة النباتيـة               
وبـالرجوع للـشكل    . لهدا، وحول األودية دون أن تتغيـر      فوق مرتفعات الشفا وبني سعد، وا     

 اتضح حدوث فقد نبـاتي علـى الـسفوح الـشرقية            ١٩٨٦-١٩٨٥وفحص مرئية   )  ب -٤(رقم  
والــشمالية الــشرقية علــى مرتفعــات الــشفا وبنــي ســعد والهــدا، وبطــون وشــعاب األوديــة،    

ــاطق، ومــع هــ           ــى إنحــاء أخــرى مــن تلــك المن ذا النمــو وعــوض هــذا الفاقــد بنمــو محــدود عل
بينمـا كـان الثبـات علـى أجـزاء كبيـرة            . ٢كم١٤المحدود فإن الفاقد من النبات قد قُدر بنحو         

 .من مرتفعات الشفا والهدا، وبني سعد، وعلى امتداد  بعض مجاري األودية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ويظهـر الكـسب    . م٢٠١٠-١٩٨٤التغير المكاني للتغطية النباتية من عـام        ) ٤( شكل  

اتي بلون أخضر والفقد بلون أحمر، بينما يظهر الثبات في الغطاء النباتي بـين     في الغطاء النب  
 . التاريخين بلون أصفر

 .عمل الباحثة: المصدر
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م، يتـضح   ١٩٨٧ -م  ١٩٨٦وتتبع التغيـر بـين عـامي        )  ج -٤( الشكل رقم    إلىوبالرجوع  

 التــي تعــرض الــسفوح الجنوبيــة الغربيــة فــي الــشفا لتنــاقص فــي النبــات علــى االرتفاعــات       

م فوق مستوى سطح البحر، وكذلك جنوب الطفالن، وحول         ١٩٠٠ إلى   ١٥٠٠تتراوح ما بين    

الــسحن وعلــى روافــد األوديــة، ووســط مدينــة الطــائف وضــواحيها الــشرقية، وكــذلك علــى   

م فــوق مــستوى ســطح ١٩٠٠الــسفوح الغربيــة لمرتفعــات الهــدا التــي تقــل ارتفاعاتهــا عــن  

ود على السفوح الشرقية والغربية للشفا والهـدا والتـي          وفي المقابل حدث نمو محد    . البحر

م فوق مستوى سطح البحر، وعلى مساحات متناثرة حول بطون ومجـاري       ٢٠٠٠تعلو عن   

 دون تعويض، في حـين حـدث ثبـات للنبـات علـى              ٢كم٢٦٦األودية، على أن الفاقد قدر بنحو       

 امتـداد الـسفوح     م فـوق مـستوى سـطح البحـر، وعلـى          ٢٠٠٠مرتفعات الشفا التي تعلـو عـن        

م ١٩٨٧ عـامي  يوبفارق خمسة أعوام بين مرتئيت. الغربية للهدا، وبعض الحقول الزراعية 

أن مـــساحات كبيـــرة مـــن )  د-٤(م فإنـــه يتبـــين مـــن خـــالل الـــشكل الـــسابق رقـــم  ١٩٩٢و

التغطية النباتية بمنطقة الشفا قد تعرضت للـنقص، وذلـك علـى المرتفعـات التـي تقـل عـن                

وعلــى . طح البحــر، جنــوب جبــل األديــم وعلــى منــابع وادي نعمــان م فــوق مــستوى ســ٢٢٠٠

الــسفوح الــشرقية لجبــل شــواحط، وجبــل جــودة، وبطــون األوديــة، بينمــا حــدث نمــو علــى    

الـسفوح الغربيــة لجبـل الــصعب، وجبــل شـواحط، وجبــل جــودة، وجبـل كــرا، ومــساحات     

د في النبـات بمـا      متناثرة على طول مجاري األودية كوادي شرب، وقد حسبت الباحثة الفاق          

 كــل ســنة، ومــع هــذا بقيــت    ٢كــم٤٧ دون تعــويض، أي بمعــدل فاقــد   ٢كــم٢٣٣مــساحته 

 .م فوق مستوى سطح البحر على حالها دون تغير٢٣٠٠النباتات على ارتفاع يعلو 

 ١٩٩٢يتضح أن التغير في التغطية النباتيـة بـين عـامي    )  هـ -٤( ومن خالل الشكل رقم     

حــدث تنــاقص  علــى المرتفعــات الجنوبيــة لمركــز بنــي     م فــي خــسران مــستمر، إذ   ١٩٩٥و

ســعد، وعلــى جبــل شــواحط، وجبــل جــودة، وجبــل الــصعب، وعلــى مرتفعــات أم الحــصين  

وفي المقابل حدث النمـو     . بمركز الشفا، وعلى امتداد األودية بمركز الهدا، والسيل الكبير        

وادي ليـه، ووادي    في التغطية النباتية علـى أجـزاء مـن مرتفعـات الـشفا، وعلـى طـول مجـرى                    
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 دون  ٢كـم ١٠٣الشرب، وكذلك بعض الحقول الزراعية عند منطقة العرفاء، و بقيـت نحـو              

م فـوق مـستوى     ٢٣٠٠تعويض، كما بقيت النباتات علـى مرتفعـات الـشفا، والتـي تعلـو عـن                 

سطح البحر دون تغير، وكذلك بعض المساحات النباتية المبعثرة فـوق مركـز بنـي سـعد             

 الحويـة، والتـي قامـت علـى ضـفاف           -زراعيـة علـى امتـداد طريـق الطـائف         والهدا، والحقـول ال   

ــامي   . األوديـــة نجـــد أن )  و-٤شـــكل رقـــم (م ١٩٩٦ و١٩٩٥وبتتبـــع التغيـــر المكـــاني بـــين عـ

ــا        ــاتي تنــاقص علــى مرتفعــات الــشفا، وفــي أمــاكن مبعثــرة فــي جنب  وبطــون تالغطــاء النب

مرتفعــات الغربيــة لمركــز  بينمــا حــدث النمــو بمــساحات شاســعة علــى ال  . مجــاري األوديــة

الشفا، وعلى مجرى وادي سديرة، وكـذلك حـدث النمـو فـي النبـات فـي أمـاكن مبعثـرة فـي               

بــالد بلحــارث، وقــد أضــاف هــذا النمــو زيــادة فــي رقعــة األراضــي الخــضراء بمــساحة تقــدر             

، وقد بقيت بعض النباتات علـى حالهـا دون تغيـر علـى أجـزاء مـن مرتفعـات الـشفا              ٢كم٦٢

 .  أماكن مبعثرة من منطقة الدراسة حول األوديةوالهدا، وفي

يتـضح حـدوث فقـد      )  ز -٤(م فـي شـكل رقـم        ١٩٩٩ و ١٩٩٦ومن تتبع التغير بين عـامي       

للنبات في شعاب ومجاري األودية، وعلى أجزاء مبعثـرة مـن مرتفعـات الـشفا والهـدا وبنـي                   

، أي بمعـدل  ٢مكـ ٢٠١بينما حدثت زيادة كبيرة تقـدر بنحـو        . سعد، وبعض الحقول الزراعية   

 في السنة، وقد تركزت تلك الزيادة في مراكز الشفا، والهدا، وبني سـعد، وبقيـت                ٢كم٦٧

بعض الغطـاءات النباتيـة دون تغيـر علـى جبـل األديـم، وكـذلك علـى أجـزاء مـن مرتفعـات                

وبفـارق ثالثـة أعـوام بـين مرئيتـي عـام       . الشفا والهدا، وعلى امتداد وادي وج، ووادي العقيق     

فُقد النبات فـي شـمال مركـز الـشفا      )  ح -٤(م، وتبين من خالل شكل رقم       ٢٠٠٢-م١٩٩٩

م فــوق  ١٩٠٠عنــد منــابع وادي ليــه، وكــذلك فُقــد النبــات علــى المرتفعــات التــي تقــل عــن           

وفـي  . مستوى سطح البحر في مركز الهدا، وكذلك في أرجـاء مختلفـة مـن بطـون األدويـة                 

ي العقيق وأنحاء متفرقـة مـن مرتفعـات         المقابل حدث نمو للنبات في أماكن أخرى في واد        

، أي ٢كـم ١٧٠وقد قدر الفاقـد بنحـو      . الشفا، كذلك في جنوب بني سعد، وفي بطون األودية        
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م فـوق   ٢٣٠٠، أما الثابت فقد انحصر في المرتفعات التي تعلـو           ٢كم٥٦بمعدل سنوي قدره    

 .مستوى سطح البحر

نجـد  )  ط-٤شـكل رقـم   (م ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ وبتتبع التغير في الغطـاء النبـاتي بـين عـامي        

أن الفاقد في التغطية النباتية انحصر في شمال وشرق مركز الـشفا، وأمكنـة مبعثـرة مـن                  

بطــون األوديــة، أهمهــا وادي ليــه، بينمــا اقتــصر النمــو علــى أجــزاء مــن جبــل العرفــاء، وجبــل    

حمر، وبالد بلحـارث، وعلـى بعـض أجـزاء مرتفعـات الهـدا، وفـي بطـون وادي محـرم، ووادي              

وج، وبعــض الحقــول الزراعيــة فــي مركــز الطــائف، ومــع هــذا النمــو فــإن مقــدار الفقــد نحــو        

في حين كـان الثبـات فـي غـرب ووسـط مركـز الـشفا وفـوق مرتفعـات الهـدا، إلـى                   . ٢كم١١١

م ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٤وبفارق ثالثة أعـوام بـين       .   جانب بعض النباتات في بطون وجنبات األودية      

ــنقص بنحــو    ــين مــن الــشكل الــسابق رقــم    . ٢كــم١١١فقــد احتــسب ال تقهقــر )  ي-٤(ويتب

م فوق مستوى سطح البحر، إلـى       ١٧٠٠النبات على مرتفعات الشفا التي يقل ارتفاعها عن         

فـي المقابـل حـدث      . جانب أجـزاء مـن بنـي سـعد، وكـذلك حـول شـبكات تـصريف األوديـة                  

وكـان  . االنمو في الحقول الزراعية، وسديرة وكالخ، وجنـوب بنـي سـعد، وفـي شـمال الهـد                 

الثبات على مرتفعات الشفا، والهدا وبني سعد، وفي وسط مدينة الطائف، وبعض الحقـول       

 . الزراعية

م ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يتبـين محدوديـة النبـات بـين عـامي      )  ك-٤( الـشكل رقـم   إلىوبالنظر  

، إذ تدهور الغطاء في مساحات متباعدة ومبعثرة من   ٢كم٩حيث حدثت زيادة تقدر بنحو      

وفـي المقابـل حـدث النمـو فـي وسـط مرتفعـات مركـز الـشفا، إلـى جانـب            . ةمنطقة الدراس 

بينمـا كـان الثابـت مـن الغطـاء النبـاتي فـي أجـزاء عديـدة                 . الغطاء النباتي في مجاري األوديـة     

مــن مركــز الــشفا، وبنــي ســعد، وغــرب قيــا، وقلــب مدينــة الطــائف وضــواحيها، وكــذلك فــي  

م فقـد فُقـد النبـات فــي    ٢٠١٠ و٢٠٠٨ن عـامي  أمــا بـي . الحقـول الزراعيـة جنـوب مطـار الحويـة     

فـي المقابـل حـدث    ).  ل-٤شـكل رقـم   (أمكنة مختلفة من مركز الـشفا، وحـول الـسحن       

وتركز النمو في شكل مـساحات متـصلة   . ٢كم١٣١نمو في الغطاء النباتي فاق الفاقد بنحو   
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ا، بمركز الشفا، وكذلك فوق مرتفعات بني سعد، كما نمت مساحة أقل فـي مركـز الهـد                 

فـي حـين ظـل النبـات علـى حالـه فـي أجـزاء           . و حول مجرى وادي ليه ووج والسيل، والعقيق       

من مركز الشفا، الهدا، وبنـي سـعد، قيـا وسـديرة، كـذلك فـي قلـب مدينـة الطـائف، وحـول                         

 .مجارى األودية

ومن مجمل ما سبق يتضح أن التغير المكاني للتغطية النباتية سـواء كـان هـذا التغيـر          

ســـفوح المرتفعـــات الجبليـــة، أمـــا : صان تركـــز حـــول موضـــعين، الموضـــع األولزيـــادة أو نقـــ

جوانــب وبطــون األوديــة، بينمـــا تركــز الثابــت مــن التغطيــة النباتيــة فـــوق         : الموضــع الثــاني  

المرتفعات العالية فـي مركـز الـشفا وبنـي سـعد والهـدا، باإلضـافة إلـى قلـب مدينـة الطـائف،                        

ل الطـرق، وبعـض الحقـول الزراعيـة علـى جانـب       والذي يتمثل فـي حـدائق وجـزر نباتيـة حـو        

كــذلك تبــين أن مقــدار الفاقــد فــي التغطيــة النباتيــة يــساوي تقريبــاً    . وادي وج ووادي شــرب

 .ضعفي الكسب في التغطية
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 :الخاتمة

 علـــى المرئيـــات الفـــضائية المتعـــددة  OSAVI عنيـــت هـــذه الدراســـة بتطبيـــق مؤشـــر   

ــر فــي الغطــاء الن   ــاتي لفتــرة مــابين عــامي   لكــشف التغي م، وتبــين مــن هــذه   ٢٠١٠-م١٩٨٤ب

الدراسة فقر الغطاء النباتي في منطقة الدراسة والذي يستدل عليه من خـالل سـلبية قـيم                

 وتقهقــر مــساحة النبــات لجميــع ســنوات الدراســة، فالتغطيــة النباتيــة لــم   OSAVIمؤشــر 

قــد كـان أكثـر األعـوام        ف. ٪ من إجمالي مساحة منطقـة الدراسـة فـي أوج نمائهـا            ٩تتجاوز  

م، كمــا غلــب علــى المراكــز التابعــة  ٢٠٠٧بينمــا كــان أقلهــا . م١٩٨٤صـــحة وتغطيــة عـــام 

لمنطقة الدراسة فقر التغطية النباتيـة، فـأعظم غنـى فـي حالـة النبـات كـان فـي مركـز بنـي               

م، بينمــا كانــت  ١٩٩٦م، وأعظــم تنــاقص كــان فــي مركــز ســديرة عــام    ١٩٨٥ســعد عــام  

م، واقلها في مركز آل مـشعان       ١٩٨٦طية النباتية في مركز الشفا عام       اكبر مساحة للتغ  

وبينــت الدراســة أن التغيــر المكــاني للتغطيــة النباتيــة تركــز حــول موضــعين   . م٢٠٠٨عــام 

ســفوح المرتفعــات الجبليــة جوانــب وبطــون األوديــة، أمــا الثابــت فتركــز فــوق المرتفعــات      

ضافة الحدائق والجزر نباتية حول الطرق في       العالية في مركز الشفا وبني سعد والهدا، باإل       

كما برهنت الدراسـة علـى وجـود عالقـة جوهريـه      . مدينة الطائف، وبعض الحقول الزراعية  

  عنــد مــستوى OSAVIذات مــدلول إحــصائي بــين ســنوات الدراســة ومتوســط قــيم مؤشــر 

ات مـدلول   باإلضـافة إلـى وجـود عالقـة جوهريـه ذ          . ٠٬٩١-٪، حيث بلغ االرتبـاط بيـنهم        ١داللة  

٪، حيـث بلـغ   ١إحصائي بـين سـنوات الدراسـة ومـساحة الغطـاء النبـاتي عنـد مـستوى داللـة             

وقــد بلــغ معامــل االرتبــاط المحــسوب بــين قيمــة مؤشــر   . ٠٬٨٧-االرتبـــاط بــين المتغيــرين  

OSAVI      وهي عالقة طردية قوية     ١عند مستوى داللة    ٠٬٩٦ وبين مساحة التغطية النباتية ،٪

 .تباط بين المتغيرين جوهري وذو مدلول إحصائيجداً تؤكد أن االر
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 .م٢٠١٠-١٩٨٤باستخدام بيانات االستشعار عن بعد خالل الفترة 

حليمة إبراهيم الزُبيدي. د 

 :المراجع باللغة العربية
تدهور بيئة الغابات علـى منحـدرات جبـال الـسروات، مجلـة جامعـة أم       ). م٢٠٠٣(سعده، أحمد سعيد   .١

 .١٠٩-٨٨):١(١٥القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية، المجلد

 –ة المجتمعـــات النباتيـــة المعمـــرة فـــي روضـــة أم القطـــا بيئـــ). م٢٠٠٦(الـــصالح، عبـــداهللا عبدالمحـــسن  .٢

رســائل جغرافيــة، الجمعيــة الجغرافيــة الكويتيــة   .  فــي وســط المملكــة العربيــة الــسعودية  -الريــاض

)٣١٥.( 

ــرون    .٣ ــد وآخـ ــد محمـ ــدالقادر، أحمـ ــة    ). م٢٠٠٤(العبـ ــة العربيـ ــواق حطـــب الـــسمر فـــي المملكـ واقـــع أسـ

-٤٥): ١ (٧مجلة جامعـة الملـك سـعود للعلـوم الزراعيـة،          . السعودية وأثره على تدهور الغطاء النباتي     

٦٠. 

ــو رأس    .٤ ــة لألقمــار الــصناعية      ). م٢٠٠١(الغامــدي، ســعد أب ــات الرقمي اكتــشاف التغيــر باســتخدام البيان

مجلــة جامعــة أم القــرى للعلــوم التربويــة     . دراســة تطبيقيــة علــى مدينــة مكــة المكرمــة ومــا حولهــا       

 ).١ (١٣واالجتماعية واإلنسانية، 

. تحليـل االسـتجابة الطيفيـة لنباتـات المنـاطق الجافـة وشـبه الجافـة               ). م١٩٩٦(الغامدي، سعد أبوراس     .٥

 ).١٩٨(رسائل جغرافية، الجمعية الجغرافية الكويتية 

. مراقبـة التـصحر فـي أجـزاء مـن غـرب المملكـة العربيـة الـسعودية         ). م٢٠٠٨(الغامدي، سعد أبـوراس    .٦

 .١٤٥-١١٩): ٢ (٢٠راعية، مجلة جامعة الملك سعود للعلوم الز

 زهـران  بـالد  لمنطقـة  النباتيـة  التغطيـة  فـي  التـضاريس  خصائص تأثير). م٢٠٠٩(الغامدي، سعد أبوراس     .٧

ــال ــسروات بجب ــة دراســة: ال ــة المعلومــات ونظــم بعــد عــن االستــشعار فــي منهجي ــة .الجغرافي  مجل

 ).١٣( اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة

رســـائل جغرافيـــة، . تـــدهور البيئـــة النباتيـــة فـــي منطقـــة عـــسير ). م٢٠٠٣(القحطـــاني، مرعـــي حـــسين  .٨

 ).٢٧٥(الجمعية الجغرافية الكويتية 

. دراسـة حـول مؤشـرات رصـد التـصحر فـي الـوطن العربـي               ). م٢٠٠٣(المنظمة العربية للتنمية الزراعية      .٩

 .جامعة الدول العربية، الخرطوم

مطـــابع نجـــوم . اتيـــة للملكــة العربيـــة الـــسعودية الجغرافيـــا النب). م٢٠٠٤(النــافع، عبـــداللطيف حمـــود   .١٠

 .المعارف، الرياض

أشـكال  : جيولوجية وجيومورفولوجيـة المملكـة العربيـة الـسعودية       ). م١٩٩٧(الوليعي، عبداهللا ناصر     .١١

 ، الرياض)القسم األول(بحوث في الجغرافيا الطبيعية للمملكة العربية السعودية . سطح األرض
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