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 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩

 هـ١٤٣٣  والش العشرون و لخامسا العدد

 قواعد النشر
دوريـة  )  اإلنـسانية واالجتماعيـة  العلـوم (مجلة جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية           

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

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .بتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واال -١
 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤
 .أال يكون قد سبق نشره  -٥
ان ذلـك للباحـث نفـسه،     كتاب، سـواء أكـ     أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦

 . أو لغيره 
 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة ،أن يقــدم الباحــث طلبــاً بنــشره   -١

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

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠( تزيد صفحات البحث عن  أال -٢
وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣

 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين األسطر 
يقــدم الباحــث ثــالث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤

 .مة أو صفحة واحدة واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل

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

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



 

 
١٠ 

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينيـة، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً              

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
ي  أو ترسل علـى البريـد اإللكترونـ   CD على أسطوانة مدمجة ،تُعاد البحوث معدلة : ً  سابعا

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

 .يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشر مستالت من بحثه : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

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

 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
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  واالجتماعيةاإلنسانيةمجلة العلوم  ١١

 هـ١٤٣٣ شوال  والعشرون الخامسالعدد 

 
 

 
 المحتويات

 
 مستوى الرضا الوظيفي   لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياض

 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين
١٣ 

أثر استخدام الواجبات اإللكترونية على التحـصيل ومـستوى تنفيـذ الواجبـات           
 المنزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطة

 بن عبد اهللا الحميدانإبراهيم . د

٨٧ 

 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة
 )دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية ( 
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د         سارة صالح الخمشي. د

١٣٥ 

 فاعلية برنامج تدريبي لما وراء الذاكرة في تنمية القدرة على التذكر
 حمد محمد عوض الغرايبةأ.د     المحسنة عقيل سالمةسالم .د

٢٢١ 

فــي منظمــات  واقــع أبعــاد ســلوك القيــادة التحويليــة مــن وجهــة نظــر العــاملين
م دراسـة تطبيقيـة علـى العـاملين فـي وزارتـي التعلـي           :قطاع التعليم السعودية  
 العالي والتربية والتعليم

 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود. د

٢٦١ 

 



 



 

 
 
 
 

 مستوى الرضا الوظيفي 
 لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياض

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د
  كلية التربية-  اإلدارة التربويةسمق

 جامعة الملك سعود
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 الثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظيفي لمديري المدارس المتوسطة و 
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د
  كلية التربية-  اإلدارة التربويةسمق

 جامعة الملك سعود
  

 :ملخص الدراسة
المتوســـطة مـــدارس الهــدفت هـــذه الدراســة إلـــى التعـــرف علــى مـــستوى الرضــا الـــوظيفي لـــدى مــديري       

 .رياض ال مدينة  في ربية والتعليم التابعة لوزارة التوالثانوية 

ــات  ، وتــم التحقــق مــن   ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث بتــصميم اســتبانة الدراســة       صــدق وثب

البالغ عددهم   وسطة والثانوية تممدارس ال ال مديري    على جميع  الدراسةوقد وزع الباحث استبانة      .الستبانةا

واســتخدم الباحــث عــدداً مــن األســاليب اإلحــصائية المناســبة  . اســتبانة ) ٢٥٣ (رجــع منهــا وقــد، مــديراً ) ٣٠٠(

 . لطبيعة هذه الدراسة

 : وكان من أهم نتائج هذه الدراسة 

 بــشكل عــام متوســطاً،  وســطة والثانويــةتممــدارس الالكــان مــستوى الرضــا الــوظيفي لــدى مــديري     ـ١

 . ) ٤(  من أصل )٢٬٨٧(الكلي لمحاور الدراسة الحسابي حيث بلغ المتوسط 

أن مـــستوى الرضـــا الـــوظيفي عـــن محـــور التعامـــل مـــع المعلمـــين كـــان عـــالٍ حيـــث بلـــغ المتوســـط     ـ٢

 .، وعليه فقد احتل المرتبة األولى ) ٣٬٣٨(الحسابي 

 في  وسطة والثانوية تممدارس ال البين مديري   ) ٠٫٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           ـ٣

ــاور ا   ــوظيفي لجميـــع محـ ــا الـ ــة   مـــستوى الرضـ ــرات الدراسـ ــاً لمتغيـ ــة الخمـــسة وفقـ المؤهـــل (لدراسـ

 . )عدد سنوات الخبرةعدد المعلمين في المدرسة ،المرحلة التعليمية، ، التدريب ، الدراسي

 .والمقترحاتوفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الميدانية،وضع الباحث عدداً من التوصيات 



 

 



 

 

١٧   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 :مقدمة
تسعى المجتمعات اإلنـسانية فـي جميـع أنحـاء العـالم إلـى تطـوير نفـسها فـي جميـع                      
مجاالت الحياة، وال يحصل هـذا التطـوير إال بالعنـصر البـشري، الـذي يعتبـر أهـم أسـاس فيـه،               
ــذي يمــد المجتمــع بالكفــاءات         وأن الوســيلة فــي تطــوير المجتمــع اإلنــساني هــو التعلــيم ال

وتعتبـر اإلدارة المدرسـية   . مـساهمة فـي تحقيـق أهدافـه المنـشودة     البشرية القادرة علـى ال   
أصــغر تنظــيم إداري فــي النظــام التعليمــي فــي المملكــة العربيــة الــسعودية وهــي جــزء مــن   

وأن نجاحها أو . أجزاء المجال التربوي، وهي التي تقوم بتنفيذ السياسة التعليمية في البالد      
 .عكس مستوى التعليم في البلديفشلها 
د مدير المدرسة أهم عضو فـي اإلدارة المدرسـية وهـو رأسـها وأحـد أهـم الركـائز                    ويع

ليــة التعليميــة والتربويــة، وعلــى ذلــك فــإن االهتمــام بــه يــساهم فــي    مالتــي تقــوم عليهــا الع 
ــه         ــاً طــويالً فــي عمل ــا وقت تحقيــق المجتمــع ألهدافــه، ولمــا كــان مــدير المدرســة يقــضي يومي

فبقدر ما يكون اإلنـسان راضـياً   .  عن العمل الذي يؤديه أن يكون راضياً فيفترضبالمدرسة،  
)  Roe،1956( حيث أكـدت روي   . والعكس صحيح عن عمله بقدر ما يكون راضياً عن حياته         

على أنه مـن الـصعب أو ربمـا يكـون مـن المـستحيل الفـصل بـين الرضـا عـن المهنـة بخاصـة                       
 .والرضا عن الحياة بعامة

ــاً أو  ــاخ المدرســـي إيجابـ ــديري    ويـــؤثر المنـ ــا الـــوظيفي لـــدى مـ ــلباً علـــى مـــستوى الرضـ  سـ
ــاً علـــى أســـاس مـــن التعـــاون      ــا كـــان المنـــاخ الـــذي يـــسود المدرســـة قائمـ المـــدارس، فكلمـ
ــا       ــان مـــستوى الرضـ ــا كـ ــية، كلمـ ــراد اإلدارة المدرسـ ــين أفـ ــدة بـ ــسانية الجيـ ــات اإلنـ والعالقـ

 . لمدرسيةالوظيفي مرتفعاً، وهذا يسهل سير العمل، ويؤدي إلى تحسين أداء اإلدارة ا
حيــث يمثــل الرضــا الــوظيفي مطلبــا أساســياً وهــدفاً رئيــسا ينــشده الجميــع، ألن عــدم    
توافر الحد األدنى من الرضا لدى الفرد، ال سيما فـي مجـال التعلـيم قـد يكـون لـه انعكاسـات            
خطيرة على مستوى العمليـة التعليميـة بـشكل عـام، ومخرجاتهـا علـى وجـه الخـصوص،                   

بمــديري المــدارس الــذين يمثلــون قمــة هــرم اإلدارات المدرســية    خاصــة إذا مــا ارتــبط ذلــك  
 ).١٧٠هـ، ص ١٤٢٤األغبري، (

ويــشكل الرضــا الــوظيفي لمــدير المدرســة مــسالة مهمــة بالنــسبة لــه، إذ إن إحــساسه  
بضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقه تستوجب توافر القدر الكافي من رضاه عن عمله،             



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي١٨
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

ام بهـذه المـسؤولية،ومدى اسـتعداده لبـذل المزيـد مـن       كما أنها تعكس مـدى عطائـه للقيـ    
لــه، خاصــة بعــد أن تعــددت  الجهــد فــي تحــسين هــذا العمــل الــذي ينــتج عــن تقــدير المجتمــع 

 ).٣٨٧م، ص ١٩٩٤الهدهود، (جوانب رسالة المدرسة في خدمة المجتمع 
معرفـة  ل أصـبحت مطلبـا ملحـا     . أهمية الرضا الـوظيفي والحاجـة إلـى دراسـته         وعليه فإن   

 .المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض مدارس المستوى الرضا الوظيفي لدى مديري 
 : مشكلة الدراسة

تعتبـــر اإلدارة المدرســـية أصـــغر تنظـــيم إداري فـــي النظـــام التعليمـــي، وتتكـــون مـــن         
أعلـى الهـرم اإلداري للمدرسـة،    يحتـل  مدير المدرسة وهو الـذي  : مجموعة من األفراد، وهم  

ويقـوم مـدير المدرسـة باألعمـال اإلداريـة          . ن وغيـرهم  ون والمستخدم ون واإلداري ووالمعلم
والفنية فـي المدرسـة، ويتعامـل يوميـاً مـع أفـراد اإلدارة المدرسـية والطـالب وأوليـاء األمـور،                      

 .والمشرفين التربويين وغيرهم ممن لهم عالقة بالعملية التربوية
لـه المنـاخ المالئـم     لـه، ألنـه يـوفر    ويعتبر الرضا الوظيفي عنصراً هامـاً لنجـاح الفـرد فـي عم            

 ).١٧١هـ، ص ١٤٢٤األغبري، (الذي يدفعه إلى زيادة اإلنتاج، وتحقيق األهداف التي يصبو إليها 
إليــه جميــع األفــراد فــي أي مهنــة أو وظيفــة فإنــه يعتبــر    والرضــا الــوظيفي هــدف يــسعى 

 .هدف في غاية األهمية إذا كان في المجال التعليمي
مدارس فـي مـستوى رضـاهم الـوظيفي عـن مهنـة التعلـيم، حيـث إن                  ويتفاوت مديرو ال  

وأمـا  . مستوى الرضا عند بعـض المـديرين مرتفعـاً وعنـد الـبعض متوسـطاً أو حتـى منخفـضاً                    
ــة الت     ــن مهنـ ــين عـ ــر راضـ ــون غيـ ــر فيكونـ ــصنف األخيـ ــشكوى   عالـ ــرو الـ ــراهم كثيـ ــيم، فتـ لـ

 يؤثرون تأثيراً سلبياً    فالمديرون الذين هم غير راضين عن عملهم      . ومتذمرين من مهنتهم    
 .على العلمية التعليمية والتربوية

وقــد أكــدت بعــض الدراســات أن مــستوى الرضــا الــوظيفي لــدى مــديري المــدارس فــي       
كــان منخفــضاً فــي مجــاالت المملكــة العربيــة الــسعودية التعلــيم العــام فــي بعــض منــاطق 

لين فـي المدرسـة، وتكـرار    النمو المهني، والترقي الوظيفي، والرواتـب، والعالقـات بـين العـام         
الغياب عن العمل، وكثرة األعمال اإلدارية، وقلة التدريب أو الدراسات العليا أثنـاء الخدمـة               

ـــ، ص ١٤٢٢الرويلـــي، (، )٣٤م، ص ١٩٩٢العمـــري، ( ، )٥١ص  م،٢٠٠٣صـــادق وآخـــرون، (، )١٢٢هـ
 ).٢٧٤هـ، ص ١٤٢٤العتيبي، (، )١٨هـ، ص١٤٢٤األغبري، (
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أن اإلقبــال مــن المعلمــين لترشــيح أنفــسهم لمنــصب مــدير    كمــا تبــين دراســة أخــرى   
لــيس بالمــستوى الــذي تطمــح إليــه  "مدرســة قليــل حيــث إن اإلقبــال علــى اإلدارة المدرســية  

األغبـري،  " (الدولة، رغم الصالحيات الممنوحة التي نصت عليها اللـوائح التنظيميـة الجديـدة            
 ).١٧٠هـ، ص ١٤٢٤

رون من العمل اإلداري في المدارس ويحـاولون       وأكدت دراسة حديثة أن المديرين ينف     
ــدركها المــديرون         ــى التــدريس كمعلمــين ممــا يــوحي بوجــود مــشكلة حــادة ي التحويــل إل

 ).١٤هـ، ص١٤٢٤العتيبي، (
 ضــوء مــا ســبق ذكــره تتــضح الحاجــة إلــى إجــراء دراســة لمعرفــة مــستوى الرضــا        فــي

 .بية السعوديةالوظيفي لدى مديري المدارس في التعليم العام بالملكة العر
 : أسئلة الدراسة

 : تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية
ما مستوى الرضـا الـوظيفي الكلـي وفقـاً لجميـع محاورالدراسـة لمـديري                : السؤل األول   

 المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض؟
ة والثانويـة وفقـاً   ما مستوى الرضا الوظيفي لمـديري المـدارس المتوسـط    :السؤال الثاني 
 لطبيعة العمل ؟

ما مستوى الرضا الوظيفي لمديري المدارس المتوسـطة والثانويـة وفقـاً           :السؤال الثالث 
 للتعامل مع المعلمين ؟

ما مستوى الرضا الوظيفي لمديري المدارس المتوسطة والثانويـة وفقـاً           :السؤال الرابع   
 للتعامل مع مشرفي اإلدارة المدرسية ؟

مـا مـستوى الرضـا الـوظيفي لمـديري المـدارس المتوسـطة والثانويـة                :امس  السؤال الخ 
 وفقاً للمكانة االجتماعية ؟

ما مـستوى الرضـا الـوظيفي لمـديري المـدارس المتوسـطة والثانويـة               :السؤال السادس   
 وفقاً للراتب الشهري ؟

في مـستوى   ) ٠٫٠٥(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         :السؤال السابع   
عدد الدورات ،المؤهل الدراسي(لرضا الوظيفي ألفراد الدراسة باختالف متغيرات الدراسة       ا



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٢٠
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

عـدد المعلمـين   ،) مـستأجر –حكـومي  (نـوع المبنـى المدرسـي    ،المرحلة التعليميـة    ،التدريبية
  عدد سنوات الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية ؟،في   المدرسة 

 :أهداف الدراسة
 : حقيق األهداف التالية تسعى هذه الدراسة إلى ت

التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة        -١
 .الرياض التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية

التعرف على مـدى اخـتالف مـستوى الرضـا الـوظيفي لمـديري المـدارس المتوسـطة                   -٢
 ، الخبـرة  ، المرحلـة التعليميـة    ،المؤهـل الدراسـي   ( دراسـة   والثانوية تبعاً لمتغيرات ال   

 ) . عدد المعلمين في المدرسة، نوع المبنى المدرسي،التدريب
التوصل إلى مجموعة مـن التوصـيات قـد تـساهم فـي رفـع مـستوى الرضـا الـوظيفي                       -٣

 .لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض
 : أهمية الدراسة

دراسة من أولى الدراسات ـ حسب علم الباحث ـ التي تناولت الرضـا     ـ قد تكون هذه ال ١
 المملكــة متوســطة والثانويــة بمدينــة الريــاض فــي الــوظيفي لــدى مــديري المــدارس ال 

 .العربية السعودية
ــائج قــد يــستفاد منهــا فــي تقــديم             ٢ ــى نت  ـ يتوقــع الباحــث أن تتوصــل هــذه الدراســة إل

 المتوسـطة   الوظيفي لمـديري المـدارس    توصيات ربما تسهم في رفع مستوى الرضا        
 . في التعليم العام بالمملكة العربية السعوديةوالثانوية

ــة لقيــاس مــستوى الرضــا           ٣  ـ قــد تفــتح هــذه الدراســة المجــال إلجــراء دراســات مماثل
علــى عينــة أكبــر أو منــاطق أكثــر   المتوســطة والثانويــة الــوظيفي لمــديري المــدارس 

 .عوديةعلى مستوى المملكة العربية الس
 : حدود الدراسة

 .ا لرضا الوظيفي لمديري المدارس المتوسطة والثا نوية:  حدود الموضوع -١
اقتـــصرت هـــذه الدراســة علـــى مــديري المـــدارس المتوســـطة   :  الحــدود المكـــا نيــة   -٢

 .والثانوية النهارية الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في مدينة الرياض 
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تـم إجـراء الدراسـة الميدانيـة علـى مـديري المـدارس المتوسـطة               :  الحدود الزمانية    -٣
والثانويـــــة الحكوميـــــة خـــــالل الفـــــصل الدراســـــي الثـــــاني مـــــن العـــــام الدراســـــي    

  .هـ ١٤٢٩/١٤٣٠
 : مصطلحات الدراسة

ي هــو االتجــاه اإليجــابي الــذي يعبــر عــن مــشاعر وأحاســيس مــدير   : الرضــا الــوظيفي -١
 بـه بمختلـف أبعــاده،   ونمدرسـي الـذي يقومــ    تجــاه العمـل ال مـدارس التعلـيم العـام   

ــين، التعامــــل مــــع مــــشرفي اإلدارة     : وهــــي ــل، التعامــــل مــــع المعلمــ ــة العمــ طبيعــ
ــة        ــة، الراتــب الــشهري، والقناعــة الشخــصية بمهن ــة االجتماعي المدرســية، المكان

 .التعليم
هـــو قائـــد إداري وتربـــوي والمـــسؤول األول عـــن ســـير العمـــل فـــي :  مـــدير المدرســـة-٢

 كما أنه المـسؤول األول عـن جميـع أفـراد المجتمـع              ، جميع النواحي  المدرسة من 
ــة        المدرســي فــي إنجــاز أعمــالهم المدرســية لتحقيــق األهــداف التعليميــة والتربوي

 ).١٥هـ،ص ١٤٢٩،البابطين(المنشودة للمدرسةالمتوسطة والثانوية 
بل المرحلـة  هي المرحلة التي تأتي بعد المرحلة االبتدائية و ق  :  المرحلة المتوسطة    -٣

 ويكـون عمـر الطالـب فـي هـذه           ،الثانوية ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات دراسـية       
 و تمثلها المدرسة الحكومية النهارية التابعة لـوزارة         ، سنة ١٥ -١٣المرحلة ما بين    

 .التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية
ل بـين المرحلـة المتوسـطة       هـي المرحلـة التـي تعتبـر حلقـة الوصـ           :  المرحلة الثانوية  -٤

      ويكــون عمــر ،والمرحلــة الجامعيــة ومــدة الدراســة فيهــا ثــالث ســنوات دراســية
 و تمثلهـــا المدرســـة الحكوميـــة ، ســـنة١٨-١٦الطالـــب فـــي هـــذه المرحلـــة مـــا بـــين  

 .النهارية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية
  :اإلطار النظري

لذا قام الباحـث بتوضـيح   . رضا الوظيفي من المواضيع الكبيرة والمتشعبة إن موضوع ال  
الرضا الوظيفي موضوع الدراسة الحاليـة، وسـعياً لتحقيـق هـذا الهـدف، فـإن الباحـث قـسم                 

 : هذا الجزء إلى ما يلي
 .ـ مفهوم الرضا الوظيفي 



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٢٢
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

  .المفهوم اللغوي للرضا ـ ١
 .ي للرضا االصطالحالمفهوم ـ ٢

 .منظور إسالمي من ـ الرضا
  الرضا في القرآن الكريم-١
  الرضا في السنة النبوية-٢
  الرضا عند السلف الصالح-٣

 : مفهوم الرضا الوظيفي
ــاً           ــى معنــى الرضــا لغوي ــوظيفي، ينبغــي التطــرق إل لكــي يحــدد الباحــث مفهــوم الرضــا ال

 : ليوعلى ضوء ذلك يمكن استعراض ما ذكر كما ي. واصطالحياً لكي نصل إلى تعريفه 
 : الرضوي ل اللغ المفهوم ـ١

لمعرفة معنى الرضا في اللغة العربية وماذا يقصد به، البد من الرجوع إليها في معـاجم        
قال اهللا فـي    . اختاره وقبله : رضا، ورضاء، ورضواناً  : (اللغة العربية، جاء في المعجم الوسيط     

 ").ديناًوأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم "محكم التنزيل العزيز 
. جعلـه يرضـى   : وأرضـاه . اكتفـى، فهـو راضٍ    : منه كـذا   ورضي. له رآه أهالً : له ويقال رضيه 

 .أرضيته عني: ويقال
 ).٣٥١م، ص ١٩٧٢أنيس وآخرون، . (وافقه، أو أرضاه: مرضاة ورضاء: راضاه

.  مرضـيٌّ عنـه    مفعولـه وهـو راضٍ، و   . رضـي يرضـى رضـىً     : وجاء في معجم مقاييس اللغـة     
 ).٤٠٢هـ، ص ١٤٠٢بن زكريا،  ا.(راضاني فالن فرضوته: قال أبو عبيد. ضوان ويقال منه ر

: وأرضى بالمكان . أحكمه، وأتقنه : رضاه: (وجاء في معنى الرضا في القاموس المحيط      
 . ضد سخط: ومرضاة.. رضي يرضى رضاً ورضواناً .لزمه ال يبرح
طلـب  : واسترضـاه : طلـب رضـاه، ورضـيته     : استرضـاه وترضـاه   . أعطاه ما يرضيه  : وأرضاه
 ).١٦٦٢م، ص ١٩٨٧الفيروز أبادي، ). (إليه أن يرضيه

 :ي للرضااالصطالحالمفهوم  ـ ٢
اإلدارة : ن بدراســة موضــوع الرضــا الــوظيفي فــي عــدة مجــاالت منهــا  ولقــد اهــتم البــاحث

ولكـن نظـرة البـاحثين اختلفـت فـي تحديـد            . واالجتماع وعلـم الـنفس وفـي مجـاالت أخـرى          
في، وقد يرجع السبب فـي ذلـك إلـى اخـتالف التخصـصات التـي أجريـت             مفهوم الرضا الوظي  
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فيها الدراسات وربما ألن الرضا الوظيفي مرتبط باإلنـسان ووظيفتـه فلـذلك يـصعب تحديـد       
وتوحيد تعريفه، ألن الرضا يختلف من شخص إلى آخر، وعلى هذا فمن الطبيعي أن يختلـف                

اً من باحث إلى آخر، من خالل ما ورد في       الباحثون في تحديد تعريفه، فتجد االختالف واضح      
 : األدبيات من تعاريف، وقد عرف الباحثون الرضا الوظيفي عدة تعاريف نذكر بعضها

الرضا الوظيفي بأنه حالة تطابق ما يسعى الـشخص         ) هـ١٤١٢(ـ عرف سيزالقي وواالس     
د فعــل إلـى تحقيقـه مـن وظيفتــه ودرجـة إشـباع تلـك الحاجــات، فالرضـا الـوظيفي إذن هـو ر         

 ).٧٤ص (تقويمي وانفعالي يقيس مدى حب أو كراهية الشخص لوظيفته 
الرضا الوظيفي بأنه االتجاه اإليجـابي للفـرد نحـو عملـه الـذي      ) م١٩٩٤(ـ وتعرف الهدهود  

: يترجم إدراكه لما تقدمه الوظيفة من تقـدير لذاتـه وإشـباع لحاجاتـه تخـضع لعوامـل عـدة                   
ص .(، بما يحقق ذاته ويرفـع مـن كفاءتـه فـي العمـل             اقتصادية واجتماعية ونفسية ومهنية   

٣٨٩.( 
أن الرضا الوظيفي هو شعور داخلي إيجابي يتحقق مـن خـالل          ) هـ١٤٢٢(ـ ويقول الرويلي    

د يــؤدي إلـى تحــسين األداء  قـ إشـباع حاجـات الفــرد ورغباتـه الوظيفيــة فـي بيئــة العمـل ممــا      
 ).١٧ص (فع اإلنتاجيةرو

لرضا الوظيفي هو مستوى االتزان في المشاعر اإليجابيـة    أن ا ) هـ١٤٢٤(ـ ويقول األغبري    
والــسلبية نحــو العمــل بمختلــف أبعــاده؛ كالراتــب، وظــروف العمــل والعالقــة مــع الرؤســاء     

 .)١٧٢ص ( .والزمالء وفرص الترقي الوظيفي والنمو المهني
 ومن خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف الرضا الوظيفي بأنه االتجـاه اإليجـابي الـذي        
يعبر عن مشاعر وأحاسيس مدير المدرسة تجاه العمل المدرسي الذي يقوم به بمختلـف    

طبيعة العمل، التعامل مع المعلمين، التعامل مع مشرفي اإلدارة المدرسـية،           : أبعاده، وهي 
 .المكانة االجتماعية، الراتب الشهري، والقناعة الشخصية بمهنة التعليم

بقة للرضـــا الـــوظيفي بعـــض المالحظـــات، ويمكـــن أن نـــستخلص مـــن التعـــاريف الـــسا
 : أهمها

 .ـ أن الرضا الوظيفي وسيلة إلشباع حاجات األفراد
 .ـ أنه مجموعة من المشاعر الوجدانية لدى الفرد تجاه عمله
 .ـ أنه شعور الموظف اإليجابي أو السلبي نحو بيئة العمل



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٢٤
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

 .ـ أنه قناعة الشخص بمهنته ومدى تمسكه بها
 .يعمل على تحسين إنتاجية المنظمةـ أن الرضا الوظيفي 

 .ـ يقوم الرضا الوظيفي برفع الروح المعنوية للعاملين
 .ـ يرى بعض الباحثين أن الرضا الوظيفي يعبر عن اتجاهات الفرد نحو العمل

ـــ اســتمد بعــض البــاحثين تعريفــه مــن بعــض نظريــات الرضــا الــوظيفي مــن مثــل نظريــة  
 .زبيرجماسلو للحاجات، ونظرية الدافعية لهير

 :الرضا من منظور إسالمي
 الرضا في   ، الرضا في القرآن الكريم    ،استعرض الباحث في هذا الجزء من هذه الدراسة       

 : على النحو التالي، والرضا عند السلف الصالح،السنة النبوية المطهرة
ــه      :  الرضــا فــي القــرآن الكــريم    -١ ــد بتالوت القــرآن الكــريم هــو كــالم اهللا تعــالى المتعب

والقــرآن .  علــى نبينــا محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم بواســطة جبريــل عليــه الــسالم والمنــزل
ــة مــن اهللا تعــالى       و هــو الناســخ لجميــع الكتــب   ،الكــريم هــو آخــر الكتــب الــسماوية المنزل

 وقد ،وهذا من فضل و كرم اهللا تعالى على المسلمين     )  اإلنجيل - التوراة -الزبور( السابقة  
م باللغــة العربيــة لغــة رســولنا الكــريم محمــد صــلى اهللا عليــه  أنــزل اهللا تعــالى القــرآن الكــري

و يعـد القـرآن الكـريم أهـم و          .  وهذا من فضل و كرم اهللا تعـالى علـى العـرب            ،وسلم وقومه 
 .أول مصدر من مصادر التشريع في اإلسالم

 ويؤكد ،وألهمية الرضا البالغة لدى الفرد المسلم و أنه يحتاجه في جميع شؤون حياته     
مية البالغة للرضا أنه جاء ذكره في كثير من آيات القرآن الكـريم بألفـاظ مختلفـة          هذه األه 

 وقـد توصــل  ،وغيـر ذلـك مــن المـشتقات األخـرى مـن لفــظ الرضـا      )  ترضــى، يرضـى ،رضـى (مثـل  
 وفـي هـذا     ،الباحث إلى هـذه النتيجـة بتحديـد لفـظ الرضـا عـن طريـق البحـث بالحاسـب اآللـي                     

 وليس علـى    ،لتي ورد ذكر الرضا فيها على سبيل المثال       المقام يذكر الباحث بعض اآليات ا     
 : ومنها ،سبيل الحصر

 a b c d    e f  g h ji k l m n } : قال اهللا تعالى
o  p q r s t u z )  ٣سورة المائدة، اآلية.( 

ــال ــالى اهللا وقـ ــة،   (  E F G  H I J  K L z }:   تعـ ــورة التوبـ سـ
  .)٦٢اآلية 
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  .)٨سورة البينة، اآلية  ( N O P Q SR T U  V W   z  … }:   تعالى اهللا وقال
  .)١٢٠سورة البقرة، اآلية  ( A  B  C  D  E  F  G  H  I  z  }:   تعالى اهللا وقال
  x y z  |{ }   ~ _ ̀ a b c d e }:  اهللا تعـــــالى  وقـــــال

f     z )  ٩٦سورة التوبة، اآلية(.  
 ).٧سورة الزمر، اآلية  ( q r  s t z }:  اهللا تعالى وقال

 Î Ï Ð Ñ   Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú Û      Ü Ý    ßÞ }: قال اهللا تعالى 

à á â ã åä æ ç    è z )١١٩ اآلية ،سورة المائدة.( 
ــالى   y z  { }| ~ _ ̀ a b c  d } :قــــال اهللا تعــ

e f g h i j k  l m z ) ٢٨٢ اآلية ،سورة البقرة .( 
ــالى   ــال اهللا تعـــــ  y z {  | }  ~ � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦   §  z }: قـــــ

 ).١٦٢ اآلية ،سورة ال عمران(
 اآليـة  ،سـورة البقـرة   (  Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì Í z }: قال اهللا تعـالى  

٢٣٣.( 
 ) .٦ اآلية ،سورة مريم ( l m  n o qp r s t z } :قال اهللا تعالى 
 ).٢١سورة الحاقة،اآلية( x y z { z } : قال اهللا تعالى

ــالى  a  b c d e f g h `    _ ~ { | } :قــــال اهللا تعــ
i  j k     l  m n z ) ٥٩سورة التوبة،اآلية .( 

 ).٢٨سورة الفجر،اآلية ( U  V   W X Y z } :قال اهللا تعالى
ســـــــــــــــورة  (a  b c d e f z `     _ ̂ } :قـــــــــــــــال اهللا تعـــــــــــــــالى 

 ).٥٥مريم،اآلية
 ).  ١٠٩سورة طه،اآلية( ª        «  ¬  ®        ¯ z  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤  £  } :قال اهللا تعالى

السنة النبوية هي كل ما جاء عن رسولنا الكريم محمـد        : الرضا في السنة النبوية   - ٢  
و تعتبــر الــسنة النبويــة ثــاني مــصدر مــن    . صــلى اهللا عليــه وســلم مــن قــول أو فعــل أو تقريــر   

 .مصادر التشريع في اإلسالم
 ورد ذكره في الـسنة النبويـة المطهـرة فـي            ،و ألهمية الرضا الكبيرة لدى الفرد المسلم      

 ،أحاديــث كثيــرة عــن رســولنا الكــريم محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم فــي مواضــع متفرقــة       



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٢٦
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

 وصــحيح اإلمــام  ،واقتــصر الباحــث علــى األحاديــث التــي وردت فــي صــحيح اإلمــام البخــاري      
 : ونذكر بعضاً منها فيما يلي،مسلم

» الًذاق حالوة اإليمان مـن رضـي بـاهللا ربـاً وباإلسـالم دينـاً وبمحمـد رسـو                  «: ـ قال النبي    
 ).٥٦رواه مسلم، رقم الحديث (

معنــى رضــيت بالــشيء قنعــت بــه واكتفيــت بــه ولــم أطلــب معــه  : قــال صــاحب التحريــر
غيـره، فمعنـى الحـديث لـم يطلــب غيـر اهللا تعـالى ولـم يـسع فــي غيـر طريـق اإلسـالم، ولــم            

 وال شك أن من كانت هذه صفته فقد خلـصت حـالوة   يسلك إال ما يوافق شريعة محمد  
 .إلى قلبه وذاق طعمهاإليمان 

معنى الحديث صـح إيمانـه واطمأنـت بـه نفـسه وخـامر         : وقال القاضي عياض رحمه اهللا    
باطنه ألن رضـاه بالمـذكورات دليـل لثبـوت معرفتـه ونفـاذ بـصيرته ومخالطـة بـشاشته قلبـه                      
ألن من رضي أمراً سَهُلَ عليه فكذا المؤمن إذا دخل قلبه اإليمـان سـهل عليـه طاعـات اهللا                    

 ).٢٠١هـ، ص ١٤٢٢، ٢شرح صحيح مسلم، ج.( ولذت له واهللا أعلمتعالى
لـه   أشهد أن الإله إال اهللا وحده ال شريك   : من قال حين يسمع المؤذن    «: ـ وقال النبي    

. » وأن محمداً عبده ورسـوله رضـيت بـاهللا ربـاً وبمحمـد رسـوالً وباإلسـالم دينـاً غفـر لـه ذنبـه                        
 ). ٣٨٦رواه مسلم، رقم الحديث (

 وإليهما ينتهي، وقد تضمنا الرضا بربوبيتـه        ،الحديثان عليهما مدار مقامات الدين    وهذان  
 واالنقياد له، والرضا بدينه، والتسليم له، ومن اجتمعت له  ، والرضا برسوله،سبحانه و ألوهيته  

وهي سهلة بالدعوى واللسان، وهي من أصعب األمـور عنـد           ،فهو الصديق حقا  : هذه األربعة   
تبــين أن :  مــن ذلــك  ،والســيما إذا جــاء مــا يخــالف  هــوى الــنفس ومرادهــا   ،حقيقــة االمتحان

 ص ،هـــ١٤٢٦،ابــن قــيم الجوزيــة(فهو علــى لــسانه ال علــى حالــه ،الرضــا كــان لــسانه بــه ناطقــا 
٥٧٦ ( 

إن اهللا ليرضـى عـن العبـد أن يأكـل األكلـة فيحمـده عليهـا، أو                «:  أنـه قـال    ـ وعن النبـي     
 ).٢٧٣٤ه مسلم، رقم الحديث، روا(» يشرب الشربة فيحمده عليها

 ،إن اهللا يرضــى لكــم ثالثــاً و يكــره لكــم ثالثــاً: " قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
. و أن تعتصموا بحبـل اهللا جميعـاً وال تفرقـوا    . فيرضى لكم أن تعبدوه و ال تشركوا به شيئاً 
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قــم الحــديث   ر،رواه مــسلم" ( وإضــاعة المــال  ، و كثــرة الــسؤال ،و يكــره لكــم قيــل وقــال  
١٧١٥. ( 

. إنمـا أنـا بـشر    : إني اشترطت على ربـي فقلـت   : "قال رسول اهللا صلى اهللا  عليه وسلم       
 فأيمــا أحـد دعــوت عليـه مــن أمتــي   ، و أغـضب كمــا يغــضب البـشر  ،أرضـى كمــا يرضـى البــشر  

"  أن تجعلهـا لـه طهـوراً و زكـاة و قربـة يقربـه بهـا منـه يـوم القيامــة          ،بـدعوة لـيس لهـا بأهـل    
 ) .٢٦٠٣ رقم الحديث ،مسلمرواه (

أمـا ترضـون أن تكونـوا ربـع أهـل الجنـة؟ قـال               : "قال رسول اهللا صـلى اهللا  عليـه وسـلم            
إنـي ألرجـو   : ثـم قـال   . فكبرنـا : أما ترضون أن تكونو ثلث أهل الجنة ؟ قال       :  ثم قال    ،فكبرنا

 ) .٢٢١ رقم الحديث  ،رواه مسلم"  (أن تكونوا شطر أهل الجنة
 ال  ،إن العبـد ليـتكلم بالكلمـة مـن رضـوان اهللا           : "صـلى اهللا  عليـه وسـلم         قال رسول اهللا    

 ال يلقـي لهـا   ، وإن العبد ليـتكلم بالكلمـة مـن سـخط اهللا    ، يرفع اهللا بها درجات ،يلقي لها باالً  
 ) .٦٤٧٨  رقم الحديث ،رواه البخاري."      ( يهوي بها في جهنم،باالً

لـــد لـــي الليلـــة غـــالم فـــسميته باســـم أبـــي و: "قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا  عليـــه وســـلم 
 ، فــانطلق يأتيــه و اتبعتــه، امــرأة قــين يقــال لــه أبــو ســيف ، ثــم دفعتــه إلــى أم ســيف ،إبــراهيم

 فأسـرعت المـشي بـين يـدي     ، قد امـتأل البيـت دخانـاً   ،فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره  
ل اهللا صــلى اهللا جــاء رسـو . أمـسك  ! فقلـت يــا أبـا ســيف  . رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم  

وقـال مـا شـاء      .  فضمه إليـه     ، فدعا النبي صلى اهللا عليه وسلم بالصبي       ، فأمسك ،عليه وسلم 
لقد رأيته وهو يكيـد بنفـسه بـين يـدى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                 :  فقال أنس   . اهللا أن يقول  

 ،تـدمع العـين و يحـزن القلـب        : فقال. فدمعت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         . وسلم
 رقـم الحـديث   ،رواه مـسلم ." (إنا بك لمحزونـون ! واهللا يا إبراهيم. و ال نقول إال ما يرضي ربنا      

٢٣١٥. ( 
 ،إن اهللا خلـق الخلـق حتـى إذا فـرغ مـن خلقـه        : "قال رسول اهللا صـلى اهللا  عليـه وسـلم            

 ، أما ترضـين أن أصـل مـن وصـلك          ،نعم: قال ،هذا مقام العائذ بك من القطيعة     : قالت الرحم 
ــا رب :  مــن قطعــك؟ قالــت   وأقطــع ــه   . فهــو لــك :  قــال،بلــى ي قــال رســول اهللا صــلى اهللا علي
 : فاقرؤوا إن شئتم: وسلم



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٢٨
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

ــامكم    "  ــوا أرحــ ــي األرض و تقطعــ ــسدوا فــ ــوليتم أن تفــ رواه "  ( فهــــل عــــسيتم إن تــ
 ) .٥٩٨٧ رقم الحديث ،البخاري

 ،طيفــة والق،تعــس عبــد الــدينار، والــدرهم   : " قــال رســول اهللا صــلى اهللا  عليــه وســلم     
  ) .٦٤٣٥رقم الحديث ،رواه البخاري." (  و إن لم يعط لم يرض، إن أعطي رضي،والخميصة

 فقـام  ،أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم خـرج        : قال أنس بـن مالـك رضـي اهللا عنـه            
فبـرك  . سـلوني : ثـم أكثـر أن يقـول     . أبوك حذافة : من أبي؟ فقال  : عبد اهللا بن حذافة فقال    

 ، وبمحمد صلى اهللا عليـه وسـلم نبيـاَ   ، وباإلسالم دينا،رضينا باهللا ربا: عمر على ركبتيه فقال   
 ) .٩٣رقم الحديث ،رواه البخاري."(فسكت
 هـم  ،يقـصد الباحـث فـي هـذه الدراسـة بالـسلف الـصالح        : الرضا عند الـسلف الـصالح       -٣

ــابعين رحمهــم اهللا ،الــصحابة رضــي اهللا عــنهم   ــابعين   ومــن جــاء بعــدهم    ، والت ــابعي الت  وت
 .   مهم اهللا تعالى جميعا رح

وألهمية الرضا في حياة الفرد المسلم تكلم سلف هذه األمـة عنـه مـن الـصحابة رضـي                   
اهللا عنهم، ومن التابعين رحمهم اهللا، وعدد ليس بالقليل من السلف والخلـف، وفيمـا يلـي              

 : نذكر طرفاً من بعض أقوالهم عن الرضا، وهي
 فـإن الخيـر كلـه فـي     ،أمـا بعـد  (  اهللا عنهمـا   كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي   

 ) .٥٨١ص ،هـ١٤٢٦ابن قيم الجوزية،).(  فإن استطعت أن ترضى و إال فاصبر،الرضا
مـالي أراك كئيبـاً     : يـا عـدي   :  إلى عـدي بـن حـاتم كئيبـاً، فقـال           نظر علي بن أبي طالب      

 مـن رضـي بقـضاء    :فقـال يـا عـدي   . وما يمنعني فقـد قتـل ابنـاي، وفقئـت عينـي         : حزيناً ؟ فقال  
 .اهللا جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرض بقضاء اهللا جرى عليه وحبط عمله

:  علـى رجـل وهـو يمـوت وهـو يحمـد اهللا تعـالى، فقـال أبـو الـدرداء                     ودخل أبـو الـدرداء      
 . أن يرضى به أصبت، إن اهللا عز وجل إذا قضى قضاء أحب

 الــروح والفــرح فــي اليقــين  ه جعــلمــإن اهللا تعــالى بقــسطه وعل: وقــال ابــن مــسعود 
 ).٣٥٨هـ، ص ١٤٢٤المقدسي، .(والرضى، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط

الفقر أحـب إلـي     :إن أباذر رضي اهللا عنه يقول     : و قيل للحسين بن علي رضي اهللا عنهما       
مـن اتكـل   :  أمـا أنـا فـأقول   ،رحـم اهللا أبـا ذر  :  فقال ، والسقم أحب إلي من الصحة    ،من الغنى 
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 ص ،هــ ١٤٢٦أبـن قـيم الجوزيـة    .    (  اختيـار اهللا لـه لـم يـتمن غيـر مـا اختـار اهللا لـه             على حسن 
٥٨٠. ( 

 .ما جعل اهللا رضاه فيه من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم :ويقول النصر أباذي
الرضـا أفـضل مـن الزهـد فـي الـدنيا، ألن الراضـي ال                : ويقول الفضيل بن عيـاض رحمـه اهللا       

 ).٢٨٢هـ، ص١٤٢٤بن تيمية، ا(       .يتمنى فوق منزلته
فإنــه يوصــله إلــى . أن يلــزم مــا جعــل اهللا رضــاه فيــه: ومــن أعظــم أســباب حــصول الرضــا

 .مقام الرضا وال بد
إذا أقام نفسه علـى أربعـة   : متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا ؟ فقال: قيل ليحيى بن معاذ   

وإن تركتنــي . عتنــي رضــيت وإن من. إن أعطيتنــي قبلــت : أصــول فيمــا يعامــل بــه ربــه، فيقــول   
 .وإن دعوتني أجبت. عبدت

الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشـر القلـب حقيقـة العلـم                : وقال الجنيد 
 .أداه إلى الرضا

فيرضى . الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار اهللا أنه اختارله األفضل  : وقال ابن عطاء  
 ).٥٧٨هـ،ص ١٤٢٦ابن قيم الجوزية، . (به

  ومــن لــم يــرض لــم ، و بــارك اهللا فيــه، وســعه،مــن رضــي بمــا قــسم لــه:  قــال الحــسن و
 . ولم يبارك له فيه،يسعه

 . ومستراح العابدين، وجنة الدنيا،الرضى باب اهللا األعظم: وقال عبد الواحد بن زيد
 فمـن   ،لن يرد اآلخرة أرفع درجات من الراضين عن اهللا علـى كـل حـال              : وقال بعضهم 

 ) .٥٤٦ ص  ،هـ١٤٢٤،المقدسي(  فقد بلغ أفضل الدرجات،وهب له الرضى
 و مـا لـي فـي شـيء     ،لقد تركتنـي هـؤالء الـدعوات      : ( وقال عمر بن عبد العزيز رحمه اهللا      

 و  ،اللهم رضني بقـضائك   :  وكان كثيراً ما يدعو    ، إال في مواقع قدر اهللا     ،من األمور كلها أرب   
ابـن قــيم  ).( وال تـأخير شـئ عجلتـه    ، حتـى ال أحـب تعجيـل شـئ أخرتـه     ،بـارك لـي فـي قـدرك    

  ) ٦٠٥ ص،هـ١٤٢٦،الجوزية
لـه مـن رزق أو ابتلـي بمـصيبة وغيـر             والفرد المسلم ينبغي عليه الرضا عن ما قـسم اهللا         

ذلك، وهذا ال يتأتى إال للفرد المـسلم الـذي عنـده إيمـان بـاهللا سـبحانه وتعـالى، وهـذا اإليمـان                        



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٣٠
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

الحيـاة وشـؤونه األخـرى ألن كـل مـا يحـصل             باهللا يحمل اإلنـسان المـسلم علـى الرضـا عـن             
 . وقدرهاهللا قضاء لإلنسان فهو من

وهــو . والمـؤمن وحــده هــو الــذي يغمـره اإلحــساس بالرضــا بعــد كـل قــدر مــن أقــدار اهللا   
الذي يحس تلك الحالة النفسية التي تجعله مستريح الفؤاد، منشرح الصدر، غير متبرم وال         

والحيــاة واألحيــاء، وســبب ذلــك رضــاه عــن  متــضجر،وال ســاخط علــى نفــسه وعلــى الكــون  
الوجود كله، وينبوع هـذا      ، ومبعث هذا وذاك رضاه عن مصدر       حوله وعن الوجود من   نفسه

 ).١١٠هـ، ص ١٤١٧القرضاوي، (الرضا هو اإليمان باهللا رب العالمين 
وخالصة القول أن الدين اإلسالمي يتميز عـن غيـره بـأن تعاليمـه ثابتـة ومبادئـه راسـخة             

مــستمدة مــن أهــم مــصادر التــشريع اإلســالمي وهمــا القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة  ألنهــا 
هذه التعاليم والتوجيهات سماوية ربانية منزلة من اهللا سـبحانه وتعـالى،       وتعتبر. المطهرة

ــة وموافقــة لفطــرة          وعلــى هــذا تكــون صــالحة لكــل زمــان ومكــان وأنهــا شــاملة ومتكامل
 .اإلنسان

 : الدراسات السابقة
ت العديد من الدراسات والبحوث ونشر الكثير من المقاالت حول موضوع الرضا          أجري

ــة موضــوع الرضــا            ــى أهمي ــدل عل ــر مــن القــرن العــشرين، ممــا ي ــوظيفي خــالل الربــع األخي ال
ن فــي مجــاالت وتخصــصات ووقــد تناولــه البــاحث. الــوظيفي وتزايــد االهتمــام بــه مــن البــاحثين

 مختلفة يستعرض الباحث في 
 . من الدراسة أهم الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية هذا الجزء 

 :الدراسات العربية : أوال 
مـستوى الرضـا الـوظيفي لمـديري المـدارس فـي       : "وعنوانهـا ) م١٩٩٢(ــ دراسـة العمـري    ١

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف " األردن وعالقته ببعض خصائصهم الشخصية والوظيفية  
وظيفي لمــديري المــدارس الحكوميــة فــي األردن، وعالقتــه بــبعض      علــى مــستوى الرضــا الــ   

ــديرة ) ٢٢٣(وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن   .خصائـــصهم الشخـــصية والوظيفيـــة  مـــديراً ومـ
ــوزارة التربيــة والتعلــيم      ــائج   .يعملــون فــي أربــع مــديريات تربيــة ل وتوصــلت الدراســة إلــى النت

  :التالية
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.  المدارس بـشكل عـام عـالٍ نـسبياً           ـ أن مستوى الرضا الوظيفي عند مديري ومديرات       
ــاً عنــد    ومتــدنياً عنــد   )%٢٧(د ـمــن أفــراد العينــة، ومتوســطاً عنــ  ) %٦٩٫٥(فكــان الرضــا عالي

 .فقط) %٣٫٥(
الـــشعور : ــــ أن أهـــم مـــصادر الرضـــا الـــوظيفي عنـــد مـــديري ومـــديرات المـــدارس كانـــت

هـم ورؤسـائهم،    باإلنجاز، وتقدير المجتمـع لعملهـم، وأسـلوب التعامـل بيـنهم وبـين زمالئ              
 .ودورهم في خدمة المجتمع

ــ بينماكانــت عوامــل التقــدم الــوظيفي، والــصالحيات واألجور،وأســلوب اتخــاذ القــرار،     ـ
 .واالستقاللية مصدراً ضعيفاً ومعيقاً للرضا الوظيفي عند أفراد عينة الدراسة

 المدرسـة   ـ لم يكن للجنس، أو الخبرة التربوية، أو الخبرة اإلدارية، أو عـدد الطـالب فـي                
 .أو مستوى المدرسة عالقة دالة إحصائياً بالرضا الوظيفي لمديري المدارس

العوامل المؤثرة في الرضا الـوظيفي لـدى نظـار    : "وعنوانها) م١٩٩٤( ـ دراسة الهدهود  ٢
هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى            " وناظرات مدارس التعليم العام في دولـة الكويـت        

نظار وناظرات مدارس التعليم العام، والعوامل التـي تـؤدي إلـى            مستوى الرضا الوظيفي لدى     
الرضــا الــوظيفي لــدى أفــراد عينــة الدراســة بحــسب أولوياتهــا، ومــدى تــأثير الرضــا الــوظيفي        

النـــوع، المرحلــة الدراســـية، المنطقــة التعليميــة، العمـــر، الخبــرة فـــي     (بمتغيــرات الدراســة   
 ).المهنة، المؤهل الدراسي

وقـد   .نـاظرة مـن مـدارس التعلـيم العـام     ) ١٠٥(نـاظراً، و  ) ١٠٥(راسـة  وقد بلغت عينة الد  
 : توصلت الباحثة إلى النتائج التالية

ــــ أن هنـــاك رضـــاً عـــن الوظيفـــة فـــي المجـــاالت التـــي حـــددتها الدراســـة االقتـــصادي،           
 .االجتماعي، النفسي، المهني، وأن هذا الرضا يتراوح بين كونه جيداً ومتوسطاً

ــ أن المجــال النفــس  ي جــاء فــي مقدمــة األولويــات، يليــه المجــال االجتمــاعي، فالمجــال     ـ
 .المهني، ثم جاء المجال االقتصادي في نهاية األولويات

النوع، المرحلة الدراسية، المنطقة التعليمية، العمر، الخبرة في        (أن متغيرات الدراسة    
 التـي حـددتها   لم تـؤثر فـي أي مجـال مـن مجـاالت الرضـا الـوظيفي         ) المهنة، المؤهل الدراسي  

 ).النظار والناظرات(الدراسة بالنسبة لمجتمع الدراسة 



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٣٢
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

الرضـا الـوظيفي لـدى مـديري ومـديرات مـدارس       : "وعنوانهـا ) هــ ١٤٢٢( ـ دراسة الرويلـي   ٣
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى   ". التعلــيم العــام الحكــومي بمنطقــة الحــدود الــشمالية  

س التعلـيم العـام التابعـة لـوزارة المعـارف           درجة الرضا الوظيفي لدى مديري ومديرات مـدار       
والرئاسة العامة لتعليم البنات بمنطقة الحدود الشمالية، وكـذلك التعـرف علـى االخـتالف               

 .بينهم باختالف المرحلة التعليمية
مـديرة حيـث بلـغ المجمـوع الكلـي ألفـراد            ) ٩٤(مديراً، و   ) ٧٣(وقد بلغت عينة الدراسة     

 .من مدارس التعليم العاممديراً ومديرة ) ١٦٧(العينة 
 : وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية

 .ـ اتضح أن درجة الرضا الوظيفي لدى مديري ومديرات المدارس بصفة عامة متوسطة
ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا بين مديري ومديرات مدارس التعليم              

تعـزى  ) فـرص النمـو والتقـدم الـوظيفي    ظـروف العمـل، و  (العام في البعد الكلي وفـي مجـالي        
 .للمرحلة التعليمية،وذلك لصالح مديري ومديرات المرحلة االبتدائية

 : ـ يرى مديرو ومديرات مدارس التعليم العام أن أهم معوقات الرضا الوظيفي هي
ــاء تعيــين معلمــين         • ــرأي مــديري ومــديرات المــدارس أثن / عــدم أخــذ المــسؤولين ب

 .معلمات جدد في المدرسة
 .عدم توفر المتطلبات المادية الالزمة في العمل •
 .المكافآت المادية واالمتيازات المرتبطة بالعمل •
 . منح الترقيةةعدم العدالة في استحقاقي •
الرضـا عـن العمـل وعالقتـه بالرضـا عـن       : "وعنوانهـا ) م٢٠٠٣( ـ دراسة صادق وآخـرون   ٤

ــة       هــدفت الدراســة إلــى  ". قطــراالتــصال لــدى مــديري ومــديرات مــدارس التعلــيم العــام بدول
التعرف على مدى توفر الرضا عن العمل والرضا عن االتـصال لـدى مـديري ومـديرات مـدارس             
التعلــيم العــام بدولــة قطـــر، وكــذلك التعــرف علــى اخـــتالف الرضــا عــن العمــل بـــاختالف          

 ).الجنس، المرحلة التعليمية، الخبرة(متغيرات الدراسة 
اً ومـديرة للمراحـل التعليميـة الـثالث فـي التعلـيم          مـدير ) ١٩٢(وقد بلغـت عينـة الدراسـة        

 .العام
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 : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 .توفر الرضا عن العمل لدى مديري ومديرات المدارس القطرية ـ
 .وجود عالقة إيجابية دالة بين الرضا عن العمل والرضا عن االتصال ـ
 .ضا عن العمل ومتغير الجنسعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الر ـ
 .توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الرضا عن العمل والمرحلة التعليمية ـ
 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الرضا عن العمل ومستوى الخبرة ـ
الـضغوط اإلداريـة التـي تواجـه مـديري مـدارس       : "وعنوانهـا ) هــ ١٤٢٤(العتيبـي    ـ دراسة ٥

هــدفت ". أثيرهــا علــى أدائهــم مــن وجهــة نظــرهم بمدينــة مكــة المكرمــة التعلــيم العــام وت
الدراسة إلى تحديد أبرز الضغوط اإلدارية التي تواجه مديري مدارس التعليم العام وتأثيرها          

 .السلبي على أدائهم في العمل اإلداري
االبتدائيــــة، (مــــديراً مــــن مــــدارس التعلــــيم العــــام  ) ٢١٧(وقــــد بلغــــت عينــــة الدراســــة  

 ).سطة، والثانويةوالمتو
 :وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن أبرز الضغوط التي يواجهونها هي

كثــرة المــسؤوليات اإلداريــة التــي يكلــف بهــا مــدير المدرســة مقارنــة باإلمكانــات           ـ
 .المتوافرة وبالوقت المتاح

 .قصور الصالحيات الممنوحة لمدير المدرسة في معالجة بعض األمور المدرسية ـ
عض المعلمين عن دخول الحـصص الدراسـية فـي الوقـت المحـدد إذ أن ذلـك                  تأخر ب  ـ

 .يحدث خلالً في النظام التربوي بشكله المتكامل
 .ضعف التزام بعض المعلمين باألنظمة والتعليمات المنظمة للعمل المدرسي ـ
مطالبــة بعــض المــشرفين التربــويين مــدير المدرســة بأعمــال أكثــر مــن اإلمكانــات       ـ

 .المتوفرة 
 .تناقض توجيهات المشرفين التربويين لمدير المدرسة ـ
يرى مديرو مـدارس التعلـيم العـام بمدينـة مكـة المكرمـة أن الـضغوط اإلداريـة التـي                      ـ

: تواجههم تنتج عنها آثار سـلبية علـى أدائهـم فـي العمـل اإلداري المدرسـي، ومنهـا            
ضـعف الحمـاس   ضعف الرضا الوظيفي، ضعف القدرة على االبتكار في مجال العمل،           

 .في العمل، ضعف القدرة على اتخاذ القرارات الرشيدة



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٣٤
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

الرضا الـوظيفي لـدى عينـة مـن مـديري مـدارس       : "وعنوانها) هـ١٤٢٤( ـ دراسة  األغبري  ٦
تهدف هذه الدراسة إلـى  " التعليم العام بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية 

ة من مديري مدارس التعلـيم العـام بالمنطقـة    التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى عين  
الشرقية في المملكة العربية الـسعودية، والتعـرف علـى العناصـر التـي نالـت أعلـى مـستوى               

متدرباً ) ٨٣(وقد بلغت عينة الدراسة  .من الرضا الوظيفي، وتلك التي نالت أدنى مستوى فيه      
ربوا فــي كليــة المعلمــين  مــن مــديري مــدارس التعلــيم العــام بالمنطقــة الــشرقية الــذين تــد   

 : وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية .باألحساء
أن مــستوى الرضــا الــوظيفي عــن الراتــب الــشهري، والــشعور باإلنجــاز والرضــا عــن           ـ

تعاون المعلمين واإلحساس باألمن واالستقرار الوظيفي تمثل مـصدراً كبيـراً للرضـا             
 .لدى أفراد عينة الدراسة

الوظيفي عن الفرص المتاحة للنمو المهني والترقي الـوظيفي كـان           أن مستوى الرضا     ـ
 .منخفضاً لدى أفراد عينة الدراسة

ــرات          ـ ــين المتغي ــوظيفي وب ــين مــستوى الرضــا ال ــة إحــصائياً ب ــاط دال توجــد عالقــة ارتب
نــوع المبنــى المدرســي، المرحلــة التعليميــة، ســنوات الخبــرة،       (المــستقلة للدراســة  

 ).وعامل السن
الجدية في العمـل وعالقتهـا بالرضـا الـوظيفي     "وعنوانها    ) م٢٠٠٦(القاروط   دراسة   -٧

هـدفت الدراسـة إلـى      ،"لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية        
التعــرف علــى درجــة الجديــة فــي العمــل وعالقتهــا بالرضــا الــوظيفي لــدى مــديري المــدارس        

ن وجهة نظر مديري المدارس أنفـسهم  الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية م   
وقـد  .  مـديراً ومـديرة مـن محافظـات شـمال الـضفة الغربيـة        ) ٢٢١(وقد بلغت عينة الدراسة   .

  -:توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
 J   أن درجــة الرضــا الــوظيفي لــدى مــديري المــدارس الحكوميــة فــي محافظــات شــمال

 .الضفة الغربية كانت متوسطة 

 J  الت الرضـا الــوظيفي لــدى مــديري المـدارس الحكوميــة علــى النحــو   جـاء ترتيــب مجــا
 -:التالي 

 ).%٨٧(مجال العالقة مع المعلمين : المرتبة االولى 
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 ).%٧٦٫٨(مجال الدورات والتدريب :  المرتبة الثانية 
 ).٧٥٫٤(مجال طبيعة الوظيفة والعمل :  المرتبة الثالثة 

 ).%٦٥٫٢(ة التربية والتعليم مجال العالقة مع مديري: المرتبة الرابعة 
 ).%٦٠٫٦(مجال أنظمة الترقيات والحوافز : المرتبة الخامسة 
 ).٤٧٫٦(مجال الراتب الشهري : المرتبة السادسة 

ــدى        - ــوظيفي ل ــة إحــصائياً بــين الجديــة فــي العمــل والرضــا ال  توجــد عالقــة إجابيــة ودال
 .مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية 

العوامــل الذاتيــة والتنظيميــة والبيئيــة التــي   " وعنوانهــا ) هـــ١٤٢٧( دراســة الرقيطــي  -٨
تساهم في درجة الرضـا الـوظيفي لمـديري ومـديرات المـدارس الثانويـة بالمنطقـة الـشرقية            

ــسعودية    ــة الـــ ــة العربيـــ ــن المملكـــ ــل    " مـــ ــى العوامـــ ــرف علـــ ــى التعـــ ــة إلـــ ــدفت الدراســـ هـــ
لتي تساهم في درجـة الرضـا الـوظيفي لـدى مـديري ومـديرات               ا)  والبيئية   ،والتنظيمية،الذاتية(

 وكـذلك التعـرف علـى الفـروق فـي أثـر العوامـل علـى                 ،المدارس الثانوية بالمنطقة الشرقية   
نــوع ( درجـة الرضـا الـوظيفي لمـديري ومـديرات المــدراس الثانويـة وفقـاً لمتغيـرات الدراسـة          

) ١٨٩(وقــد بلغــت عينــة الدراســة ) . يــة  الــدورات التدريب، الخبــرة، المؤهــل،المبنــى  المدرســي
 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية . مديراً ومديرة 

ــة      _  ــل الثالثـ ــساهمة العوامـ ــى مـ ــون علـ ــة متفقـ ــدارس الثانويـ ــديرات المـ ــديري ومـ أن مـ
ــا الـــوظيفي لـــديهم بـــشكل عـــام   )  والبيئيـــة ، والتنظيميـــة،الذاتيـــة( فـــي درجـــة الرضـ

ــر العوامــل مــساهمة فــي درجــة الرضــا      والعوامــل الذاتيــة بــشكل خــاص    فهــي أكث
 .الوظيفي لحصولها على معدل أعلى من المتوسط 

توجــد فــروق دالــة إحــصائياً بالنــسبة لنــوع المبنــى المدرســي بــين مجموعــة المــديرين  _ 
 .والمديرات في العوامل البيئية لصالح مبنى أرامكو 

 والـدورات   ، وسـنوات الخبـراة    ،يال توجد فروق دالة إحصائياً بالنسبة للمؤهل التعليمـ        _ 
بـين مجموعـة المـديرين      )  والبيئيـة  ، والتنظيمـة  ،الذاتيـة (التدريبية في العوامـل الـثالث       

 .والمديرات في المنطقة الشرقية 
الرضـا الـوظيفي لـدى معلمـي التعلـيم العـام و           " و عنوانهـا    ) هــ ١٤٣٠( دراسة حكـيم     -٩

هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف          " " نـة دراسـة مقار  " معلمي الفئات الخاصة من الجنـسين       



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٣٦
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

على مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين من الجنسين بمدارس التعليم العام و مدارس             
معلمـاً ومعلمـةً مـن معلمـي التعلـيم العـام و             ) ٣٣٥( وبلغـت عينـة الدراسـة        ،الفئات الخاصـة  

 :و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية. معلمي الفئات الخاصة
 J ستوى الرضــا الــوظيفي لــدى معلمــي التعلــيم العــام و معلمــي الفئــات الخاصــة    أن مــ

 .منخفض

 J      ــا ــراد عينـــة الدراســـة بـــين مـــستوى الرضـ ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية ألفـ
 .الوظيفي و بين متغير الخبرة

 J      ــا ــراد عينـــة الدراســـة بـــين مـــستوى الرضـ ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية ألفـ
 مؤهلالوظيفي و بين متغير ال

 . الدراسي
االلتـزام التنظيمـي و عالقتـه بالرضـا الـوظيفي      " و عنوانهـا  ) هـ١٤٣١( دراسة السميح    -١٠

ــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية        ــدى مــديري المعاهــد العلمي تهــدف هــذه  " ل
الدراسة إلى التعرف على مستوى االلتـزام التنظيمـي والرضـا الـوظيفي لـدى مـديري المعاهـد                   

 و كــذلك تحديــد العالقــة بـــين مــستوى الرضــا الــوظيفي والخــصائص الشخـــصية        ،العلميــة 
و قــد توصــلت الدراســة إلــى  . مــديراً) ٤٩(وقــد بلــغ أفــراد الدراســة  . لمــديري المعاهــد العلميــة 

 :النتائج التالية
 J       ــة بلــغ ــدى مــديري المعاهــد العلمي ــوظيفي ل أي بدرجــة ) ٣٫٧٢(  أن مــستوى الرضــا ال

 .كبيرة

 J ت داللــــة إحــــصائية بــــين مــــستوى الرضــــا الــــوظيفي و بــــين  عــــدم وجــــود فــــروق ذا
 ). المؤهل الدراسي،العمر( الخصائص الشخصية وهي 

 J         لـصالح  ،توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين مـستوى الرضـا الـوظيفي و بـين الخبـرة 
 .األكثر خبرة من مديري المعاهد العلمية

 :الدراسات األجنبية: ثانياً 
العالقة بين الرضا الوظيفي : "وعنوانها) Heller and et al، 1993(دراسة هيلر وآخرين  -١

هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى الرضـا              " للمعلم واألسـلوب القيـادي لمـدير المدرسـة        
واســتخدمت الدراســة أداة . الــوظيفي للمعلــم وعالقتــه باألســلوب القيــادي لمــدير المدرســة 
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وتوصــلت   .معلمــاً ) ٣٣٩(الدراســة وقــد بلغــت عينــة   . هيرســي وبــال نــشرد للرضــا الــوظيفي    
وأن . مــن أفــراد عينــة الدراســة غيــر راضــين عــن راتــبهم الــشهري   ) %٤٢(الدراســة إلــى أن 

ــزمالء فـــي       ــين الـ ــة والمـــشاركة بـ ــات االجتماعيـ ــة راضـــين عـــن العالقـ ــة الدراسـ ــراد عينـ أفـ
ــدى         . المدرســة ــوظيفي ل ــين مــستوى الرضــا ال ــة إحــصائية ب ــراً ال توجــد عالقــة ذات دالل وأخي

 .معلمين وبين األسلوب القيادي لدى مدير المدرسةال
وجهــة نظــر المعلمــين والمــديرين    : "وعنوانهــا) Ulriksen،1996(دراســة ألركــسن   -٢

واستهدفت الدراسـة معرفـة    " حول العوامل المتعلقة بالرضا الوظيفي في المرحلة الثانوية       
وقـد  . مـدارس الثانويـة   مستوى الرضا وعدم الرضـا الـوظيفي لـدى المعلمـين والمـديرين فـي ال               

أفــراد مــن كــل مدرســة، حيــث    " ٤"فــرداً مــن الجنــسين بواقــع   ) ٦٤( بلغــت عينــة الدراســة 
مــدارس مــن المرحلـــة   ) ٧(مــدارس مـــن المرحلــة المتوســطة، و    ) ٩(شــملت أفــراد العينــة    

ــا األمريكيــة       ــة كاليفورني ــة لــوس أنجلــوس مــن والي ــون فــي مدين واســتخدم . الثانويــة يعمل
وتوصــلت  .أداة للدراســة والمقــابالت الشخــصية والمكالمــات الهاتفيــة الباحــث اســتبانة كــ

الدراسة إلى أن المعلمـين أفـراد عينـة الدراسـة يـرون أن العمـل الـذي يؤدونـه واإلنجـاز الـذي                  
يقومون به وشعورهم بالمسؤولية والتقدير يجعلهم يشعرون بالرضا الوظيفي، كما أكـد            

العوامل الـسابقة التـي أدت إلـى ارتفـاع مـستوى        مديرو المدارس أفراد عينة الدراسة نفس       
 .الرضا الوظيفي لديهم

ما ذا نعرف عن عمل ومهنة الرضا الـوظيفي         "وعنوانها  ) Sutter،1996( دراسة ساتر    -٣
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مـــستوى الرضـــا ". لـــدى وكـــالء المـــدارس الثانويـــة

. الباحـث أداة منيـسوتا للرضـا الـوظيفي          وقـد اسـتخدم     . الوظيفي لـوكالء المـدارس الثانويـة      
وكيلة مدرسة من مـدارس المرحلـة الثانويـة    ) ٨١ ( وكيالً و) ٣٣٥(وقد بلغت عينة الدراسة   

وتوصــل الباحــث إلــى أن الــوكالء أفــراد عينــة الدراســة الــذين      .فــي واليــة أوهــايو األمريكيــة  
هم واسـتخدموا  اسـتفادوا مـن مـواهب     وأنجزوا الكثيـر فـي عملهـم وهـم علـى رأس العمـل               

إمكانــاتهم كانـــت فرصــتهم فـــي الترقيــة والـــشهرة أكبــر، وأن مـــستوى الرضــا الـــوظيفي      
بينما . لديهم أعلى من مستوى الرضا الوظيفي لدى الوكيالت عينة الدراسة في هذا المجال            

حققن الوكيالت أعلى مما حققه الوكالء في مستوى الرضا الوظيفي في مدارس المرحلـة       
   . ية أوهايو األمريكيةالثانوية في وال



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٣٨
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

العــبء الــوظيفي   "وعنوانهــا   ) MALE AND DAWN،2003( دراســة ميــل و داون  -٤
" والرضا الوظيفي ومفاهيم دور إعـداد مـدير أخـصائيين علـم الـنفس التربويـون فـي انجلتـرا                     

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العبء الوظيفي والرضا الوظيفي ومفاهيم دور إعداد             
 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية . صائيين علم النفس التربوي في انجلترا مدير أخ

 .أن المدير لديه اتجاه إيجابي نحو المهنة _ 
أن مستوى الرضا الوظيفي كـان عاليـا ًلـدى المـدير وأن المـدير يمتلـك الرضـا الـوظيفي                    _ 

 .الكلي عن عمله 
المـدير إال أن المـدير يـشعر بعـدم الرضـا      بالرغم من وجود الرضا الوظيفي الكلـي لـدى        _ 

 ويــشكل أيــضاً عــدم  ،الــوظيفي عــن ضــغط العمــل بــشكل خــاص مــع مــرور الــزمن   
 . الرضا الوظيفي لدى المدير في ضغط العمل وعالقته مع اإلدارة 

 التعليق على الدراسات السابقة
يتــضح ممــا ســبق مــن الدراســات الــسابقة التــي تــم عرضــها حــول الرضــا الــوظيفي لــدى   

أن هنـاك اتفاقـاً فيمـا بينهـا فـي بعـض الجوانـب، كمـا                 . مديري المدارس فـي التعلـيم العـام         
 :  اتضح أن هناك اختالفاً فيما بينها في بعض الجوانب األخرى، وهي كما يأتي

ـ اتفقت الدراسة الحالية مـع الدراسـات الـسابقة التـي استعرضـها الباحـث فـي هـدفها              
مــع .   ظيفي لــدى مــديري المــدارس فــي التعلــيم العــام وهــو التعــرف علــى مــستوى الرضــا الــو 

، حــصة )هـــ ١٤٢٢(  ، الرويلــي)م ١٩٩٤ (    الهــدهود،)م ١٩٩٢( العمــري  [  الدراســات الــسابقة 
وكـــذلك اتفقـــت الدراســـة الحاليـــة مـــع ) ]. هــــ١٤٢٤(  ، األغبـــري )م ٢٠٠٣ (  صـــادق وآخـــرون

للدراســة فــي قيــاس مــستوى  الدراســات الــسابقة فــي اســتخدام االســتبانة كــأداة رئيــسة  
،  صــــادق )هـــــ١٤٢٢(، الرويلــــي )م ١٩٩٤( ، الهــــدهود )م ١٩٩٢( العمــــري  [       .الرضــــا الــــوظيفي

 ].) هـ ١٤٢٧(  الرقيطي ،) م٢٠٠٦(  القاروط ،)هـ١٤٢٤(  ، األغبري )م ٢٠٠٣( وآخرون 
ــ واختلفــت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الــسابقة التــي استعرضــها الباحــث فــي         ـ

 : لنواحي التاليةا
ـــ أن الدراســة الحاليــة تهــدف إلــى التعــرف علــى مــستوى الرضــا الــوظيفي لــدى عينــة مــن  

 . مدينة الرياض في المتوسطة والثانوية مديري المدارس 
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المتوسـطة والثانويـة بمدينـة    ـ أن عينة الدراسة الحالية اقتصرت على مديري المدارس      
 .الرياض 

 األردن، وأما دراسة الهدهود فكانت في الكويـت،         في حين أجريت دراسة العمري في     
ودراسة ألركسن في الواليات المتحدة األمريكية، وأما دراسة الرويلي فكانت في الحـدود             

ن فــي دولــة ي وآخــر صــادقالــشمالية مــن المملكــة العربيــة الــسعودية، وقــد أجريــت دراســة  
 فقـد    والرقيطـي  ألغبـري  وأمـا دراسـة ا     ، وأما دراسة القاروط فقد أجريت في فلسطين       قطر،
 في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، علماً أن أفـراد العينـة لجميـع                اأجريت

هذه الدراسـات تتكـون مـن مـديري ومـديرات المـدارس فـي التعلـيم العـام، مـا عـدا دراسـة                         
 .  على المديرين فقطتهاألغبري فقد اقتصرت عين

 :  سات السابقة، ما يليفادت الدراسة الحالية من الدراأوقد 
 .ـ طريقة بناء أداة الدراسة

 .ـ اختيار منهج مناسب للدراسة
 .ـ بناء اإلطار النظري للدراسة
 .ـ اختيار عينة مناسبة للدراسة

 ـ اختيار أساليب المعالجة اإلحصائية للدراسة
 : على النحو التالي الدراسة ستعرض الباحث إجراءاتا:   إجراءات الدراسة

اتبـع الباحـث فـي هـذه الدراسـة المـنهج الوصـفي الـذي يقـصد بـه ذلـك                       : لدراسةمنهج ا 
النــوع مــن البحــوث الــذي يــتم بواســطته اســتجواب جميــع أفــراد مجتمــع البحــث أو عينــة      
كبيرة منهم، وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجـة وجودهـا              

هــ،  ١٤١٦العـساف،  (تنتاج األسـباب مـثالً   فقط، دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو اسـ  
 ). ١٩١ص 

لمتوســـطة مـــدارس االوبنـــاء عليـــه، تـــم وصـــف مـــستوى الرضـــا الـــوظيفي لـــدى مـــديري  
 . والثانوية 

 مــــدارسال الدراســــة مــــن جميــــع مــــديري مجتمــــع هــــذهتكــــون ي:  الدراســــةمجتمــــع
ــوزارة التربيــة وال      ــين التابعــة ل ــة للبن ــة الحكوميــة النهاري ــة  المتوســطة والثانوي ــيم بمدين تعل

) ٣٠٠(وقـد بلـغ عـددهم        ،هـ    ١٤٢٩/١٤٣٠  للعام الدراسي    ثاني في الفصل الدراسي ال    الرياض



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٤٠
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

وزارة (مديراً في المرحلة الثانوية     ) ٩٤( و   ،مديراً في المرحلة المتوسطة   ) ٢٠٦(منهم  . مديراً  
 مجتمـع اد  االسـتبانة علـى جميـع أفـر    وزيـع قـام الباحـث بت  وقـد  ) . هــ  ١٤٣٠ ،التربيـة والتعلـيم  

) ٩٠( و،مـديراً فـي المرحلـة المتوسـطة    ) ١٦٣( مـنهم    ،اسـتبانة ) ٢٥٣( وقد عاد منها     ،الدراسة
 .مديراً في المرحلة الثانوية 
 :خصائص مجتمع الدراسة

   يتــصف أفــراد مجتمــع الدراســة بعــدد مــن الخــصائص فــي ضــوء متغيــرات الدراســة،        
  ).١( يمكن توضيحها في الجدول رقم 

 ) ١( جدول رقم 
  لمتغيرات الدراسةيوضح الجدول توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً

 متغيرات  الدراسة التكرار النسبة المئوية

 تربوي ٢١١ ٨٣٫٤
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 :أداة الدراسة
 : استخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة وتكونت من قسمين 

لدراســة يتكــون هــذا القــسم مــن معلومــات عامــة عــن أفــراد عينــة ا  :  ـ القــسم األول   ١
 فــي مجــال )الــدورات(  البــرامج التدريبيــةتتعلــق بالمؤهــل الدراســي، وعــدد ســنوات الخبــرة،  

عمل بها، واسم الجامعـة التـي       ياإلدارة المدرسية، والمرحلة التعليمية، واسم المدينة التي        
 .تدرب فيهاي

عبـارة للتعـرف علـى مـستوى     )  ٥٠(يتكون هذا القسم من خمسين :  ـ القسم الثاني ٢
وطلـب الباحـث مـن أفـراد عينـة الدراسـة            . ضا الوظيفي لدى مديري مدارس التعليم العام      الر

 :  واحد من االختيارات التاليةأمام)      (   كل عبارة بوضع عالمةعن اإلجابة 
 . ـ عال٤    ـ متوسط ٣      ـ منخفض٢   ـ معدوم١

 :ليو قد تم تحديد فئات المقياس المتدرج الرباعي على النحو التا
   معدوم١٫٧٥  -  ١     -١
   منخفض٢٫٥٠ –  ١٫٧٦   -٢
   متوسط٣٫٢٥ –  ٢٫٥١  -٣
   عال٤  – ٣٫٢٦   -٤

 يمكن توضيحها في الجدول رقم      ،على خمسة محاور  ) ٥٠(وقد تم توزيع العبارات الـ      
)٢               . ( 

 )٢(جدول رقم 
 يوضح الجدول توزيع العبارات على محاورالدراسة
 اسم المحور عباراتعدد ال

  ـ طبيعة العمل١ )١١ إلى ١من  (١١

  ـ التعامل مع المعلمين٢ )٢١ إلى ١٢من  ( ١٠

 . ـ التعامل مع مشرفي اإلدارة المدرسية٣ )٣٢ إلى ٢٢من  (١١

  ـ المكانة االجتماعية٤ )٤١ إلى ٣٣من  (٩

  ـ الراتب الشهري٥ )٥٠ إلى ٤٢من  (٩

 



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٤٢
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

ء من بناء أداة الدراسـة فـي صـورتها األوليـة تـم قيـاس صـدقها                  بعد االنتها : صدق األداة 
 : كما يلي

 :)الظاهري(  المحكمينأ ـ صدق
 قــام الباحــث بعــرض أداة الدراســة علــى مجموعــة مــن المحكمــين مــن أعــضاء هيئــة   

مــن ذوي الخبــرة واالختــصاص مــن أعــضاء هيئــة    ثمانيــة محكمــين  التــدريس بلــغ عــددهم  
وقـد طلـب مـن المحكمـين إبـداء آرائهـم            .امعة الملك سعود  التدريس بكلية التربية في ج    

 : حول
 .ـ مدى وضوح عبارات االستبانة مع إجراء التعديل المقترح إن وجد

ـ مدى مالءمة عبارات االستبانة للمحور الـذي صـنفت فيـه مـع إجـراء التعـديل المقتـرح                    
 .إن وجد

 .ـ إضافة أي عبارات يرى المحكم أنها مناسبة للمحور
 .ي عبارات يرى المحكم أنها غير مناسبة للمحورـ حذف أ

وبعــد أن جمعــت آراء المحكمــين، قــام الباحــث بفحــصها ومقارنــة آراء المحكمــين     
 : حول عبارات االستبانة، فتوصل إلى ما يلي

 .ـ صالحية استبانة الدراسة لتطبيقها على أفراد العينة
ا وضـعت لقياسـه فـي كـل         ـ إبقاء العبـارات التـي اتفـق المحكمـون علـى أنهـا تقـيس مـ                 

 .محور من محاور االستبانة
ـ حذف العبارة التي اتفـق المحكمـون أو غـالبيتهم علـى عـدم مالءمتهـا للمحـور الـذي             

 .وضعت لقياسه أو أنها مكررة مع عبارة أخرى في نفس المحور
ـ تعديل صياغة بعض العبارات حسب رأي المحكمين لتكون أكثر وضوحاً وسـهولة       

 .راد عينة الدراسةوفهماً لدى أف
ويتضح مما تقدم أن االستبانة الحالية لهذه الدراسة تتصف بدرجة مناسبة مـن صـدق            

 .المحكمين، وعلى هذا يمكن اعتبارها أداة مناسبة للدراسة
 : ب ـ صدق االتساق الداخلي

 للتأكد من صـدق االتـساق الـداخلي ألداة الدراسـة اسـتخدم الباحـث معامـل االرتبـاط                  
يــاس العالقــة بــين درجــة كــل عبــارة والدرجــة الكليــة لكــل محــور مــن محــاور لبيرســون لق
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وهـذا  ) ٠٫٠٥(و ) ٠٫٠١(وقد جاءت عبارات االستبانة ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى            . األداة
والجـدول   .يدل على أن أداة الدراسة صادقة وتقيس الجوانب التي أعدت من أجل قياسها             

 . ألداة الدراسةيبين صدق االتساق الداخلي) ٣(رقم 
  )٣( جدول رقم 

يبين صدق االتساق الداخلي بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لكل محور من محاور 
 .االستبانة

 المحور الخامس المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول
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 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٤٤
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

 : ثبات أداة الدراسة
 Alpha(قام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبـات ألفـا كرونبـاخ    

Cronbach(    ،عن طريق الحاسب اآللي في مركز بحوث كلية التربية بجامعة الملك سعود ،
 :ت لمحاور أداة الدراسة الخمسة، وهييوضح معامل الثبا) ٤(والجدول رقم 

  )٤(  رقم جدول
 . ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانةمعامل

 الرقم االستبانة محاور الثبات معامل

 ١ العمل طبيعة ٠٫٨٣

 ٢  المعلمينمع التعامل ٠٫٨٧

 ٣  اإلدارة المدرسيةمشرفي مع التعامل ٠٫٨٣

 ٤  االجتماعيةالمكانة ٠٫٩٤

 ٥ الشهري الراتب ٠٫٨٨

   لالستبانةالكلي الثبات ٠٫٩٤

) ٠٫٦٩(تتـراوح بـين     ) ألفـا كرونبـاخ   (أن قيمـة معامـل الثبـات        ) ٤(يتضح من الجدول رقم     
وهــذه القيمــة تــشير إلــى أن معامــل ) ٠٫٩٠(، وأن معامــل الثبــات الكلــي لالســتبانة )٠٫٩٣(إلــى 

 ثبـــات أداة الدراســـة ثبــات االســـتبانة مرتفــع بدرجـــة عاليــة جـــداً، حيــث إن درجـــة معامــل     
 مــن أعــضاء هيئــة التــدريس فــي   ينمحكمــ) ٨ ( ثمانيــةالمرتفعــة باإلضــافة إلــى عرضــه علــى  

المجــال التربــوي، واستــشارة المختــصين فــي مجــال التحليــل اإلحــصائي فــي مركــز بحــوث    
كلية التربية بجامعة الملك سعود، ثم مراجعتها لغوياً قبـل صـياغتها النهائيـة، يمكـن أن               

 على صـدق أداة الدراسـة وصـالحيتها بحيـث يمكـن االعتمـاد عليهـا فـي تحقيـق                     يعتبر دليالً 
 .أهداف هذه الدراسة، وكذلك يمكن اعتبار هذه االستبانة أداة مناسبة للدراسة

 : أساليب المعالجة اإلحصائية
 : قام الباحث باعتماد أنسب األساليب اإلحصائية لطبيعة هذه الدراسة، وهي

 :سون   معامل ارتباط بير-١
 : معامل ثبات ألفاكرونباخ -٢



 

 

٤٥   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

لمعرفــة تكــرار اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى كــل عبــارة مــن  :  ـ التكــرارات  ٣
 .عبارات استبانة الدراسة

لوصف أفراد عينـة الدراسـة ولمعرفـة القيمـة النـسبية السـتجابات       :  ـ النسب المئوية ٤
 . الدراسة أفراد عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات استبانة

اسـتخدم الباحـث المتوسـط الحـسابي فـي هـذه الدراسـة        : ة الحسابيات ـ المتوسط ٥
لترتيب استجابات عينة الدراسة لعبارات استبانة الدراسـة ولتحديـد الفـروق فيمـا              

 .بينها، ولصالح من تكون من أفراد عينة الدراسة
فــي هــذه الدراســة  اســتخدم الباحــث االنحــراف المعيــاري   : ة المعياريــات ـ االنحرافــ   ٦

 .لمعرفة مدى التجانس ودرجة التشتت في وجهات نظر أفراد عينة الدراسة
فــي هــذه الدراســة لبيــان داللــة     ) ت(اســتخدم الباحــث اختبــار   : t.Test) ت( ـ اختبــار     ٧

ــراد ال   ــر أفـ ــات نظـ ــين وجهـ ــروق بـ ــةالفـ ــر دراسـ ــاه متغيـ ــة  تجـ المؤهـــل ( ات الدراسـ
 نــوع المبنــى  ، المرحلــة التعليميــة ،درســية التــدريب فــي مجــال اإلدارة الم ،الدراســي
 ) . عدد المعلمين في المدرسة ،المدرسي

ــاين    ٨ ــاين    :  ـ تحليــل التب ــار تحليــل التب فــي هــذه الدراســة   ) ف(اســتخدم الباحــث اختب
ــدى أفرادالدراســة     ــاختالف لمعرفــة مــستوى الفــروق ل ــرة فــي مجــال    ب ــر  الخب متغي

 .اإلدارة المدرسية
  ومناقشتها عرض النتائج

النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة ومناقــشتها، وهــي كمــا جــزء عــرض شمل هــذا اليــ
 : يأتي

  لمـديري  الكلـي وفقـاً لجميـع محاورالدراسـة    ما مستوى الرضـا الـوظيفي  : السؤال األول 
 بمدينة الرياض ؟  متوسطة والثانويةمدارس الال

جابات أفـراد   لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية ال         
. عينة الدراسة نحو درجـات مـستوى الرضـا الـوظيفي علـى كـل محـور مـن محـاور الدراسـة             

كما تم تربيب هذه المحاور حسب المتوسط الحسابي لكل محـور منهـا حـسب وجهـة                 
 .يوضح ذلك ) ٥(نظرأفراد عينة الدراسة، والجدول رقم  

 



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٤٦
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

  )٥(  رقم جدول
 راسة حسب الدلمحاور المتوسطات الحسابية ترتيب

 .الرضا الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة مستوى

 بيرتتال
 الحسابي المتوسط

 لمحاور الدراسة
 حورالم الدراسة محاور

 ٢  مع المعلمينالتعامل ٣٫٣٨ ١

٣٫٠٣ ٢ 
 مع مشرفي اإلدارة التعامل

 المدرسية
٣ 

 ١ طبيعة العمل ٢٫٧٣ ٣

 ٤ المكانة االجتماعية ٢٫٦٩ ٤

 ٥ هري الشالراتب ٢٫٤٤ ٥

٢٫٨٧ 
 الحسابي العام المتوسط

 لجميع محاور الدراسة

 : ما يلي)  ٥ (يتضح من الجدول رقم 
ترتيب محاور الدراسة حسب مستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة التي             ـ

 .جاءت مرتبة تنازلياً حسب قيم المتوسطات الحسابية
  .)٣٫٣٨( ن بمتوسط حسابيجاء بالمرتبة األولى محور التعامل مع المعلمي ـ
محــور التعامــل مــع مــشرفي اإلدارة المدرســية بمتوســط  جــاء  المرتبــة الثانيــة فــيو ـ

 .  )٣٫٠٣(حسابي 
 ).٢٫٧٣( بمتوسط حسابي طبيعة العملالمرتبة الثالثة محورفي و ـ
 ).٢٫٦٩( بمتوسط حسابي المكانة االجتماعية محور جاءالمرتبة الرابعةبو ـ
 . )٢٫٤٤(  بمتوسط حسابي فقد جاء بالمرتبة الخامسةشهريلب اوأما محور الرات ـ

مـــديري المـــدارس ل يتـــضح أن مـــستوى الرضـــا الـــوظيفي   )٥(رقـــم وفـــي ضـــوء الجـــدول 
 ويؤكـــد ذلـــك اعلـــى جميـــع محـــاور الدراســـة بـــصفة عامـــة متوســـطالمتوســـطة والثانويـــة 

ويرجـع  .  )٤(ل ـمـن أصـ  ) ٢٫٨٧(  الـذي بلـغ    الحسابي العام لجميع محـاور الدراسـة      المتوسط  



 

 

٤٧   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

السبب في ذلك إلـى أن محـاور الدراسـة الخمـسة تعتبـر عوامـل مـساعدة لزيـادة مـستوى                      
 وعلــى هــذا األســاس كــان المتوســط الكلــي لمــستوى الرضــا الــوظيفي لــدى  .الرضــا الــوظيفي

 . أفراد عينة الدراسة متوسطاً على محاور الدراسة الخمسة
و نتيجــة دراســة ) هـــ١٤٢٢(ســة الرويلــي و تتفــق نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة درا  

و تختلـف نيتجـة الدراسـة    . حيث جـاء مـستوى الرضـا الـوظيفي متوسـطاً       ) م٢٠٠٦(القاروط  
و . حيـث جـاء مـستوى الرضـا الـوظيفي منخفـضاً           ) هـ١٤٣٠(الحالية مع نتيجة دراسة حكيم      

دراسـة  و نتيجـة    ) م١٩٩٢(كذلك تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسـة العمـري            
حيث جاء مستوى الرضا الوظيفي لـدى   ) هـ١٤٣١( و نتيجة دراسة السميح      ،)هـ١٤٢٤(األغبري  

 .المديرين مرتفعاً
ما مستوى الرضا الوظيفي لمديري المدارس المتوسطة والثانوية لكـل          : السؤال الثاني   

ــة  ــل ( محاورالدراسـ ــة العمـ ــين  ،طبيعـ ــع المعلمـ ــل مـ ــشرفي اإلدارة   ، التعامـ ــع مـ ــل مـ  التعامـ
 ؟ )  الراتب الشهري ، المكانة االجتماعية،لمدرسيةا

لإلجابــــة عــــن هــــذا الــــسؤال قــــام الباحــــث بحــــساب التكــــرارات والنــــسب المئويــــة   
جابات أفراد الدراسة نحو درجات مستوى الرضا الـوظيفي علـى           إلوالمتوسطات الحسابية   

بـارات  كمـا تـم ترتيـب هـذه الع        . كل عبارة مـن العبـارات التـي تخـص محـور طبيعـة العمـل               
والجـدول  . حسب المتوسط الحسابي لكل عبارة منها حسب وجهة نظر أفراد الدراسـة       

 . يوضح ذلك)   ٦ (رقم 



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٤٨
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

  )٦( جدول رقم 
 يوضح التكرارات والنسب المئوية و المتوسطات الحسابية
 إل جابات أفراد  الدراسة نحو درجات مستوى الرضا الوظيفي

 .مرتبة تنازلياً  عن كل عبارة من العبارات التي تخص محور طبيعـة العــمل
 مستوى الرضا الوظيفي

 معدوم منخفض متوسط عال
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الشعور 
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٤٫٧ ١٢ 

٣٫٥ ٠٫٨ ٢
٦

 

١ 

٨ 

مالءمة المبني 

 المدرسي

من حيث 

استعيابه 

 للطالب

٣١ ٧٩
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٣٢ ٨٢
٫٤

 

٢٩ ٧٥
٫٦

 

٢٫٩ ٥٫١ ١٣
١

 

٢ 

٧ 

إمكانية تجريب 

أساليب إدارية 

 .حديثة

٢٢ ٥٧
٫٥

 

٤٧ ١٢١
٫٨

 

٢٥ ٦٤
٫٣

 

٢٫٨ ٤٫٣ ١١
٩

 

٣ 

١٠ 

إمكانية 

الحصول على 

فرص تدريب 

 أثناء الخدمة

١٧ ٤٣
٫٠

 ٤٩ ١٢٦
٫٨

 

٢٨ ٧٣
٫٩

 

٢٫٨ ٤٫٠ ١٠
٠

 

٤ 



 

 

٤٩   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 مستوى الرضا الوظيفي

 معدوم منخفض متوسط عال

رة
عبا
م ال
رق

 

 العبـــارات

بي % ك % ك % ك % ك
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٤ 

مالءمة حجرات 

الدراسة 

 للتدريس

٢٨ ٧١
٫١
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٫٠

 

٨٫ ٢١
٣
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٩

 

٥ 

٩ 

مستوى األمن 

الوظيفي في 

 إدرارة المدرسة
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٫٨

 

٤٧ ١٢١
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٣
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٦ 

١ 
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 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٥٠
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

 مستوى الرضا الوظيفي

 معدوم منخفض متوسط عال

رة
عبا
م ال
رق

 

 العبـــارات
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لح
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١١ 

إمكانية 

الحصول على 

ص مواصلة فر

 الدراسات العليا

١٠٫ ٢٦
٣

 

٢٠ ٥٢
٫٦

 

٤١٫ ١٠٤
١

 ٢٦ ٦٨
٫٩

 ٢٫١
٤

 

١١ 

 :مايلي  ) ٦(يتضح من الجدول رقم 
منهــا عبــارة واحــدة وهــي  ،تكــون محورطبيعــة العمــل مــن إحــدى عــشرة عبارة :   أوالً 

-٤-١٠-٧-٨( أما العبارات الثمانية وهي     . فأنها جاءت بمستوى رضا عال       ) ٢( عبارة رقم 
ــد جـــاءت بمـــستوى رضـــا متوســـط    ) ٦-٣-١-٩ فأنهـــا جـــاءت  )١١-٥( وأمـــا العبـــارتين  ،فقـ

وأخيرا لم تحصل أي عبارة من عبارات محور طبيعة العمـل علـى        . بمستوى رضا منخفض    
وهــذا يعنـي أن جميـع العبـارات التــى    . مـستوى رضـا معـدوم مـن وجهــة نظـر أفـراد الدراسـة       

 ، متوســـط،يفي فيهـــا عـــال وردت فـــي محـــور طبيعـــة العمـــل كـــان مـــستوى الرضـــا الـــوظ      
وأن المــديرين فــي المــدارس المتوســطة والثانويــة بمدينــة الريــاض يتمتعــون         . ومــنخفض 

 . وذلك من وجهة نظرأفراد الدراسة ،بمستوى رضا وظيفي متفاوت فيما بينهم
ــا  تــراوح المتوســط الحــسابي لمــستوى الرضــا الــوظيفي فــي محــور طبيعــة العمــل    : ثانيً

وعلــى هــذا تــراوح مــستوى الرضــا الــوظيفي لهــذه  العبــارات بــين         ) ٣،٥٦( وبــين  ،)٢،١٤(بــين
 . وبين عال ،منخفض
 :أن مستوى الرضا الوظيفي كان عالياً لدى أفراد الدراسة في العبارة التالية: ثالثاً

" الــشعور بالــسعادة عنــد تأديــة المهــام الوظيفيــة  "وهــي ) ٢(فقــد جــاءت العبــارة رقــم  
وقد يرجع الـسبب فـي   ) . ٣٫٥٦( حسابيال ها متوسطل ٍ بلغ  وبدرجة رضا عابالمرتبة األولى  

 مهـــام اإلدارة أو أنهـــم يفهمـــون ذلـــك إلـــى أن أفـــراد عينـــة الدراســـة يحبـــون أعمـــالهم،       
المدرســية أو أن المــديرين يمارســون العالقــات اإلنــسانية مــع أفــراد اإلدارة المدرســية فــي     

 بـــين مـــدير المدرســـة وأفـــراد المدرســـة بدرجـــة عاليـــة، فنـــتج عنهـــا بنـــاء عالقـــات إيجابيـــة 
أو ربما يكون شعور مدير المدرسة بأنه أدى األمانة التي عليـه تجـاه الطـالب وقـد       . المدرسة
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ــوا رجــال           ســاهم فــي تــوجيههم وإرشــادهم إلــى الطريــق الــصحيح فــي تنــشئتهم ليكون
 .المستقبل
ــار      : رابعــاً  ــدى أفــراد الدراســة فــي العب ــوظيفي كــان متوســطاً ل ات أن مــستوى الرضــا ال

 : التالية

 .مالءمة المبنى المدرسي من حيث استيعابه للطالب ) : ٨( العبارة رقم  -١

 .إمكانية تجريب أساليب إدارية حديثة  ) : ٧( العبارة رقم  -٢

 .إمكانية الحصول على فرص تدريب أثناء الخدمة ) : ١٠( العبارة رقم  -٣
 . مالءمة حجرات الدراسة للتدريس ) : ٤( العبارة رقم  -٤

 .مستوى األمن الوظيفي في إدارة المدرسة ) : ٩( ة رقم العبار -٥
 .كثرة األعمال اإلدارية والفنية تحقق المتعة  ) : ١( العبارة رقم  -٦

 . يوفر لك عمل مدير مدرسة الراحة والطمأنينة ) : ٣( العبارة رقم  -٧

 .مالءمة غرفة المعلمين في المدرسة  ) : ٦( العبارة رقم  -٨
مالءمـة المبنــى المدرســي مــن حيــث اســتيعابه  " وهــي  ) ٨(  فقـد حــازت العبــارة رقــم  -

وقد يعود السبب فـي ذلـك إلـى          ) . ٢٫٩١( على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ       " للطالب  
أن مستوى الرضا الوظيفي متوسطاً لدى أفردالدراسة على هذه العبارة ألن مباني المـدارس        

مبـانٍ حكوميـة تكـون واسـعة وبنائهـا جيـد            المتوسطة والثانوية في مدينة الرياض أغلبهـا        
وتكون فصولها كبيرة تستوعب أعداد الطالب الكبيرة في المدرس المتوسطة والثانويـة     

 .بمدينة الرياض

بالمرتبـة  " إمكانيـة تجريـب أسـاليب إداريـة حديثـة         "وهـي   ) ٧(ـ وقد جاءت العبارة رقـم       
ساليب اإلدارية الحديثة تساهم ويعزى ذلك إلى أن األ    ). ٢٫٨٩(الثالثة بمتوسط حسابي بلغ     

وقــد . فــي حــل المــشكالت التــي تواجــه المــديرين فــي مهــام عملهــم فــي اإلدارة المدرســية 
يرجع السبب في ذلك إلى أن المديرين أفراد  الدراسة يشعرون بأهمية تجريـب األسـاليب                

 .اإلدارية الحديثة وفائدتها لتطوير العمل اإلداري المدرسي

" إمكانية الحصول على فرص تدريب أثنـاء الخدمـة  "وهي ) ١٠(رقم  فقد حازت العبارة    ـ  
 الرضـا الـوظيفي   ويمكـن أن يرجـع ذلـك   ). ٢٫٨٠( بمتوسط حسابي بلـغ   رابعةعلى المرتبة ال  
 إلى أن أفراد  الدراسة حصلوا على فـرص تـدريب أثنـاء الخدمـة فـي مجـال اإلدارة                     المتوسط



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٥٢
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

ا حصلوا على فرص التدريب أثنـاء الخدمـة         وقد يرجع السبب إلى أن المديرين إذ      . المدرسية
يكون لهـم دافعـاً فـي تطـوير أنفـسهم فـي االطـالع علـى المـستجدات التربويـة والتجـارب                   

ــره فــي تطــوير اإلدارة المدرســية         ــوي وهــذا يرجــع أث ــة فــي المجــال الترب ــرى  . اإلداري وربمــا ي
هم وفي نفس الوقـت     المديرون أن التدريب أثناء الخدمة في غاية األهمية ألنه يحقق رغبات          

 .يزيد من النمو المهني لديهم الذي يساعدهم على األداء المتميز لمهامهم اإلدارية
 J    بالمرتبـــة " مالءمــة حجـــرات الدراســة للتـــدريس  " وهـــي ) ٤(و جــاءت العبـــارة رقــم

و قــد يعــود الــسبب فــي ذلــك إلــى أن مــستوى الرضــا     ). ٢٫٧٩(الخامــسة بمتوســط حــسابي  
 ألن حجـــرات الدراســـة أغلبهـــا تكـــون حجـــرات  ،اد الدراســـةالـــوظيفي متوســـطاً لـــدى أفـــر

ــة         ــرة فــي المــدارس المتوســطة و الثانوي ــرة تــستوعب أعــداد الطــالب الكبي واســعة و كبي
 .بمدينة الرياض

بالمرتبـة  " مـستوى األمـن الـوظيفي فـي إدارة المدرسـة         "وهـي   ) ٩(ـ وجاءت العبارة رقم     
الـسبب فـي ذلـك إلـى أن نظـام وزارة       وربما يرجع ).٢٫٧٦(ة بمتوسط حسابي بلغ    سادسال

الخدمة المدنية يساعد الموظف على االسـتمرار فـي وظيفتـه، ألن النظـام يمنـع االسـتغناء                  
عن الموظف، ما لم يرتكب محضوراً يفصل بسببه عن العمل، وهذا يجعل مدير المدرسة        

لـوظيفي لـدى   أكثر استقراراً، وأطمئناناً على وظيفته، وقد يساهم في زيادة مستوى األمـن ا       
 .أفراد الدراسة

أن مستوى الرضا الـوظيفي كـان منخفـضاً لـدى أفـراد  الدراسـة فـي العبـارتين                    : خامساً  
 :التاليتين

بالمرتبـة  " كفايـة خـدمات الـسكرتارية فـي المدرسـة     "وهـي   ) ٥(ـ وجاءت العبـارة رقـم       
 عـدم   وقـد يعـود الـسبب فـي ذلـك إلـى           ). ٢٫٢٠( حيث بلغ المتوسـط الحـسابي لهـا          ،ةعاشرال

ارتيــاح المــديرين مــن الخــدمات الــسكرتارية لقــصورها وعــدم تلبيتهــا إلــى أعمــال اإلدارة          
وربما يكون السبب وجود خلل واضح . المدرسية أي تقصيرها في أداء المهام المناطة بها       

ــه لألعمــال         فــي الــسكرتير نفــسه لعــدم حــضوره مبكــراً أو انــصرافه مبكــراً أو عــدم تأديت
، وهذا قد يؤدي إلى ضعف دافعية مدير المدرسة إلى أداء المهام        المدرسية بصورة صحيحة  

 .المنوطة به في اإلدارة المدرسية
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" إمكانية الحصول على فرص مواصـلة الدراسـات العليـا     "وهي  ) ١١(جاءت العبارة رقم    ـ  
وربمـا يعـزى ذلـك     ). ٢٫١٤(ي  ـاألخيرة، حيث بلـغ متوسـطها الحـساب       وعشر  الحادية  بالمرتبة  

ص مواصلة الدراسات العليا ومحدوديتها لدى المديرين عينة الدراسة، وقـد ينـتج             إلى قلة فر  
عن قلة فـرص مواصـلة الدراسـات العليـا أن مـدير المدرسـة ال يـستطيع معرفـة االتجاهـات                      
الحديثــة فــي اإلدارة، وبالتــالي ال يــستطيع تطبيقهــا، وربمــا يكــون مــدير المدرســة غيــر قــادر   

 . في مجال اإلدارة المدرسيةعلى مالحقة التطورات الجديدة
 وفقاً  متوسطة والثانوية مدارس ال الما مستوى الرضا الوظيفي لمديري       :لث  السؤال الثا 

  ؟ بمدينة الرياضللتعامل مع المعلمين
لإلجابــــة عــــن هــــذا الــــسؤال قــــام الباحــــث بحــــساب التكــــرارات والنــــسب المئويــــة   

ت مستوى الرضا الـوظيفي علـى       ابات أفراد الدراسة نحو درجا    إلجوالمتوسطات الحسابية   
كمــا تــم ترتيــب هــذه . كــل عبــارة مــن العبــارات التــي تخــص محــور التعامــل مــع المعلمــين  

. العبارات حسب المتوسط الحسابي لكل عبارة منها حسب وجهة نظر أفـراد الدراسـة              
 .يوضح ذلك )  ٧ (والجدول رقم 



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٥٤
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

  )٧( جدول رقم 
 ات الحسابية  إل جابات أفراد  الدراسة نحويوضح التكرارات والنسب المئوية و المتوسط

الرضا الوظيفي مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من العبارات التي تخص  درجات مستوى
 . المعلــمينمع التعاملمحور 

 مستوى الرضا الوظيفي

 معدوم منخفض متوسط عال

رة
عبا
م ال
رق

 

 العبـــارات

بي % ك % ك % ك % ك
سا
لح
ط ا
س
متو
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ب
رتي
الت

 

٢١ 

مستوى سعيك 

في حل 

المشكالت بين 

 المعلمين

١ ٣٫٥٨ _ _ ٢٫٠ ٥ ٣٨٫٣ ٩٧ ٥٩٫٧ ١٥١ 

١٤ 

مستوى التعامل  

مع المعلمين 

القدامى في 

المدرسه 

 نفسها

٢ ٣٫٥٤ ٠٫٨ ٢ ٤٫٠ ١٠ ٣٥٫٦ ٩٠ ٥٩٫٧ ١٥١ 

١٣ 

 التعاون مستوى

بينك وبين 

زمالئك 

 .المعلمين

 م٢ ٣٫٥٤ _ _ ٢٫٤ ٦ ٤١٫١ ١٠٤ ٥٦٫١ ١٤٢

١٦ 

يرتبط أعضاء 

هيئة التدريس 

في المدرسة 

بعالقات 

 إنسانيةمتميزة

٤ ٣٫٤٨ ٠٫٤ ١ ٦٫٣ ١٦ ٣٨٫٣ ٩٧ ٥٤٫٥ ١٣٨ 
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 مستوى الرضا الوظيفي

 معدوم منخفض متوسط عال

رة
عبا
م ال
رق

 

 العبـــارات

بي % ك % ك % ك % ك
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ب
رتي
الت

 

١٥ 

مستوى التعامل 
مع المعلمين 

الجدد في 
المدرسة 
 نفسها

٥ ٣٫٤٥ ٠٫٤ ١ ٥٫٥ ١٤ ٤٣٫١ ١٠٩ ٥١٫٠ ١٢٩ 

١٧ 

 التعامل مستوى
بين المعلمين 

 .أنفسهم 
٨٫٣ ٢١ ٤٢٫٣ ١٠٧ ٤٩٫٠ ١٢٤ - 

 

- 

 

٦ ٣٫٤١ 

٢٠ 

 حضور مستوى
المعلمين إلى 
 .المدرسة

٧ ٣٫٣٧ _ _ ٥٫٥ ١٤ ٥١٫٨ ١٣١ ٤١٫٩ ١٠٦ 

١٨ 

مستوى سعي 
المعلمين ألن 
يكونوا قدوه 
 حسنة

٨ ٣٫١٨ ٠٫٨ ٢ ١٣٫٠ ٣٣ ٥٣٫٤ ١٣٥ ٣٢٫٨ ٨٣ 

١٢ 

مستوى 
اعتراف زمالئك 

با لجهد الذي 
 تبذله في العمل

٩ ٣٫١٥ ٠٫٤ ١ ١٤٫٦ ٣٧ ٥٣٫٨ ١٣٦ ٣٠٫٧ ٧٧ 

١٩ 

 التزام مستوى
المعلمين 

بأوقات الدوام 
 .الرسمي

١٠ ٣٫٠٨ ١٫٦ ٤ ١٢٫٦ ٣٢ ٦١٫٧ ١٥٦ ٢٣٫٧ ٦٠ 

 :                                      مايلي  ) ٧(    يتضح من الجدول رقم 
 منهــا ســبع عبــارات ،تكــون محــور التعامــل مــع المعلمــين مــن عــشرة عبــارات:      أوال

أمــا العبــارات الثالثــة .فأنهــا جــاءت بمــستوى رضــا عــال ) ٢٠ -١٧-١٥-١٦-١٣-١٤-٢١(وهــي 



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٥٦
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

وأخيــراً لــم تحــصل أي  . فأنهــا جــاءت بمــستوى رضــا متوســط    ) ١٩ - ١٢ -١٨(الباقيــة وهــي  
عبارة  من عبارات محور التعامل مع المعلمين على مستوى رضـا مـنخفض أو معـدوم مـن                   

 التـى وردت فـي محـور التعامـل        وهـذا يعنـي أن جميـع العبـارات        . وجهة نظرا أفراد الدراسـة      
ــا عـــال   ــا الـــوظيفي فيهـ وأن المـــديرين فـــي .  ومتوســـط ،مـــع المعلمـــين كـــان مـــستوى الرضـ

المـــدارس المتوســـطة والثانويـــة  بمدينـــة الريـــاض يتمتعـــون بمـــستوى متفـــاوت مـــن الرضـــا  
 . وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة ،الوظيفي فيما بينهم

ستوى الرضــا الــوظيفي فــي محــور التعامــل مــع      تــراوح المتوســط الحــسابي لمــ   : ثانيــا 
وعلـــى هـــذا تـــراوح مـــستوى الرضـــا الـــوظيفي لهـــذه  ) ٣٫٥٨( وبـــين  )  ٣٫٠٨(  المعلمـــين بـــين 

 . وبين عال ،العبارات بين متوسط
 :أن مستوى الرضا الوظيفي كان عالياً لدى أفراد الدراسة في العبارات التالية: ثالثا ً

 .يك في حل المشكالت بين المعلمينمستوى سع) : ٢١(العبارة رقم  -١
 .مستوى التعامل مع المعلمين القدامى في المدرسة نفسها  ) : ١٤( العبارة رقم  -٢

 .مستوى التعاون بينك وبين زمالئك المعلمين ) : ١٣( العبارة رقم  -٣

يرتبط أعضاء هيئة التـدريس فـي المدرسـة بعالقـات إنـسانية              ) : ١٦( العبارة رقم    -٤
 .متميزة

 .مستوى التعامل مع المعلمين الجدد في المدرسة نفسها  ) : ١٥(  رقم العبارة -٥

 .مستوى التعامل بين المعلمين أنفسهم ) : ١٧( العبارة رقم  -٦

 .مستوى حضور المعلمين إلى المدرسة ) : ٢٠( العبارة رقم  -٧
" مستوى سعيك في حل المـشكالت بـين المعلمـين         "وهي  ) ٢١(ـ وجاءت العبارة رقم     

 وربمـا يرجـع الـسبب فـي ذلـك إلـى أن المـديرين          ،)٣٫٥٨( بمتوسـط حـسابي      ولـى ألبالمرتبة ا 
 فعالً يعطـون وقتـاً كافيـاً لحـل مـشكالت المعلمـين، وهـذا األمـر يعتبـر أمـراً                      ، الدراسة أفراد

 وهـذا قـد يـساهم فـي تطــوير أداء     ،طبيعيـاً إذا قـام بـه مـدير المدرسـة ألنـه مـن صـلب أعمالـه         
 .اإلدارة المدرسية

مـستوى التعامـل مـع المعلمـين القـدامى فـي المدرسـة        "وهـي  ) ١٤(لعبارة رقم  جاءت ا ـ
ــة ال" نفــسها ــةبالمرتب ــى أن     ). ٣٫٥٤( بمتوســط حــسابي  ثاني وقــد يعــزى الــسبب فــي ذلــك إل
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المديرين يتعاملون مع المعلمين القدامى بدرجة عالية من العالقات اإلنسانية الجيـدة وقـد          
 .المشاركة في اتخاذ القرارات اإلدارية المدرسيةيفسح المديرين المجال للمعلمين في 

ــارات       : رابعــاً  ــدى أفــراد الدراســة فــي العب ــوظيفي كــان متوســطاً ل أن مــستوى الرضــا ال
 : التالية

 . مستوى سعي المعلمين ألن يكونوا قدوة حسنة ) : ١٨( العبارة رقم  -١
 .لعمل مستوى اعتراف زمالئك بالجهدالذي تبذله في ا ) : ١٢( العبارة رقم   -٢

 .مستوى التزام المعلمين بأوقات الدوام الرسمي ) : ١٩( العبارة رقم  -٣
بالمرتبــة " مــستوى ســعي المعلمــين ألن يكونــوا قــدوة حــسنة ) "١٨(ـــ وجــاءت العبــارة 

وقد يرجع سبب ذلك إلى أن المعلمين فعالً يسعون ألن          .  )٣٫١٨(ة بمتوسط حسابي    ثامنال
ة أو زمالئهـم المعلمـين أو الطـالب أو أوليـاء أمـور              يكونوا قدوة حـسنة أمـام مـدير المدرسـ         

ــرة، وقــد يــرى المــديرين أن المعلمــين         الطــالب، ويؤكــد ذلــك موافقــة أفــراد الدراســة الكبي
يمتلكون هذه الصفة الشخصية الجيدة بدرجة عالية تساعدهم على التميز في عالقاتهم   

 التميز لـدى المعلمـين فـي    اإلنسانية داخل المدرسة، وربما تساهم هذه الصفة الجيدة على      
 .أدائهم التدريسي

مــستوى اعتــراف زمالئــك بالجهــد الــذي يبذلــه فــي  "وهــي  ) ١٢(  وجــاءت العبــارة رقــم -
وقد يعـود الـسبب فـي ذلـك الـى عـدم         ) . ٣٫١٥( بمتوسط حسابي    ،بالمرتبة التاسعة " العمل  

 بهــا أو ربمــا  معرفــة المعلمــين بمهــام مــديري المــدارس الكثيــرة والكبيــرة التــى يقومــون      
ــه مــديري           ــى ضــعف إدراك المعلمــين بالدورالكبيرالــذي يقــوم ب يرجــع الــسبب فــي ذلــك إل
المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض أما لبعـدهم عـن أعمـال اإلدارة المدرسـية أو              
لضعف مشاركتهم في صنع القرار المدرسي وإتخاذه أو أن يكون تعيين  هؤالء المعلمين      

درسة أمـا أن يكـون منـتقآل إليهـا مـن مدرسـة أخـرى أوأن يكـون معلـم جديـد           حديثأ في الم 
 .  حديث التعيين في مهنة التعليم 

" مـستوى التـزام المعلمــين بأوقـات الـدوام الرســمي    "وهـي  ) ١٩(ــ وجـاءت العبـارة رقــم    
وقــد يرجــع الــسبب فــي ذلــك أن   ). ٣٫٠٨( بالمرتبــة العاشــرة واألخيــرة، بمتوســط حــسابي  

يواجهــون مــشاكل تجــاه المعلمــين والتــزامهم بأوقــات الــدوام الرســمي، وأن  المــديرين ال 



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٥٨
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

المعلمــين ملتــزمين بأوقــات الــدوام الرســمي فــي أوقــات الحــضور الــصباحي، وكــذلك وقــت  
 .االنصراف من المدرسة في نهاية الدوام اليومي

اً  وفقـ  متوسطة والثانويـة  مدارس ال الما مستوى الرضا الوظيفي لمديري      : رابعالسؤال ال 
 ؟ بمدينة الرياضللتعامل مع مشرفي اإلدارة المدرسية

 الــــسؤال قــــام الباحــــث بحــــساب التكــــرارات والنــــسب المئويــــة   هــــذالإلجابــــة عــــن
جابات أفراد الدراسة نحو درجات مستوى الرضا الـوظيفي علـى           والمتوسطات الحسابية إل  

كمـا تـم   . رسـية كل عبارة من العبارات التي تخص محور التعامل مع مشرفي اإلدارة المد        
ترتيــب هــذه العبــارات حــسب المتوســط الحــسابي لكــل عبــارة منهــا حــسب وجهــة نظــر  

 . يوضح ذلك)  ٨ (والجدول رقم . أفراد الدراسة
  )٨( جدول رقم 

يوضح التكرارات والنسب المئوية و المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد  الدراسة نحو 
 عن كل عبارة من العبارات التي تخص درجات مستوى الرضا الوظيفي مرتبة تنازلياً

 . مع مشــرفي اإلدارة المدرسيةالتعامل محور
 مستوى الرضا الوظيفي

 معدوم منخفض متوسط عال
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م ال
رق
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٢٧ 

 ثقة مستوى
المشرف 
بإدارتك 
ألعمالك 
 .الوظيفية

١ ٣٫٣٧ _ _ ٧٫٥ ١٩ ٤٧٫٤ ١٢٠ ٤٣٫٩ ١١١ 

٢٢ 
مستوى تعامل 
مشرف اإلدارة 
 المدرسية

٢ ٣٫٣٠ ١٫٦ ٤ ٩٫١ ٢٣ ٤٥٫٨ ١١٦ ٤١٫٥ ١٠٥ 

٢٣ 

 المشرف يقدر
الجهد الذي 

تبذله في 
 .عملك

٣ ٣٫٢٢ ٢٫٠ ٥ ١٥٫٤ ٣٩ ٤١٫١ ١٠٤ ٤١٫١ ١٠٤ 
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 مستوى الرضا الوظيفي

 معدوم منخفض متوسط عال

رة
عبا
م ال
رق

 

 العبـــارات

بي % ك % ك % ك % ك
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ب
رتي
الت

 

٢٤ 

هناك تعاون 

بناء مع مشرف    

 اإلدارةالمدرسية

٤ ٣٫١٩ ١٫٦ ٤ ١٧٫٠ ٤٣ ٤١٫٩ ١٠٦ ٣٩٫٥ ١٠٠ 

٢٥ 

 فهم مستوى

المشرف 

المشكالت التي 

تواجهك في 

 اإلدارة

 .المدرسية

٥ ٣٫١٦ ٢٫٨ ٧ ١٥٫٠ ٣٨ ٤٥٫٥ ١١٥ ٣٦٫٨ ٩٣ 

٢٩ 

 مستوى

توجيهات 

مشرف اإلدارة 

 .المدرسية

٦ ٣٫١٠ ١٫٢ ٣ ١٣٫٨ ٣٥ ٥٦٫٩ ١٤٤ ٢٦٫١ ٦٦ 

٣١ 

 أو مستوى

درجة األعمال 

التي يطلبها 

 .المشرفمنك 

٧ ٣٫٠٥ ٠٫٤ ١ ١٥٫٤ ٣٩ ٦١٫٣ ١٥٥ ٢٠٫٩ ٥٣ 

٢٦ 

 حصولك مستوى

على إشراف 

إداري كاف من 

 مشرفينقبل 

 .مؤهلين

٨ ٢٫٩٠ ٣٫٢ ٨ ٢٤٫٩ ٦٣ ٥١٫٠ ١٢٩ ٢٠٫٩ ٥٣ 



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٦٠
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

 مستوى الرضا الوظيفي

 معدوم منخفض متوسط عال

رة
عبا
م ال
رق

 

 العبـــارات

بي % ك % ك % ك % ك
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ب
رتي
الت

 

٣٢ 

مستوى التوازن 

بين مايطلبه 

المشرف من 

أعمال إدارية 

وما يتوفرمن 

 إمكانات مادية

٩ ٢٫٧٩ ٣٫٢ ٨ ٢٨٫١ ٧١ ٥٤٫٢ ١٣٧ ١٣٫٤ ٣٤ 

٢٨ 
يفرض 

 هالمشرف رأي
١٠ ٢٫٦٤ ٧٫١ ١٨ ٣٦٫٠ ٩١ ٤١٫٩ ١٠٦ ١٤٫٢ ٣٦ 

٣٠ 

 التدخل مستوى

من قبل 

المشرف في 

مسؤولياتك 

 .اإلدارية

١١ ٢٫٦٢ ٥٫٩ ١٥ ٣٦٫٤ ٩٢ ٤٣٫٥ ١١٠ ١١٫٥ ٢٩ 

 :  ما يلي  )  ٨( يتضح من الجدول رقم 
 ،تكون محور التعامل مع مـشرفي اإلدارة المدرسـية مـن إحـدى عـشرة عبـارات                : أوالً  

أمـا العبـارات التـسع الباقيـة        . فأنها جاءت بمستوى رضا عـال       ) ٢٢ -٢٧( تين هما   منها عبار 
. فأنهــا جــاءت بمــستوى رضــا متوســط     ) ٣٠- ٢٨ -٣٢ -٢٦-٣١-٢٩-٢٥-٢٤-٢٣(وهــي  

وأخيراً لم تحصل أي عبارة  من عبارات هذا المحور على مستوى رضا منخفض أو معـدوم                 
ن جميـع عبـارات محـور التعامـل مـع مـشرفي             وهـذا يعنـى أ    . من وجهة نظر أفراد الدراسـة       

وأن المــديرين فــي .  ومتوســط ،اإلدارة المدرســية كــان مــستوى الرضــا الــوظيفي فيهــا عــال  
المــدارس المتوســطة والثانويــة بمدينــة الريــاض عنــدهم مــستوى الرضــا الــوظيفي متفــاوت    

 . وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة ،فيما بينهم
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ابي لمـــستوى الرضـــا الـــوظيفي فـــي محـــور التعامـــل مـــع تـــراوح المتوســـط الحـــس: ثانيــا 
ــين    ــية بـ ــشرفي اإلدارة المدرسـ ــين ) ٢،٦٢(مـ ــا    ) ٣،٣٧( وبـ ــستوى الرضـ ــراوح مـ ــذا تـ ــى هـ وعلـ

 . وبين عال ،الوظيفي لعبارات هذا المحور بين متوسط
 :أن مستوى الرضا الوظيفي كان عالياً لدى أفراد الدراسة في العبارتين التاليتين: ثالثاً  

 .مستوى ثقة المشرف بإدارتتك ألعمالك الوظيفية ) : ٢٧( بارة رقم الع -١
 .مستوى تعامل مشرف اإلدارة المدرسية ) : ٢٢( العبارة رقم  -٢

مــستوى ثقــة المــشرف بإدارتــك ألعمالــك     "وهــي ) ٢٧(ـــ حيــث جــاءت العبــارة رقــم     
ام الـذي   وقد يرجع الـسبب إلـى االهتمـ       ). ٣٫٣٧(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي     " الوظيفية

يوليه المشرف التربوي لمدير المدرسة من خالل منحه مستوى أكبر من الثقة التي تساعد    
مدير المدرسة إلـى زيـادة االهتمـام بأعمـال اإلدارة المدرسـية، والعمـل علـى تطويرهـا لكـي                     

وربما يرجع الـسبب إلـى أن مـدير المدرسـة يـرى            . يحقق أهداف العملية التعليمية والتربوية    
رة المدرســـية أمانـــة فـــي عنقـــه ينبغـــي أداؤهـــا بـــصورة جيـــدة وعلـــى هـــذا زادت ثقـــة أن اإلدا

 .المشرف بعمل مدير المدرسة
 J    مــستوى تعامــل مــشرف اإلدارة المدرســية   " وهــي  ) ٢٢( وجــاءت العبــارة رقــم "

و قــد يعــود الــسبب فــي ذلــك إلــى جــودة معــايير  ). ٣٫٣٠(بالمرتبــة الثانيــة بمتوســط حــسابي 
ــار مــشرفي اإلدارة   وكــذلك جــودة اختيــار مــديري المــدارس المتوســطة     ، المدرســيةاختي

وقد يرجع إلى إدراك مشرفي اإلدارة  .  وعلى هذا األساس نتج عنه التعامل الراقي       ،والثانوية
المدرســية وكــذلك مــديري المــدارس المتوســطة والثانويــة إلــى أهميــة التعامــل الجيــد فــي     

ي زيـارة مـستوى الرضـا الـوظيفي لـدى مـديري        و أنه يمثل مـصدراً أساسـياً فـ    ،العملية التربوية 
 .المدارس المتوسطة والثانوية

ــارات       : رابعــاً  ــدى أفــراد الدراســة فــي العب ــوظيفي كــان متوســطاً ل أن مــستوى الرضــا ال
 : التالية

 .يقدر المشرف الجهد الذي تبذله في عملك ) : ٢٣( العبارة رقم  -١
 .دارة المدرسيةهناك تعاون بناء مع مشرف اإل ) : ٢٤( العبارة رقم  -٢

مـــستوى فهـــم المـــشرف المـــشكالت التـــي تواجهـــك فـــي   ) : ٢٥( العبـــارة رقـــم  -٣
 .اإلدارة المدرسية



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٦٢
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

 .مستوى توجيهات مشرف اإلدارة المدرسية ) : ٢٩( العبارة رقم  -٤

 .مستوى أو درجة األعمال التي يطلبها منك المشرف ) : ٣١( العبارة رقم  -٥

ى إشــــراف إداري كــــاف مــــن قبــــل مــــستوى حــــصولك علــــ ) : ٢٦( العبــــارة رقــــم  -٦
 .مشرفين مؤهلين

مستوى التوازن بين ما يطلبه المشرف من أعمـال إداريـة ومـا            ) : ٣٢( العبارة رقم    -٧
 .يتوفر من إمكانات مادية

 .يفرض المشرف رأية  ) : ٢٨( العبارة رقم  -٨

 .مستوى التدخل من قبل المشرف في مسؤلياتك اإلدارية  ) : ٣٠( العبارة رقم  -٩
" يقـدر المـشرف الجهـد الـذي تبذلـه فـي عملـك          "وهـي   ) ٢٣(جـاءت العبـارة رقـم       حيث  ـ  

 الدراسة أفرادأن المديرين    وقد يرجع السبب إلى   ). ٣٫٢٢(بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي     
يدركون أهمية استثمار الوقـت أثنـاء الـدوام الرسـمي، وقـد يعـود الـسبب إلـى حـرص مـدير                     

 . إلى تحقيق أهداف العملية التعليميةالمدرسة على المصلحة العامة وسعيه
ــ وجــاءت العبــارة رقــم   " هنــاك تعــاون بنــاء مــع مــشرف اإلدارة المدرســية "وهــي ) ٢٤(ـ

وقد يعود السبب إلى أن هناك عالقاتٍ إنسانيةً        .  )٣٫١٩( بمتوسط حسابي    رابعةبالمرتبة ال 
اس نـتج عنـه   قوية وجيدة بين مدير المدرسة ومـشرف اإلدارة المدرسـية، وعلـى هـذا األسـ              

التعاون البناء، وقد يرجع إلى شعور المديرين أن هذا التعـاون بيـنهم وبـين المـشرف مهـم            
وأن تعـاون مـشرف اإلدارة المدرسـية مـع مـدير      . وأساسي لنجاح المدير في إدارة المدرسة   

المدرسة يمثل مصدراً أساسياً وعامالً مهماً في زيـادة مـستوى الرضـا الـوظيفي لـدى مـديري                
 . متوسطة والثانوية س المدارال

 متوسـطة والثانويـة   مـدارس ال  المـا مـستوى الرضـا الـوظيفي لمـديري           :لخامس  السؤال ا 
 ؟ بمدينة الرياض وفقاً للمكانة االجتماعية

لإلجابــــة عــــن هــــذا الــــسؤال قــــام الباحــــث بحــــساب التكــــرارات والنــــسب المئويــــة   
وى الرضا الـوظيفي علـى      جابات أفراد الدراسة نحو درجات مست     والمتوسطات الحسابية إل  

ــارة مــن العبــارات التــي تخــص محــور المكانــة االجتماعيــة      كمــا تــم ترتيــب هــذه   . كــل عب
ــا حـــسب وجهـــة نظـــر مـــديري      العبـــارات حـــسب المتوســـط الحـــسابي لكـــل عبـــارة منهـ

           . يوضح ذلك)  ٩ (والجدول رقم .   الدراسةمتوسطة والثانوية أفرادمدارس الال



 

 

٦٣   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

  )٩( جدول رقم 
ح التكرارات والنسب المئوية و المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد  الدراسة نحو يوض

درجات مستوى الرضا الوظيفي مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من العبارات التي تخص 
 .محور المكانة االجتماعية
 مستوى الرضا الوظيفي

 معدوم نخفضم متوسط عال

رة
عبا
م ال
رق

 

 العبـــارات

بي % ك % ك % ك % ك
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ب
رتي
الت

 

٤٠ 

قناعتك 

بالمكانة 

االجتماعية التي 

 .تحظى بها

١ ٢٫٨٧ ٥٫٥ ١٤ ٢٢٫٥ ٥٧ ٥٠٫٢ ١٢٧ ٢٠٫٩ ٥٣ 

٣٩ 

نظرة المجتمع 

لما تقوم به من 

 .أعمال جيدة

٢ ٢٫٨٤ ٢٫٨ ٧ ٢٨٫٥ ٧٢ ٥٠٫٢ ١٢٧ ١٧٫٨ ٤٥ 

٤١ 

مستوى تقدير 

أفراد  المجتمع 

لمنصب مدير 

 المدرسة

٣ ٢٫٧٩ ٤٫٠ ١٠ ٢٨٫٥ ٧٢ ٥١٫٠ ١٢٩ ١٥٫٨ ٤٠ 

٣٤ 

إدارة المدرسة 

مهنة مرموقة 

 في المجتمع

٤ ٢٫٦٩ ٧٫٩ ٢٠ ٣٠٫٠ ٧٦ ٤٦٫٦ ١١٨ ١٤٫٦ ٣٧ 

٣٣ 

مدى تحقيق 

منصب مدير 

مدرسة مكانة 

 اجتماعية جيدة

٥ ٢٫٦٨ ٧٫٩ ٢٠ ٣٠٫٠ ٧٦ ٤٧٫٤ ١٢٠ ١٤٫٢ ٣٦ 



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٦٤
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

 مستوى الرضا الوظيفي

 معدوم نخفضم متوسط عال

رة
عبا
م ال
رق

 

 العبـــارات

بي % ك % ك % ك % ك
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ب
رتي
الت

 

٣٨ 

يتيح عمل مدير 

مدرسة فرصة 

التعرف على 

شخصيات 

 في مرموقة

 المجتمع

٦ ٢٫٦٧ ٦٫٧ ١٧ ٣٣٫٦ ٨٥ ٤٥٫١ ١١٤ ١٤٫٢ ٣٦ 

٣٥ 

توفر لك إدارة 

المدرسة 

مركزَا 

اجتماعيا 

 مرموقا

٧ ٢٫٦١ ٩٫٥ ٢٤ ٣٣٫٦ ٨٥ ٤٢٫٣ ١٠٧ ١٣٫٨ ٣٥ 

٣٦ 

مستوى 

الشهرةوالسم

عة التي تنالها 

 من مهنتك

٨ ٢٫٥٩ ٩٫٥ ٢٤ ٣٢٫٨ ٨٣ ٤٥٫٨ ١١٦ ١١٫١ ٢٨ 

٣٧ 

حققت إدارة 

المدرسة 

المكانة 

جتماعية التي اال

 .تطمح إليها

٩ ٢٫٥٢ ١٠٫٧ ٢٧ ٣٧٫٢ ٩٤ ٤١٫٥ ١٠٥ ١٠٫٣ ٢٦ 

 : ما يلي  ) ٩( يتضح من الجدول رقم 
تكون محور المكانة  االجتماعية من تـسع عبـارات جميعهـا  جـاءت بمـستوى                 : أوال  

 ،وأخيرا لم تحصل أي  عبارة من عبارات هـذا محـور علـى مـستوى رضـا عـال                  . رضا متوسط   
 . أو معدوم كما رأها مديري المدراس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض ،أو منخفض



 

 

٦٥   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

تراوح المتوسط الحسابي لمستوى الرضا الوظيفي للمـديرين فـي محـور المكانـة              : ثانيا
وعلـــى هـــذا كـــان مـــستوى الرضـــا الـــوظيفي ألفـــراد  ) ٢٫٨٧(وبـــين   ) ٢٫٥٢( اآلجتماعيـــة بـــين 
 .  الدراسة متوسطاً

 :ى الرضا الوظيفي كان متوسطاً لدى أفراد الدراسة في العبارات التاليةأن مستو: ثالثاً 

 .قناعتك بالمكانة االجتماعية التي تحظي بها ) : ٤٠( العبارة رقم  -١
 .نظرة المجتمع لما تقوم به من أعمال جيدة ) : ٣٩( العبارة رقم  -٢

 .مستوى تقدير أفراد المجتمع لمنصب مديرالمدرسة  ) : ٤١( العبارة رقم  -٣
 .إدارة المدرسة مهنة مرموقة في المجتمع ) : ٣٤( العبارة رقم  -٤

 .مدى تحقيق منصب مديرمدرسة مكانة اجتماعية جيدة  ) : ٣٣(العبارة رقم  -٥

يتــيح عمــل مــدير مدرســة فرصــة التعــرف علــى شخــصيات      ) : ٣٨( العبــارة رقــم   -٦
 .مرموقة في المجتمع

 .كزاً اجتماعياً مرموقاً توفرلك إدارة المدرسة مر ) :  ٣٥( العبارة رقم  -٧

 .مستوى الشهرة والسمعة التي تنالها من مهنتك  ) : ٣٦( العبارة رقم  -٨

ــارة رقــم   -٩ كانــة االجتماعيــة التــي تطمــح    حققــت إدارة المدرســة الم  ) : ٣٧( العب
 .إليها

" قناعتك بالمكانة االجتماعية التي تحظـى بهـا  "وهي ) ٤٠(ـ حيث حصلت العبارة رقم  
وقد يرجـع الـسبب فـي ذلـك إلـى أن المكانـة          ). ٢٫٨٧( ولى بمتوسط حسابي  على المرتبة األ  

االجتماعية تمثل لدى مـدير المدرسـة عنـصراً مهمـاً فـي رضـاه الـوظيفي، وقـد يعـود الـسبب                    
كذلك إلى أن مدير المدرسة يتمتع بتقدير واحترام زمالئـه والطـالب وأوليـاء أمـور الطـالب،               

 .وظيفي لديهوهذا يساهم في زيادة مستوى الرضا ال
ــ وجــاءت العبــارة رقــم     " ةل جيــداعمــأنظــرة المجتمــع لمــا تقــوم بــه مــن    "وهــي ) ٣٩(ـ

وقد يعود السبب في ذلك إلى أن مـدير المدرسـة          ). ٢٫٨٤(بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي     
عمــل علــى تقويــة األواصــر والعالقــات االجتماعيــة بــين المدرســة والمجتمــع المحلــي مــن      ي

ألنشطة المدرسية،وربما يشعر مدير المدرسة بأنه يخـدم المجتمـع     خالل المشاركة في ا   
المحلي من خـالل المـشاركة فـي تربيـة األبنـاء وعلـى هـذا يقـدر أوليـاء األمـور هـذه األعمـال                  



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٦٦
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

وينظرون إلى مدير المدرسة نظرة جيدة تقوم على االحترام والتقـدير لجهـوده فـي خدمـة               
 .األبناء
حققــت إدارة المدرســة المكانــة االجتماعيــة  "وهــي) ٣٧(جــاءت العبــارة رقــم حيــث ـــ 

وهــذا يعنــي أن  ). ٢٫٥٢(بالمرتبــة التاســعة واألخيــرة، بمتوســط حــسابي    " التــي تطمــح إليهــا 
إدارة المدرسة لم تحقق المكانة االجتماعية التي يطمح لها مدير المدرسة، وهـذه إشـارة            

وقـد يرجـع الـسبب فـي         .  أفراد الدراسة  المتوسطة والثانوية مدارس  الإلى عدم رضا مديري     
ممارســة العمــل فــي   عنــد ذلــك إلــى أن المــديرين كــانوا يتوقعــون مكانــة اجتماعيــة عاليــة  

 .ولكن الواقع الفعلي أثبت عكس ذلك التوقعاإلدارة المدرسية 
 متوسـطة والثانويـة  مـدارس ال المـا مـستوى الرضـا الـوظيفي لمـديري       :سادسالسؤال الـ  

  ؟ض بمدينة الرياوفقاً للراتب الشهري
لإلجابــــة عــــن هــــذا الــــسؤال قــــام الباحــــث بحــــساب التكــــرارات والنــــسب المئويــــة   

جابات أفراد الدراسة نحو درجات مستوى الرضا الـوظيفي علـى           والمتوسطات الحسابية إل  
كمـا تـم ترتيـب هـذه العبـارات      . كل عبارة من العبارات التي تخص محور الراتب الـشهري        

سب وجهة نظـر أفـراد الدراسـة والجـدول     ب المتوسط الحسابي لكل عبارة منها ح سح
 . يوضح ذلك) ١٠(رقم 



 

 

٦٧   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

  )١٠( جدول رقم 
يوضح التكرارات والنسب المئوية و المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الدراسة نحو 

درجات مستوى الرضا الوظيفي مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من العبارات التي تخص 
 .محور الــراتب الشهري

 مستوى الرضا الوظيفي

 معدوم منخفض متوسط عال

رة
عبا
م ال
رق

 

 العبـــارات

بي % ك % ك % ك % ك
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ب
رتي
الت

 

٤٩ 

 

ــالوة   ــام العـــ نظـــ

 .السنوية جيد
١ ٢٫٨٨ ٦٫٧ ١٧ ٢٠٫٦ ٥٢ ٤٩٫٨ ١٢٦ ٢٢٫٥ ٥٧ 

 

٤٢ 

مــستوى كفايــة   

الراتب الـشهري   

الـــــــذي تحـــــــصل 

 عليه

٢ ٢٫٨٤ ٧٫٥ ١٩ ٢٢٫٩ ٥٨ ٤٧٫٠ ١١٩ ٢٢٫١ ٥٦ 

٤٤ 

 

يعـــــــــــد ســـــــــــلم 

رواتــب الوظــائف 

التعليميــــــــــــــــــــــة 

المطبقــــة حاليــــاً 

 جيداً

٣ ٢٫٧٩ ٨٫٧ ٢٢ ٢٣٫٣ ٥٩ ٤٧٫٨ ١٢١ ١٩٫٨ ٥٠ 

 

٤٣ 

الراتب الـشهري   

متناســــــب مــــــع  

العمــــــــل الــــــــذي  

 تؤديه

٤ ٢٫٧٠ ٨٫٣ ٢١ ٣٠٫٤ ٧٧ ٤٣٫٥ ١١٠ ١٧٫٠ ٤٣ 

٤٥ 

 

الراتــــــــب الــــــــذي 

تتقاضــــــــــــــــــــــــــاه 

متناســــــب مــــــع  

١٠٫٣ ٢٦ ٣٣٫٦ ٨٥ ٣٨٫٣ ٩٧ ١٦٫٦ ٤٢ 

 

٥ ٢٫٦٢ 



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٦٨
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

 مستوى الرضا الوظيفي

 معدوم منخفض متوسط عال

رة
عبا
م ال
رق

 

 العبـــارات

بي % ك % ك % ك % ك
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ب
رتي
الت

 

 .طموحاتك

٤٨ 

 

يـــــــــــــــــــــــــــسهم 

الحـــــصول علـــــى 

ــي   مؤهــــل دراســ

أثناء الخدمة فـي   

زيـــــــادة الراتـــــــب 

 .الشهري

١٥٫٤ ٣٩ ٣٠٫٠ ٧٦ ٣٧٫٩ ٩٦ ١٦٫٢ ٤١ 

 

٢٫٥٥ 

٦ 

٤٦ 

 

مـــستوى فـــرص   

زيادةالــــــــــــــدخل 

المادي في مهنـة    

 التعليم

٧ ٢٫٠٦ ٣٦٫٤ ٩٢ ٢٩٫٢ ٧٤ ٢٥٫٣ ٦٤ ٨٫٧ ٢٢ 

٤٧ 

 

يسهم التـدريب   

أثناء الخدمة فـي   

زيـــــــادة الراتـــــــب 

 الشهري

٤٦٫٦ ١١٨ ٢٤٫٩ ٦٣ ١٦٫٦ ٤٢ ١٠٫٣ ٢٦ 

 

١٫٩٠ 

٨ 

٥٠ 

 

ــوافز   مـــستوى الحـ

ــال  الماليـــة فـــي مجـ

 .اإلدارة المدرسية

٩ ١٫٥٩ ٦٦٫٠ ١٦٧ ١٣٫٨ ٣٥ ١٣٫٨ ٣٥ ٥٫٥ ١٤ 

 :ما يلي ) ١٠( يتضح من الجدول رقم   
-٤٩(الراتــب الــشهري مــن تــسع عبــارات منهــا ســت عبــارات وهــي  تكــون محور: أوال

فأنهـا  ) ٤٧-٤٦(أما العبارتين . فأنها جاءت بمستوى رضا متوسط      ) ٤٨-٤٥-٤٣-٤٤-٤٢
فأنهـا جـاءت    ) ٥٠( وأمـا العبـارة اآلخيـرة وهـي عبـارة رقـم              ،جاءت بمـستوى رضـا مـنخفض      
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وأخيرا لم تحصل أي عبـارة مـن عبـارات هـذا المحـور علـى مـستوى                . بمستوى رضا معدوم    
 هــذا المحــور كــان مــستوى الرضــا وهــذا يعنــى أن جميــع العبــارات التــى وردت فــي .رضــا عــال

وأن مــديري المــدارس المتوســطة  والثانويــة   .ومعــدوم،الــوظيفي فيهــا متوســط ومنخفض 
 . وذلك من وجهة نظر أفراد الدراسة ،متفاوتون في مستوى الرضا الوظيفي فيما بينهم

تراوح المتوسط الحسابي المـستوى الرضـا الـوظيفي فـي محـور الراتـب الـشهري           : ثانيا
وعلــى هــذا تــراوح مــستوى الرضــا الــوظيفي لهــذه العبــارات بــين        ) ٢٫٨٨( وبــين ) ١٫٥٩(بــين 

  .   وبين متوسط،معدوم
أن مــستوى الرضــا  الــوظيفي كــان متوســطاً لــدى أفــراد الدراســة فــي العبــارات         : ثالثًــاً 
 :التالية

 .نظام العالوة السنوية جيد ) : ٤٩( العبارة رقم  -١

 . الراتب الشهري الذي تحصل عليهمستوى كفاية ) : ٤٢( العبارة رقم  -٢
 .يعد سلم رواتب الوظائف التعليمية المطبقة حالياً جيداً ) : ٤٤( العبارة رقم  -٣

 .الراتب الشهري متناسب مع العمل الذي تؤديه ) : ٤٣( العبارة رقم  -٤
 .الراتب الذي تتقاضاه متناسب مع طموحاتك ) : ٤٥( العبارة رقم  -٥

لحصول على مؤهل دراسـي أثنـاء الخدمـة فـي زيـادة             يسهم ا  ) : ٤٨( العبارة رقم    -٦
 .الراتب الشهري

بالمرتبــة األولــى " نظــام العــالوة الــسنوية جيــد"وهــي ) ٤٩(ـــ حيــث جــاءت العبــارة رقــم 
وقــد يرجــع الــسبب إلــى أن المــديرين يتمتعــون بمــستوى رضــا    .  )٢٫٨٨(بمتوســط حــسابي 

ــديهم رضــا عــالٍ عــن   مرتفــع عــن العــالوة الــسنوية،ويعني هــذا أن أفرادالدراســة      العــالوة ل
 .السنوية التي تمنح لهم

 J   مــستوى كفايــة الراتــب الــشهري الــذي تحــصل   " وهــي ) ٤٢(جــاءت العبــارة رقــم
وهذا يدل على أن هناك رضاً عن كفايـة  ). ٢٫٨٤(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي     " عليه

ي المــدارس  و قــد يرجــع الــسبب فــي ذلــك إلــى أن مــدير،الراتــب الــشهري بدرجــة متوســطة
المتوسطة الثانوية يشعرون بأن الراتب الشهري أقل من الجهد الذي يبذلونه والمسؤولية            

حيـث توصـلت إلـى    ) هــ ١٤٢٢(و تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسـة الرويلـي         . التي يتحملونها 
و . درجــة رضــا متوســطة تعلقــت بمــدى كفايــة الراتــب الــشهري لالحتياجــات األساســية         



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٧٠
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

حيث توصـلت إلـى أن درجـة رضـا        ) م٢٠٠٦(يجة مع نتيجة دراسة القاروط      اختلفت هذه النت  
 .عن الراتب الشهري قليلة جداً

يعد سلم رواتـب الوظـائف التعليميـة المطبقـة حاليـاً            "وهي  ) ٤٤(ـ وجاءت العبارة رقم     
وربمــا يرجــع ســبب ذلــك إلــى أن مــديري  ). ٢٫٧٩(ة بمتوســط حــسابي لثــبالمرتبــة الثا" جيــداً

م العــام فعــالً لــديهم رضــا مرتفــع نــسبياً عــن ســلم الرواتــب، ألن الراتــب          مــدارس التعلــي 
الشهري الذي يتقاضاه مدير المدرسة يعتبر كبيراً مقارنة براتـب الموظـف الـذي لـيس علـى              
سلم رواتب الوظائف التعليمية، وهذا قد يدفع إلى زيادة مستوى الرضـا الـوظيفي لـدى أفـراد         

 .بي في أداء المدير ألعمال اإلدارة المدرسيةالدراسة، وقد يكون له تأثير إيجا
أن مــستوى الرضــا الــوظيفي كــان منخفــضاً لــدى أفرادالدراســة فــي العبــارتين         : رابعــاً 
 :التاليتين

 .مستوى فرص زيادة الدخل المادي في مهنة التعليم ) : ٤٦( العبارة رقم  -١

 . الشهرييسهم التدريب أثناء الخدمة في زيادة الراتب ): ٤٧( العبارة رقم  -٢
مــستوى فــرص زيــادة الــدخل المــادي فــي مهنــة       "وهــي ) ٤٦(ـــ وحــصلت العبــارة رقــم    

 وقد يعزى ذلـك إلـى أن المـديرين ال    )٢٫٠٦(ة بمتوسط حسابي سابععلى المرتبة ال " التعليم
يــستطيعون أن يعملــوا أعمــال أخــرى غيــر عملهــم فــي اإلدارة المدرســية، وأن وظيفــتهم    

عد على زيادة راتب مدير المدرسة، وعلى هـذا تكـون فـرص          ليس بها خارج دوام الذي يسا     
زيادة الدخل المـادي فـي مهنـة التعلـيم محـصورة بـالعالوة الـسنوية أو حـصول المـدير علـى                       

ينقل مـن المـستوى الخـامس إلـى المـستوى الـسادس             حيث  درجة علمية مثل الماجستير     
 .من سلم رواتب الوظائف التعليمية

ــارة      أن مــستوى الرضــا ا : خامــساً  ــدى أفــراد  الدراســة فــي العب ــوظيفي كــان معــدوماً ل ل
 : التالية

" مستوى الحوافز المالية في مجال اإلدارة المدرسـية       "وهي  ) ٥٠(ـ وجاءت العبارة رقم     
ــرة بمتوســط حــسابي    ــى     . )١٫٥٩( بالمرتبــة التاســعة واألخي وقــد يرجــع الــسبب فــي ذلــك إل

  المتوســـطة والثانويـــة أفـــراد المـــدارسالـــضعف فـــي مـــستوى الرضـــا الـــوظيفي عنـــد مـــديري
الدراسة إلى انعدام الحوافز المالية في مجال التعليم بصفة عامة وأنـه لـيس مقتـصراً علـى                  
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 وأن قلة الحوافز في مجال التعليم قد تـؤدي إلـى عـدم الرضـا                ،مجال اإلدارة المدرسية فقط   
 .مدرسية عن وظيفة اإلدارة المتوسطة والثانويةالوظيفي لدى مديري المدارس في ال

فـــي   )٠٫٠٥(  هـــل هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى  :الـــسابع الـــسؤال 
 ،المؤهــل الدراســي( مــستوى الرضــا الــوظيفي ألفــراد الدراســة بــاختالف متغيــرات الدراســة   

 ،) مـستأجر  –حكـومي   (  نـوع المبنـى المدرسـي        ، المرحلـة التعليميـة    ،عدد الدورات التدريبية  
  ؟) عدد سنوات الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية ،سةعدد المعلمين في المدر

 :متغيرالمؤهل الدراسي : أوالً
الباحث أجرى  ، السابع  السؤال الجزء الخاص بمتغيرالمؤهل الدراسي من    لإلجابة عن   

ــار ــات أفــراد   ، ل)ت(اختب ــين اجاب ــوظيفي    معرفــة الفــروق ب ــاختالف  حــول مــستوى الرضــا ال ب
 .  يوضح ذلك)١١(م والجدول رق.متغيرالمؤهل الدراسي

  )١١( جدول رقم 
لداللة الفروق بين متوسط المديرين المؤهلين تربوياً ومتوسط ) ت(يبين نتيجة اختبار

 .المديرين غير المؤهلين تربوياً في محاور الدراسة
 مستوى
 داللة

 قيمة
 ت

االنحراف 
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 غيرتربوي ٤٢ ٣٠٫٨١ ٥٫٣٣

المحور 
 األول

 تربوي ٢١١ ٣٣٫٦١ ٤٫٤٦

الة
ر د
غي

 

٠٫٥٧ 
 غيرتربوي ٤٢ ٣٣٫٩٥ ٣٫٤٢

المحور 
 الثاني

 تربوي ٢١١ ٣٢٫٨٤ ٥٫٢٤

الة
ر د
غي

 

٠٫٢٧ 
 غيرتربوي ٤٢ ٣٣٫٦٠ ٣٫٦٩

المحور 
 الثالث

 تربوي ٢١٠ ٢٣٫٩٧ ٥٫٧٨

الة
ر د
غي

 

٠٫١٨ 
 غيرتربوي ٤٢ ٢٥٫٣١ ٦٫١٩ 

المحور 
 لرابعا

 تربوي ٢١٠ ٢١٫٧٧ ٥٫٨٥

الة
ر د
غي

 

٠٫٥٢ 
 غيرتربوي ٤٢ ٢٢٫٤٠ ٥٫٤٧

المحور 
 الخامس

 تربوي ٢١١ ١٤١٫٥٧ ٢٠٫٩٥

الة
ر د
غي

 

٠٫١٩ 
 غيرتربوي ٤٢ ١٤٦٫٠٧ ١٥٫٨٢ 

الدرجة 
 الكلية



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٧٢
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

 :  مايلي  ) ١١( يتضح من الجدول رقم 
 بين أفـراد الدراسـة بـاختالف        )٠٫٠٥( عند مستوى    ةحصائية إ ل دال التوجد فروق ذات   هأن

ــة الخمـــسة   المؤهـــل الدراســـي  ــاور الدراسـ ــل، التعامـــل مـــع   ( فـــي جميـــع محـ ــة العمـ طبيعـ
) المعلمين، التعامل مع مـشرفي اإلدارة المدرسـية، المكانـة االجتماعيـة، الراتـب الـشهري          

ى عـدم وجـود فـروق       ممـا يـدل علـ     . وكذلك في الدرجـة الكليـة لمحـاور الدراسـة الخمـسة             
 فـي مـستوى الرضـا الـوظيفي      متوسـطة والثانويـة   مـدارس ال  الذات داللة إحصائية بين مديري      

وتــشير هــذه النتيجــة إلــى أن اخــتالف   . لجميــع محــاور الدراســة الخمــسة والدرجــة الكليــة  
مـدارس  ال ليس له أثر يذكر في زيادة مستوى الرضـا الـوظيفي لـدى مـديري                 دراسي ال ؤهلالم
 . بمجال محاور الدراسة الخمسةوالثانويةمتوسطة ال

 و نتيجـة دراسـة      ،)م١٩٩٤(  وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مـع نتيجـة دراسـة الهـدهود             
 ،)هـــ١٤٣١( و نتيجــة دراســة الــسميح ،)هـــ١٤٣٠( ونتيجــة دراســة حكــيم ،)هـــ١٤٢٧(الرقيطــي 

يفي و متغيـر  التـي لـم تتوصـل إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي مـستوى الرضـا الـوظ            
 .المؤهل الدراسي

 :متغيرالتدريب في مجال اإلدارة المدرسية : ثانياً 
  الــسؤال الجــزء الخــاص بمتغيرالتــدريب فــي مجــال اإلدارة المدرســية مــنلإلجابــة عــن

ــار ،الـــسابع جابـــات أفـــراد الدراســـة حـــول  إلمعرفـــة الفـــروق بـــين  ) ت(أجرى الباحـــث اختبـ
والجــدول .  لتــدريب فــي مجــال اإلدارة المدرســية ا بــاختالف متغيــرمــستوى الرضــا الــوظيفي 

  .              يوضح ذلك) ١٢(رقم 
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  )١٢( جدول رقم 
لداللة الفروق بين متوسط المديرين الذين تدربوا ومتوسط " ت " يبين نتيجة اختبار 

 .المديرين الذين لم يتدربوا في محاور الدراسة
 

اللة
الد

وى 
ست
م

 

 

ت
مة 
قي

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

ط  
س
متو
ال

بي
سا
لح
ا

 

دد
الع

ت 
عا
مو
مج
ال

 

ور
حا
الم

 

 حضر دورة ٢٠٦ ٢٩٫٥٠ ٥٫٧٧
 غير دالة

 

 لم يحضر دورة ٣٠ ٣٠٫٠٣ ٥٫٢٦ ٠٫٦٣

المحور 

 األول

 حضر دورة ٢٠٦ ٣٣٫٥٥ ٤٫٣٨
 غير دالة

 

 لم يحضر دورة ٣٠ ٣٤٫٣٠ ٣٫٨٧ ٠٫٣٨

المحور 

 الثاني

 حضر دورة ٢٠٦ ٣٢٫٩٠ ٥٫١٦
 غير دالة

 

 لم يحضر دورة ٣٠ ٣٣٫٢٣ ٤٫٢٧ ٠٫٧٤

المحور 

 الثالث

 حضر دورة ٢٠٥ ٢٣٫٧٢ ٥٫٩١
 غير دالة

 

 لم يحضر دورة ٣٠ ٢٤٫٨٧ ٤٫٤٤ ٠٫٣١

المحور 

 الرابع

 حضر دورة ٢٠٥ ٢١٫٥٩ ٥٫٨٤
 غير دالة

 

 لم يحضر دورة ٣٠ ٢٢٫٣٣ ٤٫٨٤ ٠٫٥١

المحور 

 الخامس

 حضر دورة ٢٠٦ ١٤١٫٠٤ ٢٠٫٣٦

 غير دالة
 

 لم يحضر دورة ٣٠ ١٤٤٫٧٧ ١٧٫٠٥ ٠٫٣٤

 الدرجة

 الكلية

 

 :مايلي  ) ١٢( رقم  من الجدول    يتضح
أفراد الدراسة بـاختالف  بين ) ٠٫٠٥( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

ية فيمـا يتعلـق بجميـع محـاور الدراسـة الخمـسة             سـ متغير التدريب في مجـال اإلدارة المدر      
ل مــع المعلمــين، التعامــل مــع مــشرفي اإلدارة المدرســية، المكانــة   طبيعــة العمــل، التعامــ(



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٧٤
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

ــة، الراتــب الــشهري   ــة لمحــاور الدراســة الخمــسة     ) االجتماعي . وكــذلك فــي الدرجــة الكلي
وتشير هذه النتيجة إلى أن التدريب في مجال اإلدارة المدرسية ليس له أثر يذكر فـي زيـادة                  

 بمجـال محـاور الدراسـة       وسـطة والثانويـة   متالالمدارس  مستوى الرضا الوظيفي لدى مديري      
 .الخمسة

 التي لـم تتـصل إلـى        ،)هـ١٤٢٧(وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الرقيطي         
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الـوظيفي و متغيـر الـدورات التدريبيـة فـي             

 .مجال اإلدارة المدرسية
 :متغيرالمرحلة التعليمية : ثالثاً

 أجرى،الـــسابع الـــسؤال  الجـــزء الخـــاص بمتغيرالمرحلـــة التعليميـــة مـــن لإلجابـــة عـــن
ــار الباحــث  ــات أفــراد الدراســة     ،)ت ( اختب ــين اجاب  حــول مــستوى الرضــا   لمعرفــة الفــروق ب

   يوضح ذلك) ١٣(والجدول رقم  .  لمرحلة التعليمية ا باختالف متغيرالوظيفي 
  )١٣( جدول رقم 

لداللة الفروق بين متوسط مديري المرحلة المتوسطة  ومتوسط " ت " يبين نتيجة اختبار 
 .مديري المرحلة الثانوية  في محاور الدراسة

 مستوى
 داللة

 قيمة
 ت

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجموعات العدد

ور
حا
الم

 
 المتوسطة ١٦١ ٢٩٫٨٤ ٦٫٣١

الة
ر د
غي

 

٠٫٨٨ 
 الثانوية ٩٠ ٢٩٫٧٣ ٤٫٩١

المحور 
 األول

 المتوسطة ١٦١ ٣٣٫٨٩ ٤٫٥٢

الة
ر د
غي

 

٠٫٢٥ 
 الثانوية ٩٠ ٣٣٫٢٣ ٣٫٩١

المحور 
 الثاني

 المتوسطة ١٦١ ٣٣٫١١ ٤٫٩٣

الة
ر د
غي

 

٠٫٦٢ 
 الثانوية ٩٠ ٣٢٫٧٨ ٥٫٢٢

المحور 
 الثالث

 المتوسطة ١٦٠ ٢٤٫٣٠ ٥٫٩٧

الة
ر د
غي

 

 
 الثانوية ٩٠ ٢٤٫٠٢ ٥٫٧٣ ٠٫٧٢

المحور 
 الرابع

 المتوسطة ١٦٠ ٢٢٫٣٥ ٦٫١١

الة
ر د
غي

 

٠٫٠٩ 
 الثانوية ٩٠ ٢١٫٠٦ ٥٫٠٢

المحور 
 الخامس

 المتوسطة ١٦١ ١٤٣٫٢٠ ٢١٫٥٧

الة
ر د
غي

 

٠٫٣٧ 
 الثانوية ٩٠ ١٤٠٫٨٢ ١٧٫٧٥ 

الدرجة 
 الكلية

       



 

 

٧٥   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 :مايلي  ) ١٣( يتضح من الجدول رقم 
راسـة بـاختالف    بين أفراد الد )٠٫٠٥( عند مستوى    ه التوجد فروق ذات داللة إحصائية      أن

طبيعـة العمـل، التعامـل مـع        ( في جميع محاور الدراسـة الخمـسة         متغيرالمرحلة التعليمية 
) المعلمين، التعامل مع مـشرفي اإلدارة المدرسـية، المكانـة االجتماعيـة، الراتـب الـشهري          

ممـا يـدل علـى عـدم وجـود فـروق            . وكذلك في الدرجـة الكليـة لمحـاور الدراسـة الخمـسة             
فـي مـستوى الرضـا الـوظيفي     متوسـطة والثانويـة     مـدارس ال  الائية بين مديري    ذات داللة إحص  

وتــشير هــذه النتيجــة إلــى أن اخــتالف  .  لجميــع محــاور الدراســة الخمــسة والدرجــة الكليــة 
المرحلـــة التعليميـــة لـــيس لهـــا أثـــر يـــذكر فـــي زيـــادة مـــستوى الرضـــا الـــوظيفي لـــدى مـــديري  

 .دراسة الخمسة بمجال محاور المتوسطة والثانويةمدارس الال
  ونتيجــة دراســة ،)م١٩٩٢(وتتفــق نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة العمــري   

 التي لم تتوصل إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي مـستوى الرضـا               ،)م١٩٩٤(الهدهود  
ــة    ــة التعليمي ــر المرحل ــوظيفي ومتغي و تختلــف نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتيجــة دراســة      . ال

ــي  ـــ١٤٢٢(الرويلـ ــر  ،)هـ ــادق و آخـ ــة صـ ــة دراسـ ــري  ) م٢٠٠٣(ن ي و نتيجـ ــة األغبـ ــة دراسـ و نتيجـ
التي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي و بـين        ) هـ١٤٢٤(

 .متغير المرحلة التعليمية
 :متغيرنوع المبنى المدرسي :رابعاً

 الباحـث   أجرى ،ع الساب  السؤال  الجزءالخاص بمتغيرالمبنى المدرسي من    لإلجابة عن 
ــار  ــوظيفي مــ حــول لمعرفــة الفــروق بــين إجابــات أفــراد الدراســة   ) ت ( اختب   ستوى الرضــا ال

 . يوضح ذلك) ١٤(والجدول رقم . باختالف متغيرنوع المبنى المدرسي 



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٧٦
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

  )١٤( جدول رقم 
لداللة الفروق بين متوسط المديرين في المبنى الحكومي " ت " يبين نتيجة اختبار 

 .ديرين في المبنى المستأجر في محاور الدراسةومتوسط الم

مستوى 

 داللة

 قيمة

 ت

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
ور المجموعات العدد

حا
الم

 

 حكومي ١٦٦ ٣٠٫٢٧ ٥٫٨٧

الة
د

 ٠٫٠٢ 
 مستأجر ٨٣ ٢٨٫٥٣ ٥٫٣٣

المحور 

 األول

 حكومي ١٦٦ ٣٣٫٣٠ ٤٫٣٦

الة
ر د
غي

 

٠٫٠٩ 
 مستأجر ٨٣ ٣٤٫٢٨ ٤٫١٣

المحور 

 الثاني

 حكومي ١٦٦ ٣٢٫٩٦ ٥٫٣٦

الة
ر د
غي

 

٠٫٧٨ 
 مستأجر ٨٣ ٣٢٫٧٨ ٤٫٢١

المحور 

 الثالث

 حكومي ١٦٥ ٢٣٫٩٩ ٦٫٢٨

الة
ر د
غي

 

٠٫٦٠ 

 مستأجر ٨٣ ٢٤٫٣٧ ٤٫٩٥ 

المحور 

 الرابع

 حكومي ١٦٥ ٢١٫٥٨ ٥٫٧٥

الة
ر د
غي

 

٠٫٤٨ 
 مستأجر ٨٣ ٢٢٫١٣ ٥٫٧٢

المحور 

 الخامس

 حكومي ١٦٦ ١٤١٫٨٣ ٢١٫٤٥

الة
ر د
غي

 

٠٫٩٢ 

 مستأجر ٨٣ ١٤٢٫١٠ ١٦٫٩٤ 

الدرجة 

 الكلية

 :مايلي  ) ١٤( يتضح من الجدول رقم 
بالنسبة لمتغيرنـوع المبنـى   ) ٠٫٠٥(  أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى       -

 وتـشيرهذه النتيجـة     ،لـصالح المبنـى الحكـومي     ) طبيعـة العمـل     ( المدرسي مع المحوراألول    
ن مستوى الرضا الوظيفي لمـديري المـدارس المتوسـطة والثانويـة بمدينـة الريـاض عـن                  إلى أ 

وتتفـق نتيجـة الدراسـة الحاليـة        . المبنى الحكومي أعلى من رضاهم عن المبنـى المـستأجر           



 

 

٧٧   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

التــي توصــلت إلــى  ) هـــ١٤٢٧(ونتيجــة دراســة الرقيطــي  ) هـــ١٤٢٤(مــع نتيجــة دراســة األغبــري  
 .ى الرضا الوظيفي وبين متغير نوع المبنى المدرسيوجود عالقة ارتباطية بين مستو

ــ-  بـــين أفـــراد الدراســـة  )٠٫٠٥( عنـــد مـــستوى ه التوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية  أنـ
التعامـل مـع المعلمـين،      (   ألربعـة  في محـاور الدراسـة ا      باختالف متغيرنوع المبنى المدرسي   

وكذلك فـي   ) راتب الشهري التعامل مع مشرفي اإلدارة المدرسية، المكانة االجتماعية، ال       
ممــا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة        . ألربعــةالدرجــة الكليــة لمحــاور الدراســة ا   

فــي مــستوى الرضــا الــوظيفي لمحــاور  متوســطة والثانويــة مــدارس الالإحــصائية بــين مــديري 
ــة ا ــةالدراسـ ــة ألربعـ ــة الكليـ ــتالف    .   والدرجـ ــى أن اخـ ــة إلـ ــذه النتيجـ ــشير هـ ــى  وتـ ــوع المبنـ نـ
ــدى مــديري          المدرســي ــوظيفي ل ــادة مــستوى الرضــا ال ــذكر فــي زي ــر ي ــيس لهــا أث مــدارس الل

 و تختلـف نتيجـة الدراسـة الحاليـة مـع      .ألربعة  بمجال محاور الدراسة امتوسطة والثانوية ال
التـي توصـلت إلـى وجـود        ) هــ ١٤٢٧(ونتيجة دراسـة الرقيطـي      ) هـ١٤٢٤(نتيجة دراسة األغبري    

 .الوظيفي    وبين متغير المبنى المدرسيعالقة ارتباطية بين مستوى الرضا 
 :متغيرعددالمعلمين في المدرسة :  خامساً 

 ، الـسابع  الـسؤال  الجـزء الخـاص بمتغيرعـدد المعلمـين فـي المدرسـة مـن                لإلجابة عن 
 حول مـستوى الرضـا      لمعرفة الفروق بين إجابات أفراد الدراسة     ) ت  ( اختبار  الباحث  أجرى  

 . ذلك يوضح) ١٥(والجدول رقم . المعلمين في المدرسة باختالف متغير عدد  الوظيفي 



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٧٨
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

  )١٥( جدول رقم 
لداللة الفروق بين متوسط المديرين في متغير عدد المعلمين في " ت " يبين نتيجة اختبار 

 .المدرسة في محاور الدراسة 

 مستوى

 داللة

 قيمة

 ت

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
ور المجموعات العدد

حا
الم

 

غي  معلم٢٧أقل من  ١٢٣ ٢٩٫٨٠ ٦٫٢٢
الة
ر د

 

٠٫٩٨ 
  معلم فأكثر٢٧ ١٢٠ ٢٩٫٧٨ ٥٫٥٥

المحور 

 األول

  معلم٢٧أقل من  ١٢٣ ٣٣٫٩٠ ٤٫٦١

الة
ر د
غي

 

٠٫٣٤ 
  معلم فأكثر٢٧ ١٢٠ ٣٣٫٣٧ ٤٫٠٧

المحور 

 الثاني

  معلم٢٧أقل من  ١٢٣ ٣٣٫١٢ ٤٫٩٠

الة
ر د
غي

 

٠٫٥٧ 
  معلم فأكثر٢٧ ١٢٠ ٣٢٫٧٥ ٥٫٢١

المحور 

 الثالث

  معلم٢٧أقل من  ١٢٢ ٢٤٫٣٩ ٥٫٧٨

الة
ر د
غي

 

٠٫٥٧ 

  معلم فأكثر٢٧ ١٢٠ ٢٣٫٩٧ ٥٫٩٩ 

المحور 

 الرابع

  معلم٢٧أقل من  ١٢٢ ٢٢٫٣١ ٥٫٨٧

الة
ر د
غي

 

٠٫٢٢ 
  معلم فأكثر٢٧ ١٢٠ ٢١٫٣٩ ٥٫٦٩

المحور 

 الخامس

  معلم٢٧أقل من  ١٢٣ ١٤٣٫١٥ ٢١٫٠٦

الة
ر د
غي

 

٠٫٤٧ 

  معلم فأكثر٢٧ ١٢٠ ١٤١٫٢٥ ١٩٫٨١ 

الدرجة 

 الكلية

 :مايلي  ) ١٥(يتضح من الجدول رقم 
 بين أفراد الدراسـة بـاختالف    )٠٫٠٥( عند مستوى    ه التوجد فروق ذات داللة إحصائية      أن

طبيعــة العمــل، ( فــي جميــع محــاور الدراســة الخمــسة  متغيرعــدد المعلمــين فــي المدرســة 
ع مشرفي اإلدارة المدرسية، المكانة االجتماعية، الراتـب    التعامل مع المعلمين، التعامل م    

مما يدل على عدم وجود     . وكذلك في الدرجة الكلية لمحاور الدراسة الخمسة        ) الشهري
فــي مــستوى الرضــا  متوســطة والثانويــة مــدارس الالفــروق ذات داللــة إحــصائية بــين مــديري   



 

 

٧٩   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

وتــشير هــذه النتيجــة إلــى أن .  الــوظيفي لجميــع محــاور الدراســة الخمــسة والدرجــة الكليــة
 ليس لهـا أثـر يـذكر فـي زيـادة مـستوى الرضـا الـوظيفي         عدد المعلمين في المدرسةاختالف  

 . بمجال محاور الدراسة الخمسةمتوسطة والثانويةمدارس الاللدى مديري 
 :متغيرعدد سنوات الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية :  سادساً 

 دد سنوات الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية من     الجزء الخاص بمتغيرع   لإلجابة عن 
 قام الباحث باستخدام تحليـل التبـاين، وذلـك لتحديـد مـدى اخـتالف وجهـات               ، السابع السؤال

بـــاختالف  حـــول مـــستوى الرضـــا الـــوظيفي متوســـطة والثانويـــةمـــدارس الالالنظـــر بـــين مـــديري 
  .يوضح ذلك ) ١٦(قم الجدول رو.  في مجال اإلدارة المدرسية عدد سنوات الخبرةمتغير

  )١٦( جدول رقم 
تحليل التباين األحادي لداللة الفرق في محاورالدراسة باختالف عدد سنوات الخبرة في 

 .مجال اإلدارة المدرسية 
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 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٨٠
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

 : مايلي  ) ١٦( يتضح من الجدول رقم 
فـــي جميـــع محـــاور الدراســـة  ) ٠٫٠٥(غيـــر دالـــة إحـــصائياً عنـــد مـــستوى  ) ف( أن قيمـــة 

طبيعــة العمــل، التعامــل مــع المعلمــين، التعامــل مــع مــشرفي اإلدارة المدرســية، (الخمــسة 
 الدرجة الكلية لجميـع محـاور الدراسـة         وكذلك في ) المكانة االجتماعية، الراتب الشهري   

ممـا يـدل علـى عـدم وجـود فـروق ذات       . حسب متغيـر الخبـرة فـي مجـال اإلدارة المدرسـية       
 في مستوى الرضا الوظيفي لجميع متوسطة والثانويةمدارس ال الداللة إحصائية بين مديري     

ل اإلدارة هــذه النتيجــة إلــى أن الخبــرة فــي مجــا     وتــشير. محــاور الدراســة والدرجــة الكليــة  
ــدى مــديري          ــوظيفي ل ــادة مــستوى الرضــا ال ــر يــذكر فــي زي مــدارس الالمدرســية لــيس لهــا أث

 . بمجال محاور الدراسة الخمسةمتوسطة والثانويةال
 و نتيجــة دراســة ،)م١٩٩٢(و تتفــق نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة العمــري 

 و نتيجــة دراســة حكــيم   ،)هـــ١٤٢٧( و نتيجــة دراســة الرقيطــي   ،)م٢٠٠٣(صــادق و آخــرون  
التي لم تجد فروقـاً ذات داللـة إحـصائية بـين مـستوى الرضـا الـوظيفي و بـين متغيـر             ) هـ١٤٣٠(

        ونتيجــة ،)هـــ١٤٢٤(و تختلــف نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتيجــة دراســة األغبــري     . الخبــرة
ية بـين  التـي توصـلت إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحـصائ          ) هــ ١٤٣١(دراسة الـسميح    

 .مستوى الرضا الوظيفي وبين متغير سنوات الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية
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 :توصيات الدراسة
في ضوء ما أسـفرت عنـه نتـائج الدراسـة الميدانيـة، وضـع الباحـث عـدداً مـن التوصـيات                       

 مـدارس  الالتي يرى أن األخذ بها ربما يسهم في زيـادة مـستوى الرضـا الـوظيفي لـدى مـديري               
 : التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وهي كما يلي والثانوية بالمتوسطة

ــا الــــوظيفي لمــــديري المــــدارس     -١ توصــــلت الدراســــة الحاليــــة إلــــى أن مــــستوى الرضــ
 وعليـه يوصـي الباحـث       ،المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض جـاء بدرجـة متوسـطة           

ة والتعلــيم علــى مــستوى  بــأن تقــوم وزارة التربيــة والتعلــيم ممثلــة فــي إدارة التربيــ  
مدينـــة الريـــاض علـــى ضـــرورة العمـــل علـــى رفـــع مـــستوى الرضـــا الـــوظيفي لمـــديري   

 والعمــــل علــــى تــــذليل جميــــع  ،المــــدارس المتوســــطة والثانويــــة بمدينــــة الريــــاض 
 .الصعوبات التي تواجه طريقه

 مـــدارسالتبـــين مـــن نتـــائج الدراســـة الحاليـــة عـــدم الرضـــا الـــوظيفي لـــدى مـــديري    -٢
إمكانيـة الحـصول علـى فـرص مواصـلة الدراسـات            " نحو عبارة    الثانويةالمتوسطة و 

أن تقـــوم وزارة التربيـــة والتعلـــيم بزيـــادة الفـــرص بـــ، وعليـــه يوصـــي الباحـــث "العليـــا
مديري مدارس التعليم العام لمواصلة الدراسات العليا، لتـساعدهم علـى          ل المتاحة

 . تطوير أنفسهم مهنياً، وكذلك تطوير اإلدارة المدرسية
كفايـة  " ـ توصلت الدراسة إلـى عـدم الرضـا الـوظيفي لـدى أفـراد  الدراسـة نحـو عبـارة           ٣

، وفي ضوء ذلك يوصـي الباحـث بتـوفير الكـوادر     "خدمات السكرتارية في المدرسة   
البشرية المؤهلة والمدربـة علـى أعمـال الـسكرتارية إلنجـاز مهـام مـدير المدرسـة                  

 .بالشكل الصحيح والوقت المحدد
ــدارس     تبـــين مـــن ـ     ٤ ــا الـــوظيفي لـــدى مـــديري المـ ــة عـــدم الرضـ ــائج الدراســـة الحاليـ  نتـ

حققت إدارة المدرسة المكانـة االجتماعيـة التـي         " المتوسطة والثانوية نحو عبارة     
 وزارة التربية والتعليم ممثلة فـي إدارة  و عليه يوصي الباحث بأن تقوم" تطمح إليها 

فـي المملكـة العربيـة الـسعودية     التربية والتعليم على مـستوى المنـاطق التعليميـة       
بالعمــل علــى تهيئــة أفــراد المجتمــع عــن طريــق وســائل اإلعــالم المختلفــة بأهميــة  

 فـــي  المتوســـطة والثانويـــةرفـــع مـــستوى المكانـــة االجتماعيـــة لمـــديري المـــدارس 
 .التعليم العام

توصلت الدراسة إلى انعدام الرضا الوظيفي لمـديري المـدارس المتوسـطة والثانويـة      ـ  ٥
" مـستوى الحـوافز الماليـة فـي مجـال اإلدارة المدرسـية      " مدينة الرياض نحو عبارة      ب



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٨٢
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

أن تقــوم وزارة التربيــة والتعلــيم برفــع مــستوى    وفــي ضــوء ذلــك يوصــي الباحــث بــ   
 التعلـيم العـام، علـى     المتوسـطة والثانويـة فـي   مـدارس الالحوافز المالية لدى مديري    

 .يامه بأعمال اإلدارة المدرسيةأن يعطى مدير المدرسة عالوة سنوية مقابل ق
 مـدارس ال ـ أن تقوم وزارة التربية والتعلـيم بتـسهيل التـدريب أثنـاء الخدمـة لمـديري        ٦

 التعليم العام لرفع كفـاءتهم المهنيـة لكـي يـساعد علـى      المتوسطة والثانوية في 
 .زيادة مستوى الرضا الوظيفي لديهم

لـيم العـام علـى مـستوى المملكـة       المـدارس فـي التع  ي ـ أن يعقـد لقـاء سـنوي لمـدير      ٧
ــاء أداء مهــام         ــه المــشكالت التــي تواجــه المــدير أثن ــاقش في العربيــة الــسعودية ين
ــول المناســبة لهــا، ويحقــق هــذا اللقــاء          ــى وضــع الحل اإلدارة المدرســية، ويــسعى إل

 .السنوي تبادل الخبرات التربوية
القـرارات، والبعـد عـن     ـ زيادة صالحيات مدير المدرسـة فـي التعلـيم العـام فـي اتخـاذ        ٨

اإلدارة المركزيـــة،والعمل علـــى تفـــويض الـــصالحيات لمـــدير المدرســـة،وهو بـــدوره 
  .يفوض الصالحيات لمن يرى أنه ذو كفاءة في أداء بعض األعمال المدرسية

 : مقترحات الدراسة
فـــي ضـــوء الدراســـة الميدانيـــة ومـــا أســـفرت عنهـــا مـــن نتـــائج يقتـــرح الباحـــث إجـــراء    

 : ةالدراسات التالي
إجـــراء دراســـة مـــشابهة للدراســـة الحاليـــة علـــى عينـــة أكبـــر ممـــا اعتمـــدت عليـــه     ـ١

الدراسة الحالية على المناطق التعليمية فـي المملكـة العربيـة الـسعودية إلمكانيـة               
 .تعميم نتائج الدراسة

إجراء دراسة للتعـرف علـى مـستوى الرضـا الـوظيفي لـدى مـديري ومـديرات مـدارس                   ـ٢
 .مستوى المملكة العربية السعوديةالتعليم العام على 

ــديري       ـ٣ ــين مـ ــوظيفي بـ ــا الـ ــستوى الرضـ ــة مـ ــة لمعرفـ ــة مقارنـ ــراء دراسـ ــدراسالإجـ  مـ
 . الحكومية واألهلية في مدينة الرياضالمتوسطة والثانية

ــدارس       ـ٤ ــديرات مـ ــين مـ ــوظيفي بـ ــا الـ ــستوى الرضـ ــة مـ ــة لمعرفـ ــة مقارنـ ــراء دراسـ  إجـ
 .ي مدينة الرياض الحكومية واألهلية فالمتوسطة والثانوية

 
@   @   @ 
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 :مراجع الدراسة
 المراجع العربية: أوالً

ألخــالق، تحقيــق وإعــداد عبــد اهللا  ا، مكــارم)هـــ١٤٢٤(ابــن تيميــة، شــيخ اإلســالم تقــي الــدين أحمــد   ـ١

 . لبنان ،  بيروت، المكتبة العصرية،بدران ومحمد عمر الحاج

يس اللغـة، الجـزء الثـاني، تحقيـق عبـد الـسالم            ، معجـم مقـاي    )هــ ١٤٠٢(ابن زكريا، أحمد بن فـارس        ـ٢

 . مصر ، القاهرة، مكتبة الخانجي،هارون، الطبعة الثالثة

 هذبـه  الثـاني،  مجلـد ال" ، مـدارج الـسالكين   )هــ ١٤٢٦(ابن القـيم الجوزيـة، اإلمـام محمـد بـن أبـي بكـر              ـ٣

 . لبنان ، بيروت،مؤسسة فؤاد،  لسابعة، الطبعة اعبد المنعم العزي

، الرضــا الــوظيفي لــدى عينــة مــن مــديري مــدارس التعلــيم العــام )هـــ١٤٢٤ ( قائــدري، عبــد الــصمداألغبــ ـ٤

قية فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، مجلــة دراســات الخلــيج والجزيــرة العربيــة،    ربالمنطقــة الــش

 . الكويت ، جامعة الكويت ، ١٠٩العدد 

 ممؤسـسة  ، أعتنـى  بـه عمـار الطيـار    ، صـحيح البخـاري   ،)١٤٢٩(إلمام  محمد بن إسـماعيل البخـاري         ا  ـ٥

 . سوريا ، دمشق،الرسالة 

 . الكويت ،دار الفالح ،، صحيح مسلم)هـ١٤٢٣(إلمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ا  -٦

، صـحيح مـسلم بـشرح النـووي، الطبعـة           )هــ ١٤٢٢(إلمام مسلم بن الحجاج القشيري النيـسابوري        ا  ـ٧

 . لبنان ، بيروت،األولى،  المكتبة العصرية

 .، المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، بدون ناشر)هـ١٣٩٢(نيس، إبراهيم وآخرون، أ -٨

 مـدى ممارسـة  مـديري  المـدارس الثانويـة فـي مدينـة        ،)١٤٢٩( عبدالرحمن بن عبـدالوهاب    ،البابطين -٩

 ، مركز بحـوث كليـة التربيـة   ،الرياض لألسلوب الشورى في أداء مهامهم من جهة نظر المعلمين       

 . الرياض ، جامعة الملك سعود،عمادة البحث العلمي

 الرضا الوظيفي لدى معلمي التعليم العـام و معلمـي      ،)هـ١٤٣٠( عبد الحميد بن عبد المجيد       ، حكيم -١٠

ــة مـــن الجنـــسين    ــات الخاصـ ــة " الفئـ ــة مقارنـ ــة ،"دراسـ ــة الجامعيـ ــرى ، الكليـ ــة أم القـ ــة ، جامعـ  مكـ

 .المكرمة

 العوامل الذاتيـة والتنظيميـة والبيئيـة التـي تـساهم فـي درجـة الرضـا                  ،)هـ١٤٢٧( يوسف أحمد    ،   الرقيطي   ـ١١

 ،الوظيفي لمديري ومديرات المدارس االثانوية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربيـة الـسعودية            

 . جامعة الملك فيصل ، كلية التربية، قسم اإلدارة التعليمية،رسالة ماجستير غير منشورة



 

 

 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٨٤
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

، الرضـــا الـــوظيفي لـــدى مـــديري ومـــديرات مـــدارس التعلـــيم العـــام   )هــــ١٤٢٢ (هللا عبـــداالرويلـــي، نـــواف  -١٢

 كلية  ،قسم اإلدارة التربوية  الحكومي بمنطقة الحدود الشمالية، رسالة ماجستير غير منشورة،         

 .جامعة الملك سعود،التربية

جعفــر أبــو ، الــسلوك التنظيمــي واألداء، ترجمــة )هـــ١٤١٢( وواالس، مــارك جــي ،ســيزالقي أنــدرو دي ـ١٣

 . الرياض ،القاسم أحمد، معهد اإلدارة العامة

ــد   ،الــــــــسميح -١٤ ــن محمــــــ ــد المحــــــــسن بــــــ ـــ١٤٣١( عبــــــ ــية ،)هــــــ ــي اإلدارة المدرســــــ ــات فــــــ  ، دراســــــ

 .األردن ،عمان،دارالحامد

، الرضــا عــن )م٢٠٠٣(مبــارك  والعمــاري، بدريــة ، عبــداهللا، والــدرويش، أنيــسة محمــدصــادق، حــصة ـ١٥

ل لدى مديري ومديرات مـدارس التعلـيم العـام بدولـة قطـر، مجلـة       العمل وعالقته بالرضا عن االتصا 

 . جامعة قطر ،، كلية التربية٣العلوم التربوية، العدد 

، الضغوط اإلدارية التي تواجه مديري مدارس التعليم العام وتأثيرهـا          )هـ١٤٢٤ (نايفالعتيبي، منصور  ـ١٦

 ، جامعـة أم القـرى   ،حوث العلميـة   معهد الب  ،على أدائهم من وجهة نظرهم بمدينة مكة المكرمة       

 .مكة الكرمة 

، المدخل إلى البحث في العلوم الـسلوكية، الطبعـة األولـى،  مكتبـة             )هـ١٤٢٧ ( حمد العساف، صالح  ـ١٧

 . الرياض ،العبيكان

ــد  ـ١٨ ــوظيفي لمــديري المــدارس    )م١٩٩٢ ( يوســفالعمــري، خال فــي األردن وعالقتــه   ، مــستوى الرضــا ال

والوظيفيـة، مؤتـة للبحـوث والدراسـات سلـسلة العلـوم اإلنـسانية         ببعض خصائصهم الشخـصية     

 . األردن ،عمان،معة مؤتةا ج،واالجتماعية، المجلد السابع، العدد الثاني

 ، مؤسـسة الرسـالة  ،، القاموس المحـيط، الطبعـة الثانيـة   )م١٩٨٧(الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب     ـ١٩

 . لبنان ،بيروت

ــاروط ـ٢٠ ــميح  ،القـ ــادق سـ ــديري      ،)م٢٠٠٦( صـ ــدى مـ ــوظيفي لـ ــا الـ ــا بالرضـ ــل وعالقتهـ ــي العمـ ــة فـ  الجديـ

 كليـة   ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة        ،المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية      

 . فلسطين ،نابلس، جامعة النجاح الوطنية،الدراسات العليا

 ،بيروت،ؤســسة الرســالة ، اإليمــان والحيــاة، الطبعــة الثامنــة عــشرة،  م   )هـــ١٤١٧(القرضــاوي، يوســف   -٢١

 .لبنان



 

 

٨٥   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

، مختـــصر منهـــاج القاصـــدين، حققـــه محمـــد وهبـــي  )هــــ١٤٢٤(المقدســـي، اإلمـــام أحمـــد بـــن قدامـــة  ـ٢٢

 . لبنان ، بيروت،سليمان، المكتبة العصرية

، العوامـــل المـــؤثرة فـــي الرضـــا الـــوظيفي لـــدى نظـــار ونـــاظرات  )م١٩٩٤(عبدالواحـــد الهـــدهود، دالل  ـ٢٣

 جامعــة ،، كليــة التربيــة ٢٦ي دولــة الكويــت، مجلــة كليــة التربيــة، العــدد    مــدارس التعلــيم العــام فــ  

 .المنصورة 

 الخالصـة اإلحـصائية لبيانـات مـدارس البنـين والبنـات فـي المملكـة                 ،)هــ ١٤٣٠( وزارة التربية والتعلـيم      -٢٤

 www.moe.gov.sa   هـ على الرابط١٤٣٠ / ٨/ ١٧ تم استرجاعه في ،العربية السعودية
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 في لمديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينةالرياضمستوى الرضا الوظي٨٦
 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين . د

 
 



 

 
 
 
 

أثر استخدام  الواجبات اإللكترونية على التحصيل 
 لمادة التاريخ ومستوى تنفيذ الواجبات المنزلية

 لدى طالب المرحلة المتوسطة
  

 
 
 
 
 
 
 

  الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن . د
  المناهج وطرق التدريس العامةسمق

 ة الملك سعود بجامع كلية المعلمين
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
ومستوى تنفيذ الواجبات  أثر استخدام  الواجبات اإللكترونية على التحصيل 

 . لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطة المنزلية

  الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن . د
 اهج وطرق التدريس العامة المنسمق

  بجامعة الملك سعود كلية المعلمين
 

  
 
 
 

 :ملخص الدراسة
ــدفت  ــةهـ ــالب المرحلـــة        إلـــى الدراسـ ــصيل طـ ــة علـــى تحـ ــات اإللكترونيـ ــر اســـتخدام الواجبـ ــاس أثـ  قيـ

 ومـن ثـم تحديـد أبـرز اإليجابيـات       ، وكـذلك مـستوى تـأديتهم لتلـك الواجبـات          ،ات المنزلية  للواجب المتوسطة

 . الواجبات المنزلية اإللكترونية من وجهة نظر الطالب الستخداموالسلبيات 

 اسـتخدم الباحـث لتحقيـق    حيـث  ، الريـاض بمدينةوقد طبقت الدراسة في المملكة العربية السعودية      

 مجموعـة مـن     إلى وقد توصلت الدراسة     ،)المسحي( والمنهج الوصفي    ، التجريبي  المنهج شبه  الدراسةأهداف  

 ، الواجبـات اإللكترونيـة أثـراً ايجابيـاً فـي زيـادة تحـصيل الطـالب فـي مـادة التـاريخ                  الستخدامالنتائج مفادها أن    

 ،الــضابطةوكــذلك كــان مــستوى أداء طــالب المجموعــة التجريبيــة ألداء الواجبــات أفــضل مــن المجموعــة       

 .وخرجت الدراسة بنهايتها بمجموعة من التوصيات والمقترحات



 

 



 

 

٩١   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 :مقدمة
فرضت الثـورة التقنيـة الهائلـة فـي مجـال المعلومـات التـي حـدثت فـي القـرن العـشرين                     

رات فــي مفــاهيم ونظريــات    يــ  حيــث أحــدثت تغي  ، واقعــاً جديــداً علــى التعلــيم والتــدريس    
يسمى بـالتعلّم    وظهور ما  ،  التعليم من أبرزها االعتماد المكثف على الحاسوب وشبكاته         

 ومــــن نتــــاج الثــــورة التقنيــــة أن اإلنترنــــت والــــتعلّم   ، )٢٠٠٥، فــــرج(بمــــساعدة الحاســــوب 
ــدأ يــستقطب اليــوم اهتمــام النــاس     ــة    أكمــا ،  اإللكترونــي ب ــه يحــدد النظــرة العامــة للتقني ن

ومما الشك فيه أن التعلّم اإللكتروني سيحدث تحويالً أكثر وتغييراً في أنماط         ،   التعليمية
 كاريــــــــسون وأندرســــــــون . نالتعلــــــــيم والــــــــتعلّم فــــــــي القــــــــرن الحــــــــادي والعــــــــشري     

)Garrison&Anderson  ،2006(  ،             وخاصـة  ،   ففي ضـوء التحـديات التـي تواجـه العمليـة التعليميـة 
 ،  أصبحت عملية دمج التعليم االلكتروني مطلباً البد منه، التطور المطرد في تقنيات التعليم

داد الخطــط يجابياتــه وإعــإاألمــر الــذي يتطلــب مــن المؤســسات التعليميــة الــوعي بأهميتــه و 
ــالتعليم         ــة بـ ــسات التعليميـ ــراد المؤسـ ــع أفـ ــي جميـ ــة ووعـ ــستهدف تنميـ ــي تـ ــرامج التـ والبـ

 ).٢٠٠٨، الفالح(اإللكتروني
 ، لتعليم اإللكتروني  أشكال وصور عدة كاستخدام التدريب عبر االنترنت   لأصبح  قد  و

بــين عرفــة و وبالتــالي ســاعد علــى ســد الفجــوة بــين الم ،  نــوع الخيــاراتاألمــر الــذي أدى إلــى ت
 ) John& John ،2010( جـون وجـون     أيـده  وهـذا مـا  ، )De Castro ،2010(دي كاسـترو   .التطبيـق 

 التعليم عبر اإلنترنـت واسـتخدامه كوسـيلة للتـدريب مـن شـأنه أن يـساعد                  حيث ذكرا أن  
 تحسين المواد التعليميـة عبـر اإلنترنـت مـن خـالل         وفي ،  في سد الفجوة في مجال التدريب     

ــراًلتعلــيم االلكترونــي أثــر ل فقــد أثبتــت الدراســات أن  ،  ور متنوعــةتطويرهــا بــص   علــى اً كبي
 مع التأكيد على أنه ومن أجل إنجاح أي    ،  )Etaati  ،2010 (إتاتي. المرونة وجودة عملية التعلّم   

للحـصول  ؛  برنامج قائم على التعليم اإللكتروني البد مـن  تـوفير المرافـق والطاقـة البـشرية                  
حيث تبدو الحاجة إلى وضع نظام شـامل للتعلـيم اإللكترونـي كجانـب         ،   على أفضل نتيجة  

 ).Frahang ،2010 (فرانق. جديد من تكنولوجيا التعليم
ــات التقيــيم          ــارات البديلــة لعملي ــدأ المنهّجــون يركــزون فــي الخي  ، مــن هــذا المنطلــق ب

ــتعلّم   فهــو ، الــسلوك التعليمــي التقليــدي ب يقتنــع فالطالــب لــم يعــد  ، وتحــسين عمليــات ال



 

 

٩٢
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

 ،  ممــا يحفــز المدرســة لمــسايرة هــذا التقــدم التقنــي للطالــب، محــاط بوســائل تقنيــة حديثــة
 .وتقديم خيارات بديلة عن العملية التعليمية التقليدية

ــة     ــات اإللكتروني ــأتي فكــرة الواجب ــة    كواحــدة مــن وت  األفكــار التــي تــسهم فــي عملي
 التـي يفتـرض    والتطبيقيـة لمعرفيـة الحاجـات ا بين الموازنة بين ممارسات الطالب اليومية و    

 فهـــذا الـــنمط مـــن الواجبـــات بمثابـــة قفـــزة متجـــددة فـــي مجـــال ، هـــاهـــتم ببالمدرســـة أن ت
خطـوة فاعلـة     وهـي بمثابـة      ،   وتجـاوزاً للتقليديـة فـي الواجبـات المنزليـة          ،  التحصيل المعرفـي  

   .نحو حوسبة التعليموإجرائية 
 ومــادة التــاريخ علــى وجــه   ، كل عــاموانطالقــاً مــن أهميــة الدراســات االجتماعيــة بــش  

تــدريس  حيــث إن ،  كــان البــد أن يكــون لهــا نــصيب مــن هــذا االهتمــام التقنــي     ، الخــصوص
 ،  فــي تنميــة القــدرة الفكريــة للمــتعلممهــمالتــاريخ كمــا تؤكــده الدراســات الحديثــة لــه دور 

 ، يـة وذلك مـن خـالل إشـغال ذهنـه بتمحـيص األحـداث التاريخيـة ومقارنتـه باألحـداث الجار                   
 حيـث  ،  والتعامل مع المعطيات التاريخيـة بـصورة نقديـة   ،  ومن ثم تقرير النتيجة الخاصة به     

بــل هــو عمليــة تفاعــل مــستمرة مــع  ، نــه مجــرد ســرد لألحــداث ألــم يعــد ينظــر للتــاريخ علــى 
 .)Parker ،2001 (باركر. جل تحقيق أغراض تدريس مادة التاريخأالحقائق التاريخية من 

ن يتحقق إال من خالل تقديم المادة بقالب مختلف عـن نمـط التـدريس         لالتفاعل  وهذا  
تقـديم جانـب مـن تـدريس     وهـذا ماتحـاول هـذه الدراسـة تحقيقـه مـن خـالل           ،  التقليدي لهـا  
نــه باإلمكــان تــسخير  أإثبــات جــل أمــن  ، المتطــوّرقالــب أحــد أشــكال هــذا ال مــادة التــاريخ ب

أن التطـوير التقنـي فـي مجـال التـدريس قابـل        و، التقنيات الحديثـة بمـا يخـدم أهـداف المـادة       
 ومـن ثـم المـساعدة فـي تحقيـق أهـدافها وجعـل               ،   على كافة المـواد الدراسـية      لالنسحاب

 .تعليمها وتعلمّها أكثر تشويقاً وفاعلية
للحكـم  وذلـك   واجبـات   اللتجريـب هـذا الـنمط مـن          ،  عمليـة وفي هذه الدراسة محاولـة      

 بعيـداً   ،   على العملية التحصيلية للطالب    س مدى أثره  ومن ثم قيا  على مدى إمكانية تطبيقه     
 . عن النمطية في الواجبات المنزلية

 :مشكلة الدراسة
ــامي المع   ــ  رفــي ضــوء التن ر المعلومــاتي وازدحــام جــدول   فــي واقتــصاد المعرفــة والتفجّ

الطالــب المدرســي بــالمواد والتوســع فــي  ممارســة النــشاطات فــي المدرســة والتركيــز مــن   
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 ، والـضغط علـى الطالـب لمواكبـة أقرانـه فـي التحـصيل           ،  على التعلّم الجمعـي   سبق   خالل ما 
 لكــي  ؛فــإن الطالــب يحتــاج إلــى طريقــة يمــارس مــن خاللهــا تفريــد التعلــيم والــتعلم الــذاتي     

 فالطريقة العملية الوحيدة لمعرفـة حـدوث الـتعلّم    ، يستطيع أن يقيم مستوى تعلّمه ذاتياً     
، أبـو عـالم  "(لفـرد القيـام بالـسلوك المـتعلّم بطريقـة مـا          أن نطلـب مـن ا     "كما ذكر أبـو علّـام     

ــا ،  )٢٧ص، ٢٠٠٤ تـــسهم الواجبـــات المنزليـــة فـــي تحقيقـــه مـــن خـــالل المـــساحة     وهـــذا مـ
المعرفيــة والوقتيــة المتاحــة للطالــب ليمــارس تأديــة المطلــوب دون ضــغوط ووفــق مقدرتــه   

 .الذاتية
عالميـة والعربيـة التـي تهـتم     ورغم أهميـة الواجبـات إال أن المالحـظ نـدرة الدراسـات ال         

ــي  ــم      ، بالواجـــب المنزلـ ــن حيـــث الكـ ــات أو مـ ــة الدراسـ ــة ونوعيـ ــن حيـــث طبيعـ ــواء مـ  ،   سـ
 ،  اً تجريبيـ اًتخذ طابعـ ا أن القليل منهافبالنسبة للدراسات األجنبية رغم تنوّع الدراسات إال        

ه أن معظـم الدراسـات عـن العالقـة بـين الواجبـات              ؤوزمـال ) Shumow( شـوماو    الحـظ حيث  
 أن الواجبـات أيـضاً لـم    ا كمـ ، )2008Shumow، (منزلية وغيرهـالم تكـن فـي اختبـار تجريبـي          ال

 وهــذا مــا أكدتــه ياركنــدي مــن أن الواجبــات ، تلــق العنايــة الكافيــة مــن قبــل البــاحثين عربيــاً
المنزلية لم تنل حظها من البحوث في العالم العربي رغـم كثـرة اسـتخدامها فـي مراحـل                  

ن الدراسـات الـسابقة التـي تناولـت الواجبـات المنزليـة كـشفت          إ حيـث    ،  التعليم المختلفـة  
الحظــه  وهــذا مــا). ٢٠٠٤، ياركنــدي(نــدرة الدراســات العربيــة فــي هــذا المجــال بــشكل عــام 

 .لم يحظ بالعناية المستحقة) الواجبات المنزلية( من أن هذا المجال، الباحث أيضاً
) Vargas( كمـا ذكـر فيرقـاس        ،  ةومن زاوية أخرى فبالرغم من أهمية الواجبات المنزلي       

 التـي تفيـد فـي بنـاء الـتعلم           ،  عن أهميـة اسـتراتيجيات التعلـيم التـي تتمحـور حـول المـتعلم              
 ومـن أهـم تلـك االسـتراتيجيات التركيـز علـى الواجبـات        ، الذاتي في برامج إعداد المعلمـين     

ذاتي ليتفاعـل   المنزلية التي تقابل حاجة مباشرة وحقيقيـة للمـتعلم وتدربـه علـى الـتعلم الـ                
 إال أن هــذا لــم  ، )Vargas ،1992(يجــابي مــع كافــة المــستجدات فــي مجــال عملــه       إبــشكل 

 فمــن خــالل خبــرة الباحــث فــي مجــال التعلــيم العــام أو فــي     ، يتحقــق بالــشكل المطلــوب 
 كان جلياً قلة االهتمـام بالواجبـات المنزليـة مـن            ،  التعليم العالي وبعيداً عن البحث التربوي     

 فــالمعلمون ال يعطــون الواجــب المنزلــي األهميــة الكافيــة   ، ســة فــي المــدارس حيــث الممار
 ففـي   ،  والطالب يؤدون واجباتهم بطريقة تقليدية ال تؤدي سوى الحـد األدنـى مـن المطلـوب               



 

 

٩٤
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 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

  بـأنهم غالبـاً ال  %٢٧ أفـاد  ،  لعدد من المعلمين   ،  )٢٠٠٧عريشي وخضراوي   (استفتاء أجراه   
ال يــضعون  %٧٢ و، ون بأســئلة الكتــاب المدرســي  يكتفــ%٩٨ و، يهتمــون بوضــع الواجــب 

يحلون األسئلة شفهياً في الفصل قبل حـل الطالـب   %٤٨ و، سوى سؤال واحد أو سؤالين 
 ال يــصححون األخطــاء اللغويــة %٦٣و،  يطلبــون مــن الطــالب حلهــا فــي الفــصل%٤٠ و، لهــا

 . يضعون درجة الواجب عشوائياً%٢٠ و، بشكل كامل
 التـي مـن خاللهـا تظهـر الحاجـة      ، شكلة الدراسـة الحاليـة  بناء على ما سبق ظهـرت مـ       

 وهــذا مــا ســتحاول هــذه    ، ملحــة نحــو العنايــة بالواجــب المنزلــي وتقديمــه بقالــب مختلــف       
 ، الدراسة الوصول إليه من خالل تقديم طريقة مختلفة فـي مجـال تنفيـذ الواجبـات المنزليـة                 

مـا أثـر اسـتخدام      : التـالي  وبشكل عام تتمحور مشكلة الدراسة فـي اإلجابـة عـن الـسؤال            
 ومـستوى تنفيـذ الواجبـات المنزليـة فـي مـادة            ،  الواجبات االلكترونية علـى تحـصيل الطـالب       

 . ؟التاريخ
 :هدف الدراسة

 :هدفت الدراسة إلى
 .قياس أثر استخدام الواجبات االلكترونية على تحصيل الطالب في مادة التاريخ -

مـادة  فـي   لى مـستوى تنفيـذ الواجبـات        تحديد أثر استخدام الواجبات االلكترونية ع      -
 .التاريخ

يجابيــات الســتخدام الواجبــات االلكترونيــة مــن وجهــة   تحديــد أبــرز الــسلبيات واإل  -
 .نظر الطالب
 :أسئلة الدراسة

 :    سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية
 :السؤال األول -

دة التــاريخ لــدى طــالب  فــي مــاتحــصيلال الواجبــات االلكترونيــة علــى  اســتخداممــا أثــر  
 الصف الثالث المتوسط ؟

 : السؤال الثاني  -
ما أثر استخدام الواجبات االلكترونيـة علـى مـستوى تنفيـذ واجبـات مـادة التـاريخ لـدى               

 طالب الصف الثالث المتوسط؟ 
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 : السؤال الثالث -
ر  مــن وجهــة نظــ،  الســتخدام الواجبــات االلكترونيــة، يجابيــات والمعوقــاتمــا أبــرز اإل

 طالب المجموعة التجريبية؟
 :أهمية الدراسة

 :   تتمثل أهمية الدراسة من خالل النقاط اآلتية
يجابي في تنمية مهارة التعلّم الذاتي  وأثرها اإل، األهمية المتنامية للواجبات المنزلية    -

 .وبالتالي تطوير المهارات المعرفية والمهارية والوجدانية ، 

ــاً حــين  تــوفر هــذه الدراســة بــديالً      -  ذهــاب الطالــب إلــى المدرســة ألي   يتعــذر منطقي
 حـين   الـذي أجريـت فيـه الدراسـة     العـام هـذا   سبب مـن األسـباب كمـا حـدث مطلـع            

 H1n1أحجم عدد كبير من الطالب عن الذهاب إلى المدرسة بسبب تفشي مـرض              
 .بالسعودية) أنفلونزا الخنازير(

 ولعــل هــذه الدراســة  ،  ليــةقلــة الدراســات العربيــة التــي اســتهدفت الواجبــات المنز   -
 .بمثابة إضافة لقاعدة البحوث العربية

 ،  وضــرورة االهتمـــام بعملياتــه التعليميـــة والتدريـــسية  ، أهميــة علـــم التــاريخ نفـــسه   -
 .وتغيير استراتيجيات التعامل مع هذه المادة بشكل يجعلها أكثر جاذبية

ولـة تـسخيرها لمـا      التطورات الحديثة فـي مجـال التقنيـة والتعلـيم االلكترونـي ومحا             -
 .يخدم الطالب عبر تحقيق أهداف المواد الدراسية

تقــديم إضــافة تعليميــة مــن شــأنها أن تــسهم فــي حــصول المــتعلم علــى تعلــيم ذا    -
جـــودة عاليـــة وتـــدفع المخـــتص إلـــى االهتمـــام بكافـــة تفاصـــيل العمليـــة التعليميـــة   

 .والتدريسية

 ، والعمليـة البحثيـة   ،  ثينالخروج بتوصيات واقتراحات لعلها تسهم في خدمة البـاح         -
 والمختـصين   ،  وكذلك القائمين على  بناء وتصميم المناهج بوزارة التربية والتعليم         
 .في مجال التقويم والمشرفين والمعلمين وحتى الطالب أنفسهم



 

 

٩٦
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 :محددات الدراسة
 :تتحدد الدراسة فيما يلي

ة والتعلـــيم طـــالب الـــصف الثالـــث مـــن المرحلـــة المتوســـطة بـــاإلدارة العامـــة للتربيـــ  -
 .بمنطقة الرياض

كتــاب التــاريخ المقــرر علــى طــالب الــصف الثالــث المتوســط مــن قبــل وزارة التربيــة     -
 .والتعليم

 .هـ١٤٣٠/١٤٣١العام الدراسي  -
 :مصطلحات الدراسة

 : الواجبات االلكترونية-
   عبارة عن تصميم الكتروني للواجبات المنزلية وهو أحد نظم التدريس الذكية التـي             

  لـي وهيـوورث    . والتحقق من األخطاء وتوفير العـالج      ،  أن توفر المساعدة الشخصية   يمكن  
)Lee & Heyworth 1997( 

 تــسلم  ، ويقــصد بهــا فــي هــذه الدراســة واجبــات تــم تحويلهــا إلــى نــسخ الكترونيــة          
ــه، للطالـــب ــا علـــى مكونـــات ماديـــة   ،  أو ترســـل إليـ ــاألقراص ) Hardware( وذلـــك بحفظهـ كـ

نترنـت كالبريـد    أو عـن طريـق شـبكة اإل   ، )(Flash Memory فـالش   و ذاكـرة ، )CD(المدمجـة 
ــي ــوائم البريديـــة ، )Electronic Mail(االلكترونـ  ويطلـــب مـــن الطالـــب  ، )Mailing List( والقـ

 .االستجابة للواجبات وحلها بوساطة نفس القنوات االلكترونية
 : الواجبات المنزلية- 

ــ      " ــون طالبهـ ــف المعلمـ ــشطة يكلـ ــات أو أنـ ــتم  أي مهمـ ــث يـ ــي  إم بها؛بحيـ ــا فـ نجازهـ
وتكـون ذات عالقـة بمـا يـدرس         ،  البيت في غير ساعات الدوام الرسـمي المدرسـي        /المنزل

شـحاتة  " ( وتـشمل جملـة مـن المهـام    ، المقـرر المدرسـي  /لهـم مـن موضـوعات فـي المـادة     
 ).م٢٠٠٣، وآخرون

عينـة  " هطالبـ  بهـا    جملة الواجبـات التـي يكلـف المعلـم        :     ويقصد بها في هذه الدراسة    
 والموجودة في نهاية كـل درس مقـرر علـى           ،  )المجموعتين التجريبية والضابطة  (" الدراسة
 .الطالب
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 : التحصيل- 
 أو ،  أو كفاءة األداء في مهـارة معينـة أو مجموعـة مـن المعـارف              ،  نجازيعرّف بأنه اإل     "

 وتتمثـل فـي   ، فـة نه المعرفة المكتـسبة أو المهـارة الناميـة فـي المجـاالت الدراسـية المختل              أ
 ).م٢٠٠٧، عالّم" ( أو كليهما،  أو العالمات التي يضعها المعلم لطالبه، درجات االختبار

عينـة  (جميع ما اكتسبه طالب الـصف الثالـث المتوسـط         :    ويقصد به في هذه الدراسة    
ــه الدراســة      ، )الدراســة ــذي طبقــت في  ويقــاس بمــستوى  ،  مــن مــادة علميــة فــي المحتــوى ال

 . والمعد من قبل الباحث،  عليهاحصلوا الدرجات التي
 : مادة التاريخ-

  وقـد يـدل تـاريخ الـشيء علـى غايتـه و وقتـه       ،   التـاريخ أو التـأريخ يعنـى اإلعـالم بالوقـت      

وهـو فـن يبحـث    ،  و يلتحق به ما يتفق من الحوادث و الوقائع الجليلـة  ، الذي ينتهي إليه زمنه 
، عثمــان . (و الزمــان لتوقيــت و موضــوعه اإلنــسانعــن وقــائع الزمــان مــن ناحيــة التعيــين و ا 

 ).م٢٠٠٠
مـن كتـاب التـاريخ      )ن األول والثـاني   الفصال(الباب الثالث :     ويقصد بها في هذه الدراسة    

المقــرر مــن قبــل وزارة التربيــة والتعلــيم بالمملكــة العربيــة الــسعودية علــى طــالب الــصف      
 .هـ١٤٣٠/١٤٣١ للعام الدراسي ، الثالث متوسط

 :لمرحلة المتوسطة ا- 
وتــسمى المرحلــة اإلعداديــة فــي   ،     هــي المرحلــة التــي تتوســط نظــام التعلــيم العــام    

 وتتـراوح  ،  وهـي تـسبق المرحلـة الثانويـة      ،   ومـدة الدراسـة فيهـا ثـالث سـنوات          ،  بعض الدول 
 ).م٢٠٠٣، شحاتة وآخرون.(سنة١٥-١٢أعمار منتسبي المرحلة المتوسطة بين 

عينـــة "طـــالب الـــصف الثالـــث المتوســـط بالمدرســـة :  الدراســـة   ويقـــصد بهـــا فـــي هـــذه
 ."الدراسة

 :القوائم البريدية
 وهـي تتكـون مـن عنـاوين بريديـة تحتـوي فـي              ،  )list(ما يعرف اختصاراً باسم القائمـة        "

العادة على عنوان بريدي واحد يقوم بتحويل جميع الرسائل المرسلة إلى كـل عنـوان فـي        
 .)م٢٠٠٥، مصطفى" (القائمة



 

 

٩٨
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

 التـي تـم     ،  وائم البريـد اإللكترونـي للطـالب      قـ مجموعـة   :    ويقصد بها فـي هـذه الدراسـة       
ــين الباحـــث و   ــدادها بالتنـــسيق بـ ــين إعـ ــالب  بـ ــة والطـ ــادة وإدارة المدرسـ ــل ، معلـــم المـ  لحـ

 .الواجبات والتواصل بوساطتها بين المعلم وطالبه الكترونيا
 :لكترونيالبريد اإل

هــــو تبــــادل الرســــائل والوثــــائق باســــتخدام ) Electronic Mail(البريــــد االلكترونــــي  "  
 ).م٢٠٠١، الموسى" (الحاسب

 يـتم إرسـال الواجبـات    ، عنوان الكتروني خاص بالطالـب    :   ويقصد به في هذه الدراسة    
 . ليقوم بحلها وإعادتها الكترونياً للمعلم بطريقة تفاعلية، إليه عن طريقة
 :التنفيذ
ــ  وهـــو ، )٢٠٠٠ ، الـــشريفي(طبيـــق تجربـــة أو بحـــث ميـــداني ت) implementation (ذ   التنفيـ

أداء :  ويقــصد بــه فــي هــذه الدراســة ، )١٩٧٢، أنــيس وآخــرون" (اإلجــراء العملــي لماقــضي بــه "
 .الطالب واجبه المنزلي المكلف به في مادة التاريخ بالموعد المحدد وبشكل جيد

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
حد أشكال التطبيقات الحديثة فـي مجـال الـتعلّم      أإللكترونية   الواجبات المنزلية ا   تعد

اإللكتروني التي تحاول تسخير جانب التقنيـة الحديثـة فيمـا يـسهم فـي تطـوير هـذا الجـزء                
 .من مكونات العملية التربوية

حـد العناصـر الهامـة فــي    أ - بـشكل عـام كمـا يـراه المختـصون      -إن الواجـب المنزلـي   
 ، البـــد أن  تحتـــوي خطـــة المعلـــم اليوميـــة علـــى الواجبـــات المنزليـــة لـــذا ، العمليـــة التعليميـــة

وتنفيـذه يمثـل الجـزء     ، فالواجب المنزلي يعد عنصراً مهماَ من عناصر التخطيط التدريـسي      
 حيـث لـم يعـد       ،  )٢٠٠٣،  الفـتالوي ( .نه يعد مـن أهـم عناصـرها       أ إال   ،  األخير من الخطة اليومية     

 فصار لزامـاً علـى   ، جل حدوث تعلم فعالأيين من  وقت الحصة وال مكان غرفة الصف كاف      
مرعــي ( ويــتم ذلــك مــن خــالل الواجبــات المنزليــة  ، المعلــم زيــادة الوقــت وتوســيع المكــان 

 ).١٩٩٣، وآخرون

ــر عقــود          ــاً عب ــي دار حولهــا جــدالً تربوي ــة مــن المواضــيع الت ــات المنزلي وموضــوع الواجب
 وبعدها أصـبح موضـوعاً   ، ين والباحثين فقد كانت تشغل اهتمام التربويين والمرب ،  مختلفة

 وقــد كانــت النقاشــات تــدور حــول   ، )Bryan&Sullivan ،1998(غيــر شــائع بــراين وســولفيان  



 

 

٩٩   العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

نه مع مطلع األلفية الجديدة ظهر النقاش بصورة أخـرى        أ إال   ،  اآللية التي تقدم بها الواجبات    
) Darcus2000(كـوس دارو) ٢٠٠٢مرعـي والحيلـة   (في العديـد مـن الكتابـات والدراسـات مثـل            

 حيـــث أصـــبح النقـــاش حـــول الـــشكوى مـــن عـــدم  ، )١٩٩٦المعلـــم(و) Bryan1998 (برايـــانو
 وكيـف أنهـا أصـبحت مجـرد عـبء علـى             ،  رغم القناعة بأهميتها   فاعلية الواجبات المنزلية  

 قرع الجرس وهو متجه إلى البـاب    ي فالمعلم ال يعطي الواجبات إال حين        ،  الطالب وإنهاك له  
 .ن أهداف وقيمة هذه الواجبات واحترام الطالب لها مما قلل م؛

ومع كل ذلك القصور في اآلليـة التـي يـتم التعامـل بهـا مـع الواجبـات مـن قبـل جهـات                     
ــة ال يكــاد يختلــف       ، متنوعــة ــة  تربوي ــات ذات أهمي ــاآلراء تبقــى الواجب  أو النقــد واالخــتالف ب

ــاً  - ولكــن االخــتالف القــائم يكــون   ، عليهــا التربويــون والمربــون  حــول الطريقــة أو   - غالب
 . قدم بها الواجباتياألسلوب الذي 
 فـال بـد أن تُـستخدم الواجبـات التـي تثـري           ،   تكون الواجبـات ذات محتـوى فاعـل        وحتى

 وترجـع الطالـب إلـى المكتبـة ووسـائل اإلعـالم والبيئـة الطبيعيـة                 ،  المادة المقررة بالكتـاب   
 الرجـوع إلـى المعـاجم أو التفاسـير أو     عنـد الب ن تزيد من فعالية تعلَم الط    أ و ،  واالجتماعية

 ، ن ينوّع المعلم ما بين الواجبات والنشاطات الفرديـة واالجتماعيـة  أ و ،  المراجع أو المصادر  
جمــع عينــات ونمــاذج  : ن تتنــوع األســاليب والوســائل التــي يقــدمون بهــا الواجبــات مثــل     أو

،  وإجابـــة كتابيـــة،  ذهنيـــة وتهيئـــة،  وإجابـــة شـــفهية، وإجابـــة ذهنيـــة، وإجابـــة عـــن أســـئلة
 ).٢٠٠٢، مرعي والحيلة(وكتابة تقارير بسيطة وتلخيص وجمع معلومات وغير ذلك 

والواجبات المنزلية مفيدة جداً في حـال طبقـت بالطريقـة الـسليمة واألسـلوب  الجيـد              
المفيــد للطالــب عوضــاً عــن تطبيــق واجبــات شــكلية تزيــد األعبــاء علــى الطالــب دون عائــد     

ــاري معرفـــي أو تر ــبـــوي أو مهـ ــا ذكـــرت الفـــتالوي مـــن   ، ستحقمـ  فالواجبـــات المنزليـــة كمـ
 : حقق أهدافا تعليمية مختلفة منهاتالممكن أن 

مما يعزز الثقة بالنفس والتعلم ،  زيادة استقاللية الطالب في إنجاز المهام التعليمية-
 . الذاتي

 . تعزيز عملية التعليم –
 .لخارجي والبحث واالستكشافطالع ا تنمية عادات دراسية جيدة كاال-

 .  يرسخ معرفة الطالب للمادة العلمية- 



 

 

١٠٠
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

إلثـــراء معلومـــاتهم وتوســـيع ثقافـــاتهم وتنميـــة قـــدراتهم ؛  يتـــيح الفرصـــة للطـــالب -
 .   المختلفة 

ــدرس المقبــل    - ــيح للطــالب فرصــة لتلقــي ال  بحيــث يكــون قــادراً علــى المــساهمة    ،  يت
 .   بشكل أكثر فاعلية 

 إلنجـاز واجبـات مختلفـة حتـى الـذين           جميعـاً ضمان إشـراك الطـالب       يهيئ الفرصـة لـ     -
 .حرموا من ذلك وقت التدريس 

 .  يربط التعلّم المدرسي بالبيئة المحلية المحيطة بالطالب -
 ورسـم  ،  يعطي المعلم صورة صـادقة عـن إنجـازات طالبـه ومـستوياتهم وتقـدمهم         -

 .الخطط الالزمة من العمل العالجي للطالب اآلخرين 
 إثـــارة الفـــضول والحمـــاس واالســـتمتاع بالواجبـــات المنزليـــة التـــي تتطلـــب حلـــوالً         -

 .  لمشكالت وتطبيقات لعمليات عقلية عليا
 مهــارات مفيــدة مثــل تنظــيم الوقــت والتعــود علــى النظــام         اكتــساب الحــث علــى -

 )٢٠٠٤ ، الفتالوي. (والنظافة و الدقة
 فعلــى الــرغم مــن أن ، م الــذاتيزيــز الــتعل فــي تع فــاعالًاًكمــا أن للواجبــات المنزليــة أثــر 

ــذاتي   ــتعلم ال ــة عل     -عــادة  -ال ــرتبط بعــدد مــن المــسميات و االســتراتجيات الدال ــه مثــل  ي ي
ــاً ،  المتمركــز حــول التلميــذ ملالدراســة المــستقلة و والــتع  ــتعلَم الموجــه ذاتي ــتعلم ،  وال  وال

 أن الـبعض يـرى أن الواجبـات          إال ،  )٢٠٠٧،  الزغلـول والمحاميـد   (تقـاني    والتعلم اإل  ،  المستقل
 باإلضافة  ،  )١٩٩٠ ،  عابدين.(م الذاتي إن أحسن استغاللها    من أشكال التعل   المنزلية شكل 

فـي عمليـة     - كثيـراً    -تـساعد   فإنهـا   إلى أن الواجبـات المنزليـة  إذا طبقـت بـشكل سـليم               
ــالتفكير الناقـــد     ،  (Hittner، 1999) هيتنـــر تنميـــة مهـــارات وأنـــواع التفكيـــر لـــدى الطالـــب كـ

 .(Rademacher ،2000)  رادميتشروالتفكير اإلبداعي
 :الدراسات السابقة

يجــابي فــي عمليــة   وأثرهــا اإل، عديــد مــن الدراســات أهميــة الواجبــات المنزليــة  الأكــدت 
 فـي مجـال   اًيجابيـ إ اً وأن لـذلك أثـر    ،   ضرورة تقديم الواجبات بشكل أكثر فاعليـة       و ،  مالتعل

 فــي دراســته إلــى العمــل المميــز الــذي تمثــل  ، )Coulter ،1991(تر  كــولحيــث أشــار ، التحــصيل
 حيــث ، باالستقــصاء الــضخم الــذي قامــت بــه الجمعيــة الدوليــة لتقــويم التحــصيل الدراســي   



 

 

١٠١  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

قارنت الدراسة تحصيل أكثر من عشرين دولة فـي عـدة مجـاالت دراسـية عبـر مـستويات           
يجابيــة بــين الوقــت الــذي يقــضيه إل النتــائج الدراســية إلــى العالقــة اوتوصــلت، عمريــة مختلفــة

 .مستوى التحصيل الدراسيبين  و، الطالب في أداء الواجبات المنزلية
ــا ســبق كــد يؤو ــالي م ــة عامــل رئــيس     ) Baily ،2002( دراســة ب ــات المنزلي مــن أن الواجب
لطـالب الـذين    ا و ،  لطالب الذين لـديهم القـدرة علـى العمـل بـشكل مـستقل             ان أداء   يلتحس

 .  ي إلكمال المهام التعليمية المنزليةيجدون الدعم الكاف
ــا مـــن ، وللواجبـــات المنزليـــة أثـــر فاعـــل فـــي تنميـــة االتجـــاه نحـــو الـــتعلم الـــذاتي     لمالهـ

لتنميــة قدراتــه ومهاراتــه فــي ؛ إســهامات فــي تنميــة الثقــة بــالنفس وإتاحــة الفرصــة للطالــب  
ات الالزمــة حــال تــم بنــاء الواجبــات المنزليــة وفــق ضــوابط محــددة تراعــى فيهــا المتطلبــ         

 ).٢٠٠٤، ياركندي(
 إلى دراسة أثر استخدام الـتعلم       ،  )Minotti  ،2005( مينوتي   اقدمهالتي   الدراسة وهدفت

 والــتعلم القــائم علــى الواجبــات المنزليــة علــى التحــصيل واالتجاهــات لــدى طــالب      ، الفــردي
تعلم المرحلة المتوسطة لعينة محددة مـن المـدارس فـي مدينـة نيويـورك لمقارنـة نمـط الـ          

وقـد أظهـرت كـل مجموعـة        ،   القائم على الواجبـات المنزليـة أو باالسـتراتيجيات التقليديـة          
 ،  والدراسـات االجتماعيـة    ،   والعلـوم    ،  زيادة في مـستويات اإلنجـاز فـي القـراءة والرياضـيات             

ولكن المجموعة التجريبية التي استخدمت أسلوب التعلم الفـردي القـائم علـى الواجبـات               
 .يجابيةإن مستوى التحصيل لديهم أكثر المنزلية كا

 والتي أجريت على طالب المرحلـة الثانويـة   ، )Foyle ،1985( مع دراسة فويل واتفق ذلك 
 فـي  اًيجابيـ إ اًبوالية كنساس وأثبتت دراسـته أن للواجبـات المنزليـة التحـضيرية للـدرس أثـر         

 .التحصيل أكثر من الطالب الذين لم يكلفوا بمثل تلك الواجبات
معرفــة أثــر التغذيــة الراجعــة فــي  إلــى والتــي هــدفت ) ٢٠٠٤( أثبتــت دراســة المــدنيكمــا

لـدى تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة والتـي        الواجبات المدرسـية علـى التحـصيل بمـادة الرياضـيات          
ــة       ــابطة وتجريبيـ ــوعتين ضـ ــين مجمـ ــة بـ ــي للمقارنـ ــبه التجريبـ ــنهج شـ ــا المـ ــتخدم فيهـ  ، اسـ

ــذين أعطــوا تغذيــة راجعــة عــن     وتوصــلت الدراســة إلــى أن طــالب المجمو   عــة التجريبيــة ال
 .واجباتهم المنزلية تفوقوا في مجال التحصيل الدراسي



 

 

١٠٢
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

قاموا بجمـع مجموعـة مـن    ) ، ٢٠٠٨Shumow& others( ن ي وفي دراسة لشاوماو وآخر  
جل وصـف تجـارب المـراهقين الشخـصية فيمـا يتعلـق          أ تم تحليلها من     ،  البيانات عشوائيا   

جــل استكــشاف االخــتالف فــي تجــارب أوتــم إجــراء التحليــل مــن . يةبواجبــاتهم المدرســ
 ، الطــالب الشخــصية مــع األخــذ فــي الحــسبان الــسياق الــذي أنجــز فيــه الواجــب المدرســي       

 أظهــرت حــاالت الطــالب المعرفيــة   و ، الوجدانيــة-والمخرجــات األكاديميــة واالجتماعيــة 
كــانوا مــع الطــالب عنــدما كــانوا   والوجدانيــة والتحفيزيــة تباينــا كبيــرا اعتمــادا علــى الــذين    

ــا إذا كـــان مـــن الواجبـــات المدرســـية الرئيـــسة أو   ، يـــؤدون الواجبـــات المنزليـــة    وكـــذلك مـ
رات فــي نوعيــة الخبــرة التــي  يــثــر الواجبــات مــن خــالل التغي أ كمــا بينــت الدراســة  ، الثانويــة

رام  مثـل احتـ  ، حيث كانت ترتبط بـشكل كبيـر بنتـائج عـدة        ،  اكتسبها من أداء الواجب     
نوقـــشت النتـــائج فـــي مـــدى  وقـــد ،  والـــصفوف الدراســـية،  والتوقعـــات المـــستقبلية، الـــذات 

بــين مــساهمات الواجبــات المدرســية مــن خــالل مناقــشة الــرابط بــين الواجــب المدرســي و 
 .حاالت الطالب المعرفية والوجدانية والتحفيزية

 االلتــزام بعمليــة   يجــابي للواجبــات المنزليــة باعــث هــام علــى      هــذه األهميــة واألثــر اإل  
بعيــداً عــن ، تطويرهــا وتقــديمها بقالــب مختلــف يــساعد علــى جعلهــا أكثــر جاذبيــة للطالــب

 .النمط التقليدي للواجبات المنزلية
 والتي استهدفت تدريب الطالبـات      ،  )٢٠٠٢،  بكار واألحمد (ومن هذه الدراسات دراسة     

حيـث  ،  واجبات المنزليـة  المعلمات في تخصص مواد اجتماعية على تصميم نماذج أصلية لل         
ــى خمــسة معــايير لتقــويم كــل مــن النمــاذج األصــيلة          ــدريبياً  يحتــوي عل صــممت برنامجــاً ت

نجـاز فـي    حيث بينت الدراسة تحـسن اإل ،  والواجبات المنزلية التقليدية ،  للواجبات المنزلية 
 .سبع مجاالت لجميع المتعلمات نتيجة ألدائهن للنماذج األصيلة للواجبات المنزلية

ــرح راديماتــشر  ، وفــي دراســة أخــرى   ــيم الطــالب   ) Rademacher ،2000( اقت مرشــداً لتعل
يقـــوم علـــى ثمـــان خطـــوات ، كيفيـــة مراجعـــة واجبـــاتهم بعـــد االنتهـــاء مـــن أداء الواجـــب

حيث أثبتت الدراسة أن تطبيق المرشد ألداء الواجبـات سـاعد كثيـراً فـي التطـوير          ،  رئيسة
 .دون عائقالنوعي ألداء الواجبات واستكمالها 

ــا اقتـــرح ترســـكوت   ــته   ، )Truscott ،1998(كمـ ــافـــي دراسـ ــات   مـ يعـــرف بفريـــق الواجبـ
ــة ــذي يتكــون مــن مــدرب ومــسجل ومــدير ونائــب     ، المنزلي ــى توضــيح    ، وال  يهــدف الفريــق إل



 

 

١٠٣  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 ، نجــاز واجبــاتهم المنزليــةإمــسئوليات الطــالب نحــو الواجبــات المنزليــة ومــساعدتهم فــي  
ارق في تحسن أداء الواجبات مـن حيـث مـستوى األداء            حيث توصلت الدراسة إلى وجود ف     

 .لصالح الطالب والمتعلمين الذين عملوا بفريق عمل الواجبات المنزلية، ودقة الواجبات
 حـــدد مجموعـــة مـــن ، )Mitchell and others ،2000(وفـــي دراســـة لميتـــشل وآخـــرون 

 جيـد وفــق مــا  فالواجــب ال، الخطـوات مــن شـأنها أن تــساعد فــي الوصـول إلــى واجـب فاعــل    
وأن يــتم تــصنيف الواجبــات وفقــاً ، حــدد مــن خطــوات البــد أن يبــدأ بتجديــد األهــداف بوضــوح

ــاري، معرفـــي(لألهـــداف الـــسلوكية  ــداني، مهـ ــوازن )وجـ وأن تعـــزز الواجبـــات ، بـــشكل متـ
وأنـه البـد مـن ربـط الواجبـات بالحيـاة       ،  إكساب الطالب مهارات ومفاهيم ومعارف عميقـة      

 .الواقعية للطالب
أن تجربــة اســتخدام الواجبــات المنزليــة اإللكترونيــة التــي لــم تنتــشر علــى نطــاق كمــا 

 أثبتـت نتـائج      التـي  ضمن الدراسات التربويـة    واسع إال في الفترة األخيرة بدأ يظهر لها وجود        
 .متنوعة في مدى تأثيرها

نترنــت تــؤثر فــي  أكــد أن شــبكة اإل ) Demirci ،2006(ففــي دراســة قــام بهــا ديميرســي    
حــد الممارســات أ وأصــبح الواجــب المنزلــي االنترنتــي  ، وفــي حياتنــا بطــرق متعــددة التعلــيم 

 ، المنتــشرة هــذه األيــام خاصــة فــي كورســات الفيزيــاء وفــي بعــض  الكورســات األخــرى          
حد األساليب المحفزة أم الخطيـرة      أذا كان هذا األسلوب      إ وبالرغم من االختالف حول ما    

من الدراسات التي اختبرت التأثير التعليمـي لتغييـر    هنالك عدد قليل     ،  لتطوير تعلم الطالب  
فـي هـذه الدراسـة طـور        ،  طريقة التصحيح اليدوي إلى التصحيح اإللكتروني للواجـب المنزلـي         

 ، نظام  الواجب المنزلي االلكتروني كي يختبر أداء الطالب المبتـدئين فـي كـورس الفيزيـاء                 
لطــالب ) مــن الزميــل (منزلــي ورقــي بعــد ذلــك تــم مقارنــة النتــائج بــأداء الطــالب فــي واجــب      

حـد القـسمين المتطـابقين الدارسـين        أولقـد حـصل طـالب        ،  كورسات متوسـطة للفيزيـاء      
 ، على واجبات ورقية وعلى درجـات مرصـودة يـدويا         ) المرحلة االبتدائية (لكورسات الفيزياء   

 ولقــد تمــت ،  بينمــا حــصلت المجموعــة الثانيــة علــى واجبــات الكترونيــة لكــل واحــد مــنهم 
هم في حل المشكالت وعلى مستوى الفهم؛ ولم يوجـد هنالـك            ؤأدا: المقارنة في جانبين  

 بينمـا وجـدت فـروق ذات    ، )اف سـي اي   ( فروق ذات داللة كبيرة في درجات اختبار الفهم     



 

 

١٠٤
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

داللة في درجات الطالب التي حصل عليها الطالب في معدالت األداء التي يمكـن إرجاعهـا         
 .كانت من صالح مجموعة الواجب الورقي من الزميل ، وإلى طريقة إعطاء الواجب 

حـول الواجبـات اإللكترونيـة    ) Lee& Heyworth 1997(كما بينـت دراسـة لـي وهيـوورث     
والتي أجراها فـي مجموعـة مـن المـدارس لقيـاس مـدى تـأثير اسـتخدام الواجبـات المنزليـة                   

 وفـــق قـــدراتهم   حيـــث تـــم التحقـــق مـــن النتـــائج المتناقـــضة بـــين الطـــالب       ، االلكترونيـــة
نـه  أ  رغـم ،   وبين درجات مختلفة من التجريد وبـين مـدارس مختلفـة        ،  األكاديمية المختلفة 

 فعلــى األقــل وجــدت واحــدة مــن المــدارس      ، كبيــر وبــشكل عــام لــم يكــن هنــاك تــأثير     
 والتي اسـتخدم طالبهـا الواجبـات المنزليـة االلكترونيـة أن أداءهـم أفـضل فـي             ،  المشاركة

رغــم أن الــصيغة الحاليــة للواجبــات المنزليــة االلكترونيــة لــم تكــن     مــشاكل أقــل تجريــدا 
ن الواجبــات المنزليــة االلكترونيــة لــم تطــور أو، مجهــزة بمــؤثرات بــصرية وســمعية إضــافية

 والحقيقـة التـي   ،  تقيـيم التجربـة فـي فتـرة قـصيرة مـن الوقـت        وتـم  ،   حتـى اآلن بشكل تام 
مــن الممكــن مــساعدة الطــالب فــي مثــل هــذه    ويبــين أنــه ،  حظــت بعــض اآلثــار اإليجابيــة ال

ــا  - كمــا كــشفت الدراســة عــن بــطء   ، الطريقــة لتحقيــق أداء أفــضل  فــي النظــام   -أحيان
 ،  ممـــا يعيـــق أداء الواجـــب بـــشكل أســـرع أحيانـــاً ؛االلكترونـــي الـــذي يعمـــل عليـــه الطـــالب

 - تقنيا  - حيث توقع الباحث أن هذه الطريقة ، ويمكن حل ذلك باستخدام جهاز أفضل 
 حيث يرى أن توفير تقنية مناسبة لهذه التجربـة هـي   ، ستكون أفضل في السنوات القادمة    

 . قائم ومساعد مهم على إنجاحهاتحدٍ
التـي هـدفت إلـى البحـث فـي تـأثير        )Nuria& Gabriela ،2008(أمـا دراسـة نوريـا وجـابريال     

يـة تجـاه هـذه األداة      نجليزسـبانيا للغـة اإل    أ طالبا   ٢٤٥كتاب النشاط اإللكتروني على موقف      
 وتكونـت التجربـة مـن أربـع سـاعات مـن التعليمـات فـي                 ،  التعليمية خالل فصلين دراسيين   

 وتــم قيــاس موقــف ، باإلضــافة إلــى مجموعــه مــن الواجبــات االلكترونيــة أســبوعيا  ، القاعــة 
جـري بعـد ثمانيـة أشـهر مـن          أالطالب من الواجبـات االلكترونيـة عـن طريـق مـسح شـامل               

 ولقــد تمــت مقارنــة البيانــات النوعيــة التــي تــم جمعهــا بالبيانــات      ،  الطريقــةالتعــرض لهــذه 
 وأوضحت نتائج هـذين االختبـارين ارتفاعـا         ،  الكميّة التي تم أخذها من اختبارين تحصيليين      

 نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة التـي    واتفقت ،  هائال في درجات القواعد النحوية    
ــى   ــزة    ، ب مــن الواجــب االلكترونــي  اســتفادة الطــال أشــارت إل  وكــذلك التــي تؤكــد علــى مي



 

 

١٠٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 وفـي الحـصول علـى تغذيـة         ،  سهولة الحـصول علـى المـواد وعلـى الوديـة بـين المـستخدمين              
 واألهم من ذلك امتداح الطـالب لهـذه الطريقـة واقتنـاعهم بفائـدتها لـتعلم                ،  راجعة فوريه 

جهـــة النظـــر ورغم مـــن  وبـــال، اللغـــة وخـــصوصا فـــي تعلـــم القواعـــد واكتـــساب المفـــردات 
إال أن الدراسـة أثبتـت كــذلك جانبـا سـلبيا الســتخدام      ،  مـن المــشاركين  للكثيـر يجابيـة  اإل

 الدراسـة هـذه     وناقـشت  ،  الواجب المنزلي االلكتروني كالوقت المستغرق إلنهـاء التمـرين        
 .    بعض االقتراحات للتغلب على هذه المشكلةوتم تقديمالمسائل 

 ، جبــات المنزليــة مــن أجــل تطويرهــا وتقــديمها بقالــب مختلــف    كــل هــذه العنايــة بالوا 
وأهميـة   ،   تتمحـور حـول أهميـة الواجبـات المنزليـة            يةالشك أنها تنطلق من قاعدة أساسـ      

 .تطويرها عوضاً عن الشكل التقليدي للواجبات المدرسية 
وفــي هــذه الدراســة محاولــة لتقــديم الواجــب المنزلــي بــنمط جديــد يتمثــل بالواجبــات      

 ســواء عــن طريــق الــشبكة ، )بأنماطــه المختلفــة(ئمــة علــى أســاس الــتعلم اإللكترونــيالقا
 فالعديــد مــن الدراســات والكتابــات أشــارت إلــى األثــر     ، العنكبوتيــة أو الوســائط المتنوعــة  

 ، الفاعل الستخدام التعلّم والوسائط اإللكترونية في مجاالت متنوعة في التربية والتعلـيم        
ــم الكترونــي وغيــره فــي ترســيخ التعلــيم      حيــث تــساعد التقنيــة الحد  يثــة مــن تعلــيم وتعلّ
 علـى وجـه الخـصوص وجعلهـا     -التي هي محور هـذه الدراسـة    -بشكل عام ومادة التاريخ     

 ومـن ذلـك   ،  فتساهم فـي تنميـة فـضول الطالـب للتعمـق فـي معلومـة معينـة             ،  أكثر تشويقاً 
 وهــو ممكــن ، بــاحثين وهــذا مطلــب كثــر مــن ال ، اســتخدام طريقــة الواجبــات االلكترونيــة 

تؤكـد التوصـيات والمقترحـات البحثيـة علـى إمكانيـة إرسـال الواجبـات                 فغالباً ما  ،  التحقق  
 ، كاستخدام البريد االلكتروني والقـوائم البريديـة  ، المنزلية عبر وسائط الكترونية متعددة     

ع  كإرســال الرســائل لجميــ ، فقــد ذكــر الموســى أنــه يمكــن اســتخدام البريــد اإللكترونــي    
 ،  وإرســــال الواجبــــات المنزليــــة،  وإرســــال جميــــع األوراق المطلوبــــة فــــي المــــواد، الطـــالب 

 وكوســيط ، واســتخدام البريــد كوســيط بــين المعلــم والطالــب للــرد علــى االستفــسارات   
 ويمكــن اســتخدام البريــد االلكترونــي أيــضاً كوســيط  ، )٢٠٠٣، الموســى(للتغذيــة الراجعــة 

 ثم إرسالها مرة أخرى إلـى       ،  وم المعلم بتصحيح اإلجابة   حيث يق ،  لتسليم الواجب المنزلي  
حيــث يمكــن تــسليم الواجــب   ،  وفــي هــذا العمــل تــوفير للــورق والوقــت والجهــد   ، الطالــب

 ، )٢٠٠٥، الموســى والمبــارك "(المنزلــي فــي الليــل أو النهــار دون الحاجــة إلــى مقابلــة المعلــم    



 

 

١٠٦
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

ــة     ــي  كأحــد أســاليب اســت   -كمــا أن اســتخدام القــوائم البريدي ــتعلم االلكترون  - خدام ال
 وهـذا  ، يساعد األستاذ على إرسال الواجبـات المنزليـة ومتطلبـات المـادة عبـر تلـك القائمـة                 

 ).٢٠٠٦، العريشي( طالبه بين سوف يساعد على إزالة بعض عقبات االتصال بين المعلم و
حاسـب  أكدت الدراسات أيضاً األثر الفاعل الستخدام التقنية الحديثة كتقنيـة ال كما  

 ، واإلنترنــت فــي مجــال تنميــة وتحــسين التحــصيل الدراســي فــي المــواد الدراســية المختلفــة  
 التــي أثبتــت التــأثير اإليجــابي لتعلــيم الجغرافيــا المعــزز   ، )٢٠٠٠الفــار والمقبــل(مثــل دراســة 

بالحاسوب علـى تحـصيل طالبـات الـصف األول ثـانوي بدولـة قطـر وتحـسن اتجـاههم نحـو                      
 . دالة لصالح المجموعة التجريبيةفروقاك  حيث كان هن، المادة
ــرامج حاســوبية    ، )٢٠٠٥، دشــتي وبهبهــاني (بينــت دراســة  و  والتــي اســتخدمت فيهــا ب

مــادة اللغــة ل فــي التحــصيل العلمــي فــاعالًاً تعليميــة أن الســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة أثــر
 وإثـــراء خبـــرات ، وأنهـــا ســاعدت علـــى زيـــادة الـــتعلّم  ، اإلنجليزيــة فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة  

 . وتنمية ميولهم وتحفيزهم للتعلّم، التالميذ
 والتــي اســتهدفت معرفــة أثــر مــنهج الرياضــيات    ، )٢٠٠٩، الجــراح وحمــزة (أمــا دراســة  

 بينــت الدراســة أن هنــاك تفوقــاً فــي   فقــد ، المحوســب علــى تحــصل طــالب الــصف العاشــر  
 .ج المحوسبالتحصيل لدى طالب المجموعة التجريبية التي استخدمت المنه

 والتــي اســتهدفت معرفــة أثــر الحاســوب فــي   ، )٢٠٠٩، حمادنــة وســليمان(أمــا دراســة 
فقـد أوضـحت    ، تحسين األداء التعبيـري الكتـابي لـدى طلبـة الـصف األول الثـانوي فـي األردن                

الـضابطة فـي العالمـات التحـصيلية لـصالح         بين  أنه يوجد فروق بين المجموعتين التجريبية و      
 .يبية التي استعانت بالحاسب اآللي بالتعليمالمجموعة التجر

 كأحد الوسائط االلكترونية   -وفي الدراسات االجتماعية يبدو الستخدام الحاسوب       
عمـور  (فـي  ) Willis(و)Berson( فقـد ذكـر بيرسـون وويليـز        ،   أثر فاعل في مجـال التحـصيل        -

 فـي الدراسـات    ألبحـاث فعاليـة اسـتخدام الحاسـوب    تـه  مراجععنـد أنـه  ): ٢٠٠٧،  وأبورياش
 وجد أن بـرامج التمـارين والممارسـة سـائدة أكثـر مـن غيرهـا مـن البرمجيـات                     ،  االجتماعية

هـو    حيث سمحت للطالب بالذهاب إلى ما      ،   التي تستخدم في تعلم الدراسات االجتماعية     
 وتطـوراً  ،  وزيادة في قدرات الطـالب علـى اسـتدعاء الحقـائق         ،  عد من المعارف األساسية   أب

 حيــث أنتجــت بــرامج المحاكــاة علــى الحاســوب طالبــاً قــادرين علــى  ، مــشكالتفــي حــل ال



 

 

١٠٧  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 كمــا شــجعت ، التواصـل بــشكل أفـضل علــى مـستويات أعلــى مــن الـذين لــم يـستخدموها     
 ، قواعد البيانات قدرات الطالب على البحث وتحليل تشكيلة كبيرة من البيانات التاريخيـة    

ب للوصـول إلـى المعلومـات وحفـزهم     وإجماال فقـد فتحـت الحواسـيب الطريـق أمـام الطـال            
 .  على البحث والتعلّم

 ، مـن العناصـر المهمـة فـي ترسـيخ هـذه المـادة              - بـشكل جيـد      - تدريس التاريخ    ويعد
ــا ال  ــا إال أنهـ تجـــد العنايـــة الكافيـــة بأســـاليب التـــدريس والنـــشاطات    فبـــالرغم مـــن أهميتهـ

 ففـي الدراسـة التـي أجرتهـا     ، دة وبما يتناسب مع أهمية المـا      ،  والواجبات من قبل المعلمين   
 أشارت إلى  مشكلة الفصل التام بين البيئة ودراسة التاريخ وبين األحداث             ،  )٢٠٠٣السيد  (

ن األســاليب أ عــن حيــاة المتعلمــين و اً والــذي جعلــه جافــاً وبعيــد ، الجاريــة ودراســة التــاريخ 
تظهار وإهمـال  المتبعة في تدريس التاريخ في المدارس عامـة معتمـدة علـى الحفـظ واالسـ          

ن األداء الصفي للمعلـم ال يـدعم أي     أ و ،  نشاط المتعلم والمهارات التي يمكن أن تنمى لديه       
 فأوصـت  ،  وعليه فقـد أشـارت إلـى دور الواجبـات المنزليـة فـي تعـديل ذلـك        ،  نشاط للمتعلم 

الباحثــة بمراجعــة أعمــال التالميــذ ســواء الواجبــات المنزليــة أو األنــشطة المتــصلة بالمــادة    
 .تحليل األخطاء التي يقعون فيها ومعرفة أسبابها ومحاولة عالجهاو

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 :منهج الدراسة
المـنهج شـبه التجريبـي و    (  تم في هذه الدراسة استخدام منهجين من مناهج البحث       

 :وفق التالي) المنهج المسحي
 :المنهج شبه التجريبي: أوالً

 لــصعوبة الــضبط ،  إال أنــه ســمي شــبه تجريبــي، لتجريبــيوهــو مــا يعــرف عــادة بــالمنهج ا
: الكامــل فــي العلــوم اإلنــسانية ؛ ألنــه مــن الــصعب جــداً االختيــار العــشوائي للمجمــوعتين     

 ).Borg&Goll ،1975(بورج وجول . التجريبية والضابطة
  ويأخـذ  ، )Pre-Test ، Post-Test ، Control Group Design(وقـد اسـتخدم الباحـث تـصميم    

 :شكل التاليال
 ٢        خx      ١ع        ت       خ
 ٢        خ٠      ١ع       ض       خ



 

 

١٠٨
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

 .تجربة ): x (، اختبار بعدي ) ٢خ (، ضابطة ): ض (، ) تجريبية): ت (، عينة ): ع(ويقصد بـ 
 ومــــن ثــــم تــــم إخــــضاع  ،  حيــــث تــــم تطبيــــق التجربــــة علــــى المجموعــــة التجريبيــــة  

 لمعرفــة أثــر التجربــة علــى المجموعــة ، الختبــار بعــدي) التجريبيــةالــضابطة و( المجمــوعتين
 وقــد اســتخدم المــنهج  ،  بــين المجمــوعتين-إن وجــدت- واكتــشاف الفــروق ، التجريبيــة

 . لمعرفة إجابة السؤالين األول والثاني، شبه التجريبي
 ) :المسحي(المنهج  الوصفي: ثانياً

ة وجودهــا والتعبيــر عنهــا كمــاً لوصــف الظــاهرة المدروســة مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــ
 حيـث قـام الباحـث بإعـداد أداتـين           ،  )  المـسحي ( استخدم الباحث المنهج الوصـفي     ،  وكيفاً

ــدرجات يقـــوم بتطبيقهـــا          ــد للملحوظـــات والـ ــارة عـــن اســـتمارة رصـ ــة؛ األولـــى عبـ للدراسـ
 والثانيــة عبــارة عــن اســتبانه تحتــوي علــى عبــارات محــددة يــتم     ، ومتابعتهــا معلــم التــاريخ 

 لمعرفـة   ،  )العينـة التجريبيـة   (ديد االستجابة فيها من قبل طالب الصف الثالث المتوسط          تح
 .اتجاهاتهم نحو الواجبات االلكترونية

 :مجتمع وعينة الدراسة
    يتكون مجتمع الدراسـة مـن جميـع طـالب الـصف الثالـث المتوسـط بمدينـة الريـاض            

 والـــذين يدرســـون ، ) طالبـــا٢٥٧٤٩ً: ( هــــ البـــالغ عـــددهم١٤٣٠/١٤٣١خـــالل العـــام الدراســـي 
 والبــالغ ،  التابعــة لــإلدارة العامــة للتربيــة والتعلــيم بمنطقــة الريــاض  ، بالمــدارس الحكوميــة 

إدارة تقنيـــة ().فـــصال٩٠٥ً: ( وعـــدد فـــصول الـــصف الثالـــث متوســـط  ، )مدرســـة٢١٩: (عـــددها
 )تعليم الرياض-المعلومات

 الدراسة فقد تكونت من أربعة فصول من طـالب الـصف الثالـث بمتوسـطة                    أما عينة 
ــا١١٦ً( وعــددهم ، النيــسابوري  والنــصف اآلخــر  ، نــصفهم يمثــل المجموعــة التجريبيــة  ، )طالب

ــضابطة   وذلــك لمناســبة ظــروف   ،  وقــد اختيــرت المدرســة بــشكل قــصدي   ، المجموعــة ال
 ، وكــذلك إمكانــات المدرســة ،  وتجانــسهم، المدرســة للتطبيــق مــن حيــث أعــداد الطــالب 

 وتميــزت المدرســة أيــضاً  ،  وإبــداء تعــاون تــام مــع الباحــث ، وتقبــل إدارة المدرســة للتجربــة 
 باإلضـافة إلـى أن   ، بوجود مخـتص متعـاون فـي الحاسـب اآللـي يـساعد علـى متابعـة التجربـة           

بــة  وهــذا يــساعد علـى متابعــة التجر ، قريبـة لمقــر عمــل الباحـث  " عينــة الدراســة "المدرسـة  
 وكذلك قرب المدرسة من مركز التـدريب وخدمـة المجتمـع  فـي            ،  بشكل دائم ومستمر    



 

 

١٠٩  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 وقــد تــم اختيــار أربعــة فــصول مــن فــصول ، حــال الحاجــة لتــدريب أو غيــره لتطبيــق التجربــة
ــدة     ــة واحـ ــة تجريبيـ ــثالن مجموعـ ــط؛ فـــصالن يمـ ــثالن  ، الـــصف الثالـــث المتوسـ  وفـــصالن يمـ

 تكـــافؤ المجمـــوعتين التجريبيـــة والـــضابطة   وتـــم التوثـــق مـــن، مجموعـــة ضـــابطة واحـــدة
 ).موضحة في إجراءات تطبيق التجربة(

 ، كمــا تــم اختيــار الــصف الثالــث متوســط ألنهــم األكبــر ســناً فــي المرحلــة المتوســطة   
 . وخبرة أفضل في استخدام الحاسب اآللي، وبالتالي لديهم استقاللية أكثر

 :أداة الدراسة
 :تكونت أدوات الدراسة من

ــار - ــات    اختبـ ــافؤ المجموعـ ــن تكـ ــد مـ ــدف التأكـ ــي بهـ ــستوى   ،  قبلـ ــاس المـ ــاً قيـ  وثانيـ
 واختبـار بعـدي لمعرفـة أثـر التجربـة علـى تحـصيل               ،  التحصيلي للطـالب قبـل التجربـة      

 .الطالب
 وزعت أثناء تطبيق التجربـة علـى المجمـوعتين          ،  مجموعة واجبات في مادة التاريخ     -

ــة والــضابطة  لكتــاب المدرســي فــي الجــزء     وهــي نفــسها الموجــودة فــي ا   ، التجريبي
 وقــد حوّلــت واجبــات المجموعــة  ،  الــذي طبقــت فيــه التجربــة ، المحــدد مــن الكتــاب 

 وترسـل عبـر البريـد       ،  التجريبية إلى نصوص الكترونيـة تـسلم علـى أقـراص مدمجـة              
ــة   ، االلكترونـــي لكـــل طالـــب  ــة الـــضابطة الطريقـ ــتخدم طـــالب المجموعـ ــا اسـ  بينمـ

 .واجباتفي تنفيذ ال) الورقية(المعتادة

 وهـي اسـتمارة مـن إعـداد الباحـث تـم تحكيمهـا وتـدريب            ،  استمارة رصد الواجبات   -
 لرصـــد مـــستوى تنفيـــذ الواجبـــات لـــدى المجمـــوعتين      ، المعلـــم علـــى اســـتخدامها  

 .التجريبية والضابطة
 تــشتمل علــى ،  تحتــوي علــى مجموعــة مــن الفقــرات ، اســتبانة ذات تــدرّج خماســي  -

 لمعرفة رأي طـالب المجموعـة التجريبيـة فـي           ،  تمجموعة من اإليجابيات والمعوقا   
 .استخدام الواجبات االلكترونية



 

 

١١٠
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

 :الصدق والثبات

 :الصدق: أوالً
للتوثـــق مـــن الـــصدق الظـــاهري وصـــدق المحتـــوى ؛ قـــام الباحـــث بعـــرض األدوات علـــى  

 ، مجموعة مـن المتخصـصين فـي الميـدان التربـوي؛ للتأكـد مـن وضـوح التعليمـات والـصياغة                      
باحـــث مـــن المحكمـــين ســـواء األداة التـــي تقـــيس رأي الطـــالب أو االختبـــار  حيـــث طلـــب ال

/  وضع عالمة أمام كل مفردة تحت إحدى االستجابتين واضحة وغيـر واضـحة             ،  التحصيلي
 فقــد تــم ،  وإلضــافة أيــة مالحظــات أخــرى لــألداة ، مناســبة للمحــور أو غيــر مناســبة للمحــور  

ــرق التـــ      ــاهج وطـ ــال المنـ ــي مجـ ــصين فـ ــى مختـ ــها علـ ــة ( دريسعرضـ ــاهج عامـ ــدريس ، منـ  تـ
 ،  وعـــدد مـــن مـــشرفي االجتماعيـــات،  والقيـــاس والتقـــويم، واللغـــة العربيـــة) االجتماعيـــات

 ، محكمـين   ) ٧( وقـد بلـغ عـدد المحكمـين         ،  ومعلمي مادة التـاريخ فـي المرحلـة المتوسـطة         
بعد ذلك قام الباحث بحـساب نـسبة االتفـاق علـى كـل عبـارة مـن عبـارات االسـتبانه مـن                        

 حيــث ســيقبل الباحــث ، ث وضــوحها وصــياغتها ومناســبتها للمحــور الــذي تنتمــي إليــه    حيــ
 ويتـضح ذلـك مـن خـالل اسـتعراض      ،  من المحكمين على األقـل   ٥العبارة التي اتفق عليها     

 )٢، ١رقم : (نتائج الجداول
  )١( جدول رقم 

لواجبات يوضح نسبة اتفاق المحكمين على العبارات المتعلقة بإيجابيات استخدام ا
 من وجهة نظر الطالب اإللكترونية 

سل
سل
م

 

 العبارة

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االختالف

نسبة 
 االتفاق

 %١٠٠ - ٧ زادت مهاراتي باستخدام الحاسب اآللي ١

 %٨٦ ١ ٦ رتبت  واجباتي بشكل أفضل ٢

٣ 
زاد احتفاظي بالواجبات لمراجعتها بشكل أكثر 

 فاعلية
١٠٠ - ٧% 

٤ 
انية التواصل مع معلم المادة لسؤاله عن زادت إمك

 الواجب
١٠٠ - ٧% 

 %١٠٠ - ٧ سهلت عملية المسح والتعديل على الواجب ٥



 

 

١١١  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

سل
سل
م

 

 العبارة

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االختالف

نسبة 
 االتفاق

٦ 
وفّرت مادياً بتقليل شراء أدوات خاصة بالمادة 

 ..)،  أقالم، كراسات(
١٠٠ - ٧% 

٧ 
ساعدت بالبحث عن معلومات إضافية باالنترنت عن 

 موضوع الواجب أثناء حله
١٠٠ - ٧% 

 %١٠٠ - ٧  كان ممتعاً أكثر من الطريقة المعتادة، حل الواجب ٨

 %١٠٠ - ٧ نما اهتمامي بالمادة بشكل ايجابي ٩

 %١٠٠ - ٧ ساعدت من عملية التواصل مع زمالئي ١٠

 %٨٦ ١ ٦ جعلت رصد المعلم للدرجات أكثر وضوحاً ١١

  )٢( جدول رقم 
قة بسلبيات استخدام الواجبات نسبة اتفاق المحكمين على العبارات المتعل

 اإللكترونية من وجهة نظر الطالب

سل
سل
م

 

 العبارة
عدد 

مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االختالف

نسبة 
 االتفاق

 %١٠٠ - ٧ عدم وجود حاسب بالمنزل أعاق استفادتي ١

 %١٠٠ - ٧ صعوبة حصولي على جهاز الحاسب في المنزل ٢

 %١٠٠ - ٧ ساعدت على سهولة غش الواجب ٣

 %١٠٠ - ٧ أعاق تأدية الواجب) CD(تلف قرص الليزر  ٤

 %٨٦ - ٦ ضعفت مهارة الكتابة اليدوية لدى ٥

 %٨٦ - ٦ صعوبة الكتابة على الحاسب اآللي ٦

 %١٠٠ - ٧ يستغرق أداء الواجب وقت أطول من الواجب الورقي ٧

 %١٠٠ - ٧ "االيميل " فقدت الواجب بسبب سرقة بريدي اإللكتروني ٨

 %١٠٠ - ٧ انجاز الواجب)CD(يعيق ضياع قرص الليزر   ٩

 %٨٦ - ٦ ضعفت مهارتي في رسم الخرائط ١٠

 %٨٦ - ٦ يصعب حل الواجبات بالطريقة الحالية ١١

 



 

 

١١٢
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

وقد قام الباحث بتعديل كافة الملحوظات التي وردت على العبارات سواء مـن حيـث      
 .الصياغة أو من حيث المفهوم

 الثبات : ثانياً
 :تبار التحصيلي  القبلياالخ-

 وبلغـت قيمـة معامـل الثبـات لالختبـار           ،    قام الباحث باستخدام طريقة الفا كرونبـاخ          
 ٠٫٧٤٢ككل 

 : ثبات المفردات
    )٣(  جدول رقم 

 يوضح ثبات المفردات في االختبار التحصيلي القبلي
رقم 
 المفردة

 قيمة معامل الثبات رقم المفردة قيمة معامل الثبات

٠٫٧١٧ ١١ ٠٫٧٤٣ ١ 

٠٫٧٤٦ ١٢ ٠٫٧٤١ ٢ 

٠٫٧٣٢ ١٣ ٠٫٧٣٠ ٣ 

٠٫٧٤٤ ١٤ ٠٫٧٢٣ ٤ 

٠٫٧٢١ ١٥ ٠٫٧١٦ ٥ 

٠٫٧٣٩ ١٦ ٠٫٧٢٢ ٦ 

٠٫٧٢٨ ١٧ ٠٫٧٤٦ ٧ 

٠٫٧٣٣ ١٨ ٠٫٧١٧ ٨ 

٠٫٧٢٨ ١٩ ٠٫٧٤٠ ٩ 

٠٫٧٤٤ ٢٠ ٠٫٧١٩ ١٠ 

 .يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات للفقرات مرتفعة 
 :االتساق الداخلي

  تم حساب معامل االرتبـاط بـين درجـة كـل مفـردة وبـين المجمـوع الكلـى لـدرجات                     
 : ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي، االختبار



 

 

١١٣  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

    )٤(   جدول رقم 
 يوضح االتساق الداخلي لعبارات االختبار القبلي

قيمة معامل  رقم المفردة
 االرتباط

مستوى 
قيمة معامل  رقم المفردة الداللة

 مستوى الداللة االرتباط

٠٫٠١ ٠٫٥٧٦ ١١ ٠٫٠١ ٠٫٢٦٧ ١ 
٠٫٠١ ٠٫٣٠٢ ١٢ ٠٫٠١ ٠٫٢٥٠ ٢ 
٠٫٠١ ٠٫٣٩٤ ١٣ ٠٫٠١ ٠٫٤٢٣ ٣ 
٠٫٠١ ٠٫٣١٥ ١٤ ٠٫٠١ ٠٫٥٣١ ٤ 
٠٫٠١ ٠٫٥٣٠ ١٥ ٠٫٠١ ٠٫٥٧٦ ٥ 
٠٫٠١ ٠٫٣٥٤ ١٦ ٠٫٠١ ٠٫٥٩٨ ٦ 
٠٫٠١ ٠٫٤٧٥ ١٧ ٠٫٠١ ٠٫٢٩٦ ٧ 
٠٫٠١ ٠٫٤٠٨ ١٨ ٠٫٠١ ٠٫٦٠٠ ٨ 
٠٫٠١ ٠٫٤٤٧ ١٩ ٠٫٠١ ٠٫٣٥٨ ٩ 
٠٫٠١ ٠٫٢٤٧ ٢٠ ٠٫٠١ ٠٫٥٤٨ ١٠ 

 ممــا يــدل علــى االتــساق    ،   ٠٫٠١يتــضح أن قــيم معــامالت االرتبــاط دالــة عنــد مــستوى       
 .الداخلى للفقرات

 : االختبار التحصيلى البعدى-
 وبلغـت قيمـة معامـل الثبـات لالختبـار        ،  قام الباحث باسـتخدام طريقـة الفـا كرونبـاخ             

 ٠٫٦٦٩ككل 
 :ت ثبات المفردا

   )٥(   جدول رقم 
 يوضح ثبات المفردات في االختبار التحصيلي البعدي

 قيمة معامل الثبات رقم المفردة قيمة معامل الثبات رقم المفردة
٠٫٦٦٣ ١١ ٠٫٦٧٣ ١ 
٠٫٦٦١ ١٢ ٠٫٦٤٩ ٢ 
٠٫٦٣٦ ١٣ ٠٫٦٥١ ٣ 
٠٫٦٦٥ ١٤ ٠٫٦٥٦ ٤ 
٠٫٦٨١ ١٥ ٠٫٦٦٧ ٥ 

٠٫٦٧٨ ١٦ ٠٫٦٦٩ ٦ 

٠٫٦٢٨ ١٧ ٠٫٦٣٣ ٧ 
٠٫٦٥٥ ١٨ ٠٫٦٤٩ ٨ 
٠٫٦٥٦ ١٩ ٠٫٦٥٥ ٩ 
٠٫٦٥١ ٢٠ ٠٫٦٦٠ ١٠ 



 

 

١١٤
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

ــائج الجـــدول الـــسابق     ارتفـــاع قـــيم معـــامالت ثبـــات  يتـــضح مـــن خـــالل اســـتعراض نتـ
 . الفقرات

 :االتساق الداخلي
تــم حــساب معامــل االرتبــاط بــين درجــة كــل مفــردة وبــين المجمــوع الكلــى لــدرجات 

 .االختبار 
     )٦(  جدول رقم 

  الداخلي لعبارات االختبار البعدييوضح االتساق

 رقم المفردة
قيمة معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 رقم المفردة
قيمة معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 ٠٫٠١ ٠٫٣٢٨ ١١ غير دالة ٠٫١١٤ ١

٠٫٠١ ٠٫٣٢٧ ١٢ ٠٫٠١ ٠٫٤٥٧ ٢ 

٠٫٠١ ٠٫٥٤٢ ١٣ ٠٫٠١ ٠٫٤١٨ ٣ 

٠٫٠١ ٠٫٣٣٣ ١٤ ٠٫٠١ ٠٫٤١٥ ٤ 

 غير دالة ٠٫٠١٥ ١٥ ٠٫٠١ ٠٫٢٨٨ ٥

 ٠٫٠١ ٠٫٢٢٠ ١٦ غير دالة ٠٫١٨٦ ٦

٠٫٠١ ٠٫٥٦٩ ١٧ ٠٫٠١ ٠٫٥٤٧ ٧ 

٠٫٠١ ٠٫٣٩٢ ١٨ ٠٫٠١ ٠٫٤٣٣ ٨ 

٠٫٠١ ٠٫٣٨٩ ١٩ ٠٫٠١ ٠٫٤٠٦ ٩ 

٠٫٠١ ٠٫٤٤١ ٢٠ ٠٫٠١ ٠٫٣٤٠ ١٠ 

 وسـوف يقـوم الباحـث باسـتبعادهم مـن      ،   ١٥ ،  ٦ ، ١  يتضح عدم داللة العبارات أرقام   
 . فقرة فقط١٧ وبالتالي يكون عدد فقرات االختبار ، ئي التحليل اإلحصا

 ) :اإليجابيات(  مقياس رأي الطالب -
 :الثبات

  .٠٫٩٢٧ حيث بلغت قيمة معامل الثبات ، تم استخدام طريقة الفا كرونباخ  
 :  ثبات العبارات 



 

 

١١٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

  )٧( جدول 
 يوضح قيمة ثبات كل عبارة باستخدام طريقة الفا كرونباخ

 
 قيمة معامل الثبات رقم العبارة قيمة معامل الثبات رةرقم العبا

٠٫٩٢٨ ٧ ٠٫٩٢١ ١ 

٠٫٩٢١ ٨ ٠٫٩٢٠ ٢ 

٠٫٩١٧ ٩ ٠٫٩١٨ ٣ 

٠٫٩٢٢ ١٠ ٠٫٩١٩ ٤ 

٠٫٩١٩ ١١ ٠٫٩٢١ ٥ 

٠٫٩٢١ ٦   

 . يتضح ارتفاع قيم معامالت ثبات الفقرات
 : االتساق الداخلى

    )٨(  جدول رقم 
 )اإليجابيات(ياس رأي الطالب يوضح االتساق الداخلي لعبارات مق

رقم 
 العبارة

قيمة معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة
رقم 
 العبارة

قيمة معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

٠٫٠١ ٠٫٦٤١ ٧ ٠٫٠١ ٠٫٧٥١ ١ 

٠٫٠١ ٠٫٧٥٥ ٨ ٠٫٠١ ٠٫٧٨٠ ٢ 

٠٫٠١ ٠٫٨٢٨ ٩ ٠٫٠١ ٠٫٨١٢ ٣ 

٠٫٠١ ٠٫٧٣٠ ١٠ ٠٫٠١ ٠٫٧٩٥ ٤ 

٠٫٠١ ٠٫٧٨٥ ١١ ٠٫٠١ ٠٫٧٥٩ ٥ 

٠٫٠١ ٠٫٧٦٢ ٦    

يتــضح مــن خــالل اســتعراض نتــائج الجــدول الــسابق ارتفــاع قــيم معــامالت ارتبــاط           
 .العبارات مما يدل على االتساق الداخلي لعبارات المقياس 

 ) :المعوقات( مقياس رأي الطالب  -
 :الثبات

  .٠٫٨٤٦تم استخدام طريقة الفا كرونباخ لحساب الثبات وبلغت قيمته 
 :ثبات العبارات



 

 

١١٦
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

  )٩( جدول رقم 
 يوضح قيمة ثبات كل عبارة باستخدام طريقة الفا كرونباخ

 قيمة معامل الثبات رقم العبارة قيمة معامل الثبات رقم العبارة

٠٫٨٤٣ ٧ ٠٫٨٤١ ١ 

٠٫٨٢٩ ٨ ٠٫٨٣٦ ٢ 

٠٫٨٢٣ ٩ ٠٫٨٥١ ٣ 

٠٫٨٣٦ ١٠ ٠٫٨٣٢ ٤ 

٠٫٨٢٥ ١١ ٠٫٨٢٤ ٥ 

٠٫٨٢٦ ٦   

 .ات للعبارات يتضح ارتفاع قيم معامالت الثب
 :االتساق الداخلى

    )١٠(   جدول رقم 
 )المعوقات(يوضح االتساق الداخلي لعبارات مقياس رأي الطالب 

رقم 
 العبارة

قيمة معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة
رقم 
 العبارة

قيمة معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

٠٫٠١ ٠٫٥٥٣ ٧ ٠٫٠١ ٠٫٥٦٢ ١ 

٠٫٠١ ٠٫٦٦٧ ٨ ٠٫٠١ ٠٫٥٩٤ ٢ 

٠٫٠١ ٠٫٧٣٣ ٩ ٠٫٠١ ٠٫٤٧٨ ٣ 

٠٫٠١ ٠٫٥٩٠ ١٠ ٠٫٠١ ٠٫٦٤٣ ٤ 

٠٫٠١ ٠٫٧١٢ ١١ ٠٫٠١ ٠٫٧٢٨ ٥ 

٠٫٠١ ٠٫٧٢٠ ٦    

 .يتضح االتساق الداخلى للعبارات نتيجة داللة قيم معامالت ارتباط العبارات 
 :معامل السهولة والصعوبة والتمييز ألسئلة االختبارات التحصيلية

 : قبلي ًاختبار التطبيق ال:أوال
 :معامل السهولة والصعوبة.أ



 

 

١١٧  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

  )١١( جدول رقم 
 يوضح معامل السهولة والصعوبة لمفردات االختبار التحصيلى للتطبيق القبلي

رقم 
 المفردة

عدد االستجابات 
 الصحيحة

عدد االستجابات 
 الخاطئة

 معامل السهولة
معامل 
 الصعوبة

٠٫٢٣ ٠٫٧٧ ١٩ ٨١ ١ 

٠٫٢٥ ٠٫٧٥ ١٦ ٨٦ ٢ 

٠٫٢٦ ٠٫٧٤ ١٢ ٨٨ ٣ 

٠٫٢٣ ٠٫٧٧ ١٣ ٨٧ ٤ 

٠٫٣٧ ٠٫٦٣ ٣٧ ٦٣ ٥ 

٠٫٠٩ ٠٫٩١ ٩ ٩١ ٦ 

٠٫٥٩ ٠٫٤١ ٥٩ ٤١ ٧ 

٠٫٢٤ ٠٫٧٦ ١٤ ٨٦ ٨ 

٠٫٥٥ ٠٫٤٥ ٥٥ ٤٥ ٩ 

٠٫٣٦ ٠٫٦٤ ٣٦ ٦٤ ١٠ 

٠٫٢٣ ٠٫٧٧ ٢٣ ٧٧ ١١ 

٠٫٥٤ ٠٫٤٦ ٥٤ ٤٦ ١٢ 

٠٫٠٧ ٠٫٩٣ ٧ ٩٣ ١٣ 

٠٫٣٥ ٠٫٦٥ ٣٥ ٦٥ ١٤ 

٠٫٦٦ ٠٫٧٥ ٢٥ ٧٥ ١٥ 

٠٫٤٣ .٠٫٣٤ ٦٦ ٣٤ ١٦ 

٠٫٤٣ ٠٫٥٧ ٤٣ ٥٧ ١٧ 

٠٫٢٨ ٠٫٧٢ ٢٨ ٧٢ ١٨ 

٠٫٢١ ٠٫٧٩ ٢١ ٧٩ ١٩ 

٠٫١٧ ٠٫٨٣ ١٧ ٨٣ ٢٠ 

 .أنه ال يوجد سؤال مرتفع السهولة أو الصعوبة من خالل الجدول السابق يتضح 
 :معامل التمييز.ب



 

 

١١٨
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

  )١٢( جدول 
 يوضح معامالت التمييز لمفردات االختبار التحصيلى للتطبيق القبلي

 
 معامل التمييز رقم المفردة معامل التمييز ردةرقم المف

٠٫٦١ ١١ ٠٫٢٥ ١ 

٠٫٣٥ ١٢ ٠٫٢٩ ٢ 

٠٫١٣ ١٣ ٠٫٢٨ ٣ 

٠٫٢٩ ١٤ ٠٫٢٦ ٤ 

٠٫٤٢ ١٥ ٠٫٧١ ٥ 

٠٫٣٥ ١٦ ٠٫٢٦ ٦ 

٠٫٦٤ ١٧ ٠٫٤٥ ٧ 

٠٫٣٩ ١٨ ٠٫٣٥ ٨ 

٠٫٣٩ ١٩ ٠٫٤٥ ٩ 

٠٫٢٦ ٢٠ ٠٫٦١ ١٠ 

 
 ، يقبل فيما عدا ذلك يرفض  فأعلى ٠٫٢٥ معامل تمييزه يحيث إن السؤال الذي يساو    

 وعليه فإن جميع أسـئلة االختبـار   ، أي أنه ال يميز بين الطالب مرتفعي ومنخفضي التحصيل        
 .١٣ذات معامل تمييز مقبول ما عدا السؤال رقم 

 : اختبار التطبيق البعدي: ثانياً
 :معامل السهولة والصعوبة.أ



 

 

١١٩  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

  )١٣( جدول 
 ات االختبار التحصيلي للتطبيق البعدييوضح معامل السهولة والصعوبة لمفرد

 

 عدد االستجابات الصحيحة رقم المفردة
عدد االستجابات 

 الخاطئة
معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

٠٫٠٧ ٠٫٩٣ ٧ ٩٣ ١ 

٠٫٢٠ ٠٫٨٠ ١١ ٨٩ ٢ 

٠٫٢١ ٠٫٧٩ ١٣ ٨٧ ٣ 

٠٫٤٢ ٠٫٥٨ ٤٢ ٥٨ ٤ 

٠٫٢٦ ٠٫٧٤ ٢٦ ٧٤ ٥ 

٠٫٠٧ ٠٫٩٣ ٧ ٩٣ ٦ 

٠٫٣٩ ٠٫٦١ ٣٩ ٦١ ٧ 

٠٫٦٠ ٠٫٤٠ ٦٠ ٤٠ ٨ 

٠٫٢٣ ٠٫٧٧ ٢٣ ٧٧ ٩ 

٠٫٧٩ ٠٫٢١ ٧٩ ٢١ ١٠ 

٠٫٢٢ ٠٫٧٨ ٢٢ ٧٨ ١١ 

٠٫١٨ ٠٫٨٢ ١٨ ٨٢ ١٢ 

٠٫٦٢ ٠٫٣٨ ٦٢ ٣٨ ١٣ 

٠٫٣٨ ٠٫٦٢ ٣٨ ٦٢ ١٤ 

٠٫٩٤ ٠٫٠٦ ٩٤ ٦ ١٥ 

٠٫٣٤ ٠٫٦٦ ٣٤ ٦٦ ١٦ 

٠٫٣٣ ٠٫٦٧ ٣٣ ٦٧ ١٧ 

٠٫٢٩ ٠٫٧١ ٢٩ ٧١ ١٨ 

٠٫٥٩ ٠٫٤١ ٥٩ ٤١ ١٩ 

٠٫٥٩ ٠٫٤١ ٥٩ ٤١ ٢٠ 

 
 . لصعوبته ١٥ والسؤال رقم ،   لسهولة األسئلة ٦ ،  ١تم استبعاد األسئلة أرقام 

 :معامل التمييز. ب



 

 

١٢٠
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

   )١٤(  جدول 
 يوضح معامالت التمييز لمفردات االختبار التحصيلي للتطبيق البعدي

 معامل التمييز رقم المفردة معامل التمييز رقم المفردة

٠٫٣٥ ١١ ٠٫١٢ ١ 

٠٫٢٥ ١٢ ٠٫٣٨ ٢ 

٠٫٦١ ١٣ ٠٫٣٢ ٣ 

٠٫٣٨ ١٤ ٠٫٥١ ٤ 

٠٫٠١ ١٥ ٠٫٣٥ ٥ 

٠٫٣٥ ١٦ ٠٫١٦ ٦ 

٠٫٦٤ ١٧ ٠٫٥٧ ٧ 

٠٫٤٥ ١٨ ٠٫٥٤ ٨ 

٠٫٣٨ ١٩ ٠٫٤٨ ٩ 

٠٫٥٧ ٢٠ ٠٫٣٥ ١٠ 

 . النخفاض معامالت التمييز لهم١٥ ،  ٦ ،  ١تم استبعاد األسئلة أرقام 
 :إجراءات التطبيق

 ، من مناسبتها لقياس ما أعدت من أجلـه   بعد االنتهاء من إعداد أدوات البحث والتأكد        
 :تم البدء بتطبيق التجربة وفق الخطوات التالية

 ، مخاطبــة الجهــات ذات العالقــة والحــصول علــى الموافقــة علــى تطبيــق التجربــة    : أوالً
 ومن ثم صدور ، وتمثلت في الخطاب المرسل من كلية المعلمين إلى إدارة تعليم الرياض            

 .رة تعليم الرياض على تطبيق التجربةخطاب الموافقة من إدا
 واالجتماع مع مدير المدرسة والمعلم الذي سيقوم بتطبيق         ،   زيارة المدرسة  :ثانياً -

ــة    ــال المراســـالت اإللكترونيـ ــي مجـ ــاون فـ ــة والمعلـــم المتعـ ــة  ، التجربـ ــرح كافـ  وشـ
 والتدريب على طريقـة المراسـالت       ،  التفاصيل وتوضيح فكرة التجربة وآلية التطبيق     

 .كترونيةاإلل

 . إعداد بريد إلكتروني خاص للتجربة والبدء بتجهيز القوائم البريدية:ثالثاً -

 . تحديد المجموعتين التجريبية والضابطة:رابعاً -

 : والتأكد من تكافؤ المجموعات عن طريق،  تهيئة البيئة الصفية  :خامساً -

 :الضبط النوعي -



 

 

١٢١  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 ، ول الدراســية مــن إضــاءة  تــم الــضبط النــوعي لكافــة المتغيــرات الحــسية فــي الفــص  -
 .الخ.... والموقع ،  والكثافة الطالبية،  وتهوية،  ووسائل تعليمية، وسبورة

 . اختيار معلم واحد ليقوم بتدريس المجموعتين التجريبية والضابطة-
 :الضبط الكمي عن طريق -

ــاريخ       - ــادة التـ ــي مـ ــات فـ ــار للمجموعـ ــر اختبـ ــات آخـ ــى درجـ ــوع إلـ ــتخراج ، الرجـ  واسـ
للتأكـد مـن عـدم وجـود فـروق دالـة بـين         ) t-test(حـسابية و اختبـار ت       المتوسطات ال 
 حيث تبـين أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين المجمـوعتين                   ،  المجموعات

 كمــا هــو ، الــضابطة و التجريبيــة فــي الــدرجات النهائيــة لمــادة التــاريخ العــام الماضــي  
 ).١٥(مبين في الجدول رقم 

   )١٥( جدول رقم 
 بين المجموعة التجريبية والضابطة بالدرجات النهائية الختبار مادة التاريخ العام التكافؤ

 السابق للتجربة

 العدد المجموعة
درجة 
 الحرية

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 الداللة "ت"  قيمة

 ١٦٫٦١١ ٧٥٫٥٦٩ ٥٨ الضابطة

 ٥٨ التجريبية
١١٤ 

١٦٫١٠٦ ٧٧٫٩١٣ 
٠٫٧٧٢ 

٠٫٤٤٢ 
 غير دالة

 ، ختبار التحصيلي القبلي الذي طبق على المجموعتين التجريبيـة والـضابطة          نتيجة اال  -
  )١٦(  جدول رقم 

ــاً -  اإلعـــداد النهـــائي للقـــوائم البريديـــة بعـــد تحديـــد المجمـــوعتين التجريبيـــة   :سادسـ
 ،  واالجتمـــاع مـــع الطـــالب الـــذين تـــم اختيـــارهم كمجموعـــة تجريبيـــة   ، والـــضابطة

ــة لهـــم   ــداف  ، وشـــرح التجربـ ــيح أهـ ــات    وتوضـ ــنهم ومتطلبـ ــة والمطلـــوب مـ التجربـ
 حيـث تـم تكلـيفهم بإعـداد بريـد      ،  التجربة من حيث وجـود بريـد إلكترونـي وغيـره            

 وإضــافتهم كقائمــة بريديــة للبريــد اإللكترونــي الخــاص   ، إلكترونــي خــاص للتجربــة 
 . وتجريب المراسالت ، بالتجربة

ة مـستوى التحـصيل فـي        تطبيق االختبـار القبلـي علـى المجمـوعتين ؛ لمعرفـ            :سابعاً  -
 . وكذلك زيادة التوثق من تكافؤ المجموعات، المادة لدى كل مجموعة



 

 

١٢٢
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

 حيــث اســتمرت التجربــة خمــساً وأربعــين  ،  البــدء بــالتطبيق الفعلــي للتجربــة :ثامنــاً -
 تـــم خاللهـــا إعطـــاء طـــالب المجمـــوعتين التجريبيـــة والـــضابطة نفـــس   ، يومـــاً) ٤٥(

 . ومن حيث المحتوى، )أربع واجبات(الواجبات لكل مجموعة من حيث العدد 
 . ومقارنة مستوى التنفيذ للمجموعتين،  رصد درجات واجبات الطالب :تاسعاً -

تطبيق االختبار البعدي ؛ للمقارنة بين نتائج الطالب الـذين كلفـوا بواجبـات               : عاشراً -
 .إلكترونية وبين الطالب الذين كلفوا بواجبات ورقية تقليدية

 ودراسـة رأي الطـالب علـى المجموعـة        ،  ارة االسـتطالع    تطبيق اسـتم  : حادي عشر  -
 .التجريبية ؛ لتحديد رأيهم بالواجبات اإللكترونية

 المعالجة اإلحصائية
 : تم استخدام، لإلجابة عن أسئلة الدراسة

 . واالنحرافات المعيارية،  والمتوسطات،  والنسب المئوية، التكرارات -
 سواء بين نتائج الطـالب فـي االختبـارين القبلـي        ،   لمعرفة الفروق      ،  )t-test(اختبار ت    -

 . أو مقارنة نتائج الطالب العام السابق للتجربة في مادة التاريخ، والبعدي
 .قياس معامل السهولة والصعوبة والتمييز -

 .ألفا كرونباخ لحساب الثبات -

 :عرض ومناقشة النتائج
علــى التحــصيل فــي مــادة مــا أثــر اســتخدام  الواجبــات االلكترونيــة : الــسؤال األول-   

 التاريخ لدى طالب الصف الثالث المتوسط ؟
 قـام الباحـث أوالً بتطبيـق االختبـار القبلـي لمعرفـة       ، من أجل اإلجابة عـن هـذا الـسؤال        

 حيــث تبــين التكــافؤ بــين المجمــوعتين   ، مــدى تكــافؤ المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة   
   )١٤ ( التجريبية والضابطة كما هو مبين في الجدول رقم



 

 

١٢٣  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

  )١٦( جدول رقم 
 يوضح الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية

 : في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي

 العدد المجموعة
درجة 
 الحرية

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت" 

 الداللة

 ٣٫٤٤٠ ١٣٫٨٦٢ ٥٨ الضابطة

 ٥٨ التجريبية
١١٤ 

٤٫٠٤٥ ١٣٫٩٨٢ 
٠٫١٧٣ 

٠٫٨٦٣ 
 غير دالة

فالواضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين المجمـوعتين الـضابطة والتجريبيـة                
 .في درجات االختبار القبلي

 حيـث   ،    ثم تطبيق االختبار التحصيلي البعـدي       ،  بعد ذلك قام الباحث بتطبيق التجربة       
هـو موضـح فـي     كمـا   ،  تبين من خالله وجود فروق داله إحصائياً لصالح المجموعـة التجريبيـة             

  )١٧(  الجدول رقم 
  )١٧( جدول رقم 

 يوضح الفروق بين المجموعتين الضابطة
 : والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

 العدد المجموعة
درجة 
 الحرية

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت" 

 الداللة

 ٢٫٨٣٦ ١١٫١٥٥ ٥٨ التجريبية

 ٥٨ الضابطة
١١٤ 

٣٫٢٢١ ٩٫٩١٣ 
٠٫٠٥ ٢٫٢٠٣ 

 يتــــضح أنــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية بــــين   ، مــــن خــــالل الجــــدول الــــسابق 
 وهـــذا يعـــزى إلـــى األثـــر  ، المجمـــوعتين الـــضابطة والتجريبيـــة لـــصالح المجموعـــة التجريبيـــة 

اإليجابي الستخدام الواجبات اإللكترونية على تحـصيل طـالب الـصف الثالـث متوسـط فـي                 
 وأنهـا مـن الممكـن أن    ، من أهمية استخدام الواجبـات اإللكترونيـة   مما يعزز    ،  مادة التاريخ 

 .تحقق فارقاً في مجال التحصيل
ما أثر استخدام الواجبـات االلكترونيـة علـى مـستوى أداء واجبـات              :  السؤال الثاني  -

 مادة التاريخ لدى طالب الصف الثالث المتوسط؟ 



 

 

١٢٤
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

موعـة التجريبيـة فـي مـستوى     يتضح التفـوق لطـالب المج    ) ١٨(  من خالل الجدول رقم     
 بـات فـي المجموعـة التجريبيـة     حيث كانت نـسبة الطـالب الـذين أدوا الواج        ،  أداء الواجبات 

 ، )%٨٤٫٤٧( بينما نسبة الطالب الذين أدوا الواجبات من المجموعـة الـضابطة             ،  )%٩٢٫٦٧(
وهـــذا مؤشـــر جيـــد علـــى مـــستوى التفاعـــل اإليجـــابي لطـــالب المجموعـــة التجريبيـــة الـــذين 

 وهذا مؤشر على أن الطالب    ،  ستخدموا الواجبات اإللكترونية في تنفيذ الواجبات المنزلية      ا
 ، أكثــر مــن الواجبــات العاديــة الورقيــة  ) اإللكترونيــة( يتفاعــل مــع هــذا النــوع مــن الواجبــات  

فوجود وسيط إلكتروني قد ساعد في تعزيـز المتعـة وتـسهيل عمليـة حـل الواجبـات مـن                    
 . كانت نسبة الفاقد من الواجبات أقل وبالتالي، قبل الطالب

  )١٨(  جدول رقم 
 يوضح نسبة أداء الواجبات للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 
 الواجب الرابع الواجب الثالث الواجب الثاني الواجب األول

 
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

عدم 

 التنفيذ
٢٢٫٤ ١٣ %١٣٫٨ ٨ %١٣٫٨ ٨ %١٢٫١ ٧% 

يذ 
تنف

ب
اج
الو
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م
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 ١٥٫٥٣ المتوسط اإلجمالي لعدم التنفيذ ٨٤٫٤٧ المتوسط اإلجمالي للتنفيذ
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 التنفيذ
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 ٧٫٣٣ المتوسط اإلجمالي لعدم التنفيذ ٩٢٫٦٧ المتوسط اإلجمالي للتنفيذ



 

 

١٢٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 ، ما أبرز اإليجابيات والمعوقات الستخدام الواجبات االلكترونية: السؤال الثالث -
 من وجهة نظر طالب المجموعة التجريبية؟

 :اإليجابيات: أوالً -

يتـــضح أن أكثـــر اإليجابيـــات الســـتخدام الواجبـــات  ) ١٩(        مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم 
سـهلت عمليـة المـسح والتعـديل        ( كانـت العبـارة الخامـسة        ،  اإللكترونية من قبل الطـالب    

ــارة الثامنـــة  ، )علـــى الواجـــب ــا العبـ ــر مـــن الطريقـــة   ، حـــل الواجـــب( تلتهـ ــاً أكثـ ــان ممتعـ  كـ
 وهـذه  ، )جعلت رصد المعلم للدرجات أكثر وضـوحاً  (م العبارة الحادية عشرة      ث ،  )المعتادة

 فالعبـارة األولـى كنايـة عـن النظـام      ،  العبارات الثالث تشكل مثلثاً مهماَ في عملية التعلـيم        
 وهــذه الــثالث مــن القواعــد  ،  والثالثــة عــن المهــارة،  والثانيــة عــن المتعــة بــالتعلم ، والترتيــب

 ومــن الممكــن   ،  وهــي ماتزيــد الدافعيــة لــدى المعلــم    ، مليــة الــتعلّم  الرئيــسة فــي إنجــاح ع  
 .اعتبارها القاعدة األساس لتطوير أي أنموذج في التعليم اإللكتروني

  )١٩(  جدول رقم 
 من وجهة نظر طالب ، يوضح ترتيب عبارات إيجابيات استخدام الواجبات اإللكترونية

 بي واالنحراف المعياريالمجموعة التجريبية على أساس المتوسط الحسا
رقم 
 العبارة

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 ١ ١٫٤٩٨ ٣٫٨٨١ سهلت عملية المسح والتعديل على الواجب ٥
 ٢ ١٫٣٧٠ ٣٫٨٦٤  كان ممتعاً أكثر من الطريقة المعتادة، حل الواجب ٨
 ٣ ١٫٤٣٩ ٣٫٧١١ جعلت رصد المعلم للدرجات أكثر وضوحاً ١١
 ٤ ١٫٤٦٩ ٣٫٦٦١ زادت مهاراتي باستخدام الحاسب اآللي ١
 ٥ ١٫٣٩١ ٣٫٥٩٣ رتبت  واجباتي بشكل أفضل ٢
 ٦ ١٫٤٠٦ ٣٫٤٧٤ نما اهتمامي بالمادة بشكل ايجابي ٩

٦ 
وفّرت مادياً بتقليل شراء أدوات خاصة بالمادة 

 ....)،  أقالم، كراسات(
٧ ١٫٥٣٠ ٣٫٣٧٢ 

 ٨ ١٫٣٤٤ ٣٫٣٢٢ جعتها بشكل أكثر فاعليةزاد احتفاظي بالواجبات لمرا ٣
 ٩ ١٫٣٤٦ ٣٫٢٥٤ ساعدت من عملية التواصل مع زمالئي ١٠
 ١٠ ١٫٤٣٣ ٣٫٢٥٤ زادت إمكانية التواصل مع معلم المادة لسؤاله عن الواجب ٤

٧ 
ساعدت بالبحث عن معلومات إضافية باالنترنت عن 

 موضوع الواجب أثناء حله
١١ ١٫٥٦٢ ٣٫١٥٢ 

 



 

 

١٢٦
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

 :معوقاتال: ثانياً -
ــم     ــدول رقـ ــالل الجـ ــن خـ ــالب      ) ٢٠(     مـ ــت طـ ــي واجهـ ــات التـ ــر المعوقـ ــضح أن أكثـ يتـ

ســاعدت علــى ســهولة (المجموعــة التجريبيــة أثنــاء تطبيــق التجربــة كانــت العبــارة الثالثــة  
، )  يـستغرق أداء الواجـب وقتـاً أطـول مـن الواجـب الـورقي           ( تلتهـا الـسابعة    ،  )غش الواجـب  

ونجـد أن هـذه العبـارات الـثالث لهـا      ، )إنجـاز الواجـب   cdلليزر يعيق ضياع قرص ا   (فالتاسعة  
 ثم بعـد  ،  ثم بعد مهاري في العبارة الثانية،  بعد قيمي في العبارة األولى    ،  ثالثة أبعاد مختلفة  

 فمـن الجيـد أن   ،  وربما يبرر ذلـك وجودهـا فـي طليعـة المعيقـات            ،  تنظيمي في العبارة الثالثة   
 وكـذلك العبـارة الثانيـة تبـين مـدى      ، قـاً ولـيس عنـصراً جيـداً        الطالب يرى أن الغش يعـد معي      

 والثالثــة رغــم احتماليــة  ، الحاجــة فــي تطــوير مهــارات التعامــل مــع الحاســب لــدى الطــالب    
 إال أن ظهورها في موقع متقدم قد تشير إلى حالة قلق من قبل الطالب أكثر منهـا               ،  ندرتها

والتــصور لديــه عــن اآلليــة والكيفيــة التــي   وقــد يعــزى ذلــك إلــى ضــعف الخبــرة  ، حادثــة فعليــة
 .يتعامل من خاللها مع الواجبات اإللكترونية

  )٢٠(  جدول رقم 
 من وجهة نظر طالب ، يوضح ترتيب عبارات معوقات استخدام الواجبات اإللكترونية

 المجموعة التجريبية على أساس المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
رقم 
 العبارات

 العبارة
توسط الم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 ١ ١٫٦٠٥ ٣٫٠٥١ ساعدت على سهولة غش الواجب ٣

٧ 
يستغرق أداء الواجب وقت أطول من 

 الواجب الورقي
٢ ١٫٥٩١ ٢٫٦٨٩ 

 ٣ ١٫٥٢٦ ٢٫٦٧٢ انجاز الواجب)CD(يعيق ضياع قرص الليزر   ٩
 ٤ ١٫٣٤٠ ٢٫٥٠٠ ضعفت مهارتي في رسم الخرائط ١٠

٨ 
اجب بسبب سرقة بريدي فقدت الو

 "االيميل " اإللكتروني 
٥ ١٫٣٩١ ٢٫٣١٠ 

 ٦ ١٫٣٨٩ ٢٫٢٩٣ أعاق تأدية الواجب) CD(تلف قرص الليزر  ٤
 ٧ ١٫٥٢٢ ٢٫٢٢٤ يصعب حل الواجبات بالطريقة الحالية ١١
 ٨ ١٫٥٣٠ ٢٫٢٠٦ عدم وجود حاسب بالمنزل أعاق استفادتي ١
 ٩ ١٫٢٨٣ ١٫٩٦٥ لصعوبة حصولي على جهاز الحاسب في المنز ٢
 ١٠ ١٫٩٤٨ ١٫٩٤٨ ضعفت مهارة الكتابة اليدوية لدى ٥
 ١١ ١٫٧٩٣ ١٫٧٩٣ صعوبة الكتابة على الحاسب اآللي ٦



 

 

١٢٧  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 :مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة
 يمكن تحديد أربع محاور رئيسة للمقارنـة      ،    من خالل استعراض الدراسات السابقة    

 :هي
 : عالقة التحصيل-

 أن هنــاك عالقــة  ،  المــدني،  مينــوتي، كــولتر:      اتفقــت الدراســة مــع نتــائج دراســات     
إيجابية بين الوقت أو الجهـد أو الـنمط التعليمـي القـائم علـى حـل الواجبـات وبـين مـستوى                       

 حيث يرتفع مستوى التحصيل تبعا لما يتخـذ مـن إجـراءات    ،  وهي عالقة طردية ،  التحصيل
 وهــذا مــا توصــلت إليــه هــذه الدراســة مــن أن الســتخدام    ، اجبــاتجديــدة فــي اســتخدام الو 

 .الواجبات االلكترونية أثراً إيجابياً على مستوى التحصيل
 : تقديم الواجبات بشكل جديد-

 مينتــشل ،  راديماتــشر،   اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســات كــل مــن بكــار واألحمــد   
 .ديدة وبآلية ج، وآخرون بتقديم الواجبات بشكل غير تقليدي

 : تقديم واجبات الكترونية-
 نوريـا وجـابريال مـن    ،  لي وهيـوورث ،     فقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسات ديميرسي  

 .حيث تقديم واجبات الكترونية عن طريق استخدام الوسائط التعليمية
 : استخدام التقنية-

 ،  وحمـزة   الجـراح  ،   دشـتي وبهبهـاني    ،  اتفقت هذه الدراسة مع دراسات الفـاو والمقبـل        
 ،  أثراً فاعالً في مـستوى الرضـا   - بشكل عام -حمادة وسليمان من أن الستخدام التقنية      

 .وكذلك على مستوى التحصيل
 :التوصيات

 :من خالل نتائج الدراسة يوصي الباحث باآلتي
 و ، من الجيد استثمار التعلـيم اإللكترونـي ؛ ألنـه يعـد إضـافة هامـة للعمليـة التعليميـة                   -

 .ائدة على عملية التعلّميعود بالف
 يجب أن تتبنى وزارة التربية والتعليم أساليب وأفكار ومتطورة ومتقدمة في تنفيـذ             -

 .الواجبات المنزلية



 

 

١٢٨
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

مــن الجيــد أن تقــوم وزارة التربيــة والتعلــيم بتبنــي مــشاريع فاعلــة فــي مجــال تقنيــة    -
 .التعليم

 وأن تبنـي  ،  تعلّمـه  من المهم أن تهتم الدراسـات التربويـة بـرأي الطالـب فيمـا يخـص                -
الجهات ذات العالقة برامجها التعليمية والتطويرية بما يتوافق مع الحاجة الفعليـة            

 .للطالب

 :الدراسات المقترحة -

إجراء دراسات شبيهة في مواد أخرى لمعرفة أثر استخدام الواجبات االلكترونية            -
 .في تلك المواد

اه الطــالب نحــو الدراســات  دراســة أثــر اســتخدام الواجبــات اإللكترونيــة علــى اتجــ    -
 .االجتماعية

 .فاعلية استخدام الواجبات اإللكترونية على مستوى االحتفاظ لدى الطالب -

 
@   @   @ 

 
 



 

 

١٢٩  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 :المراجع
 .دار المسيرة:عمّان، التعلّم أسسه وتطبيقاته). ٢٠٠٤(رجاء محمود، أبو عالم -

ــراهيم ومنتــصر ، أنــيس - ــ،  إب ــيم والــصوالحي د  عب ــة وأحمــد ، الحل  ، المعجــم الوســيط ). ١٩٧٢(د محمــ،  عطي

 .١ ج، ٢ ط، القاهرة

للواجبـات  ) نمـاذج أصـيلة   (أثر تدريب الطالبـات المعلمـات علـى تـصميم           ). ٢٠٠٢(نضال  ،  نادية واألحمد ،  بكار -

الجمعيــة الــسعودية للعلــوم التربويــة   ، رســالة التربيــة وعلــم الــنفس  . المنزليــة وفاعليتهــا لــدى المعلمــات  

 .١٨٢-١١٣،  ١٧ ع ، والنفسية

أثـر منهـاج الرياضـيات المحوسـب علـى تحـصيل طلبـة الـصف               ). ٢٠٠٩(محمد  ،  عبدالمهدي وحمزة ،  الجراح -

كليـة التربيـة    ،   مجلـة العلـوم التربويـة والنفـسية        ،  العاشر األساسي فـي المـدارس االستكـشافية األردنيـة         

 .١١٤-٩٦ ، ١٠م، ١ ع، بجامعة البحرين

اســتخدام الحاســوب فــي تحــسين األداء التعبيــري الكتــابي أثــر ). ٢٠٠٩(مرجــي،  أديــب وســليمان، حمادنــة -

 ، كليـة التربيـة بجامعـة البحـرين    ، مجلة العلوم التربوية والنفسية . لدى طلبة الصف األول الثانوي في األردن      

 . ١٦٨-١٤٦ ، ١٠م، ١ع

مـــدى تـــأثير اســـتخدام التكنولوجيـــا كوســـيلة تعليميـــة علـــى ). ٢٠٠٥( إقبـــال ،  فاطمـــة وبهبهـــاني، دشـــتي -

 مجلـس النـشر   ، المجلـة التربويـة  . التحصيل العلمي في مادة اللغة االنجليزية لدى تالميذ المرحلة االبتدائيـة      

 .٥٣-١٣ ، ٢٠ م، ٧٧ ع، العلمي بجامعة الكويت

برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعلم التاريخ لدى تالميذ الـصف الخـامس      ). ٢٠٠٢( فايزة احمد    ،   السيد -

 – ٢١٣   ، ٨٢ ع،  كليـة التربيـة جامعـة عـين شـمس        ،  سات في المناهج وطرق التدريس    مجلة درا .  االبتدائي

٢٥٣. 

: القــاهرة. معجــم المــصطلحات التربويــة والنفــسية). ٢٠٠٣(حامــد، زينــب وعمــاد، حــسن والنجــار، شــحاتة -

 .الدار المصرية اللبنانية

 .ة العبيكانمكتب:  الرياض، معجم مصطلحات العلوم التربوية). ٢٠٠٠_ شوقي ، الشريفي -

ــم  ).١٩٩٠(محمــود عبــاس  ، عابــدين -  ، المــؤتمر الثــاني إلعــداد المعلــم  ، الــتعلم الــذاتي واألدوار الجديــدة للمعلَ

 .كلية التربية، اإلسماعيلية

 . دار المعارف،  القاهرة ،  الطبعة الثامنة، منهج البحث التاريخي). م٢٠٠٠( حسن ، عثمان -



 

 

١٣٠
ــى التحــصيل ومــستوى تنفيــذ        ــة عل ــر اســتخدام  الواجبــات اإللكتروني أث

 .نزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحلة المتوسطةالواجبات الم
 الحميدان العليعبد اهللاإبراهيم بن. د

 - http://www.angelfire.com ، مجلة المعلم االلكترونيـة ).٢٠٠٧( عبد اهللا،  محمد والخضراوي، العريشي  -

/mn/almoalem/index.html 

مـؤتمر  . الدور المعلوماتي لعضو هيئة التـدريس فـي البيئـة األكاديميـة           ). ٢٠٠٦( جبريل بن حسن   ،  العريشي -

 . القاهرة، بناء مجتمع المعلومات

 .دار المسيرة:عمَان.لتربوي في العملية التدريسيةالقياس والتقويم ا). ٢٠٠٧(صالح الدين محمود، عالم -

 أثر تعليم الجغرافيا المعزز بالحاسـوب علـى تحـصيل واتجاهـات             ،  )٢٠٠٠( غدنانة   ،  إبراهيم والمقبل ،  الفار -

 المجلـس العلمـي بجامعـة    ، مجلـة دراسـات الخلـيج العربـي والجزيـرة العربيـة        . طالبات الصف األول الثانوي   

 .١١٣-٣٣ ، ٩٩ ع، الكويت

دمج التعليم اإللكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية         ). ٢٠٠٨(مريم عبدالرحمن   ،  الفالح -

 الجمعيــة الــسعودية للعلــوم  ، رســالة التربيــة وعلــم الــنفس  ). تــصور مــستقبلي (فــي ضــوء معــايير الجــودة  

 .٢٣٦-١٩١، ٢١ ع ، التربوية والنفسية

 .دار دمشق:عمَان.إلى التدريسالمدخل ).٢٠٠٣(سهيلة محسن، الفتالوي -

 مجلــس ، المجلــة التربويــة . توظيــف اإلنترنــت فــي التعلــيم ومناهجــه  ). ٢٠٠٥(عبــداللطيف حــسين  ، الفــرج -

 .١٥٠-١١٠ ، ١٩م، ٧٤ ع، النشر العلمي بجامعة الكويت

ضـيات  أثر التغذية الراجعة في الواجبات المنزليـة علـى التحـصيل فـي مـادة الريا         ). ٢٠٠٤(يزن محمد   ،  المدني -

 . مكة المكرمة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير غير منشورة.على تالميذ المرحلة االبتدائية

ــدريب العامــة  ). ١٩٩٣(توفيــق وآخــرون ، مرعــي - ــان. طرائــق التــدريس والت منــشورات جامعــة القــدس   : عمَ

 .المفتوحة

ة للنـــشر والتوزيـــع دار المـــسير:عمَـــان. طرائـــق التـــدريس العامـــة).٢٠٠٢(محمـــد ، توفيـــق والحيلـــة، مرعـــي -

 .والطباعة

 .دار الفكر العربي:القاهرة. مدرسة المستقبل ومجاالت التعليم عن بعد). ٢٠٠٥(فهيم، مصطفى -

 .مكتبة الشقري:الرياض. استخدام الحاسب اآللي في التعليم. )٢٠٠١( عبد اهللا عبد العزيز ، الموسى -

التعلــــيم االلكترونــــي األســــس ).٢٠٠٥(زحمــــد عبــــد العزيــــأ ،  عبــــد اهللا عبــــد العزيــــز والمبــــارك، الموســــى -

 .مؤسسة شبكة البيانات: الرياض. والتطبيقات

مجلـة جامعـة الملـك      . اسـتخدام اإلنترنـت فـي التعلـيم العـالي         ). ٢٠٠٣(،   عبـدا هللا بـن عبـدا لعزيـز         ،  الموسى -

 .٩٣-٥٩ ، ١٥ م، )١(العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية: سعود
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دار :عمَـان .أسـس دراسـة بنـاء المنـاهج وتنظيماتهـا     ).٢٠٠٤(محمـد أمـين    ،حمـد والمفتـي  أ حلمـي  ،   الوكيل -

 .المسيرة

فاعلية استخدام الواجبات المنزلية فـي تنميـة االتجـاه نحـو التعلـيم الـذاتي        ، )٢٠٠٤( آسيا حامد، ياركندي -

ــامج  ــنفس  .إعــداد معلمــات اللغــة اإلنجليزيــة فــي كليــات التربيــة للبنــات      فــي برن ــة وعلــم ال ، رســالة التربي

 .٣١٩-٢٦٩ ، ٢٥ ع ، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية

- Gary ، B & Melissa ، Pاســتخدام التكنولوجيــا فــي ). ٢٠٠٧(أميمــة عمــور وحــسين أبوريــاش : ترجمــة

 .دار الفكر: عمّان. الصف

- Garrison ، R and Anderson ، T  ،رونـي  التعلـيم اإللكت ). ٢٠٠٦(محمد األبرش وحسني المحتسب:ترجمة

 .مكتبة العبيكان: الرياض. إطار عمل للبحث والتطبيق. في القرن الحادي والعشرين

- Bailey ، L.B. (2002). Training teachers to design constructivist reading homework. Dissertation 

Abstract International ، 63(078) ، 2507. 

- Borg ، Walfer and Gall ، M Domicn (1979). Educational Research. 3ed Edition ، New York ، 

Longman. 

- Bryan ، Tand Sullivan ،K(1998). Teacher Selected Strategies For Improving Homework 

Completion. Remedial and Special Education ، 19(5) ،263_276. 

-   Coulter ، David (1991). Overcoming Student Apathy And Bewilderment: Setting An Example Of 

Responsibility And Attentiveness . Journal Articles ، V 8 ، N 1.VMI . 

- Darcus ، H(2000) ،Too Much Homework ،I Tell my daughter To Strike. (Article) ،New Statesman ،

29 (I)4471 ،22. 

- Davies ، John& Ryanm John(2010).Exploring the Effectiveness of Online Learning Materials to 

Support the Mentoring of Trainee Teachers in Workplace Settings. Canada International 

Conference on Education (CICE) ، Canada ،372-378. 

-  De Castro ، Ernesto S. (2010).ONLINE STRUCTURAL ENGINEERING  TRAINING: 

BRIDGING THE GAP BETWEEN THEORY AND PRACTICE. 1st International Conference on 

Technology in Education ، Manila ، Philippines ،1-6. 
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- Demirci ، Neset ،(2006). Developing Web-oriented Homework System to Assess Students’ 

Introductory Physics Course Performance and Compare to Paper-based Peer Homework. Turkish 

Online Journal of Distance Education-TOJDE ، Volume: 7 Number: 3 Article: 8 ،1302-6488. 

- Etaati ، Leila ، Soheil Sadi-Nezhad ،(2010). Fuzzy Analytical Network Process for Evaluation E-

learning Systems Using ISO/IEC 9126: Case Study. 1st International Conference on Technology 

in Education ، Manila ، Philippines ،1-9. 
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Recall 20(2): 208-224 

- Foyle ، H ،C.(1985).Homework Variety ، Away To Educational Excellence. Paper Presented At 
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 تنمية وعي الشباب
 لرفع مستوى المواطنة بحقوق اإلنسان

 )دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية ( 

  
  
  
  
  

  
  هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  سارة صالح الخمشي. د
  المشاركاالجتماعي  التخطيطأستاذ

  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
 

ساعد  المجتماعياال  التخطيطأستاذ
  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 لرفع مستوى المواطنة بحقوق اإلنسان تنمية وعي الشباب 

 )دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية ( 
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  سارة صالح الخمشي.د 
  المشاركتماعياالج  التخطيطأستاذ

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
 

ساعد  الماالجتماعي  التخطيطأستاذ
 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 

  
 
 
 

 :ملخص الدراسة
تحدد هدف هذه الدراسة في التعـرف علـى مـستوى وعـي الـشباب بحقـوق اإلنـسان وعالقتـه بمـستوى                      

التوصـل إلـى توصـيات    و)   المـشاركة المجتمعيـة   ،لية االجتماعيـة     المسؤو ،االنتماء والوالء الوطني  (المواطنة  

هذا البحـث إطـار نظـري اسـتفاد         لتنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان ورفع مستوى المواطنة لديهم وتناول           

مــن الدراســات الــسابقة المرتبطــة بحقــوق اإلنــسان و المواطنــة وكــذلك اعتمــدت النظريــات المرتبطــة مثــل 

وتعتبـر هـذه الدراسـة مـن الدراسـات الوصـفية التـي اعتمـدت                . نظرية التفاعل الرمـزي والكتابـات المتخصـصة       

تبيان طبقـت علـى الـشباب الـسعودي         دام أداة اسـ    وتم استخ  ،على منهج المسح االجتماعي بطريقة العينة     

 جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود    ،جامعــة الملــك ســعود  ( فــي الجامعــات الــسعودية   ) الطــالب والطالبــات (

)  جامعـــة الملـــك خالـــد، جامعـــة الملـــك فيـــصل، جامعـــة أم القـــرى، جامعـــة الملـــك عبـــدالعزيز،اإلســـالمية

لة إحـصائية بـين وعـي الـشباب بحقـوق اإلنـسان ومـستوى            وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة طرديه ذات دال       

 .المواطنة وكذلك إلى توصيات لتنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان ورفع مستوى المواطنة لديهم 
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 :مقدمة

أصــبحت قــضية حقــوق اإلنــسان و المواطنــة مــن القــضايا التــي تهــم المجتمــع الــدولي      
بأســره و تــسعى كافــة المجتمعــات نحــو تفعيــل حقــوق اإلنــسان كمطلــب أساســي مــن    
مطالب اإلصالح في شتى مجاالت الحياة اإلنسانية و أيضا مطلب للوصول إلى مستوى عالي            

ــصالحة التــي لــن تتحقــق      ــة ال ــات     مــن المواطن إال عــن طريــق تفعيــل و تطبيــق كافــة اتفاقي
 .حقوق اإلنسان كسبيل لنمو و تقدم المجتمع الذي يرتبط بنمو و تقدم اإلنسان

و تــولي المملكــة العربيــة الــسعودية قــضايا حقــوق اإلنــسان اهتمامــا علــى المــستوى        
عو إلــى المحلــي و الــدولي و ذلــك انطالقــا مــن التزامهــا بتطبيــق الــشريعة اإلســالمية التــي تــد  

 .التسامح و العدالة و المساواة و سيادة القانون
وأصبح موضوع حقوق اإلنسان في المملكة من الموضـوعات الحيويـة التـي اكتـسبت         
أهمية خاصة في السنوات األخيرة و بدأت التركيز على نشر ثقافة حقوق اإلنسان و ذلك               

لحة عــن طريــق  ألن المملكــة تــسعى إلــى إكــساب المــواطنين خــصائص المواطنــة الــصا       
ــم       ــضمان أدائهــ ــوقهم لــ ــى حقــ ــصول علــ ــل مــــشكالتهم و الحــ ــاتهم و حــ ــباع حاجــ إشــ
لواجباتهم على الوجه األكمل و عملت مع مختلف فئات المجتمع و من أهم هـذه الفئـات            
فئة الشباب ألنهم أكثر تأثرا بالتغيرات التي تطرأ على المجتمع كمـا أنهـم يمثلـون نـسبة      

ــرة مــن أفــراد المجتمــع و هــ    ــى       كبي ــدعو إل ــة التــي ت ــة العالمي ــدعيم المواطن ــى ت م بحاجــة إل
التـــسامح و العدالـــة و البعـــد عـــن التطـــرف و التـــشدد و اإلرهـــاب مـــع التمـــسك بالمواطنـــة    
المحليـة التـي تتمـسك بالوسـطية و االعتـدال و االنتمـاء و الـوالء لهـذا الـوطن و اإلحــساس          

 يكـون الــوطن أكثـر أمانــا و   بالمـسؤولية االجتماعيـة تجاهــه و المـشاركة فـي خدمتــه لكـي     
 .يكونوا الشباب أكثر اطمئنانا و والء

ومــن هنــا جــاء اهتمــام هــذه الدراســة للتعــرف علــى مــستوى وعيــي الــشباب بحقــوق      
اإلنسان والتوصل إلى توصـيات لوضـع تـصور مقتـرح لبـرامج و أنـشطة تتـضمن فـي محتواهـا                    

سانية لرفــع مــستوى  زيــادة معرفــة وإدراك الــشباب وتــوعيتهم لممارســة حقــوقهم اإلنــ   
 .المواطنة للشباب السعودي



 

 

١٤٠
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

 : مشكلة الدراسة : أوالً 
إن حقوق اإلنسان ليست من األفكار الجديدة التي نادي بها دعاة اإلصالح االجتمـاعي    
في الدول الكبرى وإنما هي حقوقاً أصيلة مرتبطة بفطرة اإلنسان وطبيعتـه وجـودة ونـادت                

إلسالم وأرسى هذه الحقوق ودعـي إلـى تفعيلهـا حيـث            بها جميع األديان السماوية وجاء ا     
 e }قرر اإلسالم أن الناس سواسـية وال مفاضـلة بيـنهم إال بـالتقوى فقـد قـال اهللا تعـالى         
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 ¸ ¶ ª « ¬ ® ¯ °  ± ² ³ ´  µ   © }: قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى 

¹...z)فممارســة اإلنــسان لكافــة حقوقــه اإلنــسانية التــي أقرهــا اإلســالم وفرضــتها    . )٥
ــروف والتغيـــ  ــدول      الظـ ــدعيم الـ ــساندة وتـ ــالل مـ ــن خـ ــتم مـ ــة يـ ــورات المجتمعيـ رات والتطـ

 . والمنظمات الدولية واألنظمة المجتمعية المختلفة على مستوى معظم الدول في العالم
وفي الوطن العربي تلقى قـضية حقـوق اإلنـسان والمواطنـة اهتمامـاً متزايـداً مـن خـالل                  

ات المجتمـع التـي تهـتم بخلـق وعـي       المؤتمرات والندوات والحوارات التي تقيمهـا مؤسـس       
ــراد والجماعـــات      ــليمة تـــضمن تمتـــع األفـ ــاء مجتمعـــات سـ حقـــوقي بمـــسألة المواطنـــة لبنـ
بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة والحـضارية وفقـاً لمـا هـو                
منـــصوص عليـــه فـــي المواثيـــق والمعاهـــدات الدوليـــة خاصـــة فـــي اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق   

                                                            

 .١٣: الحجرات ، آية  )١(
 .٢٠: سورة لقمان، آية  )٢(
 .٧٠: سورة اإلسراء ، آية  )٣(
 .١: سورة النساء ، آية  )٤(
 .٥٨: سورة النساء، آية  )٥(
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والمملكــة العربيــة  . م١٩٤٨إلنــسان الــصادر عــن الجمعيــة العامــة لحقــوق اإلنــسان عــام     ا
الــسعودية أولــت اهتمامــاً بقــضايا حقــوق اإلنــسان والمواطنــة فــي الــسنوات األخيــرة علــى     
ــا بتطبيـــق الـــشريعة اإلســـالمية     ــا مـــن التزامهـ المـــستويين الـــوطني والـــدولي وذلـــك انطالقـ

إلــى أربــع اتفاقيــات دوليــة    والنــضمامها . المفــاهيمالــسمحة التــي تــدعو إلــى ترســيخ هــذه      
رئيــسية فــي مجــال حقــوق اإلنــسان وهــي االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى أشــكال التمييــز     

م ٢٠٠٠م واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام          ١٩٩٧العنصري عام   
يـــر اإلنـــسانية أو  ضـــروب المعاملـــة القاســـية أو غ واتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب وغيـــره مـــن 

. م واالتفاقية الدوليـة لحقـوق اإلنـسان الطفـل، وفـي طريقهـا لالنـضمام               ١٩٩٧المهينة عام   
وموافقتهــا علــى إنــشاء الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق   . لمــا تبقــى مــن تلــك االتفاقيــات الــسبع  

بهـدف حمايـة وتعزيـز حقـوق      . اإلنسان غير الحكومية وهيئة حقـوق اإلنـسان الحكوميـة         
فحقـــوق . الل العديـــد مـــن األنـــشطة منهـــا توعيـــة المـــواطنين بحقـــوقهماإلنـــسان مـــن خـــ

اإلنـــسان منظومـــة متكاملـــة مـــن الحقـــوق والمعـــايير األساســـية التـــي ال يمكـــن للنـــاس أن 
يعيـشوا بكرامــة كبــشر دونهـا فهــي أســاس الحريــة والعدالـة والــسالم، فــاحترام حقــوق    

لمواطنة المتمثلة في تحمـل     اإلنسان يساعد على تنمية الفرد والمجتمع، وغرس مفهوم ا        
المسئولية والمشاركة والـوالء واالنتمـاء للـوطن الـذي يتـضح فـي احتـرام القـانون والنظـام                   
وعــدم الخلــط بــين الحريــة والتــسيب والتحلــي باألقــدام والتــضامن والوســطية والتــسامح      

 . والعدل وحسن الجوار والسالم
 و المجتمعــات المتقدمــة فالمواطنــة وحقــوق اإلنــسان همــا أســاس صــلب لبنــاء الــدول 

ونظراً ألهمية  . وإلدارة العالقات الدولية المعاصرة وفقاً لقواعد العدل واإلنصاف والمساواة        
ترسيخ مفاهيم المواطنة وحقوق اإلنسان باعتبارهما أدوات لبناء مواطن صالح قـادر علـى              

 تـشارك فيهـا الحكومـات ومؤسـسات المجتمـع           اًالعيش بسالم يتطلب جهـوداً وخططـ      
المدني فغياب الوعي بالحقوق اإلنسانية قد يـؤثر علـى مـستوى المواطنـة ممـا يترتـب عليـه                   
أثاراً سلبية ومشكالت كاإلرهاب والتطرف والتواكل واالنتهازيـة واألنانيـة التـي قـد تعـوق                

 .تقدم المجتمع وتنميته
ــضرورة لتنميــة وعــي أفــراد المجتمــع بحقــوقهم اإلنــسانية ورفــع         ــا كانــت ال  ومــن هن

وى المواطنة بين المواطنين والتركيز في ذلك علـى فئـة الـشباب ألنهـم المـستقبل و        مست
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)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

وخاصـة  . من أهم مصادر التجديد والتغيير وقبـول األفكـار التـي تـدعو لإلصـالح فـي المجتمـع             
تـشكل نـسبة مرتفعـة مـن سـكان المملكـة العربيـة              )  سـنة  ٢٩ – ١٥(أن شريحة الشباب    

ــين نــسمة، وتحتــل حــوالي    الــسعودية، إذ تقــدر بحــوالي     مــن الــسكان،  %٢٨خمــسة مالي
ويتفـق   )١(وتضم الشريحة طالب وطالبات المـرحلتين الثانويـة والجامعيـة، وحـديثي التخـرج         

ــة دراســــة قــــضايا الــــشباب والعمــــل علــــى تلبيــــة       ــاء والبــــاحثين علــــى أهميــ جميــــع العلمــ
ى دورهـم فـي     احتياجاتهم األساسية وتوسيع معارفهم وتعزيـز اتجاهـاتهم والتأكيـد علـ           

بأهميـة  . )٢ ()بـو زيـد   أ(عملية التغيير االجتمـاعي والتحـديث وفـي هـذا المجـال أوصـت دراسـة                 
قامة برامج توعية لنشر ثقافـة حقـوق اإلنـسان مـن خـالل تنفيـذ مـشروعات وبـرامج يـتم                      إ

إشراك الشباب بها، وتمكين الـشباب مـن أجـل الحـصول علـى حقـوقهم انطالقـاً مـن أن              
مــن الحاجــات األساســية وأن إشــباع هــذه الحاجــات يعــد حقــاً مــن      للمــواطنين مجموعــة  

كمــا توصــلت دراســة أخــرى إلــى أن دور األســرة مــع أهميتــه ال يكــون فــاعالً فــي   . حقــوقهم
الحيــاة االجتماعيــة للــشباب االبتكــاتف الجهــود مــع جميــع المؤســسات الرســمية وغيــر      

وأن ترســيخ قــيم  . يــةالرســمية المدرســة ووســائل اإلعــالم المختلفــة والمؤســسات الدين    
االنتماء للـوطن والمواطنـة والحفـاظ علـى االسـتقرار االقتـصادي والثقـافي واالجتمـاعي فـي                
المجتمـــع يتطلـــب تفعيـــل الجهـــود فـــي كافـــة المؤســـسات االجتماعيـــة الرســـمية وغيـــر    

  .)٣(الرسمية
 وعــي الــشباب وإدراكهــم لحقــوقهم اإلنــسانية    يتــضح أن تنميــة فــي ضــوء مــا ســبق   

ي البحث للتعرف على مستوى وعيهم بحقوقهم اإلنسانية والتوصـل إلـى            موضوع يستدع 
 . توصيات لتنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة للشباب السعودي

                                                            

)١( www.asbar.com واالعالم والبحوث للدراسات اسبار مركز.  
أبو زيد، صافيناز محمـد ونجـاة محمـود عبـد المقـصود ، مؤسـسات المجتمـع المـدني ونـشر ثقافـة حقـوق                          )٢(

اإلنــسان، بحــث منــشور فــي مجلــة دراســات فــي الخدمــة االجتماعيــة والعلــوم اإلنــسانية، العــدد الثالــث         
 .م٢٠٠٧والعشرين، الجزء الثالث، القاهرة، جامعة حلوان، 

حمــدان، ســعيد ، دور األســرة فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى الــشباب فــي ظــل تحــديات العولمــة رؤيــة               )٣(
الريـاض،  ) سرة السعودية والتغيـرات المعاصـرة       األ(في الملتقى العلمي     بحث منشور    ،اجتماعية تحليلية 

 .م٢٠٠٨الجمعية السعودية لعلم االجتماع والخدمة االجتماعية، 
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 : وفي ضوء ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة في التالي
 . وعي الشباب السعودي بحقوق االنسان وعالقته بمستوى المواطنة لديهم تنمية

 : أهمية الدراسة : انياً ث
تنبــع أهميــة الدراســة مــن طبيعــة الموضــوع الــذي تناولتــه، حيــث تعــد قــضية حقــوق            
اإلنسان والمواطنة من القضايا ذات األبعاد السياسية واالجتماعية واألمنية التـي تعبـر عـن        
معايير االنتماء ومستوى المشاركة من قبـل األفـراد فـي الحمايـة والـذود عـن الـوطن، كمـا                     
ــق          ــى المرافـ ــة علـ ــر والمحافظـ ــر لآلخـ ــات والنظـ ــالحقوق والواجبـ ــرد بـ ــي الفـ ــن وعـ ــر عـ تعبـ
والممتلكات العامة والحرص على المصلحة الوطنية ونبذ اإلرهاب والتطرف واألنانية، كما            
 . تعكس مدى إدراكه ووعيه كمواطن لدورة في مجابهة التحديات التي تواجه المجتمع

واطنـة مـن أهـم القـضايا المطروحـة علـى الــساحة       وتعتبـر قـضية حقـوق اإلنـسان والم    
السياسية والثقافية واالجتماعية التي يهتم بها صانعي القرار، إال أنها ال تزال محاطة بقـدر     
من الغموض لحداثة الموضوع وندرة الدراسات واألبحـاث العلميـة علـى مـستوى المجتمـع        

 . السعودي بصفة خاصة
 تـسعى إليـه مـن التعـرف علـى مـستوى وعـي               كما تتـضح أهميـة الدراسـة مـن خـالل مـا            

ــد الفـــروق ذات الداللـــة اإلحـــصائية      الـــشباب بحقـــوق اإلنـــسان وعالقتـــه بالمواطنـــة وتحديـ
وتكتسب الدراسة أهمية خاصة من خالل ما تتوصل إليه من . حسب المتغيرات المختلفة

 . ديتوصيات لتنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة للشباب السعو
 : أهداف الدراسة : ثالثاً 

التعــــرف علــــى مــــستوى وعــــي الــــشباب بحقــــوق اإلنــــسان وعالقتــــه   : الهــــدف األول 
 : بالمواطنة، ويتحقق هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية التالية

 وعي الشباب بحقوقه األساسـية وعالقتـه باالنتمـاء والـوالء            مستوىالتعرف على    -١
 . للوطن

ــي    -٢ ــستوى وعـ ــى مـ ــرف علـ ــسؤولية    التعـ ــه بالمـ ــة وعالقتـ ــه المدنيـ ــشباب بحقوقـ الـ
 . االجتماعية 

التعـــرف علـــى مـــستوى وعـــي الـــشباب بحقوقـــه االجتماعيـــة والثقافيـــة وعالقتـــه   -٣
 . بمشاركتهم في المجتمع



 

 

١٤٤
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

التوصـــل إلـــى توصـــيات لتنميـــة وعـــي الـــشباب بحقـــوق اإلنـــسان لرفـــع  : الهـــدف الثـــاني
 . لديهمالمواطنةمستوى 

 : فروض الدراسة: رابعاً 
 :الفرض الرئيسي

ــوق اإلنـــسان ومـــستوى       ــي الـــشباب بحقـ ــين وعـ ــصائية بـ ــة إحـ ــة ذات داللـ ــد عالقـ توجـ
 . المواطنة لديهم

 : الفروض الفرعية 
توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين وعــي الــشباب بحقــوق اإلنــسان واالنتمــاء       -١

 . والوالء الوطني لديهم

 اإلنـسان والمـسئولية    توجد عالقة ذات داللة إحصائية بـين وعـي الـشباب بحقـوق             -٢
 . االجتماعية لديهم

ــه         -٣ ــشباب بحقــوق اإلنــسان وعالقت ــين وعــي ال ــة إحــصائية ب توجــد عالقــة ذات دالل
 .بمشاركتهم في المجتمع

 :طار النظري للدراسة اإل: خامساً 
 :كالتالي)  المواطنة – حقوق االنسان - الشباب–سيتم التركيز على مفهوم الوعي 

 :  مفهوم الوعي - ١
ر قاموس الخدمة االجتماعية إلى الوعي بأنـه عبـارة عـن اإلدراك الـذي يتوسـط أو       يشي

 . )١(يربط بين الفرد والبيئة المحيطة بالفرد والمشاعر واألفكار التي لدى الفرد
ــه       ــة وإلمامـ ــة والبدنيـ ــه الذهنيـ ــرد لوظائفـ ــي إدراك الفـ ــام يتمثـــل فـ ــاه العـ ــوعي بمعنـ والـ

ماعــة التــي ينتمــي إليهــا وبالعــالم المحــيط بــه   بالخــصائص الشخــصية لذاتــه كعــضو فــي الج 
وذلك بهدف التكيف مع المجتمع وتطوير األنماط السلوكية والنهوض بها إلى المستوى            

  .)٢(االجتماعي المناسب

                                                            

(١) Broker, Robert, Dictionary of Social Work, U.S.A, N.A.S.W,( ١٩٨٨ ) 
 .٣٩١، ص١٩٨٠نهضة العربية،  عبدالرازق، المجتمع الثقافة الشخصية، بيروت، دار الي عل،جلبي )٢(



 

 

١٤٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

ــوعي    ــة الـ ــشير كملـ ــا تـ ــالم    Awarenessكمـ ــصوراتهم للعـ ــاس وتـ ــى إدراك النـ ــضاً إلـ  أيـ
والمعــارف التــي يتمثلهــا الفــرد الموضــوعي المحــيط بهــم، وهــو عبــارة عــن مجمــل األفكــار  

وتجعله يسلك منهجاً معينـاً، فهـو عبـارة عـن االسـتجابات التـي يقـوم بهـا الـشخص إزاء                      
ــضاً إدراك الفــرد بجوانــب شــيء معــين بمعنــى إدراكــه        .  )١(موقــف معــين  ــه أي كمــا يقــصد ب

بأفكـاره ومـشاعره بالبيئـة المحيطـة بـه ومعرفـة مـا هـو صـحيح ومـا هـو خطـأ، وهـو عمليــة              
 . )٢(ية معرفية سابقة، على االستجابة النهائيةعقل

 :وبناءً على ما سبق يمكن تحدي مفهوم إجرائي للوعي يتمثل في التالي 
هو إدراك الشباب وإلمامهم ومعرفتهم بحقوق اإلنسان بهدف الوصول إلى سـلوك            

 .فعلى لممارسة وتفعيل مثل هذه الحقوق مما يؤدي إلى رفع مستوى المواطنة لديهم

 :مفهوم الشباب   -٢
لقد اختلف العلماء حول تحديد مفهوم الشباب نظراً الختالف تخصصاتهم، فمـنهم            
من حدد هذه المرحلة بمعيار سلوكي تتـشكل فيـه االتجاهـات الـسلوكية المميـزة لهـذه                  

ومنهم من حددها بمعيار زمني، وآخر بمعيـار اجتمـاعي يتمثـل فـي قـدرة وسـعي           . المرحلة
كانة اجتماعية والقيام بمجموعة من الدوار تؤهلـه للحيـاة، وهنـاك            الشباب نحو احتالل م   

مــن حــددها بعيــار عقلــي تتمثــل فــي نمــو العمليــات العقليــة مثــل التــذكر والتخيــل واإلدراك  
وبـالرغم مـن اخـتالف وجهـات النظـر      . والتفوق والقـدرة علـى اتخـاذ القـرار وحريـة االختيـار        

) ٣٢-١٥(عظـم اآلراء اتفقـت علـى تحديـدها بـين            حول تحديد المرحلة العمرية لهـا، إال أن م        
 .سنة

 ومن خالل ما سبق يمكننا أن نحدد مفهوم الشباب إجرائياً تمشياً مع هذه الدراسة

سـنة مـن الجنـسين ذكـور وإنـاث          )٢٥-١٨(بأنها الفئة التي تقع فـي المرحلـة العمريـة            
ئص وســمات وملتحقــين بالمرحلــة الجامعيــة فــي الجامعــات الــسعودية ويمتلكــون خــصا    

                                                            

، ١٩٨٠مــدكور، إبــراهيم وآخــرون، معجــم العلــوم االجتماعيــة، القــاهرة، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب   )١(
 .٦٤٤ص

 .٣٩١، ص١٩٨٨السنهوري، أحمد وآخرون، الخدمة االجتماعية والبيئة، القاهرة، دار السعيد للطباعة،  )٢(



 

 

١٤٦
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

تلك المرحلة التي من أهمها النضج واحترام القوانين والسعي نحو الحصول على الحقوق        
 .اإلنسانية

 :سمات مرحلة الشباب
ــه       ــرد مهاراتـ ــا يكتـــسب الفـ ــاة، فخاللهـ تعـــد مرحلـــة الـــشباب مـــن أهـــم مراحـــل الحيـ

ه، وتنظـيم  ون حياتـ ؤاإلنسانية البدنيـة والعقليـة والنفـسية واالجتماعيـة الالزمـة؛ لتـدبير شـ        
ــه مــع اآلخــرين   ــشباب االســتعداد للتغييــر       أومــن. عالقات ــي يتميــز بهــا ال -هــم الــسمات الت

  . القدرة على اكتساب المعلومات- التذبذب والتردد-الطموح والتطلع للمستقبل
 :خصائص هذه المرحلة هي

وفيهــا يتكامــل نــضج الفــرد فــي جميــع النــواحي البدنيــة والنفــسية    : مرحلــة إيــضاح -١
 .سية واالجتماعيةوالجن

حيـــث تتكامـــل مظـــاهر النـــضج الـــسابق بـــشكل متـــسارع تنقـــل : مرحلــة انتقـــال  -٢
 .الشباب إلى عالم الراشدين

نتيجـــة التغيـــرات التـــي تتالحـــق علـــى الـــشباب  : مرحلـــة نقـــد وتقيـــيم وتمحـــيص -٣
 .ومحاولته التوافق معها

دى الـشباب، والتـي     نتيجة التمحيص السابق والنـزعة االستقاللية ل     : مرحلة الصراع  -٤
صــراع "قــد تحــدث بــين قــيم الــشباب ودوافــع مجمعــة وهــو مــا يعبــر عنــه بمــصطلح 

 ".األجيال
ــوة   -٥ ــة وقـ ــة طاقـ ــة      : مرحلـ ــة حيويـ ــسماني وطاقـ ــل جـ ــه بتكامـ ــشاب فيـ ــع الـ يتمتـ

كبيــرتين؛ ممــا يجعــل فئــة ال شــباب عمــود المجتمــع الفقــري ومــستقبله المنتظــر      
 .)١(فهم مصدر قوة لمجتمعهم

ــة الــشباب مــن وجهــات نظــر       وبعــد هــذا   ــة لمرحل ــة العمري العــرض لخــصائص المرحل
مختلفــة، تبــين لنــا الحاجــات األساســية التــي يحتــاج إليهــا الــشباب بــصفة عامــة والــشباب      

                                                            

 .٧١-٦٩،ص ٢٠٠٤، الرياض، جامعة األمير نايف، نترنتلإلخدام الشباب  ،اآلثار األمنية الستيعسيري، عل )١(



 

 

١٤٧  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

الجــامعي بــصفة خاصــة، فالحاجــة هــي حالــة الكــائن الحــي التــي تنــشأ عــن انحــراف أو حيــد   
 . )١(بقاء الكائن الحيبالشروط البيئية عن الشروط البيولوجية الالزمة لحفظ 

 - الحاجـة إلـى االنتمـاء   -الحاجـة إلـى التعبيـر االبتكـاري     من أهم الحاجات األساسية   و
 - الحاجــة إلــى الحركــة والنــشاط- الحاجــة إلــى خدمــة اآلخــرين -.الحاجــة إلــى المنافــسة

ــة إلــــى الــــشعور باألهميــــة     الحاجــــة إلــــى ممارســــة خبــــرات جديــــدة والــــشعور      -الحاجــ
 . )٢(بالمخاطرة

 : هوم حقوق اإلنسان مف

 :تعريف الحق لغة
بن منظور صاحب معجم لسان العرب عدة معان للحـق منهـا أن الحـق               اقدم العالمة   

ولكـن  . )٣(هو اهللا جل جالله، وكتب اهللا، والعدل، والصدق، والواجب الذي ينبغـي أن يطلـب                
نـاع فـي هـذا    مضمون هذه المعاني ومرجعها إلى كون اإلنسان حراً في تـصرفاته، ومـع االمت        

 . )٤( b c d e  z } :الحق عن ضرر اآلخرين، ومن ذلك قوله تعالى
: ، وفـي الالتينيـة  True، Truth، Right، وفـي اإلنجليزيـة   Vrai، Drooit: الحـق فـي الفرنـسية   

Erus، Jus. 
فــالحق مــا ثبــت : وقــد عرفــه الفقهــاء المعاصــرون والقــانونيون بــربط الحــق بالمــصلحة 

ــرداً أو جما  ــات     لإلنــــسان فــ ــنظم واالتفاقــ ــانون أو الــ ــضى الــــشرع أو القــ ــة بمقتــ ــة أو دولــ عــ
  .)٥(والمعاهدات ألجل الصالح الخاص والعام

 :ويمكن التمييز بين اتجاهات أو مذاهب ثالثة فيما يتعلق بتعريف الحق وهي

                                                            

 .٢٥٠م، ص٢٠٠٤جابر، جودت، مشكالت المراهقة والشباب، لبنان، دار النفائس  )١(
م، ٢٠٠٦رشــوان، عبــد المنــصف ، ممارســة الخدمــة االجتماعيــة فــي مجــال رعايــة الــشباب، اإلســكندرية،   )٢(

 .٣٣ص
 .ب ، بيروت ، مطبعة البانيابن منظور ، لسان العر )٣(
 .٤٢: سورة البقرة، آية  )٤(
 .٢٠٠٤، دبي، دار السالم، )حقوق وحريات ( الصرامي، عبداهللا،  اإلنسان  )٥(



 

 

١٤٨
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

لــى تعريــف إأو مــا يطلــق عليــه المــذهب الشخــصي، ويــذهب أنــصاره   : االتجــاه األول -١
ــاً، ويرســـم    قـــدرة أو ســـلط"الحـــق بأنـــه  ــانون شخـــصاً معينـ ــا القـ ــو لهـ ة إراديـــة ينحـ
 . )١(حدودها

مـصلحة  "أو ما يطلـق عليـه المـذهب الموضـوعي، ويعـرف الحـق بأنـه                 : االتجاه الثاني  -٢
وقــد ) كحــق الملكيــة مــثالً(وهــذه المــصلحة قــد تكــون ماديــة  . )٢("يحميهــا القــانون 

 ).كالحقوق الشخصية(تكون معنوية 

 .ن التعريفين اللذين انتهى إليهما االتجاهات السابقةيجمع بي: االتجاه الثالث -٣

 :ما يلي) المختلطة(ومن أبرز هذه التعريفات 
الــذي يــرى أصــحابه أن الحــق هــو ســلطة إلدارة اإلنــسانية، معتــرف بهــا  : التعريــف األول

 .ومحمية من القانون، ومحلها مال أو مصلحة
دمــة مــصلحة ذات صــفة    ومــضمونه أن الحــق ســلطة مقــصود بهــا خ    :التعريــف الثــاني 

 . )٣(اجتماعية
تتحقـق بهـا لـه فائـدة ماليـة أو أدبيـة             . مصلحة مستحقة شرعاً  "ويعرف الحق أيضاً بأنه     

 . )٤("وال يمكن أن يكون لها أضراراً
، والحـــق The natural rightوقــد فـــرق المفــسرين والمفكـــرين بــين الحـــق الطبيعــي     

 .)٥ (.Rihgt Positiveالوضعي 
هــو مجموعــة الحقــوق الالزمــة عــن طبيعــة اإلنــسان مــن حيــث هــو    : والحــق الطبيعــي

 .إنسان
هــو مجموعــة المنــصوص عليهــا فــي القــوانين المكتوبــة والعــادات،     : والحــق الوضــعي 

الحقوق العامة، والحقوق الدولية الخاصة، الحق الدولي العام ينظم         : وتنقسم إلى قسمين  

                                                            

 .٦٧، ص١٩٩٧الدريني، فتحي، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، عمان، دار البشير،  )١(
 .٨٩، ص ١٩٧٩القاهرة، النهضة العربية، جمعة، نعمان، دروس في المدخل للعلوم القانونية،  )٢(
 .٨٠الدريني، فتحي، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مرجع سابق، ص )٣(
 .٩٧، ص١٩٨٨حمزة، عمر ، حقوق اإلنسان في القرآن الكريم، القاهرة، مركز الكتاب للنشر،  )٤(
 .١٨٥، ص)ت.د( بيروت، دار الكتاب اللبناني ١صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، ج )٥(



 

 

١٤٩  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

يـــنظم عالقـــات األفـــراد ذوي عالقـــات الـــدول بعـــضها بـــبعض، أمـــا الحـــق الـــدولي الخـــاص ف 
 .الجنسيات المختلفة

 :التعريف باإلنسان
 .اإلنسان هو أحد المخلوقات الكونية التي أسكنها اهللا هذه األرض

، )إنــسان(اســم جــنس يطلــق علــى الــذكر واألنثــى، فيقــال للرجــل  : اإلنــسان فــي اللغــة
 . )١ ()إنسانة(، وال يقال لها )إنسان(وللمرأة 

ى ميز اإلنـسان وكرمـه وفـضله علـى كثيـر مـن خلقـه، ومـن مظـاهر                فاهللا سبحانه وتعال  
 . )٢(التكريم اإللهي لإلنسان

لقد كرم اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان بالصورة والخلقة الحسنة،         : استواء الخلق   -أ 
 .)٣ ( f   g h z } :قال تعالى 

 مـن روحـه   كرمه اهللا تعالى بالروح العلـوي، بـأن جعـل فيـه نفخـة           : السمو الروحي   -ب 
 µ ́ ³ ² ± ° }اســتحق بهــا أن تنحنــي لــه المالئكــة بــأمر اهللا تعــالى،  

¶ ̧   ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä Å Æ z ) ٤( . 
: الخالفـة فـي األرض منحهـا اهللا تعـالى لإلنـسان، قـال تعـالى         : استخالفه في األرض   -ج 

{ A B C D E F G H JI  K L M N O P 
Q R S  T U V XW Y Z [ \ ] ̂  z )٥( . 

وهذا من أعظم مظاهر خلق لغاية      : التكليف وبيان المنهج ورسم طريق الهداية      -د 
 . )٦ ( c  d e f g h  z }: أسمى قال تعالى

 :في ضوء ما سبق يمكن تعريف حقوق اإلنسان إجرائيا بأنها

                                                            

 .١٩٩٥ ، بيروت ، مكتبة لبنان ،  ، مختار الصحاح، محمد بن ابي بكرالرازي )١(
 . ٢٠٠٣الطعيمات، هاني ، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، عمان، دار الشروق،  )٢(
 .٣: سورة التغابن ، آية  )٣(
 ٢٩-٢٨ :سورة الحجر،   آية )٤(
 .٣٠: سورة البقرة ،آية  )٥(
 .٥٦: لذاريات، آية سورة ا )٦(



 

 

١٥٠
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

هي مجموعة النصوص الدوليـة التـي تتعلـق بتنميـة وحمايـة حـق المـواطنين فـي تقريـر                  
ــت  ــصيرهم وتمـ ــصادية     مـ ــسياسية واالقتـ ــة والـ ــوقهم المدنيـ ــات بحقـ ــأفراد وجماعـ عهم كـ

 .واالجتماعية والثقافية الواردة في اإلعالنات واالتفاقيات الدولية
 :خصائص حقوق االنسان 

ــا المعاصــر والمتطــور تتميــز بعــدد مــن الخــصائص المبــرزة         حقــوق اإلنــسان فــي عالمن
ســنحاول . ية فيمــا يخــص هــذه الحقــوق للتطــور الــذي عرفتــه األنظمــة القانونيــة، والــسياس 

 :حصرها فيما يلي
 . لحقوق اإلنسانالعالميةالصفة  - ١
 .حقوق اإلنسان هي حقوق أساسية - ٢
 .حقوق اإلنسان ذات طابع علمي ونسبي –٣
 .حقوق اإلنسان توجب أن يكون للفرد دوراً إيجابياً في إطار الجماعة - ٤
  .)١ (حقوق اإلنسان مفهوم متطور متجدد - ٥

 :تصنيفات حقوق اإلنسان
جرى العمل من طرف الباحثين، على تصنيف حقـوق اإلنـسان إلـى ثالثـة أنـواع، تتمثـل                   
أولها في الحقوق المدنية والسياسية التي يستفيد منها اإلنسان بصفته فرداً يعيش ضـمن              
جماعة منظمة، بغـض النظـر عـن نـوع النظـام الـسياسي الـذي تتبانـه الجماعـة التـي ينتمـي                    

 .ليهاإ
 .فهو مجموعة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: أما النوع الثاني
 .)٢(فيشتمل على مجموعة من الحقوق البيئية والتنموية: وأما النوع الثالث

 : التنظيمات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان

                                                            

محفوظي، هجيرة، حقوق اإلنسان بين العالمية والخصوصية، بحـث غيـر منـشور لنيـل دبلـوم الدراسـات                    )١(
 . ٢٠٠٠، معهد البحوث والدراسات العربية، ةالمعمقة في القانون، القاهرة، جامعة الدول العربي

الم مقارنــة بالقــانون الــدولي، الريــاض،   الــشنيبر، خالــد، حقــوق اإلنــسان فــي اليهوديــة والمــسيحية واإلســ    )٢(
 ).                             ٢٠٠٧(، ) ٢٠٠٦(الجمعية الوطنية لحقوق االنسان http://nshr.org.sa؛ ٢٠٠٩مطابع الحميضي،



 

 

١٥١  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
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معنـى  إن حقوق اإلنسان هي حقوق متأصلة في طبيعتنا وهي تهدف إلى ضمان حماية        
 .اإلنسانية في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

باإلشارة إلى تلك المطالب التي يتعين الوفاء بهـا      " حقوق اإلنسان "يُستخدم اصطالح   
لجميع األفراد ودونما أي تميـز بيـنهم سـواء بـسبب النـوع والجـنس أو اللـون أو العقيـدة أو                       

 ويجب أن يُكفل لألفراد التمتع بهذه الحقوق أو المطالـب بحكـم          األصل، أو ألي سبب آخر    
كــونهم بــشراً، وباعتبــار أن وجــودهم بهــذه الــصفة ال يتحقــق إال بــذلك فمفهــوم حقــوق     
اإلنسان يتسع ليتجاوز مجرد وضع الضمانات التي تكفل المحافظة على النـوع البـشري أو                

هميــة، إقــرار الــضمانات الالزمــة التــي الجــنس اإلنــساني، ليــشمل أيــضاً، وبــنفس القــدر مــع األ
تتيح للفرد التمتع بحقوقه وحرياته باعتباره كائناً حيّـاً متمـايزاً عـن بـاقي الكائنـات األخـرى                   

 . )١(التي تقاسمه الحياة على األرض
ولقــد ظهــرت عــدة تنظيمــات عالميــة وإســالمية وعربيــة ومحليــة تهــدف إلــى حمايــة       

ي األوروبي و منظمة الدول األمريكية و جامعة الـدول   الدول التنظيم:أهمهاحقوق اإلنسان   
  .)٣(ومنظمة المؤتمر اإلسالمي .)٢(و منظمة الوحدة اإلفريقية العربية

 :حقوق اإلنسان في اإلسالم
إن اإلسالم يقدم مفهوماً واقعياً لحقـوق اإلنـسان فـي تـشريعاته، هـذا المفهـوم جـاء          

لثابــت الــذي ال يتغيــر، ألن اإلســالم قــد حــدد   منــسجماً مــع الفطــرة اإلنــسانية، ذات التــصور ا 
الحقوق بأوامره ونواهيه الشرعية، وحدد الكيفية والضمانات التي يقسم بهـا تأكيـد تلـك          

  .)٤(الحقوق وإبرازها
فمفهوم اإلسالم بحقوق اإلنسان ال يجعل الحقوق أمراً نظرياً، وال يتعصب لـشرعية            

نـه أي  إأخرى، كما هو الحال في المـسيحية، ف     دون أخرى كاليهودية، وال يتحيز لطائفة دون        
 .اإلسالم دين الحقوق القائمة على العدل والمساواة بين بني البشر جميعاً

                                                            

 .١٩٩٦الصباح، سعاد ، حقوق اإلنسان في العالم المعاصر، الكويت، دار سعاد الصباح للنشر،  )١(
 .٢٠٠٢وعدنان حسين ، حقوق اإلنسان في الوطن العربي، دمشق، دار الفكر المعاصر ، حمد أ الرشيد،  )٢(
 .محفوظي، هجيرة، حقوق اإلنسان بين العالمية والخصوصية، مرجع سابق )٣(
الــشرعية، جــدة، دار  حمــد وســامي الوكيــل ، النظريــة الــسياسية اإلســالمية فــي حقــوق اإلنــسان     أمفتي، )٤(

 .٢٠٠٢الخليج، 



 

 

١٥٢
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

 :مميزات حقوق اإلنسان في اإلسالم
ن تقرير اإلسالم لحقوق اإلنسان يمتاز على كل التنظيمات الوضعية الحديثة مـن             إ     

 : من الوجهات اآلتية–لحقوق اإلنسان  ومنها اإلعالن العالمي –محلية ودولية 
 وليست نتيجـة    أن تلك الحقوق من تقرير الوحي السماوي، وجاء بها الرسول            :أوالً

 .ظروف طارئة، أو مطالب تقدم بها الناس، أو بسبب تطور تاريخي، أو بعد معانات وآالم
رعية، أن حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم جــزء ال يتجــزأ مــن اإلســالم عقيــدة وشــ   : ثانيــاً

جانــب : تتجـسد فـي عالقـة اإلنــسان بربـه وبنفـسه وبغيـره مــن النـاس، أي أن فيهـا جـانبين         
 .عقدي وجانب فقهي

أن تلك الحقوق عند المـسلمين هـي واقـع عملـي، وممارسـة سـلوكية، وليـست                   :ثالثاً
 .مجرد تصور نظري، أو مثالية تخالف الواقع، أو شعارات جوفاء بعيدة عن التطبيق

قوق اإلنسان في اإلسـالم متعلقـة بـابن آدم، أي بجـنس اإلنـسان فـي كـل         أن ح  :رابعاً
زمــان وفــي أي مكــان أمــا فكــرة حقــوق اإلنــسان المعاصــرة فقــد نــشأت فــي داخــل البلــدان  

 – مـع األسـف      –األوروبية، ولم تمتد لتشمل شـعوب األرض بأكملهـا، بـل إن المنـادين بهـا                 
ات مــن المظــالم واالســتبداد كــل مــا  هــم الــذين مارســوا االســتعمار، ووقــع فــي المــستعمر 

 .)١(يتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان
ن نظــرة اإلســالم إلــى اإلنــسان وحقوقــه تتنــاول كــل اإلنــسان، ال فــرق بــين     أ: خامــساً

العربي واألعجمي وال بين األحمر واألسود، فلـيس فـي ا إلسـالم تمييـز بـين الجـنس واللـون                   
 هـــذه، والتـــي تفـــرض هيمنتهـــا وســـلطاتها والعـــرق، كمـــا تفعـــل الـــدول الكبـــرى فـــي أيامنـــا

 فـي   –ها على األمم، وتجعل حقوق اإلنـسان مقـصورة علـى الجـنس األبـيض الـذي                  ئوكبريا
 يتمتـع بكـل المزايـا والرفاهيـة والتقـدم والرقـي، وينظـرون إلـى األجنـاس األخـرى                     –نظرهم  

 .)٢(نظرة استعباد واحتقار وازدراء 

                                                            

ح، محمد، حقوق اإلنسان في القرآن والسنة وتطبيقاتها فـي المملكـة العربيـة الـسعودية، الريـاض،                  الصال )١(
 .٢٠٠٢جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

 . الطعيمات، هاني ، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، مرجع سابق )٢(



 

 

١٥٣  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

لها صفة اإللزام بالنسبة للمسلمين ألنها من       أن حقوق اإلنسان في اإلسالم      : سادساً
أما اإلعـالن العـالمي   . مقررات الدين، وألنها تتضمن جزاءات دينية ودنيوية على من يخالفها   

لحقــوق اإلنــسان فلــيس مــن شــأنه حمايــة تلــك الحقــوق وال يعطيهــا صــفة اإللــزام، ألنــه ال     
 .يتضمن أية جزاءات لمخالفة أحكامه، أو ضمانات لتنفيذها

ن الشريعة اإلسـالمية قـد منحـت اإلنـسان حقوقـاً باعتبـار إنـسانيته فـي كـل                     أ :ابعاًس
فاإلنسان من حيث هو إنسان أعطاه اإلسالم حقوقاً منذ والدته إلـى      . طور من أطوار حياته   

وفاتــه، بــل إننــا نجــد أحكامــاً تتعلــق بــالجنين حيــث أمــر اإلســالم بتحــصين الولــد عنــد وضــع   
ه الغذاء والحماية وهو في بطن أمه، فحـرم الـشرع اإلجهـاض،             النطفة في الرحم، وكفل ل    

وقدر دية محددة تجب على مـن تـسبب فـي إسـقاط الجنـين، وشـرع للحامـل أن تفطـر فـي               
كمـا أثبتـت الـشريعة للجنـين الحـق فـي أن يحفـظ لـه            . نهار رمضان إذا خافت علـى جنينهـا       
  .)١(نصيبه في اإلرث أو الوصية أو الوقف

 :ة لحقوق اإلنسان في اإلسالمالمفاهيم األساسي
 حــق المــشاركة فــي  - حــق العدالــة - حـــق المــساواة  - حــق الحريــة  -حــق الحيــاة  

حـق الـدعوة    - حق الحريـة الدينيـة       - حق حرية التفكير واالعتقاد والتعبير     -الحياة العامة 
 . التكافل االجتماعي-- حق حماية الملكية-والبالغ 

 :سعوديةحقوق اإلنسان في المملكة العربية ال
 دن تطبيــق حقــوق اإلنــسان اإلســالمية فــي المملكــة العربيــة الــسعودية هــي امتــداإ     

لتطبيقها في الخالفات اإلسالمية السابقة التي عاملـت اإلنـسان بحقوقهـا لتـي شـرعت لـه                  
في اإلسالم فنجحت سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ورضيت عن المجتمع ورضي المجتمع            

ق حقوق اإلنسان اإلسالمية في المملكة من أجل تجربة اجتماعيـة  فلم يكن تطبي  . عنها
أو سياسية وإنما هو األساس الـذي بـه تعامـل الدولـة الفـرد والمجتمـع ويتعامـل معهـا علـى                       
مــنهج تلــك الحقــوق وتــدافع عنهــا وتفتخــر بتطبيقهــا ألنهــا مــن وحــي عقيــدتها التــي تبنــى    

 .قيمةعليها حركة حياتها في المسيرة اإلنسانية المست

                                                            

 . ٢٠٠٦امة للنشر والتوزيع ، االردن، دار اس،  في ظل العولمة  ، حقوق اإلنسانعلي، الشكري  )١(



 

 

١٥٤
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

فالتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان له خصوصية فـي المجتمـع الـسعودي، فـبعض مـن            
الحقــوق التــي تقرهــا منظمــات حقــوق اإلنــسان فــي الغــرب هــي محــل رفــض مــن الحكــام     

فالمملكـة حـين    . والمحكومين ألنها تخرج عـن ذلـك اإلطـار الفكـري ا لعـام فـي المجتمـع                 
ة العقيـدة وحريـة تكـوين األحـزاب التـي        ترفض من حقوق اإلنسان حرية اإلجهاض وحري      

يمكــن أن تــؤدي إلــى ظهــور أفكــار مناقــضة للــشريعة اإلســالمية، فــإن هــذا الــرفض محــل       
 :وقد صدر النظام األساسي يحمل عبارات حقوق اإلنسان بلفظها وهي. إجماع

عبارة جديدة على الثقافة الـسعودية رغـم أن الدولـة حرصـت منـذ البدايـة علـى تأكيـد                     
ه الحقوق في الثقافة السياسية واالجتماعية دون استخدام هذا المـصطلح إال            مضمون هذ 

ــاه        ــوق ومعنـ ــذه الحقـ ــة هـ ــاً بحقيقـ ــل مرتبطـ ــسان يظـ ــوق اإلنـ ــصطلح حقـ ــتخدام مـ أن اسـ
وكـان إنـشاء لجنـة أهليـة وأخـرى حكوميـة لحقـوق           . وممارستها وفق الضوابط الـشرعية    

إلنسان وإقرارها في مناطق أخـرى      اإلنسان تعبيراً عن ضرورة اإلجماع في تعريف حقوق ا        
وتـــضييق هـــذه الفجـــوة ال يعنـــي التخلـــي عـــن المفـــاهيم الـــسائدة فـــي الثقافـــة    . مـــن لعـــالم

االجتماعيــة الــسعودية ولكنــه يعنــي العمــل علــى أن يفهــم اآلخــرون المنظــور الــسعودية      
لهذه المفاهيم وإزالة اللبس المرتبط باستخدام مصطلحات مختلفة وإذا كانت المملكة           

د صــادقت علــى بعــض االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنــسان مثــل اتفاقيــة القــضاء  قــ
فـــإن المـــصادقة تعنـــي أن . علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة ومكافحـــة التعـــذيب وحقـــوق الطفـــل 

وقــد . )١(مــضمون هــذه االتفاقيــات ال يمثــل خروجــاً علــى الــشريعة اإلســالمية أو مقتــضياتها    
حــديث العديــد مــن المؤســسات والــنظم التــي تتعلــق  قطعــت المملكــة شــوطاً كبيــراً فــي ت

بقضايا حقوق اإلنـسان مـن جانـب أو أكثـر أهمهـا المحكمـة الـشرعية والمجلـس األعلـى                     
هيئــة . )٢(للقــضاء و إدارة البحــوث واإلفتــاء والــدعوة واإلرشــاد وكتابــة العــدل ووزارة العــدل  

ق اإلنـسان االجتماعيـة     ديوان المظـالم ورعايـة حقـو       األمر بالمعروف والنهي عن المنكر و     

                                                            

البكر، عبد المحسن ، حقوق اإلنسان في الـسعودية قـراءة موضـوعية لحمـالت التـشكيك فـي المـنهج                      )١(
 .٢٢٠-٢١٦، ص ١٤٢٣اإلسالمي، الرياض، دار أشبيليا، 

، الوزان، عدنان، موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم وسماتها في المملكة العربية الـسعودية، بيـروت               )٢(
 .٩٢، ٢٠٠٥مؤسسة الرسالة،



 

 

١٥٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

ــة       ــاعي دور الرعايـــة االجتماعيـ ــات الـــضمان االجتمـ ــرز تلـــك الرعايـ ــن أبـ ودور التربيـــة .)١(ومـ
حـدى حواسـه الـثالث، البـصر، الـسمع،          إرعاية وتعليم اإلنـسان الـذي فقـد         . االجتماعية مثل 

لــيم التع  الكــالم فــي معاهــد النــور و معاهــد األمــل و معاهــد التربيــة الفكريــة باإلضــافة إلــى 
  .)٢(العام

 .أجهزة حقوق اإلنسان في المملكة
 :هيئة حقوق االنسان  )١

 و هــ    ١٤٢٦-٨-٨إنشاء هيئة حقوق اإلنسان في المملكـة العربيـة الـسعودية فـي              تم  
 .ء مباشرة برئيس مجلس الوزرا ترتبط

ــة  ــة حقــوق اإلنــسان وتعزيزهــا وفقــاً لمعــايير      : هــدف الهيئ ــى حماي حقــوق  تهــدف إل
ذلـك    واإلسـهام فـي ضـمان تطبيـق    ، ونشر الوعي بها،ية في جميع المجاالتاإلنسان الدول

 .في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية

 مجلــس الهيئــة هــو الــسلطة المهيمنــة علــى شــؤون الهيئــة    : اختــصاصات الهيئــة  .١

 ويتخــذ جميــع الــسبل الالزمــة لتحقيــق أغراضــها فــي حــدود هــذا     ،وتــصريف أمورهــا 
 :)٣(ايليعلى وجه الخصوص م  وله،التنظيم

واللــوائح الــسارية فيمــا   لألنظمــة،التأكــد مــن تنفيــذ الجهــات الحكوميــة المعنيــة -١
المعمـول    والكشف عن التجاوزات المخالفة لألنظمـة ،يتعلق بحقوق اإلنسان

  واتخـاذ اإلجـراءات  ،بها فـي المملكـة والتـي تـشكل انتهاكـاً لحقـوق اإلنـسان       

 .النظامية الالزمة في هذا الشأن
 ومراجعـــة ،اإلنـــسان نظمـــة المتعلقـــة بحقـــوقاألفـــي مـــشروعات إبـــداء الـــرأي  -٢

 .األنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً لإلجراءات النظامية

                                                            

 الـسنة   ٤٢١اللهيب، أحمد، تطبيق حقوق اإلنسان في المملكة العربية الـسعودية، مجلـة الرابطـة، العـدد                  )١(
 .٢٢، ٢٠٠٠مارس /  ف فبراير ٣٧

البكر، عبد المحسن ، حقوق اإلنسان في الـسعودية قـراءة موضـوعية لحمـالت التـشكيك فـي المـنهج                      )٢(
 .١٢٢بق، صاإلسالمي، مرجع سا

)٣( www.hrc.gov.saهيئة حقوق االنسان .  



 

 

١٥٦
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

متابعة الجهات الحكوميـة لتطبيـق مـا يخـصها مـن الـصكوك الدوليـة لحقـوق                  -٣
ــة  اإلنـــسان التـــي  ــا المملكـ ــات   ،انـــضمت إليهـ ــاذ تلـــك الجهـ ــد مـــن اتخـ  والتأكـ

  .فيذهااإلجراءات الالزمة لتن

  فيما يتعلق بانضمام،إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان -٤

  . أو األحكام الواردة فيها،المملكة إليها

 ورفـع مـا يلـزم منهـا     ،المتعلقـة بحقـوق اإلنـسان    الموافقة على تقارير المملكة -٥
 .الوزراء من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس

  ورفع،ف في أي وقت دون إذن من جهة االختصاصزيارة السجون ودور التوقي -٦

 .تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء

 واتخـــاذ ،والتحقـــق مـــن صـــحتها  تلقـــي الـــشكاوي المتعلقـــة بحقـــوق اإلنـــسان  -٧
 .اإلجراءات النظامية في شأنها

لتنمية الوعي بحقوق اإلنسان واقتراح سبل العمل على  وضع السياسة العامة -٨
ــا ن والتوعيـــةنـــشر ثقافـــة حقـــوق اإلنـــسا   وذلـــك مـــن خـــالل المؤســـسات  ،بهـ

  . والتدريب واإلعالم وغيرهابالتعليمواألجهزة المختصة 

 المتـــصلة بأهـــداف ،الموافقـــة علـــى إصـــدار النـــشرات والمجـــالت والمطبوعـــات  -٩
 .واختصاصاتها الهيئة

عـن حالـة    الموافقة علـى التقريـر الـسنوي عـن أعمـال الهيئـة والتقريـر الـسنوي         -١٠
 . ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء،ي المملكةحقوق اإلنسان ف

على مشروع ميزانية الهيئـة وحـسابها الختـامي ورفعهـا إلـى رئـيس        الموافقة  -١١
  .اإلجراءات النظامية مجلس الوزراء بحسب

التعاون مع الجمعيات والمنظمـات والمؤسـسات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة              -١٢
 .عالقاتها اف الهيئة وتنميةالعاملة في مجال حقوق اإلنسان بما يحقق أهد

حقـوق   الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخليـة والدوليـة فـي مـسائل     -١٣
 . وفقاً لإلجراءات النظامية في هذا الشأن، والمشاركة فيها،اإلنسان

 .الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق اإلنسان -١٤



 

 

١٥٧  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

ــة وال   -١٥ ــوائح اإلداري ــةإقــرار الل ــة والمتعــاونين    ،مالي  وحقــوق أعــضاء مجلــس الهيئ
 . ووزارة المالية، وذلك باالتفاق مع وزارة الخدمة المدنية،ومزاياهم معها

مــن ) ج( المعينــين وفقــاً للفقــرة -أعــضاء مجلــس الهيئــة أو بعــضهم   تكليــف -١٦
 . باإلشراف على إدارات الهيئة المختلفة-هذا التنظيم  من) الرابعة(المادة 

 .باالتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ،ارات أخرىإنشاء إد -١٧

مؤقتـة مـن بـين األعـضاء أو مـن غيـرهم ألداء مهمـات         تكـوين لجـان دائمـة أو    -١٨
 .المجلس معينة تدخل في اختصاص

 :الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالمملكة العربية السعودية ) ٢
-١-١٨لكــة العربيــة الــسعودية فــي أنــشئت الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنــسان بالمم

 .م٢٠٠٤-٣-٩هـ الموافق ١٤٢٥
  : أهداف الجمعية

العمـل علـى حمايـة حقـوق اإلنـسان وفقـاً للنظـام األسـاس للحكـم الـذي مــصدره            -١
الكتاب والسنة ووفقا لألنظمة المرعية، وما ورد فـي اإلعالنـات والمواثيـق الخاصـة       

منظمـــة المـــؤتمر اإلســـالمي،  بحقـــوق اإلنـــسان الـــصادرة عـــن الجامعـــة العربيـــة، و 
 . واألمم المتحدة ووكاالتها ولجانها المختصة وبما ال يخالف الشريعة اإلسالمية

 . التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال -٢
 . الوقوف ضد الظلم، والتعسف، والعنف، والتعذيب، وعدم التسامح -٣

 : اختصاصات الجمعية

و قضائية أو تنفيذية، وليست بديالً لهذه الـسلطات         الجمعية ليست سلطة تشريعية أ    
الــثالث، ومــن هــذا المنطلــق تقــررت اختــصاصاتها الــواردة فــي المــادة الثالثــة مــن نظامهــا            

 : األساسي تؤكد على
التأكــد مــن تنفيــذ مــا ورد فــي النظــام األساســي للحكــم، وفــي األنظمــة الداخليــة فــي   -

 .المملكة ذات العالقة بحقوق اإلنسان

 مــن تنفيــذ التزامــات المملكــة تجــاه قــضايا حقــوق اإلنــسان، وفــق مــا ورد فــي   التأكــد -
ــاق األمــم المتحــدة، والمواثيــق        إعــالن القــاهرة لحقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم، وميث

 . والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان



 

 

١٥٨
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

تلقي الشكاوى ومتابعتهـا مـع الجهـات المختـصة، والتحقـق مـن دعـاوى المخالفـات              -
 . ات المتعلقة بحقوق اإلنسانوالتجاوز

تقديم اآلراء والمقترحات للهيئات الحكومية واألهلية للعمل على نشر المعلومـات            -
 . في مجال حقوق اإلنسان

التعامــل مــع قــضايا حقــوق اإلنــسان فــي الهيئــات الدوليــة بــشكل عــام، والمنظمــات  -
 . الدولية غير الحكومية بشكل خاص

 .  الخاصة بحقوق اإلنسان الدولية وتطبيقاتهادراسة المواثيق والصكوك الدولية -
إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية واإلقليمية والدولية المتعلقـة بحقـوق            -

 . اإلنسان
 . تشجيع التعاون اإلقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان -
 . نشر إصدارات متخصصة تعني بحقوق اإلنسان -
 : مفهوم المواطنة -٥

 المواطنة من المفاهيم التي يدور حولهـا جـدالً كبيـراً، لـذا يـصعب أن نجـد لهـا              مفهوم 
 تبعـاً   ةالمواطنـ تعريفاً يرضـى بـه كـل المختـصين فـي هـذا المجـال، وبالتـالي يختلـف مفهـوم                      
 .للزاوية التي نتناولها منها، وتبعاً لهوية من يتحدث عنها، وتبعاً لما يراد بها

نسوبة إلى الوطن، وهو المنـزل الـذي يقـيم فيـه اإلنـسان،        والمواطنة في اللغة العربية م    
والجمع أوطان، ويقال وطن بالمكان وأوطن به أي أقام، وأوطنه اتخذه وطناً، وأوطـن فـالن      

ــأتي المواطنــة    ، )١(أرض كــذا أي اتخــذها محــالً ومــسكناً يقــيم فيــه     وفــي اللغــة اإلنجليزيــة ت
سلوك االجتمــاعي المرغــوب حــسب ويقــصد بــه غــرس الــ ) Citizenship(ترجمــة لمــصطلح 

  .)٢( Good Citizen  قيم المجتمع، من أجل إيجاد المواطن الصالح 
اصـطالح  " نجد أنها تعرف المواطنة بأنهـا         )الموسوعة العربية العالمية    (وبالرجوع إلى   

 وفــي قــاموس علــم االجتمــاع تــم تعريفهــا علــى أنهــا )٣("يــشر إلــى االنتمــاء إلــى أمــة أو وطــن

                                                            

 .ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سبق ذكرة )١(
 .١٩٨١الخولي، محمد، قاموس التربية، لبنان، بيروت، دار العلم للماليين،  )٢(
 .٣١١م، ص١٩٩٦الموسوعة العربية العالمية ،  )٣(



 

 

١٥٩  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

وتعرف دائرة المعـارف  .  عالقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجمع سياسي      مكانة أو 
عالقـة بـين   "المواطنة كما وردت عند الكـواري بأنهـا   ) Encyclopedia Britannica(البريطانية 

فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلـك العالقـة مـن حقـوق وواجبـات                   
 .)١("في تلك الدولة

العـضوية فـي   "بأنها ) ١٩٩٨ ،Center for Civic Education(ها مركز التربية الوطنية ويعرف 
الجماعة الـسياسية، وأعـضاء الجماعـة الـسياسية مواطنوهـا وبـذلك فالمواطنـة هـي أيـضاً            
العضوية في المجتمع، والعضوية تتطلب المشاركة القائمة على الفهم الواعي، والتفاهم،           

 ".توقبول الحقوق والمسؤوليا
تعبيـر قـويم يعنـي حـب الفـرد وإخالصـه       " بأنهـا    )الموسوعة العربية العالمية  (وتعرفها   

لوطنه الذي يشمل االنتماء إلى األرض والناس والعادات والتقاليـد والفخـر بالتـاريخ والتفـاني                 
 .)٢("ويوحي هذا المصلح بالتوحد مع األمة. في خدمة الوطن

 :ويتحدد المفهوم اإلجرائي في اآلتي
عالقة تربط بين الفرد ووطنه وتتجـسد هـذه العالقـة فـي االنتمـاء والـوالء لهـذا الـوطن                  

 .واإلحساس بالمسؤولية االجتماعية والمشاركة في خدمته
 :المواطنة رؤية اجتماعية وتاريخية 

لقــد شــهدت العقــود األخيــرة مــن القــرن الماضــي أحــداثاً متالحقــة وتطــورات ســريعة    
اً حتميـــاً فـــي معظـــم دول العـــالم، وقـــد انتـــاب القلـــق بعـــض  جعلـــت عمليـــة التغيـــرات أمـــر

المجتمعات من هذا التغير الـسريع، ومنهـا العربيـة واإلسـالمية التـي تخـشي أن تـؤدي هـذه                    
ــأثير علــى         ــي الت ــالتطور العلمــي الــسريع إل التحــوالت االجتماعيــة المتــسارعة والمترابطــة ب

 احــدي والمملكــة. والمختلفــةعــالم قيمهــا ومبادئهــا وعاداتهــا وتقاليــدها بفعــل وســائل األ 
هــذه المجتمعــات التــي مــرت بتغيــرات ســريعة شــملت معظــم جوانــب الحيــاة االقتــصادية  
ــور         ــي ظهـ ــتقرار، وأدت إلـ ــع واسـ ــى تماســـك المجتمـ ــر علـ ــا أثـ ــة ممـ ــة والثقافيـ واالجتماعيـ

                                                            

لة الديمقراطية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات       الكواري، على خليفة مفهوم المواطنة في الدو       )١(
 .١١٨، ص ٢٠٠١، ٢٦٤ العدد ٢٣الوحدة العربية السنة 

 .١١٠م، ص١٩٩٦الموسوعة العربية العالمية ،  )٢(



 

 

١٦٠
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

كمـا أدت إلـى ظهـور      .  وطبيعـة المجتمـع الـسعودي      ال تتفـق  اتجاهات وقيم وأنماط تفكيـر      
ــد مــ  ــد الثقافــات ممــا يهــدد الهــواء        العدي ــي تذوي ــدعوة إل ــة وال ــة والثقافي ن المخــاطر الفكري

 .الثقافية للمجتمع، ويؤثر على درجة والء وانتماء األفراد للوطن
 أن التغيـرات والتحـديات التـي يمـر بهـا المجتمـع              ىوقد أشارت العديد من الدراسات إلـ      

 إلى أن العولمة أدت     .)١()حجازي(سة  تؤثر على درجة انتماء األفراد للوطن حيث أشارت درا        
ــد والعالقــات االجتماعيــة لإلفــراد           ــى حــدوث تغيــر فــي منظومــة القــيم والعــادات والتقالي إل
والشعوب، وتهميش الثقافات الوطنية، وانتشار التطرف واإلرهاب بين الشباب مما يهـدد            

نفتـاح الثقـافي    ن اال أ علـى    .خـرى   أ )٢  (كما أكدت دراسة  . مصالح الشعوب وأمنها وسالمتها   
 بلبلــة فــي أفكــار الــشباب  ىبــين الــشعوب والبــرامج التــي تبثهــا القنــوات الفــضائية تــؤدي إلــ   

 همنـ أوتغيير مفاهيمهم عن المجتمع، وانتشار التطرف والعنف مما يهـدد مـصالح الـوطن و              
يتــضح ممــا ســبق أن التغيــرات والتحــديات التــي يمــر بهــا المجتمــع تــؤدي إلــى       . واســتقراره
عديــد مــن المــشكالت مثــل شــعور الــشباب بالعزلــة واالنطــواء، وتمــردهم علــى      انتــشار ال

عادات المجتمع وتقاليده، وتشويش أفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك ظهور االنقسامات       
ثقافة الوطنية، وانتشار التطرف واإلرهـاب والالمبـاالة        الاالجتماعية في المجتمع وتهميش     
 . الوطني ألفراد المجتمـــعوغيرها، مما يؤدي إلى ضعف االنتــــماء

 أيــام المجتمــع ىيعــود مفهــوم المواطنــة تاريخيــاً، وكمــا يــرى الكثيــر مــن المتهمــين إلــ 
اإلغريقي وما نشأ من أنظمة وقوانين كانت طـابع المـدن اليونانيـة فـي ذلـك الوقـت، حيـث                     

ي كانت األنظمة والقوانين تؤكـد علـى تحقيـق العـدل والمـساواة ألفـراد المجتمـع بعـد الـذ                 
وعلــى نفــس المــنهج الفكــري كانــت محــاوالت المجتمــع   . كــانوا يعانونــه مــن جــورٍ وظلــم 

الروماني في وضـع التـصورات األوليـة لهـذا المفهـوم فـي العـصر القـديم، مـن خـالل التركيـز                        

                                                            

 للكتـاب،  العامـة  المـصرية  الهيئـة  مطـابع  ، القـاهرة  الحـديث،  العـصر  فـي  المـصرية  الوطنيـة  ،  آمنة     حجازي،    )١(
٢٠٠٠.  

ثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي، دراسـة استكـشافية،            أ ،لعامر، عثمان   ا )٢(
دارســـة مقدمـــة فـــي لقـــاء قـــادة العمـــل التربـــوي فـــي وزارة التربيـــة والتعلـــيم، الباحـــة، المملكـــة العربيـــة     

 .٢٠٠٦السعودية، 



 

 

١٦١  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

علــى أن تكــون العالقــات االجتماعيــة التــي تــسود بــين أفــراد المجتمــع محكومــة بقــوانين     
 .العدل والمساواة

ض المجتمعـات والتـي كانـت جـزءاً مـن الحـضارات التـي سـادت قـديماً          وقد تركـت بعـ   
آثـــارا تنبـــئ عـــن شـــيء مـــن التنظـــيم لحيـــاة النـــاس وعالقـــاتهم فيمـــا بيـــنهم، محكـــومين  

وقــد لوحظــت مثــل هــذه األنظمــة والقــوانين فــي   . وحكــام، مــن منظــور الحقــوق الواجبــات 
وم المواطنـة قـديماً مـن        ويمكن مالحظة جانباً من تحديد أبعـاد مفهـ         ،تشريعات حمورابي 

خالل التنظيمات التي سـادت بـين القبائـل العربيـة فـي جزيـرة العـرب قبـل اإلسـالم، حيـث                       
ــا ســـواءً الداخليـــة أو الخارجيـــة تعـــود إلـــى بعـــض القـــوانين      ــا وعالقاتهـ كانـــت فـــي تعاملهـ
ــسلطة واتخــاذ القــرارات التــي تهــم هــذه القبائــل كــأفراد أو          والتــشريعات فيمــا يتعلــق بال

 أن تلـك التنظيمـات كانـت بمثابـة مـا يـشبه المجـالس                ىوقد أشار الكـواري إلـ     . ماتكتنظي
التي يجتمـع فيهـا أبنـاء القبائـل لتبـادل الـرأي والمـشورة وتحديـد أبعـاد العالقـة فيمـا بيـنهم                 

  .)١(مثل دار الندوة وحلف الفضول
 والـذي    مـن خـالل مجتمـع المدينـة        المواطنةوفي التاريخ اإلسالمي ما يشير إلى مفهوم        

ولعــل . يــسير وفقــاً لتــشريعات الــدين اإلســالمي التــي تكفــل للمــواطن حقوقــه جميعهــا         
 مــشارق ىســيطرة مثــل هــذه المبــادئ التنظيميــة هــو ماجعــل المجتمــع اإلســالمي يــصل إلــ  

كمـا  . األرض ومغاربها في فترة زمنية قصيرة بحـسب وسـائل الموصـالت فـي ذلـك الوقـت          
اراً لمـا وجـدوه فـي    يـ لمجتمعـات اإلسـالم طواعيـة واخت   أدى ذلك إلى اعتناق من الناس في ا     

تعاليمه وتشريعاته، والتي كانت لحيـاتهم وعالقـاتهم خيـر مـنظم بعـد معانـاة مـن الظلـم              
ــاتهم قبـــل مجـــيء اإلســـالم    ــان لتأســـيس الدولـــة  . والقهـــر والعـــدوان فـــي مجتمعـ وقـــد كـ

المواطنــة ورســم  اإلســالمية فــي المدينــة المنــورة أثــراً واضــحاً فــي تحديــد أبعــاد مفهــوم          
وقـد اتـضحت     ، العالقات االجتماعيـة علـى مـنهج المـساواة والعـدل لجميـع أفـراد المجتمـع                

العديــد مــن ركــائز المواطنــة كالمــساواة والعــدل برؤيــة إســالمية وفــوق مــا اشــتملت عليــة  
مصادر التشريع اإلسالمي، القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة الـشريفة ومـن اآليـات الكريمـة                   

بها القرآن الكريم ولها دالالتها لتأكيد تفعيـل مفهـوم المواطنـة قـال تعـالى فـي         التي يزخر   
                                                            

 .طية، مرجع سابقالكواري، على خليفة،  مفهوم المواطنة في الدولة الديمقرا )١(



 

 

١٦٢
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

 k l m n  o p q r s t u  v }كتابة الكـريم    
xw y z {  z 

 هوفي الحـديث الـذي ورد عـن الرسـول صـلى اهللا عليـ      .)١ (
 أَلَـا " وسـلم  هصـلى اهللا عليـ   وسلم مؤكـداً علـى المـسئولية وااللتـزام بـأداء الوجبـات كقولـه        

كُلُّكُــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُــمْ مَــسْئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ فَالْــأَمِيرُ الَّــذِي عَلَــى النَّــاسِ رَاعٍ وَهُــوَ مَــسْئُولٌ عَــنْ 
رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَـدِهِ                
وَهِـــيَ مَـــسْئُولَةٌ عَـــنْهُمْ وَالْعَبْـــدُ رَاعٍ عَلَـــى مَـــالِ سَـــيِّدِهِ وَهُـــوَ مَـــسْئُولٌ عَنْـــهُ أَلَـــا فَكُلُّكُـــمْ رَاعٍ   

يتضح تأصيل مفهوم المواطنة فـي الفكـر    كما  .  راوه البخاري  "وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ   
ات االجتماعيـة وأسـاليب اتخـاذ       كنظام يحكم العالقـ   الشورى  اإلسالمي من خالل تأصيل     

القرارات في المجتمع اإلسالمي والذي يـدل علـى أهميـة التـداول والمـشاركة وتبـادل اآلراء               
 .)٢( n o p z }. واألخذ برأي األغلبية، وهي مرتكزات أساسية لمفهوم المواطنة

 [ }وفي آية أخرى موجهة للرسول عليه الصالة والسالم يقول اهللا عـز وجـل                
^ _ z 

وممـــا يـــدعم هـــذا االهتمـــام بالمواطنـــة فـــي اإلســـالم أنهـــا كانـــت تطبـــق علـــى   .)٣(
ــر المــسلم ممــن يعــيش فــي المجتمــع اإلســالمي، فالنــاس سواســية تحــت          المــسلم وغي

 .النظام اإلسالمي فيما يتعلق بالمعامالت والعالقات وال فرق بينهم
 بحقوقـه ومكاسـبه   وينظر اإلسالم إلى المواطن على أنه اإلنسان الذي يجب أن يتمتع         

في مقابل مـا يمليـه الـدور أو األدوار التـي يؤديهـا مـن التزامـات ومـسئوليات، وعلـى الدولـة أن                         
تحمي هذه الحقوق وترعاها وتذود عنها، وتؤكد على أن تكون العالقـات االجتماعيـة بـين                

وإننــا نجــد أن هــذه   . أفــراد المجتمــع ومؤســساته محكومــة وفقــاً للتــشريعات اإلســالمية      
قوق التي يتمتع بهـا المـواطن المـسلم وكمـا جـاءت فـي التـشريع اإلسـالمي ال تختلـف                      الح

كثيراً عن تلك التي يرعاها ويدعمها مفهوم المواطنة في الوقت الحاضر بل قد تكون فـي      
وهنـاك مـن يـرى أن مفهـوم المواطنـة بلـغ مكانـة متميـزة كنتـاج لعــصر          . وضـع أميـز وأجـل   

ا فــي القــرن الــسابع عــشر حيــث بــرز مفهــوم التــسامح     النهــضة والتنــوير الــذي ســادا أوربــ   

                                                            

 .٩٠: سورة النحل، آية  )١(
 .٣٨: سورة الشورى، آية  )٢(
 ١٥٩: سورة آل عمران، آية  )٣(



 

 

١٦٣  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 ، ولوك)  ( Hobbes  هوبزليحكم العالقات بين أفراد المجتمع، وكان آلراء الفالسفة، أمثال
Lock)( وروسو (Rousseau)   ومونتسكيو )(Montesquieu           أثر واضح فـي شـيوع هـذا المفهـوم

قـد اجتمـاعي ولعـل    المعتمد على الحقوق والواجبات من خالل تركيزهم على مفهـوم الع   
اإلنتاج الفكري لهـؤالء الفالسـفة وغيـرهم يمثـل البدايـة لظهـور مفهـوم المجتمـع المـدني              

 .للعيان
 بأنهــا نظــام متكامــل األبعــاد ومبنــي علــى حقــوق الفــرد  (Citizenship)وينظــر للمواطنــة 

) المـواطن  (واجباته، وهذه الحقوق والوجبات تقدم في األسـاس عليهـا العالقـة بـين الفـرد              
 الهويـة   ييـات بـأن المواطنـة هـ       بدالذي يتواجد فيه، وقد حددتها بعـض األ       ) الدولة(ومجتمعة  

التــي تحــدد طبيعــة هــذه العالقــة بحيــث تــشمل جميــع مجريــات الحيــاة النابعــة مــن هويــة       
المجتمع الذي ينتمي إليـه ذلـك المـواطن، وبمـا أن المجتمـع الـذي يعـيش فيـة هـذا المـواطن                  

ومعتقــدات وقــيم ولغــة وغيرهــا مــن  . ن وعــادات وتقاليــد وأعــرفنظمــه وقــواني أيتــألف مــن
العناصــر التــي تــدخل فــي صــلب ثقافــة المجتمــع مــن المجــاالت االجتماعيــة والقانونيــة بــل       
والمحافظـة عليهـا وتعزيزهـا بمـا يخـدم مـصالح المجتمـع العامـة فـي الحاضـر والمــستقبل،           

لخاصــة بــالمواطن مثــل التعلــيم  تأديــة الحقــوق ا) الدولــة(وفــي المقابــل فــإن علــى المجتمــع  
) بما ال يتعارض مع مصلحة األمن الوطني      (والصحة واألمن والملكية الخاصة وحرية التعبير       

وغيرها من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها المواطن حسب نظام المجتمـع أو الدولـة                
 زمـن  ومن التطورات التي لحقت بمفهوم المواطنة في الوقت الحاضـر وفـي  . دون أي تقصير 

العولمة ما يعرف بالمواطنة العالمية أو مواطنة الثقافات المتعـددة، حيـث يـصبح الـشخص      
فكما هو معروف أن العولمـة تعنـي التـدفق    . ألكثر من مجتمع ويحمل هوية عالمية      امواطن

المتزايد لرأس المال والناس والمعلومـات عبـر الحـدود بـين الـدول، ممـا جعـل المعنـى الـذي                      
ــه مفهــوم الم  واطنــة يــصبح أكثــر عمقــاً واتــساعاً مــن الــسابق، وقــد جعلــت العولمــة       يمثل

مفهـوم المواطنــة أكثــر فاعليــة وتحــول الوضــع مــن المواطنــة التــي يمكــن الحــصول عليهــا  
بالميالد أو تمنح للفرد إلى نوع مـن المواطنـة يمكـن الحـصول عليهـا بـالجهود والعطـاء مـن                      

  .)١(ر منها هوية بالميالد قبل األفراد، أي أنها أصبحت هوية مختارةً أكث

                                                            

 ، المواطنــة والعولمــة،لبيــب هــاني ،، ٢٠٠٩ ، العولمــة والمواطنــة، القــاهره،دار عــالم الكتــب، درويــش محمــد )١(
 .٢٠٠٤دار الشروق،  القاهره،



 

 

١٦٤
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

 :أبعاد المواطنة
مفهوم المواطنة له أبعاد متعددة، تختلف تبعا للزاوية التي يتم تناولـه منهـا، ومـن هـذه      

 :األبعاد ما يلي
حيث تمثيل المعرفة عنصرا جوهريا في نوعية المـواطن  : البعد المعرفي الثقافي   -١

عنــي ذلــك بــأن األمــي لــيس مواطنــا يتحمــل       الــذي تــسعى إليــه مؤســسات المجتمــع، وال ي    
مـــسؤولياته ويـــدين بـــالوالء للـــوطن وإنمـــا المعرفـــة وســـيلة تتـــوفر للمـــواطن لبنـــاء مهاراتـــه 

  .)١(وكفاءاته التي يحتاجها
ويقــصد بــه المهــارات الفكريــة، مثــل التفكيــر الناقــد، والتحليــل،  : البعــد المهــارتي  -٢

ي يتمتع بهذه المهارات يستطيع تمييـز       ن المواطن الذ  إوغيرها، حيث   ... وحل المشكالت 
 .األمور ويكون أكثر عقالنية ومنطقية فيما يقول ويفعل

ويقــصد بهــا الكفــاءة االجتماعيــة فــي التعــايش مــع اآلخــرين    : البعــد االجتمــاعي -٣
  .)٢(والعمل معهم

أو البعـــد الـــوطني ويقـــصد بــه غـــرس انتمـــاء التالميـــذ لثقافـــاتهم  : البعــد االنتمـــائي  -٤
 .طنهمولمجتمعهم ولو

العدالـة والمـساواة والتـسامح والحريـة والـشورى،          : أو القيمـي، مثـل    : البعد الـديني   -٥
 .والديمقراطية

 المـواطن، أي البيئـة   فيهوهو اإلطار المادي واإلنساني الذي يعيش       : البعد المكاني    -٦
المحلية، وال يتحقـق ذلـك إال مـن خـالل المعـارف والمـواعظ فـي غرفـة الـصف، بـل البـد مـن                   

 . التي تحصل في البيئة المحلية والتطوع في العمل البيئيالمشاركة

 :أهمية المواطنة وأهدافها
نهــا عمليــة متواصــلة لتعميــق الحــس والــشعور   إتــأتي أهميــة المواطنــة مــن حيــث         

بالواجــب تجــاه المجتمــع، وتنميــة الــشعور باالنتمــاء للــوطن واالعتــزاز بــه، وغــرس حــب           

                                                            

 في تدريس مفهوم المواطنة، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل المواطنـة           فريحة، نمر، التجربة اللبنانية    )١(
 . ٢٠٠٤في المنهج المدرسي، مسقط، وزارة التربية والتعليم، 

تقويم مقررات التربية الوطنية بالمرحلة اإلعداديـة بـسلطنة عمـان فـي ضـوء خـصائص               . المعمري، سيف  )٢(
 .٢٠٠٢ية، جامعة السلطان قابوس، عمان، المواطنة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الترب



 

 

١٦٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

اهم والتعـاون بـين المـواطنين، واحتـرام الـنظم           النظام واالتجاهات الوطنية، واألخوة والتف    
والتعليمــات، وتعــرف الناشــئة بمؤســسات بلــدهم، ومنظماتــه الحــضارية، وأنهــا لــم تــأتِ          

كما أن . مصادفة بل ثمرة عمل دؤوب وكفاح مرير، ولذا من واجبهم احترامها ومراعاتها       
ق الرسـمية، بـل إن      دراجهـا فـي الوثـائ     إأهداف تربية المواطنة ال تتحقق بمجرد تـسطيرها و        

ــا إلـــى إجـــراءات عمليـــة وتـــضمينها المنـــاهج والكتـــب     تحقيـــق األهـــداف يتطلـــب ترجمتهـ
 .الدراسية

 :وتتمثل أهمية المواطنة في أنها
 .تدعم وجود الدولة الحديثة، والدستور الوطني -
 .تنمي القيم الديمقراطية، والمعارف المدنية -
 . تسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع -
 .تنمي مهارات اتخاذ القرار والحوار واحترام الحقوق والواجبات لدى الطالب -

ــراه       ــأن هــدف تعلــيم المواطنــة كمــا ي ــامج يــساعد   .)١(ويمكــن القــول ب  هــو تقــديم برن
 :التالميذ على

يــر يتحلــون بالمــسؤولية، ومــدركين كفأن يكونــوا مــواطنين مطلعــين و عميقــي الت -
 لحقوقهم وواجباتهم 

 .ارات االستقصاء واالتصالتطوير مه -
 .يجابية ومسؤوليةإتطوير مهارات المشاركة والقيام بأنشطة  -
 .ن يكونوا أكثر ثقة بأنفسهمأتعزيز نموهم الروحي، واألخالقي، والثقافي، و -
 .يجابي في مدرستهم وفي مجتمعهم وفي العالمإتشجعهم على لعب دور  -

 :دعائم أو ركائز المواطنة
 الدعائم و المرتكـزات األساسـية لمفهـوم المواطنـة والتـي تمثـل               هناك مجموعة من  

وتحــرص المجتمعــات التــي تنــشد المواطنــة  . البنيــة التحتيــة لهــذا المفهــوم فــي أي مجتمــع 

                                                            

ناريــان، تعلــيم القــيم اإلنــسانية والمواطنــة، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى ورشــة عمــل المواطنــة فــي المــنهج        )١(
 .٢٠٠٤الدراسي، مسقط، وزارة التربية والتعليم، 



 

 

١٦٦
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - الح الخمشيسارة ص. د 

الحقيقيــة ألفرادهــا علــى تأســيس هــذه الــدعائم والمحافظــة عليهــا ومتابعتهــا دائمــاً، ومــن   
  .)١(الفرص والتعدد والتنوعالمساواة و العدل و الحرية وتكافؤ : هذه لدعائم

 :مسؤوليات المواطنة 
ــا هـــي إال المـــشاركة النـــشطة فـــي جماعـــة أو عـــدد مـــن     يـــرى الـــبعض أن المواطنـــة مـ
الجماعات، وتتضمن اإلحساس باالرتباط والوالء لمفهوم الدولة أو النظـام المـدني وتقـوم              

ي عضوية نشطة فـي     ، وهو ما يعني أن المواطنة ه      ةعلى فكرة االنتماء واألشياء المشترك    
ن إ بل. وليات التي يحددها الدستور والقانون    ؤمجتمع سياسي في إطار من الحقوق والمس      

حـد القـادة   أالمواطنة تعد وظيفة يتحتم على المواطنين القيام بأعبائهـا وهمومـاً عبـر عنـه              
  .)٢(أنه عائد إلى أعلى وظيفة في الدولة وهي وظيفة مواطن"السابقين قائالً 
 .تجاهين في تقسيم مسؤوليات المواطنة وهناك ا

األول : وليات وواجبـات المواطنــة إلـى قــسمين  ؤويقــسم البـاحثون مــس : االتجـاه األول 
 .وليات يقوم بها المواطنون طواعيةؤمسئوليات تفرضها الدولة، والثاني مس

 :وليات اإللزاميةؤالمس: أوالً
الخدمة فــي ،الــضرائب:يوليات التــي تفرضــها الدولــة علــى المــواطنين وهــ   ؤوهــي المــس  

 . بالقوانين التي تفرضها الدولةالمسلحة االلتزامالقوات 

 :وليات الطواعيةؤالمس: ثانياً
: فهــي طواعيــة دون فــرض التزامــات علــيهم بــشأنها  نالمواطنــوهــي التــي يقــوم بهــا  

 ل العمـ  ،الـسياسية  البناء للحياة    د والنق ،والمدنية في تحسين الحياة السياسية      ةالمشارك
 . تضيق الفجوة ما بين الواقع الذي نعيشه والغايات واآلمال الديمقراطية التي نرجوهاعلى

                                                            

حمـــدان، ســـعيد، دور األســـرة فـــي تنميـــة قـــيم المواطنـــة لـــدى الـــشباب فـــي ظـــل تحـــديات العولمـــة رؤيـــة   )١(
الريـاض،  ) سرة السعودية والتغيرات المعاصـرة     األ(  بحث منشور في الملتقى العلمي       ،اجتماعية تحليلية 

 . ٢٠٠٨الجمعية السعودية لعلم االجتماع والخدمة االجتماعية، 
حمـــدان، ســـعيد، دور األســـرة فـــي تنميـــة قـــيم المواطنـــة لـــدى الـــشباب فـــي ظـــل تحـــديات العولمـــة رؤيـــة   )٢(

 .مرجع سابق ،اجتماعية تحليلية



 

 

١٦٧  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 : االتجاه الثاني
ــى قـــسمين   ــة إلـ ــواطن    : يقـــسم المواطنـ ــاني المـ ــانوني، والثـ ــان قـ ــوطن ككيـ األول المـ

 .ككيان سياسي
 :الدولة ككيان قانوني: أوالً

قـــصد ذلـــك الجانـــب مـــن ممارســـات عنـــدما نـــصف الدولـــة بأنهـــا كيـــان قـــانوني فإننـــا ن 
وسلوكيات األفراد الـذي ينظمـه القـانون علـى مـستوى عالقـة الفـرد بـأفراد آخـرين، أو علـى                       
مستوى عالقته بالدولة وهي العالقة الذي تلعب فيـه الدسـاتير والتـشريعات دورهـا لتحقيـق        

 .هذا التوازن ما بين المصلحة العامة للمجتمع ككل والمصلحة الشخصية
وليات اإللزاميـة التـي تحميهـا الدولـة وتـسن تـشريعاتها          ؤترب إلى فكـرة المـس     وهنا نق 

ــة لمعاقبــة أي مــن المــواطنين أخــل بتلــك االلتزامــات      ــى تلــك االلتزامــات    . العقابي وبنــاء عل
ــى القــضاء لينالهــا إذا مــا حــرم منهــا          ــة يــستطيع أن يلجــأ إل نــشأت للمــواطن حقوقــاً موازي

نوني له حقوق حددها القانون وعليه التزامات قانونية وخالصة األمر أن المواطن ككيان قا
 .يتمتع بها
 :المواطن ككيان سياسي :ثانياً

ويقصد بها أن المواطن هـو أسـاس العمليـة الديمقراطيـة، فالدولـة المدنيـة تقـوم علـى               
أساس اإلرادة الشعبية والشعب ما هو إال جمـوع المـواطنين الـذين يختـارون مـن يحكمـه            

دتــه حتــى ينمــو ويــصبح عــضواً فــي جماعــة يــشارك همومهــا ويــشارك فــي    فــالفرد منــذ وال،
إدارتها عن طريق حقوقه السياسية فالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أكد على          
أن لكل فرد يولد له الحق في أن يحمل اسماً معيناً وجنسية بلده تلـك الجنـسية التـي تعـد            

لدولــة ككيــان سياســي هــو المــوطن الرشــيد   وا. أول أشــكال الــروابط القانونيــة للمواطنــة 
الذي يتمتع بالشخـصية القانونيـة ويـصب لـه الحـق فـي المـشاركة فـي إدارة المجتمـع الـذي                       
يعيش فيه، البعض يرى أن تلك المشاركة هي حق في مظهرها وفي جوهرها وهي التزام             

ف الـرئيس   وهـو الهـد  Public interest يهدف في المقام األول تحقيـق الـصالح العـام    ،طوعي
  .)١(من نشأة السلطة والدولة فالدولة جاءت لتحقيق صالح المجتمع وصالح أفراده ككل

                                                            

(١) Dawn Oliver and Derek Heater, the foundations of citizenship ( New York : Harvester 

wheatsheat) , ١٩٩٤. 



 

 

١٦٨
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

 : نظرية المواطنة
 التطـور التـاريخي لتنظـيم صـفة الوطنيـة         لـى تعود الجذور األساسـية لنظريـة المواطنـة إ        

 حيث يفترض أن تكون الحكومة التي )العقد االجتماعي(حيث وضح ذلك في آلية التعاقد 
ولة عن ترسيخ الشعور بالمواطنة، فإنها إذا أخلت بشروط العقـد،        ؤتسير الدولة هي المس   

أي إذا لم تؤمن الحماية االجتماعية واالقتصادية والسياسة لألفراد ولم تساو بينهم علميا             
أمام القانون، كان من الطبيعي أن يخف إحساس األفراد بشعور المواطنة والوالء لقـانون   

، وأن يبحثوا عـن مرجعيـة أخـري تحمـيهم،           ظهرا نيها دولة التي يعيشون في      ال –المجتمع  
 االرتبـاط بالجـذور الدينيـة    ىأو تقدم لهم شعورا ولو كان وهميا بهذه الحماية، كـالعودة إلـ      

 أن المواطنــة فــي مهــدها األول فــي  أي. واإلقليميــةأو الطائفيــة والعائليــة والقبليــة والعرقيــة  
انـت ترتكـز فـي المقـام األول علـى واجبـات والتزامـات المـواطن                 صدر الحضارة الرومانية ك   

ومع التطور وظهور الحركات السياسية والحقوقية وتغير المنظومة الـسياسية العالميـة             
 توســع نظريــة المواطنــة ولعــل أهــم  ىإلــوظهــور نظــم الديمقراطيــة الليبراليــة التــي ســعت  

رين حيــث قــسمت حقــوق  توســيع لنظريــة المواطنــة الحقوقيــة جــاءت فــي القــرن العــش    
حـدى  إأول تلـك المكونـات هـي المواطنـة المدنيـة، والتـي تعـد                : المواطنة إلى ثالثة مكونات     

حريـة  : أهم نتائج القرن الثامن عـشر، والتـي أقـر، مـن خاللهـا، بعـض الحقـوق المدنيـة مثـل                   
ي ويـــأت.التعبيـــر والفكـــر والحريـــات الدينيـــة، وكـــذلك إقـــرار لمبـــدأ المـــساواة أمـــام القـــانون

المكون الثاني وهو المواطنة السياسية، والذي ظهر مع القـرن التاسـع عـشر، وتأكيـد فيـه                  
على الحقوق الخاصة بالمشاركة في إدارة الشأن العام للبالد والمشاركة السياسية مثل            

 القـرن العـشرين ظهـر المكـون الثالـث           ومع. العامةالحق في التصويت والترشيح للوظائف      
 مـن األمـن االقتـصادي    ى المكون الذي يعتنـي بـضمان حـد أدنـ        اعية وهو االجتموهو المواطنة   

للمــواطن لحمايــة مــن قــوي الــسوق خاصــة بعــد أن ظهــر علــى ســطح عيــوب الممارســات      
الرأسمالية وهو ما كان يعنـي بالـضرورة تـدخل الدولـة لـضمان حـدود دنيـا مـن األمـن المـادي              

يــاً وقانونيــاً بــين األفــراد والمجتمــع     وباتــت المواطنــة رابطــاً اجتماع  . واالقتــصادي لرعاياهــا 
 جانـب الحقـوق والحريـات      ى أن المواطنـة تـستلزم إلـ       مـا يعنـي   وهـو   . السياسي الديمقراطي 

                                                                                                                                      

 



 

 

١٦٩  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

ــات   ــامـــسؤوليات والتزامـ ــديمقراطي ودونهمـ ــد ذلـــك  . )١( يفـــشل المـــشروع الـ وظهـــرت بعـ
 أن المـواطنين علــى  ىيكولوجيـة التـي تنظــر إلـ   تطـورات حديثـة للمواطنـة منهــا المواطنـة األ    

األرض أعــضاء فــي كــوب واحــد ولــذلك يجــب المحافظــة علــى البيئيــة فيــه مفهــوم   ســطح 
 .  المواطنة هنا له عالقة بالبيئية واإلفراد

 المواطنـة  ىو هناك صور أربع للمواطنة تمتد على متصل أفقي من المواطنة السلبية إل          
 الفـردي  اإليجابية وعلى متصل رأسي من الـرؤى الفرديـة التـي تحـض علـى األنانيـة والخـالص         

 المواطنـة هـي قـضية       إن،  الرؤى المجتمعية التي تشجع الخير المشترك والـصالح العـام          ىإل
اعتبارية خاضعة للتطور وخاضعة لالرتفاع والهبوط من خالل نوعية العالقـة بـين اإلنـسان              

 هوالمجتمع فإذا أسار الوطن بدساتيره مواقعه السياسية لإلنـسان الـذي يعـيش علـى أرضـ              
ــا يـــسم  ة درجـــى المواطنـــة تـــضعف إلـــ نجـــد أن عالقـــة  بالمواطنـــة الـــسلبية ىالـــسلبية أو مـ

 بـل هـي تقـوي إذا أعطـي اإلنـسان      اً أو مثاليـ اً مقدسـ ئاًشيوالعكس صحيح المواطنة ليست    
حقوقه واستجيب لحاجاته األساسية، الوطن بهذا المعنى وفقاً لنظرية المواطنة الحديثـة            

، )الدولـة  (تقوم بين األفراد والمجتمع الـسياسي  ليس هو األرض وإنما هو عالقة اجتماعية    
حيث تقدم الدولة الحماية االقتصادية والسياسية واالجتماعية لألفراد، عن طريق القانون           
والدستور الذي يساوي بين األفراد ككيانـات بـشرية طبيعيـة، ويقـدم األفـراد الـوالء للدولـة          

المفهوم الجديد للعولمة ومـا أتـت        وفي ظل    .)٢( قانون للحصول على حقوقهم    ىون إل أويلج
 من تحوالت سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية وتقنية فقد أصبح العالم وطننـا األكبـر              هب

أو كما يقال قريتنا الكونية التي نسكن فيها ومن ثم ظهر ما يعرف بالمواطنة العظمى أو         
  ).Global Citizenship(المواطنة العالمية 

ومي لهــا قيمهــا وبمفهومهــا العولمــة لهــا قــيم خاصــة بهــا،    والمواطنــة بمفهومهــا القــ 
وحــب الــوطن، وخدمــة الــوطن   ،الــوالء: مثــلفالمواطنــة مــن مفهومهــا القــومي لهــا قيمهــا  

                                                            

 الحقوقيـــة  للدراســـات  ماعـــت  مركـــز ،، القـــاهرة ،  وواجبـــات حقـــوق  المواطنـــة  ســـعيد،  الحـــافظ  عبـــد )١(
 .٣٠-٢٥ ص  ، ٢٠٠٩، والدستورية

ــةطلعــــت ، التنالــــسروجي،  )٢( ــة ميــ ــة مــــن االجتماعيــ ــى الحداثــ ــة، إلــ ــامعى المكتــــب العولمــ ــديث، الجــ  الحــ
  . ٣٠٥،ص ٢٠٠٩ االسكندرية،



 

 

١٧٠
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - الح الخمشيسارة ص. د 

 المواطنـة بمفهومهـا    أمـا . المـواطنين بإخالص والتعاون والمشاركة في األمـور العامـة بـين           
 ثقافــات اآلخــرين وتقــديرها  اإلنــساني واحتــرامالــسالم والتــسامح: العولمــة فهــي تتطلــب 

والتعــايش مــع كــل النــاس، كــذلك التعــاون مــع هيئــات ونظــم وجماعــات وأفــراد فــي كــل   
مجـال وتقـديرها والتعـايش مـع كـل النـاس، كـذلك التعـاون مـع هيئـات ونظـم وجماعــات            

 والمواطنـــة. والـــصحةوأفـــراد فـــي كـــل مجـــال حيـــوي كالغـــذاء واألمـــن والتعلـــيم والعمـــل  
تمــسح أو تلغــي المواطنــة بمفهومهــا القــومي فبــدون تلــك األخيــرة ال لمي البمفهومهــا العــا

 العــالمي شــخص  المــواطن. األخــروجــود للمواطنــة بمفهومهــا العــالمي فكالهمــا يعاضــد      
حضاري يعتبر العالم كله وطنا له وهو شخص يمتنع عن التركيـز علـى الواليـات القبليـة أو                   

ي اسـتخدام هـذه الواليـات كمعيـار فـي       فـ – بـصفة خاصـة     –هـو مرتـاب     . العرقية أو القومية  
 ىة أو العرقيـة، ولكنـة يـر   التدابير األخالقية، ولن يحس بأي شعور لالستعالء لهويته الثقافي   

إنه يمكن أن يعلم الناس أن يكونـوا        .  مركبا من عدة إمكانات تشكل هويته      ءاًنفسه جز 
ة فـي الحـساب     ومـا لـم تأخـذ المؤسـسات التعليميـ         . مواطنين عالمين نـسبيا ومتـسامحين     

 تنمية التسامح فـإن التـصادم والـصراع قـائم أو يزيـد وعلـى ذلـك يجـب            ىالحاجة الجديدة إل  
على المدارس والجامعات أن تركز بإرادة قوية علـى األهـداف العامـة لتعلـيم األطفـال كـي           

. العالميـة يصبحوا مواطنين أكثـر عالميـة وتـسامحاً وأن يكونـوا أكثـر اسـتعداداً للمواطنـة          
ا يتطلـب تجديـد االنتبـاه ألهـداف المؤسـسات التعليميـة ودمجهـا الواضـح بالمواطنـة                  مـ  وهو

 هإن هـذا يعكـس الوضـوح األخالقـي الـذي يعبـر عنـ              . العالمية عند تحديـد جودتهـا ونوعيتهـا       
مشروع اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنـسان كوسـيلة أفـضل لخلـق ظـروف للـسالم الـدائم،                    

قـوق اإلنـسان فـي حالـة إذا مـا تـم فـي وقـت واحـد فـي           ويمكن أن ينجح التعليم العـالمي لح   
جميع األماكن والتقدم فـي التعلـيم مـن أجـل المواطنـة العالميـة يجـب أن يـتم فـي الوقـت                   
نفــسه فــي أمــاكن مختلفــة، ألنــه مــن الخطــورة الــشديدة أن يــتم االلتــزام مــن جانــب واحــد  

الكراهيــة فــي نفــوس تعلم األطفــال التــسامح والقــيم العالميــة بينمــا تــشيع بعــض الــدول بــ
ن ذلــك يتمثــل فــي إوعنــدما نــضيف مفهــوم نظريــة المواطنــة فــي هــذه الدراســة فــ. األطفــال

فـي  ) آل سـعود  ( في األسرة الحاكمة    الذي تمثل   ) العقد االجتماعي   ( الجذور األساسية لها    
التزامهــا بنظــام حكــم محــدد وواضــح متمثــل بتطبيــق الــشريعة اإلســالمية بــين الــشعب      
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 المقابـــل  فـــي،التعبيـــر كـــالتعليم والـــصحة واألمـــن وحريـــة ابـــأن لهـــم حقوقـــ) طنين المــوا (
 .عليهم واجبات والتزامات واضحة يؤيدونها تجاه الحكومة والوطن

 :نظرية التفاعل الرمزي 
اإلنسان باعتباره نتيجة لتفاعـل اإلنـسان مـع البيئـة المحيطـة بـه، وهـو المنظـور الـذي                      

  -:رمزي في سبع نقاط كاألتي تنطلق منه نظرية التفاعل ال
 علــى التفاعــل بــدالً مــن تركيزهــا علــى الشخــصية والبنــاء  ةتركــز التفاعليــة الرمزيــ -١

فالثبـات والتغيـر فـي الفـرد والمجتمـع يمكـن فهمهـا مـن خـالل فهـم                    . االجتماعي
 .عملية التفاعل

 النــاس باعتبــارهم يتــأثرون بمنظــور القــيم الخاصــة والتــي تتميــز   ىيمكــن النظــر إلــ -٢
فالنــاس يــستجيبون للمــؤثرات    لديناميكيــة وتوجــه ســلوكياتهم وتــصرفاتهم   با

االجتماعيـــــة بـــــشكل أوتومـــــاتيكي ولكـــــنهم يفـــــسرون ويوجهـــــون الموقـــــف 
 .االجتماعي

، ويمكــن للــشخص أن  )التفاعــل ( يمكــن تعلــم المنظــورات مــن خــالل االتــصال      -٣
ــادة بمجتمعـــه    ــداً أو أكثـــر مـــن المنظـــورات المتاحـــة والمرتبطـــة عـ ــار واحـ  أو يختـ

 .جماعته المرجعية

المجتمـــع عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن األشـــخاص المتفـــاعلين، يتـــصلون بعـــضهم  -٤
يتم تشكيله من قبل المجتمـع      والفرد ال .  منظوراً عاماً مشتركاً   البعض ويطورون 

 .فحسب بل يشارك هو أيضاً في تطويره

ل تهتم التفاعلية الرمزيـة بطبيعـة الحقيقـة للوجـود اإلنـساني وتؤكـد علـى التـدخ                  -٥
النشط لإلنسان في تحديد الحقيقة بدالً من الجدل كوننا قادرين علـى االسـتجابة       

 .المباشرة للحقيقة الفيزيقية الخام التي تحيط بنا أم ال

تؤكــد التفاعليــة الرمزيــة علــى الطبيعــة الديناميكيــة لكــل مــا هــو إنــساني فــالفرد       -٦
 تغيـر دائمـة     والمجتمع والذات ليست مجرد أشـياء ولكنهـا عمليـات تمـر بحـاالت             

 .ومستمرة



 

 

١٧٢
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)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - الح الخمشيسارة ص. د 

التفاعلية الرمزية عبارة عن ردة فعل للمنظورات االجتماعيـة األخـرى التـي تعتبـر                -٧
 كما هو الحـال للكائنـات األخـرى،         ىاإلنسان مجرد كائن تم تشكيلة بنفس القو      

      .)١( جنب مع العقلى يملك قدرات تعمل جنباً إلألنهفاإلنسان يؤثر في الطبيعة 

ــ  نظريـــة، ســـوف نعطـــي أهميـــة لـــبعض المـــصطلحات المرتبطـــة  مـــن هـــذه الا ًوانطالقـ
 هــذه ومــن. المجتمــعبالنظريــة والتــي تفيــدنا فــي فهــم عمليــة الــوعي بحقــوق اإلنــسان فــي    
 .                              المصطلحات، الرموز، والتفاعل، واالتجاهات، والتنشئة االجتماعية

خـواص الرمزيـة، وهـذا مـا يميـزه عـن       يعـد اإلنـسان تبعـاً لهـذه النظريـة مجموعـة مـن ال       
ســتخدام فالنــاس يتطــورون وينمــون ويتعلمــون مــن خــالل ا   . غيــره مــن الكائنــات األخــرى  

 محـسوس، أو طريقـة تفكيـر، أو طريقـة سـلوك، أو كلمـة                يءشوالرمز عبارة عن    . الرموز
 فالـشخص بطبيعتـه الرمزيـة يـستجيب مباشـرة           لـذلك . آخر شيءتعمل كما لو كانت أي      

وتقــتحم هــذه الرمــوز عالقاتــه بالعــالم الخــارجي، وحتــى االتــصال الــذي يقــع بــين           للرمــوز، 
الكائنات اإلنسانية يتم مـن خـالل الرمـوز ومعانيهـا المـشتركة ويـرتبط اسـتخدام الرمـوز                  

ــا مــع بعــضنا الــبعض        ــاألدوار التــي نلعبهــا فــي تفاعلن ــشباب كمــواطنين  . مباشــرة ب ودور ال
 .صالحين تجاه أنفسهم وتجاه اآلخرين

ــات والممارســات المرتبطــة بــدور          ــم الحقــوق والواجب ــصال يــتم تعل ــر اللغــة واالت وعب
 ال يمكـن تعزيزهـا إال إذا        ةلحقـ االشباب كمواطنين فدور الـشباب وممارسـتهم للمواطنـة          

 . بتوعية الشباب بحقوقه وتمتع بهاتتم
ــاالت الـــــصناعية      ــورات فـــــي المجـــ ــد مـــــن التطـــ ــهد العديـــ والمجتمـــــع الـــــسعودي شـــ

يــة والتربويــة والثقافيــة، وجــزء مــن هــذا التغيــر فــي الجانــب المتعلــق بــالحقوق    والتكنولوج
متمــثال فــي األفكــار واالتجاهــات واألدوار والتقاليــد والقــيم، والمواطنــة تتمثــل فــي االنتمــاء       
والــوالء القبلــي أو األســري أو العــشائري أو الطــائفي أو المنــاطقي، وينــال بعــضاً مــن الــصفوة     

 الحقــوق واالمتيـازات التــي تكــون إمـا مكتــسبة أو وراثيــة ويــتم   ممـن هــم علــى قمـة الهــرم  
ــة هرميــة فــي الفتــرات           ــبعض الفئــات وأشــار الوقيــان إن المواطن تجاهــل بعــض الحقــوق ل

                                                            

 ، نظريــات علــم االجتمــاع مــن الوضــعية الــى مــا بعــد الحداثــة ، الريــاض ، دار الزهــراء ،       عبــدالعزيزالغريــب، )١(
٢٠٠٩. 
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مــا اليــوم وبعــد حــدوث التغيــرات وقيــام   أ. الــسابقة مــن الــزمن فــي المجتمعــات الخليجيــة  
بـذ التعـصب وقيـام المؤسـسات       الوحـدة الوطنيـة ون     ىالدولة السعودية الحديثة ودعوتها إل    

 جانــب األســرة بــأداء دور فــي  ىات المتخصــصة إلــئــالتعليميــة واإلعالميــة والجمعيــات وإلهي
 تغيـرات  ىغرس ثقافة حقوق اإلنسان، وهذا التنوع والتداخل في مسؤولية التنشئة أدى إل        

جذريــة فــي تبنــي الــوعي والمعــارف الخاصــة بحقــوق اإلنــسان وقــد نــتج عــن ذلــك اهتمــام       
 ومــن ذلــك إنــشاء هيئــة وجمعيــة   ،تمعــي ملحــوظ بقــضايا حقــوق اإلنــسان والمواطنــة   مج

حقوق اإلنسان وإقامة الندوات والمحاضرات حول حقوق اإلنسان والمواطنـة واالنـضمام            
وذلــك لتنميــة الــوعي بحقــوق   -ليهــاإ التــي ســبق اإلشــارة  – بعــض االتفاقيــات الدوليــة  ىإلــ

 .حور الرئيسي للدراسة الحالية المواطنة وهو المىاإلنسان لرفع مستو
 :الدراسات السابقة: سادساً 

 الباحـث فـي تحديـد مـا     اتعد الدراسات الـسابقة مـن أهـم المرجعيـات التـي يرجـع إليهـ          
تتميز به دراسته عن غيرها من الدراسات السابقة وفـي هـذا الـسياق سـيتم عـرض بعـض             

ــة التـــي تناولـــت موضـــوع     ــة والمحليـ البحـــث ذات الـــصلة وهـــي  الدراســـات األجنبيـــة والعربيـ
 .دراسات متعلقة بحقوق اإلنسان ودراسات متعلقة بالمواطنة

 :دراسات ترتبط بحقوق اإلنسان -١
خدمة الجماعة وتنمية وعـي الـشباب بحقـوق         "، دراسة بعنوان    )١ ()عبد اللطيف (أجرى  
 دراسة شبه تجريبية، وقد هدفت الدراسة إلـى تحديـد العالقـة بـين طريقـة خدمـة            " اإلنسان

الجماعــة وتنميــة وعــي الــشباب بحقــوق اإلنــسان مــن خــالل قيــام مراكــز الــشباب وتنميــة  
وعــي الــشباب بحقــوق اإلنــسان مــن خــالل قيــام مراكــز الــشباب بتخطــيط وتنفيــذ بعــض    
البرامج التي يساهم في تخطيطها وتنفيذها األخصائي االجتمـاعي باالشـتراك مـع أعـضاء               

عهـم فـي جماعـات وقـد توصـلت الدراسـة إلـى            الجماعة في مراكـز الـشباب الـذين يعمـل م          
زيادة وعي الـشباب بحقـوق اإلنـسان مـن خـالل زيـادة معـارفهم وإدراكهـم ومـشاعرهم             

                                                            

دراســة شــبة (وق اإلنــسان عبــد اللطيــف، شــريف سنوســي، خدمــة الجماعــة وتنميــة وعــي الــشباب بحقــ   )١(
 العـدد التاســع  ،، بحـث منـشور فـي مجلــة دراسـات فـي الخدمـة االجتماعيــة والعلـوم اإلنـسانية        )تجريبيـة  

 . ٢٠٠٥عشر، الجزء الثاني، القاهرة، جامعة حلوان، 
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)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

اإليجابية نحو هذه الحقوق واالتجاه نحو ممارستها ودعوة اآلخرين من الشباب وغيـرهم     
 . نحو ممارسة وتفعيل هذه الحقوق

تعلــيم األساســي ومفــاهيم حقــوق اإلنــسان   دراســة بعنــوان ال)١()البوســعيدي(أجــرى  
دراسة اجتماعية تحليلية لمضامين كتب اللغة العربيـة فـي مرحلـة التعلـيم األساسـي فـي                
ســلطنة عمــان وكــان هــدف هــذه الدراســة الكــشف عــن مفــاهيم حقــوق اإلنــسان فــي           
مضامين كتب اللغة العربية في المراحل األولى والثانية من مراحـل التعلـيم األساسـي فـي                 

وتوصـلت الدراسـة   . وبلغ عدد الكتب التي حلل مضمونها أربعة عشر كتاباً  . سلطنة عُمان 
وجـود تغطيـة كبيـرة لمفـاهيم حقـوق اإلنـسان فـي كتـب هـذه المرحلـة                    : إلى نتائج أهمهـا   

التعليمية، واتضح أيضاً أن ثمة تركيزاً على مفاهيم دون غيرهـا مثـل مفهـوم الحفـاظ علـى           
لوطنية، والحق في االجتمـاع والتعـاون، والحـق فـي احتـرام اآلخـر،         التراث الثقافي والهوية ا   

والحــق فــي بيئــة نظيفــة غيــر ملوثــة والحــق فــي التربيــة والتعلــيم، وفــي هــذا اإلطــار أوصــت       
الدراســة بــضرورة وضــع خطــة تربويــة محــدودة تراعــي ا لتــدرج فــي توزيــع حقــوق اإلنــسان   

مي، وأهمية عقد مسافات وتوعيتها وحجم تغطيتها بحسب سجل صف أو مستوى تعلي   
تدريبيــة للمعلمــين تهــدف إكــسابهم المهــارات التــي تــساعدهم علــى شــرح المفــاهيم          
ــة لهــذه الدراســة فــي         المتعلقــة بحقــوق اإلنــسان، وضــرورة إجــراء دراســات أخــرى مكمل
مستويات تعليمية مختلفة؛ حيث ستسهم هذه الدراسات في تفعيـل الـوعي االجتمـاعي              

ة إلــى أنهــا ستــساعد صــناع القــرار التربــوي علــى اتخــاذ القــرارات  بحقــوق اإلنــسان، باإلضــاف
 .المناسبة في هذا المجال

 دراســة بعنــوان مؤســسات المجتمــع المــدني ونــشر  .)٢ ()أبوزيــد، عبدالمقــصود(أجــرى  
ثقافة حقوق اإلنسان وكان هدف ا لدراسـة تحديـد الوسـائل واألسـاليب التـي تـستخدمها                  

                                                            

البوســعيدي، التعلــيم األساســي ومفــاهيم حقــوق اإلنــسان دراســة اجتماعيــة تحليليــة لمــضامين كتــب      )١(
 العربيــة فــي مرحلــة التعلــيم األساســي، ســلطنة عمــان، بحــث منــشور فــي مجلــة دراســات الخلــيج    اللغــة

 .٢٠٠٦والجزيرة العربية، الكويت، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 
أبــو زيــد، صــافيناز محمــد ونجــاة محمــود عبــد المقــصود مؤســسات المجتمــع المــدني ونــشر ثقافــة حقــوق   )٢(

 .اإلنسان، مرجع سابق



 

 

١٧٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 حقــوق اإلنــسان ســواءً علــى مــستوى المجتمــع أو منظمــات المجتمــع المــدني لنــشر ثقافــة
عــالم وتحديــد الحقــوق التــي تــدعمها  علــى مــستوى المنظمــات األخــرى أو علــى مــستوى اإل 

 اً اجتماعيـة أو اقتـصادية أو ثقافيـة أو حقوقـ          اًمنظمات المجتمع المدني سواءً كانت حقوق     
 وئج كان من أهمها أ    وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتا     .  جماعية اًسياسية ومدنية أو حقوق   

مؤسسات حقوق اإلنسان يواجهها ا لعديد مـن الـصعوبات التـي تعوقهـا عـن نـشر ثقافـة                    
حقوق اإلنسان وهي وجود خالفات داخليـة بالجهـاز اإلداري للمؤسـسة ونقـص المـستوى                

 صــــعوبة. األخــــرىالمهــــارى للعــــاملين وضــــعف المــــشاركات مــــع مؤســــسات المجتمــــع   
 .لبها قيام المؤسسة بدورها في هذا الشأناإلجراءات اإلدارية التي يتط

وأجـــرى دراســـة بعنـــوان تعلـــيم الخدمـــة االجتماعيـــة الدوليـــة وتنميـــة ثقافـــة حقـــوق   
اإلنــسان لــدى القــائمين عليــه فــي مــصر، وقــد كــان هــدف الدراســة تحديــد إســهامات تعلــيم 

تمـاعيين  الخدمة االجتماعية الدولية في تنمية ثقافة حقوق اإلنسان لـدى األخـصائيين االج            
ــوق       ــة بحقـ ــيم المرتبطـ ــارات والقـ ــرات والمهـ ــارف والخبـ ــة المعـ ــا يتعلـــق بتنميـ وذلـــك فيمـ

وتحددي معوقات إسهامات تعليم الخدمـة االجتماعيـة الدوليـة فـي تنميـة ثقافـة                . اإلنسان
وقــد توصــلت الدراســة إلــى عــدة نتــائج مــن . حقــوق اإلنــسان لــدى األخــصائيين االجتمــاعيين

وق الخدمة االجتماعية الدولية عن تنمية ثقافة حقوق اإلنـسان          أهمها المشكالت التي تع   
لدى األخـصائيين االجتمـاعي تـدني مـستوى األخـصائيين االجتمـاعيين فـي اللغـات األجنبيـة                   
والبطء في تصميم مناهج الخدمة االجتماعية الدولية وضعف ثقافة األخـصائي االجتمـاعي              

فادة مـن خبـرات المنظمـات الدوليـة فـي           عـدم االسـت    . الدولية لحقـوق اإلنـسان     بالمعاهدات
وقـد توصـلت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن المقترحـات لـدعم              . إرساء مبادئ حقوق اإلنسان   

إسهامات الخدمة االجتماعيـة الدوليـة عـن تنميـة ثقافـة حقـوق اإلنـسان لـدى األخـصائيين                    
 .االجتماعيين منها تنظيم المؤتمرات الدولية التي تناقش قضايا حقوق اإلنسان

تأثير تعليم حقوق اإلنسان على اتجاهـات  "بإجراء دراسة بعنوان  )١() Gold berg(قام  
الطلبــة وســلوكياتهم وكــان هــدف الدراســة تقيــيم تــأثير تعلــيم حقــوق اإلنــسان علــى           

                                                            

(١) Goldberg, Jennifer, The Impact of Human Rights Education on Student Attitude and 

Behaviors,٢٠٠٨. 



 

 

١٧٦
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - الح الخمشيسارة ص. د 

اتجاهات وسلوكيات طلبة المرحلة المتوسطة وقد تم تطبيق الدراسة علـى مجمـوعتين             
ان من خـالل المنـاهج الدراسـية وبالتـالي أظهـرت نتـائج               لحقوق اإلنس  اًاألولى لم تتلق تعليم   

الدراسة ضعف الشعور باالنتماء والوالء لمجتمعهم وظهور ألفاظ عنصرية لديهم وعدم           
الرغبة في مساعدة اآلخرين، وفي المقابل أشارت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير هام جـداً               

هج حقـوق اإلنـسان، وخاصـة       على اتجاهات وسلوكيات الطلبة بعد تعرضـهم لدراسـة منـا          
بالنسبة للطلبة ذوي المستويات االقتصادية واالجتماعية المتدنية وتأثروا بشكل عام فـي       

. اتجاهاتهم وسلوكياته أكثر من قرنائهم ذوي المستويات االقتصادية االجتماعية األعلى   
خـل  وأوصت الدراسة بـضرورة دمـج منـاهج لتعلـيم حقـوق اإلنـسان فـي المنـاهج الحاليـة دا                    

المدارس وضرورة تطبيق مشروعات خدمية وفعالة في مناهج تعليم حقوق اإلنـسان ألن          
وكــذلك توصــلت الدراســة إلــى  . الطلبــة بحاجــة لتطبيــق مــا يتعلمونــه فــي حيــاتهم اليوميــة  

ضــرورة تعلــيم الطــالب المــساعدة بــشكل عــالمي ولــيس فقــط التركيــز علــى المــستوى       
ج تعلـيم حقـوق اإلنـسان أي التركيـز علـى االنـدماج         فـي منـاه    اً هام اًالمحلي ويعد هذا عنصر   

 .العالمي
حقـوق اإلنـسان   : دراسة بعنوان التعلـيم فـي القـرن الواحـد والعـشرون         )١( (Lee)أجرى  

وإجراءات فردية وكان هدف الدراسة توضـيح أهميـة التعلـيم كحـق مـن حقـوق اإلنـسان             
 األساسـي للتعلـيم االبتـدائي   والتوصل إلى الكيفية التـي يـتم بهـا تكـريس البنيـة األساسـية              

وتوصلت الدراسـة إلـى    . والتي تدعو األمم المتحدة إلى ضرورة كفالة كحق لجميع األطفال         
 لكل إنسان البد أن يتم إحداث تغيير فـي  اًنه لكي يصبح التعليم حق   أعدة نتائج من أهمها     

ــى العال       ــضوء عل ــالتعليم مــع إلقــاء ال ــة المتعلقــة ب ــين الفــرد   القــوانين والمواثيــق الدولي قــة ب
وأوصت الدراسة بضرورة تقدم دليل إرشادي لاللتزامات االجتماعية        . والقدرة على التعليم  

 .المطلوبة التي تؤكد على أن التعليم حق من حقوق اإلنسان

                                                            

(١) Lee , Sharon Elizabeth, Human Rights and Individual Action, Ph.D. University of Waterloo 

Canada ), ٢٠٠٨. 



 

 

١٧٧  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

بــإجراء دراســة بعنــوان االعتمــاد الــوطني لتعلــيم حقــوق اإلنــسان فــي    )١( (Moon)قــام  
 البحـث فـي فـرض تعلـيم حقـوق اإلنـسان بـشكل        وهـدفت الدراسـة إلـى   . التعليم النظـامي  

عالمي في التعلـيم النظـامي باالعتمـاد علـى نظريـات التحـديث التـي تقـر أن الـدول المتقدمـة                  
اقتصادياً وسياسياً وثقافيـاً فـي مرحلتهـا التطويريـة تميـل إلـى االعتمـاد علـى تعلـيم حقـوق               

لمقابلـــة الشخـــصية اإلنـــسان كمـــسئولية وطنيـــه رئيـــسية وقـــد اســـتخدم الباحـــث إدارة ا 
لجميــــع المعلومــــات مــــن خــــالل إجــــراء مقــــابالت مــــع الناشــــطين فــــي حقــــوق اإلنــــسان  

وتوصــلت الدراســة إلــى عــدة نتــائج مــن أهمهــا أن قــضايا حقــوق     . والمــوظفين الحكــوميين
 أهمية متزايدة فـي األنظمـة التعليميـة الحديثـة فـي العـالم كلـه،                 ا ذ اًاإلنسان أصبحت عنصر  
تعــديل األوضــاع المحليــة فــي إلــى  يهــدف اًيــ منهحاًسان يُعــد إصــالحوأن تعلــيم حقــوق اإلنــ

المجتمعات وقد أوصت الدراسة بأهمية دراسة التغيرات والتطورات التي تم التوصل إليها            
فــي المــؤتمرات الدوليــة بــشأن المــسائل المتعلقــة بالمواطنــة وحقــوق اإلنــسان وضــرورة        

لتبصر في واقع أفكـارهم تجـاه المواطنـة         اختبار الطالب حول هذه المسائل وذلك لزيادة ا       
ن موضـــوعات حقـــوق أوحقـــوق اإلنـــسان، كمـــا يجـــب التأكـــد بالدراســـات والتحـــدث مـــن  

 . من قبل كل من المعلمين والطالبةاإلنسان تؤكد بجدي
 :دراسات ترتبط بمفهوم المواطنة: ثانياً

معاصــر دراســة المواطنــة فــي الفكــر الغربــي ال"  بدراســة بعنــوان .)٢() العــامر(وقــد قــام 
هدفت هذه الدراسات إلى تحليـل مفهـوم المواطنـة بمـضامينه         ". نقدية من منظور إسالمي     

ــة واتــساقها         ــة الغربي ــة مــن خــالل دراســة الرؤي ــة والثقافي ــسياسية واالجتماعي وأبعــاده ال
والوقــوف علــى . المنطقــي ومــدى اســتقامتها مــع طبيعــة المجتمعــات البــشرية ومعطياتهــا 

ة التي أفرزهـا الفكـر الغربـي فـي إطـار نظريـات التنميـة الـسياسية التـي                    أبرز حقوق المواطن  

                                                            

(١) Moon, Rennie, Teaching World Citizenship : The Cross-national Adoption of Human Rights 

Education in Formal Schooling. Ph.D. Stanford University, ٢٠٠٩ 
ثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الـشباب الـسعودي، دراسـة استكـشافية،     أ. العامر، عثمان  )٢(

لـــيم، الباحـــة، المملكـــة العربيـــة  دارســـة مقدمـــة فـــي لقـــاء قـــادة العمـــل التربـــوي فـــي وزارة التربيـــة والتع   
 . ٢٠٠٦السعودية ، 



 

 

١٧٨
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - الح الخمشيسارة ص. د 

 لإلنــسانية اًتمثــل خلفيــة المفهــوم، ونقــد ذلــك فــي ضــوء مــا يقدمــه اإلســالم باعتبــاره دينــ      
وبحثـت الدراسـة تطـور المواطنـة        . جمعاء ونبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم خاتم األنبيـاء         

قافيــة باســتخدام منهجيــة التحليــل، واعتمــدت     فــي الفكــر الغربــي المعاصــر وركــائزه الث    
ــاقتراب منهجــــي فــــي نقــــد قــــضيتي المــــساواة والحريــــة      المنظــــور اإلســــالمي ومبادئــــه كــ

أن هنــاك العديــد مــن    كركيــزتين رئيــسيتين لمفهــوم المواطنــة، وخلــصت الدراســة إلــى      
المالبسات التي تحيط بمفهوم المواطنة في الفكر الغربي المعاصر ممـا يجعـل المفهـوم                

 التنــاول الغربــي المواطنــة اعتمــد أن. العربيــةفــي حاجــه إلــى مراجعــة مــدى صــالحيته للــدول  
عتبر نموذجـاً يجـب إتباعـه مـن         او. على مفهوم اإللزام في تحقيق المساواة والديمقراطية      

قبــل كــل الــدول، ممــا يــشير إلــى تجاهــل الطبــائع المختلفــة للمجتمعــات وأُطُرهــا الفكريــة    
 .ومنطلقاتها الدينية

 بـــإجراء دراســـة بعنـــوان التعلـــيم المتعلـــق بالقـــانون فـــي المـــدارس  .)١ ((Pereira)قـــام و
المتوســطة والثانويــة وهــدفت الدراســة إلــى بحــث التطــور الحــادث فــي التعلــيم المتعلــق          
بالقانون المحدد لحقوق وواجبات المواطنة منذ فترة السبعينات، ومسح المناهج للتعرف           

 فـي المنـاهج     اًمواطنـة وتوصـلت الدراسـة إلـى أن هنـاك ضـعف            على دورها في تنمية الـوعي بال      
 فــي احتوائهـــا بمــا يتعلــق بالمواطنـــة ومبادئــه وأوصــت الدراســـة بــضرورة تركيـــز       اًوقــصور 

ــوانين المواطنـــة فـــي       ــادئ المواطنـــة وتـــضمين قـ المـــدارس علـــى طـــرق تعلـــيم الطـــالب مبـ
 .الدراسات االجتماعية

 في الثقافة المواطنة، وكان هـدف الدراسـة          دراسة بعنوان القيادة   .)٢ ((Wayach)أجرى  
ثقافـــة ت االجتماعيـــة بالمواطنـــة وتحـــسين تحديـــد مـــدى اهتمـــام القـــائمين علـــى الدراســـا

المواطنين في الواليات المتحدة األمريكية، وتطور مفهوم القيادة وأثرهـا فـي تفعيـل تلـك                
وأشـارت  . ة المواطنـة الثقافة، وتحديد دور التعلـيم فـي تنميـة كيانـات القيـادة لتفعيـل ثقافـ           

نتـــائج الدراســـة إلـــى أن هنـــاك مـــا يزيـــد علـــى نـــصف مليـــون مـــن طـــالب المـــدارس الثانويـــة    
 وتطـوير مهاراتهـا     المواطنيـة يشاركون في بـرامج معـدة خصيـصاً لتـشجيع ثقافـة القيـادة               

                                                            

(١) Pereira, Carolyn , Related Education in Elementary and Secondary School,  ١٩٨٨. 
(٢) Waych, Robert , Leadership in Civic Education. Eric Digest,١٩٩٢ 



 

 

١٧٩  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

وأوصــت الدراســة بــضرورة قيــام مــدارس التعلــيم العــام بــدورها فــي تطــوير روح القيــادة          
 .والمواطنة

مفهـوم المواطنـة بـين المحليـة وعالميـة الـدين فـي              (بـإجراء دراسـة بعنـوان        .)١(قامت   
وســـعت هـــذه الدراســـة إلـــى وصـــف حالـــة التمـــزق ). خطـــاب الحركـــة اإلســـالمية بـــالجزائر 

وضــــعف الهويــــة وغيــــاب التأصــــيل الواضــــح لمفهــــوم المواطنــــة والــــصراع الفكــــري بــــين   
 والمنطلقــات التــي تغــذي هــذا  األطروحــات المتناقــضة علــى الــساحة الجزائريــة والخلفيــات  

الـصراع وتؤججــه وانعكاســات ذلــك علــى المجتمــع بــصفة عامــة، وبحثــت الدراســة بعــض  
المقوالت الرئيسية في صياغة مفهوم المواطنة كمفهوم األمة الجزائريـة واألمـة العربيـة              

وعرضــت الدراســة العديــد مــن النمــاذج التــي تــشير إلــى عــدم   . ثــم مفهــوم األمــة اإلســالمية
مفهـــوم المواطنـــة فـــي الخطـــاب الـــسياسي كمـــا تناولـــت المواطنـــة بـــين العمـــوم  وضـــوح 

والخصوص وحقوق المواطن وحرية التنظيم ورؤية بعض التنظيمـات اإلسـالمية بـالجزائر             
لحقوق المواطنـة، وخلـص الباحـث إلـى أن االسـتعمار والهيمنـة الغربيـة والتـدخل األجنبـي                    

 فـي الفكـر والممارسـة يؤكـد علـى عـدم             وتطرف بعض الجماعـات الدينيـة أوجـدت مناخـاً         
 .استقرار مفاهيم الدولة واألمة والمواطنة في الذهنية السياسية

دراسـة تحليليـة لكتـاب التربيـة الوطنيـة المقـرر علـى طـالب الـصف           )٢( )الـصائغ (أجـرى   
قام معد هذه الدراسة بتحليـل كتـاب التربيـة الوطنيـة فـي المملكـة العربيـة                  "الثاني الثانوي   

ودية، وذلــك للكــشف عــن مــدى اتــساق المقــرر مــع األهــداف العامــة للتعلــيم فــي           الــسع
المملكة وأهداف التعليم بالمرحلة الثانوية خاصة ومدى مالئمته لألسس التي بنيـت عليهـا     
المناهج وما يجسده المحتوى مـن قـيم المواطنـة للمجتمـع الـسعودي باعتبـار أن المرحلـة                  

 الطالب للمواطنة حيـث تتكـون معظـم اتجاهاتـه وقيمـه            الثانوية يتم خاللها اكتمال إعداد    
ومواقفه تجاه العالم المحيط به، وقـد خلـص مـن تحليـل المحتـوى إلـى أنـه يتـضمن التأكيـد                  
على حب الفرد لوطنه واعتزازه باالنتماء إليه، وأن محبة اإلنسان لوطنه أمرٌ فطري وشعورٌ              

                                                            

 .٢٠٠٣ الوراق، الزبيدي، كامل ، علم النفس االجتماعي، عمان، مكتبة )١(
 دراســة تحليليــة لكتــاب التربيــة الوطنيــة المقــرر علــى طــالب الــصف الثــاني الثــانوي، بحــث      ،ع، عمــرئالــصا )٢(

 .٢٠٠٣منشور في ندوة بناء المناهج، الرياض، وزارة التربية والتعليم، 



 

 

١٨٠
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

ول دون العمــل بــل هــو عاطفــة    أصــيل، كمــا أبــرز المحتــوى أن حــب الــوطن ال يكــون بــالق      
ثاره في الدفاع عن الـوطن والطاعـة   آجياشة تتحول في المواطن الصالح إلى سلوك تظهر  

 .لوالة األمر، فيما يفيد الوطن
ثـر االنفتـاح الثقـافي علـى مفهـوم المواطنـة         أ دراسـة بعنـوان      .)١ ()٢٠٠٦،  عامرال(وأجرى   

لدراسة إلـى تحقيـق عـدة أهـداف      وقد سعت ا  ةلدى الشباب السعودي دراسة استكشافي    
 التأصـيل النظـري لمفهـوم المواطنـة واالنتمـاء واسـتخالص أهـم أبعـاد المواطنـة                   –كالتالي  

بمفهومهــــا العــــصري مــــن خــــالل أدبيــــات الفكــــر الــــسياسي واالجتمــــاعي وتحديــــد أهــــم 
المتغيرات العالمية المعاصرة التي انعكست على مفهوم المواطنة والتعرف على طبيعـة            

ــي الــــ  ــة   وعــ ــاد المواطنــ ــسعودي بأبعــ ــة (شباب الــ ــاء –الهويــ ــة – االنتمــ ــة – التعدديــ  الحريــ
ــديم. الـــسياسيةوالمـــشاركة  ــة ودور    تقـ ــدأ المواطنـ ــاق تفعيـــل مبـ ــة حـــول أفـ ــة مقدمـ  رؤيـ

وقـد توصـلت الدراسـة إلـى عـدة نتـائج مـن أهمهـا وجـود           . مؤسسات المجتمـع ذات العالقـة     
ــدى الــش       ــة ل ــصورة الذهني ــوعي وال ــة ال ــاقض فــي بني باب عــن بعــض المفــردات المرتبطــة    تن

بالتعددية، واالنفتاح على األخـر والحريـة والمـشاركة الـسياسية، والتـردد تـارة بـين اإلقبـال                   
على الفكر المطـروح نجـد وسـائل االتـصال واإلعـالم وبـين التمـسك بالجـذور ومـا وقـر فـي             

نمـا اعتبـار    ضمير المجتمع من مفاهيم وقناعات سياسـية وثقافيـة واجتماعيـة االنفتـاح دو             
كمـــا أشـــارت . للـــشروط الدينيـــة والتاريخيـــة والقـــسمات الحـــضارية للمجتمـــع الـــسعودي 

الدراســة إلـــى وجــود قـــصور واضــحة فـــي دور العديــد مـــن مؤســسات المجتمـــع الثقافيـــة و      
 .التعليمية في تشكيل ودعم وتنمية الوعي بالصورة التي تقتضيها غايات المجتمع

 العمل التطوعي وتنمية ثقافة المواطنة وقد هـدفت          دراسة بعنوان  .)٢() محمود(أجرى  
ستراتيجي وهو تنمية ثقافة المواطنة للمتطوعين مـن الـشباب   إ تحقيق هدف ىالدراسة إل 

                                                            

استكـشافية ،    اسـة در السعودي، الشباب لدى المواطنة مفهوم على الثقافي االنفتاح ثرأ. عثمان العامر، )١(
 .مرجع سبق ذكرة 

محمود، منال طلعت، العمل التطوعي وتنمية ثقافة المواطنة، بحث منـشور فـي مجلـة دراسـات الخدمـة               )٢(
االجتماعيــــة والعلــــوم اإلنــــسانية، العــــدد الثالــــث والعــــشرين، الجــــزء الثالــــث، القــــاهرة، كليــــة الخدمــــة    

 .٢٠٠٧االجتماعية، جامعة حلوان، 



 

 

١٨١  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

تنميــة قــيم المــشاركة  : ويتحقــق هــذا الهــدف مــن خــالل مجموعــة مــن األهــداف الفرعيــة   
ســــة حقــــوق الــــسياسية و تنميــــة المــــسئولية االجتماعيــــة تنميــــة قــــيم المــــساواة وممار

وتوصــلت الدراســة إلــى عــدة نتــائج منهــا قــدرة برنــامج التــدخل المهنــي لطريقــة    ٠المواطنــة
تنظـــيم المجتمـــع علـــى تنميـــة ثقافـــة المواطنـــة مـــن خـــالل تنميـــة المـــشاركة الـــسياسية   
والمسئولية االجتماعيـة، وتنميـة مفهـوم المـساواة وممارسـة حقـوق المواطنـة، وأحـدث                 

تجاهــات جديــدة بنحــو ممارســة العمــل التطــوعي للــشباب  نتــائج الدراســة علــى أن هنــاك ا
ــشباب        ــين ال ــة ثقافــة المواطنــة ب ــة التطــوع نحــو تنمي ــى التــأثير    . أعــضاء أندي وممــا يــشير إل

 .االيجابي لبرنامج التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع في تنمية ثقافة المواطنة
م المواطنـة لـدى الـشباب        دراسة بعنوان دور األسرة في تنمية قـي        .)١ ()حمدان(وأجرى   

في ظل تحديات العولمـة رؤيـة اجتماعيـة تحليليـة، وكـان هـدف الدراسـة التأصـيل النظـري                    
ــها علـــى قـــيم          ــة ومـــدى انعكاسـ ــاء وتحديـــد تحـــديات العولمـ ــوم المواطنـــة واالنتمـ لمفهـ

وتحديد دور األسرة في تدعيم قيم المواطنـة، والتعـرف علـى الـدور الـذي يمكـن                  . المواطنة
ه المدرسة فـي تـدعيم قـيم المواطنـة، وتجديـد الكيفيـة التـي يمكـن مـن خاللهـا               أن تقوم ب  

وتوصـلت الدراسـة أن دور    .تفعيل قـيم المواطنـة لـدى الـشباب لمواجهـة تحـديات العولمـة           
بتكـاتف الجهـود مـع       إالاألسرة مع أهميته ال يكون فـاعالً فـي الحيـاة االجتماعيـة للـشباب                

ــ     مية المدرســـة ووســـائل اإلعـــالم المختلفـــة    جميـــع المؤســـسات الرســـمية وغيـــر الرسـ
أن ترسيخ قيم االنتمـاء للـوطن والمواطنـة والحفـاظ علـى االسـتقرار            والمؤسسات الدينية 

ــة       ــود فــــي كافــ ــاعي فــــي المجتمــــع يتطلــــب تفعيــــل الجهــ ــافي واالجتمــ االقتــــصادي والثقــ
وقــد أوصــت الدراســة بعــدة توصــيات   . المؤســسات االجتماعيــة الرســمية وغيــر الرســمية  

تكثيــف البــرامج اإلعالميــة التــي تحــث علــى القــيم الفاضــلة والســيما قــيم االنتمــاء     : هــاأهم
والمواطنة وبناء استراتيجية إعالميـة تعمـل علـى نـشر ثقافـة حقـوق اإلنـسان، باعتبـارات           

 .احترام حقوق اإلنسان هي من أهم اآلليات لتدعيم قيم المواطنة لدى الشباب

                                                            

د، دور األســـرة فـــي تنميـــة قـــيم المواطنـــة لـــدى الـــشباب فـــي ظـــل تحـــديات العولمـــة رؤيـــة حمـــدان، ســـعي )١(
الريـاض،  ) سرة السعودية والتغيـرات المعاصـرة       األ( بحث منشور في الملتقى العلمي       ،اجتماعية تحليلية 

 .٢٠٠٨الجمعية السعودية لعلم االجتماع والخدمة االجتماعية، 



 

 

١٨٢
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

 المــشاركة فــي األنــشطة التطوعيــة وعالمتهــا   دراســة بعنــوان)١ ()محمــد(وقــد أجــرى 
 علـى العالقـة بـين    التعـرف : هوبتنمية المواطنة لدى الشباب الجامعي وكان هدف الدراسة  

ألنـشطة التطوعيـة، وتنميـة المواطنـة لـديهم وقـد توصـلت الدراسـة                مشاركة الطالب في ا   
إلـى عــدة نتــائج كـان مــن أهمهــا إن المواطنـة عنــد الــشباب الجـامعي غيــر المــشاركين فــي     
األنشطة التطوعية كانت من النوع المتوسط وكان أكثر المؤشرات تأثيراً فـي المقيـاس               

ــة ثــم    مؤشــر الحقــوق االجتماعيــة والثقافيــة ثــم الحقــوق االق     تــصادية ثــم الحقــوق المدني
 أيــضا مــن نتــائج الدراســة أن األنــشطة التطوعيــة تعمــل علــى    الــسياسية، واتــضحالحقــوق 

توعية الشباب بموارد المجتمع وطرف الحـصول علـى الخـدمات المتاحـة كمـا أنهـا تعمـل                   
ــر احــدي          ــصالح المجتمــع كمــا أنهــا تعتب ــدعيمها ل ــة وت ــى اســتكمال الجهــود الحكومي عل

عملية الستثمار أوقات فراغ الشباب في اإلعمـال اإلنـسانية وتؤكـد علـى الحلـول           الحلول ال 
العملية االستثمار أوقات فراغ الشباب في األعمال اإلنـسانية وتؤكـد علـى أهميـة احتـرام                 

 .العمل كقيمة خاصة من اجل النهوض بالمجتمع
ت إلــى تحليــل دراســة بعنــوان العولمــة وتحــول المواطنــة هــدف .)٢ ()(٢٠٠٩،cherlyوأجــرى 

حــاالت قــضية المواطنــة فــي المــدن والمجتمــع المــدني والدولــة وقــد اعتمــد الباحــث علــى          
ــا علـــى نظريـــة المواطنـــة    ــار النظـــري لديـــة متعمقـ المواطنـــة ( المـــنهج الوصـــفي وكـــان اإلطـ

وتوصــل فــي نتــائج دراســته إلــى  ) والهويــة كنــشاط وكيــان) (المواطنــة ككيــان) (كنــشاط
 الحادثـة التـي تركـز علـى نظريـة المواطنـة فـي ظـل العولمـة                   تعارض دراسته مـع التطـورات     

بسبب ممارسات األمم المتحدة التي تعتمد على القوة في التأثير علـى            ) المواطنة العالمية (
العالقات بين الدول واألفراد ودلل على ذلك من انتهاك حقـوق المـساجين فـي جونتانـامو                 

 دور الدولــة فــي تحديــد المواطنــة    ومــا يحــدث فــي العــراق وتوصــل أيــضا إلــى ضــرورة فهــم        

                                                            

ــشباب      محمــد، عــاطف خليفــة ، المــشاركة فــي    )١( ــدى ال ــة ل ــة المواطن ــة وعالقتهــا بتنمي  األنــشطة التطوعي
الجامعي، بحث منشور المـؤتمر الـدولي الحـادي والعـشرون، القـاهرة، كليـة الخدمـة االجتماعيـة، جامعـة               

 .٢٠٠٨حلوان، 
(٢) cherly, Gowar  Globalization and the Transformation ofCitizenship. Ph.D . new jeresy  

University٢٠٠٩. 



 

 

١٨٣  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

وإشــاعة الــسالم وتطبيقــه فــي كــل دول العــالم وخاصــة فــي النظــام األمريكــي لكــي يــتم      
 .تعميم مبدأ المواطنة العالمية

ويتــضح مــن خــالل العــرض الــسابق أن الدراســة الحاليــة قــد اســتفادت مــن الدراســات   
لــشباب بحقــوق  الــسابقة المتعلقــة بحقــوق اإلنــسان مــن حيــث معرفــة مــستوى وعــي ا        

 ولكنهـا اختلفـت عـن أغلبيـة الدراسـات           .)١ ()عبد اللطيف (اإلنسان وكذلك أساليب تنميته     
التي ركزت على دور التعليم العـام فـي نـشر    )٣ ()( ٢٠٠٨ Gold berg )٢ ()م٢٠٠٦البورسعيدي، (

ثقافة حقوق اإلنسان في كون الدراسة الحالية تركز على الشباب في المرحلة الجامعيـة              
ادة وعــي الــشباب بحقــوق اإلنــسان مــن خــالل التخطــيط والتنفيــذ لبــرامج تــساهم فــي   وزيــ

ــارة مــشاعرهم     ــادة معــارف الــشباب وإدراكهــم وإث  تتفــق مــع دراســة   كمــا. اإليجابيــةزي
 في مجال تنمية الـوعي بحقـوق اإلنـسان وتختلـف عنهـا فـي              )٤ ()م٢٠٠٧الرشيدي ومرعي،   (

كما اسـتفدت الدراسـة     ،بارها مهنة ذات عالقة     تركيزها على دور الخدمة االجتماعية باعت     
ــي تناولــت مؤســسات المجتمــع المــدني ونــشر ثقافــة حقــوق اإلنــسان           مــن الدراســات الت

في مجال المعوقات التـي تواجـه منظمـات حقـوق اإلنـسان       ) م٢٠٠٧أبوزيد، عبدالمقصود،   (
 بصفة عامة وذلك لتحديد مـستوى وعـي الـشباب بـصفة عامـة وتحديـدا بمنظمـات حقـوق                   

 .االنسان في المملكة العربية السعودية
أمــا بالنــسبة لدراســات المواطنــة فالدراســات العربيــة مازالــت فــي حيــز التركيــز علــى      

ثــر العوامــل المختلفــة كاالنفتــاح الثقــافي والمــشاركة ودور   أاإلطــار الفكــري والمفــاهيم و 

                                                            

 . عبد اللطيف، شريف سنوسي خدمة الجماعة وتنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان، مرجع سابق )١(
البوســعيدي،  التعلــيم األساســي ومفــاهيم حقــوق اإلنــسان دراســة اجتماعيــة تحليليــة لمــضامين كتــب     )٢(

 الخلــيج اللغــة العربيــة فــي مرحلــة التعلــيم األساســي، ســلطنة عمــان، بحــث منــشور فــي مجلــة دراســات   
 .٢٠٠٦والجزيرة العربية، الكويت، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 

(٣) Goldberg, Jennifer The Impact of Human Rights Education on Student Attitude and Behaviors 
 الرشــيدي، عبــدالونيس محمــد وأحمــد مرعــي، تعلــيم الخدمــة االجتماعيــة الدوليــة وتنميــة ثقافــة حقــوق     )٤(

اإلنسان لدى القائمين عليه في مصر، بحث منـشور فـي مجلـة دراسـات فـي الخدمـة االجتماعيـة والعلـوم                   
ن، الجــزء الثالــث، القــاهرة، كليــة الخدمــة االجتماعيــة، جامعــة حلــوان،   واإلنــسانية، العــدد الثــاني والعــشر 

٢٠٠٧. 



 

 

١٨٤
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

، الــصانع ()٢ ( )٢٠٠٦العــامر،   ()١ ()م ٢٠٠٨حمــدان، (األســرة والمدرســة فــي دعمهــا وتعزيزهــا 
 وتختلف هذه الدراسة عنها في كونهـا حـددت مفهـوم المواطنـة بأبعـاد محـددة                   )٣ ()٢٠٠٣

هـذا وقـد ركـزت بعـض مـن هـذه الدراسـات علـى التطـوع كوسـيلة رئيـسية لتنميـة ثقافـة              ،
 بينمــــا هــــذه الدراســــة تتفــــق مــــع بعــــض  )٥ ()٢٠٠٧محمــــود،  ()٤ ()٢٠٠٨محمــــد،(المواطنــــة 

 التي تحدد الوسائل و اآلليات الفعالـة  .)٧( (٢٠٠٩ cherly).)٦( (١٩٩٢،Wayach) ةالدراسات األجنبي
الهادفــة إلــى نــشر وتنميــة ثقافــة المواطنــة وزيــادة الــوعي بــشروطها والحقــوق والواجبــات  

تلف عنها في كونها تركـز علـى مـا يحقـق المواطنـة المتمثلـة              خولكنها في هذه الدراسة ت    
لية االجتماعيـة والمـشاركة التـي تتناســب مـع المواطنـة فــي      فـي االنتمـاء والـوالء والمــسؤو   

 .   المجتمع السعودي والمواطنة العالمية
 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 :منهج الدراسة:والًأ
تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصــفية التحليليــة التــي تتجــه إلــى تقريــر خــصائص     

جــل الوصــول إلــى   أتفــسيرها مــن  ظــاهرة معينــة وتعتمــد علــى جمــع البيانــات وتحليلهــا و      
ن الموقـف والظـاهرة المدروسـة وتـم اسـتخدام مـنهج المـسح االجتمـاعي                 أتعميمات بش 

                                                            

تحـــديات العولمـــة رؤيـــة حمـــدان، ســـعيد، دور األســـرة فـــي تنميـــة قـــيم المواطنـــة لـــدى الـــشباب فـــي ظـــل  )١(
 . اجتماعية تحليلية، مرجع سابق

ثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي، دراسـة استكـشافية،           أالعامر، عثمان ،     )٢(
دارســـة مقدمـــة فـــي لقـــاء قـــادة العمـــل التربـــوي فـــي وزارة التربيـــة والتعلـــيم، الباحـــة، المملكـــة العربيـــة     

 .٢٠٠٦السعودية، 
الــصانع، عمــر، دراســة تحليليــة لكتــاب التربيــة الوطنيــة المقــرر علــى طــالب الــصف الثــاني الثــانوي، بحــث          )٣(

 . ٢٠٠٣منشور في ندوة بناء المناهج، الرياض، وزارة التربية والتعليم، 
ــشباب           )٤( ــدى ال ــة ل ــة المواطن ــة وعالقتهــا بتنمي محمــد، عــاطف خليفــة ، المــشاركة فــي األنــشطة التطوعي

 .رجع سابقالجامعي، م
 .محمود، منال طلعت، العمل التطوعي وتنمية ثقافة المواطنة، مرجع سابق )٥(

(٦) Waych, Robert , Leadership in Civic Education. Eric Digest 
(٧) cherly, Gowar  Globalization and the Transformation of Citizenship. Ph.D. . new jersey  

University٢٠٠٩.. 



 

 

١٨٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

ــى تحليــل            ــذي يعمــد إل ــاً، وال ــاً وكيفي ــراً كمي ــر عــن الظــاهرة المــراد دراســتها تعبي ــذي يعب ال
ــدها والوصـــول إلـــى           ــن أجـــل تفنيـ ــا المختلفـــة مـ ــات بـــين أبعادهـ ــاهرة وكـــشف العالقـ الظـ

 . تحسين الواقع وتطويراستنتاجات
 :حدود الدراسة:ثانياً 
 : الحدود المكانية-١

: مـن الجامعات الحكومية في بعض مناطق المملكة العربيـة الـسعودية وهـي كـال                -
  جامعـة ،بالريـاض  جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود            ، الملك سـعود بالريـاض     جامعة

 ، فيـصل باألحـساء     الملـك   جامعة ،بمكة أم القرى     جامعة ،بجدةالملك عبد العزيز    
 :بها التي انطبقت عليها الشروط اآلتيةأجامعة الملك خالد ب

كبر عدد من   أحدي المدن الرئيسية في المملكة التي تحوي        إأن تكون الجامعة في      -
 السكان

 .أن تكون خدمات الجامعة التعليمية متاحة للذكور واإلناث -
ا أكثـر مـن عـشر سـنوات       أن تكون أقدم جامعة في المنطقة ومـضى علـى إنـشائه            -

 .وساهمت في مداد المجتمع بالخريجين والخريجات من التخصصات المختلفة
 ).مجتمع الدراسة (  الحدود البشرية -٢

الطـــالب والطالبـــات فـــي الجامعـــات الـــسعودية   ) الـــذكور واإلنـــاث(فئـــة الـــشباب مـــن  
 . بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية

 : الحدود الزمنية  -٣

ة جمـع البيانـات حيـث تمـت االســتعانة بجـامعي بيانـات وتـم توزيـع األدوات علــى         فتـر  
 . ه١٤٣١/ ١ /٣هـ إلى١٤٣٠ /١١ /١العينة بشكل متزامن في الفترة ما بين 

 :عينة الدراسة :ثالثاً 
تم استخدام أسلوب العينة الطبقية فـي اختـار عينـة الدراسـة حيـث تعتبـر مـن أكثـر                     

 :مع الدراسة وفقا للخطوات التاليةاألساليب دقة وتمثيال لمجت

الطـــالب والطالبـــات فـــي الجامعـــات الـــسعودية فـــي (تـــم تقـــسيم مجتمـــع الدراســـة  •
 .  طبقات غير حسب التخصصات العلميةإلى). مختلف مناطق المملكة



 

 

١٨٦
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

باالسـتعانة بالجـداول المحـددة فــي     ) ٠٫٠٥( تحديـد حجـم العينـة عنـد مــستوى داللـة       •
 .المراجع العلمية

 . ة أفراد العينة من كل طبقة وبما يتناسب مع عددها الكليتحديد نسب •

 التـي  الجامعـات  يوضـح  التـالي  الجـدول . طبقـة  كـل  مـن  العينـة  ألفـراد  عشوائي اختيار •
 .والعينة الدراسة فيها ستطبق

عدد الطالب المقيدون 

 ه١٤٣٠ -ه١٤٢٩
 مفردات العينة

 الجامعة م

 الطالبات الطالب

حجم 

 العينة
 باتالطال الطالب

٢٠٨٠٠ ٢٨٥٣٦ 
١ 

جامعة الملك سعود 

 %٤٢ %٥٧ م١٩٥٧/هـ١٣٧٧
١٦٠ ٢٢١ ٣٨١ 

٢٣٧٤٢ ٣٥٥٠٦ 
٢ 

جامعة الملك عبدا لعزيز 

 %٣٩ %٦١ م١٩٦٧/هـ١٣٨٧
١٤٨ ٢٣٣ ٣٨١ 

١٣٤٣٠ ١٩٥٦٩ 
٣ 

جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 %٤٠ %٥٩ م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤اإلسالمية 
١٥٢ ٢٢٣ ٣٧٥ 

٦١٤١ ٦٨٣٢ 
٤ 

ك جامعة المل

 %٤٧ %٥٢ م١٩٧٥/هـ١٣٩٤فيصل
١٧٦ ١٩٥ ٣٧١ 

١٢٠١٢ ١٤٢٩٨ 
٥ 

جامعة أم القرى 

 %٤٥ %٥٤ م١٩٧٩/هـ١٤٠١
١٧٣ ٢٠٦ ٣٧٩ 

٧٥٩ ٨٩٥٢ 
٦ 

جامعة الملك خالد 

 %٨ %٩٢ م١٩٩٨/هـ١٤١٩
٣٠ ٣٤٠ ٣٧٠ 

٨٣٩ ١٤١٨ ٧٦٨٨٤ ١١٣٦٩٣ 
 المجموع

١٩٠٥٧٧ 

٢٢٥٧ 

 ٢٢٥٧ 



 

 

١٨٧  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

   :ت الدراسةأدوا: رابعاً 
 :بناء أداة الدراسة    .١
بناءً على طبيعة البيانات التي يراد جمعها، وعلى المنهج المتبع في الدراسة، والوقـت               

المــسموح لهــن، واإلمكانــات الماديــة المتاحــة، وجــدت الباحثتــان أن األداة األكثــر مالءمــة     
علومـات األساســية  ، وذلـك لعــدم تـوافر الم  "االسـتبيان "لتحقيـق أهـداف هـذه الدراســة هـي     

ــى صــعوبة الحــصول عليهــا عــن طريــق         المرتبطــة بالموضــوع كبيانــات منــشورة، إضــافة إل
ــة، أو المالحظــة الشخــصية      ــارات الميداني  ،األدوات األخــرى كالمقــابالت الشخــصية، أو الزي

 فـي نفـس   علـى الدراسـات  وعليه فقـد قامـت الباحثتـان بتـصميم ذلـك معتمـدتين فـي ذلـك               
 الجزء األول يتعلق بالمتغيرات  جزئين تكونت االستبانة من     ن وقد يثتالباح خبرةوالمجال  

المستقلة للدراسة والتـي تتـضمن المتغيـرات المتعلقـة بالخـصائص الشخـصية والوظيفيـة                
 –الجــنس (لمفــردات عينــة الدراســة ممثلــة فــي المتغيــرات الشخــصية والوظيفيــة التاليــة      

 فيتكون االستبيانأما الجزء الثاني من ) ة الحالة االجتماعي– التخصص  – الجامعة   –العمر  
 :من أربعة محاور وهي

 . عبارة٢٥مدى وعي الشباب بحقوق اإلنسان ويشتمل على  .١

مدى وعي الشباب بحقوق اإلنسان فيما يتصل باالنتماء والوالء الوطني لمجتمعهم  .٢
 . عبارة١٤ويشتمل على 

ئولية االجتماعيـة   مدى وعي الـشباب بحقـوق اإلنـسان فيمـا يتـصل بالـشعور بالمـس                .٣
 . عبارة١٣ويشتمل على 

 ١٢مــدى وعــي الــشباب بحقــوق اإلنـــسان فيمــا يتــصل بالمــشاركة ويــشتمل علـــى          .٤
 .عبارة

الـذي  ) Closed Questionnaire(وقد تبنت الباحثتـان فـي إعـداد المحـاور الـشكل المغلـق       
 .يحدد االستجابات المحتملة لكل سؤال

 : صدق أداة الدراسة-٢
عنــي التأكــد مــن أنهــا ســوف تقــيس مــا أعــدت لقياســه، كمــا يقــصد     يةصــدق االســتبان

شــمول االســتمارة لكــل العناصــر التــي يجــب أن تــدخل فــي التحليــل مــن ناحيــة،     " بالــصدق 



 

 

١٨٨
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

، )١(ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يـستخدمها             
  :من خاللوقد قامت الباحثتان بالتأكد من صدق أداة الدراسة 

 : الصدق الظاهري لألداة –أ 
للتعرف على مدى صـدق أداة الدراسـة فـي قيـاس مـا وضـعت لقياسـه تـم عرضـها علـى                       

 وفـي ضـوء آرائهـم قامـت الباحثتـان بإعـداد أداة هـذه الدراسـة                  ،ساتذة الجامعات   أعدد من   
 .بصورتها النهائية

 : صدق االتساق الداخلي لألداة –ب 
لظاهري ألداة الدراسة قامت الباحثتان بتطبيقها ميدانياً وعلـى         بعد التأكد من الصدق ا    

ــان بحــساب معامــل االرتبــاط بيرســون لمعرفــة       ) ٣٠( بيانــات أول  اســتبيان قامــت الباحثت
 حيــث تــم حــساب معامــل االرتبــاط بــين درجــة كــل عبــارة مــن  لالســتبانةالــصدق الــداخلي 

إليـه العبـارة كمـا توضـح ذلـك الجـداول       عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمـي   
 . رقمين عشريين لالختصارىة وتم تقريب األرقام إلالتالي

 )١(الجدول رقم 
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات البعد األول بالدرجة الكلية للبعد

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
٠٫٨٧ ١٤ @@٠٫٩٣ ١@@ 
٠٫٨٧ ١٥ @@٠٫٩٣ ٢@@ 
٠٫٩١ ١٦ @@٠٫٩٣ ٣@@ 
٠٫٨٧ ١٧ @@٠٫٩٣ ٤@@ 
٠٫٩٦ ١٨ @@٠٫٩١ ٥@@ 
٠٫٨٩ ١٩ @@٠٫٨٩ ٦@@ 
٠٫٨٤ ٢٠ @@٠٫٩٥ ٧@@ 
٠٫٨٦ ٢١ @@٠٫٨٧ ٨@@ 
٠٫٨٦ ٢٢ @@٠٫٨٧ ٩@@ 
٠٫٨٥ ٢٣ @@٠٫٦٦ ١٠@@ 
٠٫٧٥ ٢٤ @@٠٫٩٠ ١١@@ 
٠٫٨٤ ٢٥ @@٠٫٨١ ١٢@@ 
٠٫٨٤ ١٣@@ - - 

  فأقل٠٫٠١ستوى الداللة دال عند م@@ يالحظ 

                                                            

 . ٢٠٠٤، ، دار ضياء للطباعة والنشر، عمان"أساليب البحث العلمي"ربحي عليان، عثمان غنيم ،  )١(



 

 

١٨٩  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 )٢(الجدول رقم 
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات البعد الثاني بالدرجة الكلية للبعد

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
٠٫٧٣ ٨ @@٠٫٧٤ ١@@ 
٠٫٦٩ ٩ @@٠٫٨٧ ٢@@ 
٠٫٨٤ ١٠ @@٠٫٨٧ ٣@@ 
٠٫٩٤ ١١ @@٠٫٨٩ ٤@@ 
٠٫٨٧ ١٢ @@٠٫٨١ ٥@@ 
٠٫٦٧ ١٣ @@٠٫٧٧ ٦@@ 
٠٫٧٥ ١٤ @@٠٫٩١ ٧@@ 

  فأقل٠٫٠١دال عند مستوى الداللة @@ يالحظ 

 )٣(الجدول رقم 
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات البعد الثالث بالدرجة الكلية للبعد

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
٠٫٨٢ ٨ @@٠٫٧٦ ١@@ 
٠٫٦٤ ٩ @@٠٫٧٠ ٢@@ 
٠٫٧٣ ١٠ @@٠٫٨٦ ٣@@ 
٠٫٧٥ ١١ @@٠٫٦٦ ٤@@ 
٠٫٦٢ ١٢ @@٠٫٧٢ ٥@@ 
٠٫٧١ ١٣ @@٠٫٧٨ ٦@@ 
٠٫٨٨ ٧@@ - - 

  فأقل٠٫٠١دال عند مستوى الداللة @@ يالحظ 
 )٤(الجدول رقم 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات البعد الرابع بالدرجة الكلية للبعد
 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة امل االرتباط بالمحورمع رقم العبارة

٠٫٧٥ ٧ @@٠٫٧١ ١@@ 
٠٫٨٦ ٨ @@٠٫٧٤ ٢@@ 
٠٫٨٠ ٩ @@٠٫٧٠ ٣@@ 
٠٫٧٢ ١٠ @@٠٫٨٤ ٤@@ 
٠٫٦٦ ١١ @@٠٫٦٥ ٥@@ 

٠٫٦٤ ١٢ @@٠٫٦١ ٦@@ 

  فأقل٠٫٠١دال عند مستوى الداللة @@ يالحظ 



 

 

١٩٠
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

باط كل عبارة من العبارات مع محورهـا     أن قيم معامل ارت    ) ٤ – ١(يتضح من الجداول    
فأقــل ممــا يــدل علــى صــدق اتــساقها مــع ) ٠٫٠١( الداللــة ىموجبــة ودالــة إحــصائياً عنــد مــستو

 .محاورها
   : ثبات أداة الدراسة-٣

ــات أداة الدراســة           ــا الباحثتاســتخدم) االســتبانة(لقيــاس مــدى ثب ــا  (ن ت ــة ألف معادل
كد مـن ثبـات أداة الدراسـة، حيـث طبقـت المعادلـة علـى        للتأ) (Cronbach's Alpha) (كرونباخ

يوضــح معــامالت ثبــات أداة ) ٥(العينــة االســتطالعية لقيــاس الــصدق البنــائي والجــدول رقــم  
 .الدراسة

 )٥(جدول رقم 
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

 محاور اإلستبانة
عدد 
 العبارات

 ثبات المحور

 ٠٫٨١ ٢٥ نسانمدى وعي الشباب بحقوق اإل
مدى وعي الشباب بحقوق اإلنسان فيما يتصل باالنتماء والوالء الوطني 

 لمجتمعهم
٠٫٨٣ ١٤ 

مدى وعي الشباب بحقوق اإلنسان فيما يتصل بالشعور بالمسئولية 
 االجتماعية

٠٫٧٩ ١٣ 

 ٠٫٨٥ ١٢ مدى وعي الشباب بحقوق اإلنسان فيما يتصل بالمشاركة
 ٠٫٨٤ ٦٤ الثبات العام

أن معامل الثبـات لمحـاور الدراسـة عـال حيـث تـراوح بـين                ) ٥(تضح من الجدول رقم     ي 
وهـــذا يـــدل علـــى أن االســـتبانة تتمتـــع  ) ٠٫٨٤( وبلـــغ معامـــل الثبـــات العـــام   ) ٠٫٨٥ – ٠٫٧٩(

 .بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة
 : سةإجراءات تطبيق أداة الدرا: خامساً 

قامـــت الباحثتـــان باالســـتعانة بجـــامعي بيانـــات فـــي توزيـــع االســـتبيانات علـــى مجتمـــع 
اســتبانة صــالحة للتحليــل، وتــم ذلــك خــالل   ) ٢٢٥٧(لدراســة،، وقــد حــصلت الباحثتــان علــى  

 .هـ١٤٣٠/١٤٣١الفصل الدراسي األول للعام 



 

 

١٩١  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

ق برنـامج   وبعد ذلك تم إدخال البيانات، ومعالجتها إحصائياً بالحاسـب اآللـي عـن طريـ              
)spss (ومن ثم قامت الباحثتان بتحليل البيانات واستخراج النتائج. 

 :أساليب المعالجة اإلحصائية: سادساً
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديـد     

 والتـي   من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة          
 ).SPSS(يرمز لها اختصاراً بالرمز 

حيــث تــم حــساب التكــرارات والنــسب المئويــة و تــم حــساب المقــاييس اإلحــصائية   
للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية لمفردات عينة الدراسة وتحديد اسـتجابات           

 .مفرداتها تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة
 :ناقشة التحليل والم

 :خصائص عينة الدراسة : أوالً
ــصائص         ــة بالخـ ــستقلة المتعلقـ ــرات المـ ــن المتغيـ ــدد مـ ــى عـ ــة علـ ــذه الدراسـ ــوم هـ تقـ

 – الجامعـة  – العمـر  –الجـنس  (الوظيفية والشخصية لمفـردات عينـة الدراسـة متمثلـة فـي          
 ). الحالة االجتماعية–التخصص 

راسة من الـذكور و يمثلـون مـا       أن أغلبية مفردات عينة الد     ) ٦( يتضح من الجدول رقم     
 مـــن إجمـــالي %٣٧٫٢ بينمـــا تكـــون النـــسبة لـــدى اإلنـــاث اقـــل حيـــث تبلـــغ   %٦٢٫٨نـــسبته 

مفردات عينة الدراسـة وهـذا يتفـق مـع اإلحـصائيات الـواردة مـن وزارة التعلـيم العـالي التـي                  
 .توضح أن نسبة الشباب الجامعي من الطالب يفوق عدد الطالبات

 )٦(جدول رقم 
 ردات عينة الدراسة وفق متغير الجنستوزيع مف

 النسبة التكرار الجنس

 ٦٢٫٨ ١٤١٨ ذكر

 ٣٧٫٢ ٨٣٩ ىأنث

 %١٠٠ ٢٢٥٧ المجموع

أن أعلى نسبة من مفـردات عينـة الدراسـة أعمـارهم مـن              ) ٧( يتضح من الجدول رقم     
 تليهــا ممــن كانــت أعمــارهم تتــراوح  % ٣٧٫١ ســنة حيــث بلغــت نــسبة ٢٤ إلــى أقــل مــن ٢٢



 

 

١٩٢
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

 وهــذه النــسب تتوافــق مــع المرحلــة العمريــة المناســبة   %٢٦٫١ ســنة بنــسبة٢٦-٢٤مــابين 
ن أفــراد العينــة كــانوا فــي المــستويات األخيــرة مــن الدراســة    إللتخــرج مــن الجامعــة حيــث  

 ١٨٫٢ بنــــسبة ٢٢قــــل مــــنألــــى إ٢٠عمــــارهم تتــــراوح مــــابين االجامعيــــة تليهــــا مــــن كانــــت 
  وأخيرا كانـت النـسبة       %١٨٫١بة  سنة وأكثر بنس  ٢٦وتتقارب منها من كانت أعمارهم      %

 .%٠٫٦سنةحيث يمثلون٢٠ضعيفة جدا لمن كانت أعمارهم اقل من 
 )٧(جدول رقم 

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير العمر
 النسبة التكرار العمر

 ٠٫٦ ١٣  سنة٢٠أقل من 
 ١٨٫٢ ٤١٠  سنة٢٢ إلى أقل من ٢٠من 
 ٣٧٫١ ٨٣٧  سنة٢٤ إلى أقل من ٢٢من 
 ٢٦٫١ ٥٨٩  سنة٢٦ إلى أقل من ٢٤من 

 ١٨٫١ ٤٠٨  سنة فأكثر٢٦من 
 %١٠٠ ٢٢٥٧ المجموع

ــة الدراســـة كانـــت    ) ٨( يتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم   ــردات عينـ أن أعلـــى نـــسبة مـــن مفـ
  وتتقــارب منهمــا جامعــة أم  %١٦٫٩لجــامعتي الملــك ســعود والملــك عبــد العزيــز بنــسبة    

اســة، بينمــا مـنهم يمثلــون مــا نــسبته   مــن إجمــالي مفـردات عينــة الدر %١٦٫٨القـرى بنــسبة  
 من إجمالي مفردات عينة الدراسة من جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية،      %١٦٫٦

 .%١٦٫٤وتتساوى جامعة الملك فيصل وجامعة الملك خالد بنسبة 
 )٨(جدول رقم 

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير الجامعة
 النسبة التكرار الجامعة
 ١٦٫٩ ٣٨١  سعودجامعة الملك

 ١٦٫٩ ٣٨١ جامعة الملك عبد العزيز
 ١٦٫٦ ٣٧٥ جامعة اإلمام محمد بن سعود

 ١٦٫٤ ٣٧١ جامعة الملك فيصل
 ١٦٫٨ ٣٧٩ جامعة أم القري
 ١٦٫٤ ٣٧٠ جامعة الملك خالد

 %١٠٠ ٢٢٥٧ المجموع
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أن أعلــى نـسبة كانــت لمـن تخصــصهم علـوم الحاســب     ) ٩( يتـضح مـن الجــدول رقـم    
 من إجمالي مفردات عينة الدراسة، في حين أن من يمثلون   %٢٦٫٨ة حيث بلغت  والهندس
سـياحة  ( مـن إجمـالي مفـردات عينـة الدراسـة هـم مـن تخصـصات أخـرى                  %٢٦٫٠ما نسبته   

، مقابـل مـن تخصـصهم علـوم     )علـوم البحـار     - االقتصاد المنزلـي   - عمارة وتخطيط  –وآثار  
ــا مـــن كـــان تخصـــصهم الع %١٨٫٤إنـــسانية بنـــسبة  لـــوم اإلداريـــة والقـــانون بنـــسبة  ، تليهـ

 .% ١٤٫٠، وفي المرتبة األخيرة كانت من تخصصهم علوم صحية بنسبة%١٤٫٨
 )٩(جدول رقم 

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير التخصص
 النسبة التكرار التخصص

 ١٨٫٤ ٤١٥ علوم إنسانية
 ١٤٫٨ ٣٣٤ العلوم اإلدارية والقانون
 ٢٦٫٨ ٦٠٥ علوم الحاسب والهندسة

 ١٤٫٠ ٣١٦ علوم صحية
 ٢٦٫٠ ٥٨٧ أخري

 %١٠٠ ٢٢٥٧ المجموع

أن األغلبية العظمى من مفردات عينـة الدراسـة حـالتهم            ) ١٠( يتضح من الجدول رقم     
 مــن إجمــالي مفــردات عينــة  %٨٥٫٥عزبــاء وهــم يمثلــون مــا نــسبته   / االجتماعيــة أعــزب 

، %١١٫٥زوجـه يمثلـون مـا نـسبته         مت/ الدراسة، في حين أن من حالتهم االجتماعية متزوج         
نما كانت النـسبة ضـعيفة      ي ب %٢٫٥مطلقة بنسبة   / مقابل من حالتهم االجتماعية مطلق      

 .%٠٫٥أرمله حيث بلغت / جدا لمن حالتهم االجتماعية أرمل 
 )١٠(جدول رقم 

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير الحالة االجتماعية
 ةالنسب التكرار الحالة االجتماعية

 ٨٥٫٥ ١٩٣٠ عزباء/ أعزب 
 ١١٫٥ ٢٦٠ متزوجه/ متزوج 

 ٢٫٥ ٥٦ مطلقة/ مطلق 
 ٠٫٥ ١١ أرمله/ أرمل 

 %١٠٠ ٢٢٥٧ المجموع



 

 

١٩٤
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

 :ثانيا
 : نسان  وعي الطالب بحقوق اإل-١

الخــاص بمحـــور وعــي الــشباب بحقـــوق     ) ١١( يتــضح مــن تحليــل بيانـــات جــدول رقــم      
بحــق األمــن باعتبــاره أهــم الحريــات التــي   اإلنــسان أن الــشباب فــي المملكــة لــديهم وعــي   

يحتاجها أفـراد المجتمـع الـذي أكـدت عليـه جميـع المواثيـق الدوليـة فـي نـصوصها الخاصـة                       
بحماية اإلنسان والمحافظة على أمنه وعدم تعريضه لما يتنافي مع كرامته اإلنسانية كما       

 الحيـاة والحريـة   اًد حقـ ن لكـل فـر  أورد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مادته الثالثة      
 .واألمان على شخصه

ن الـشباب لـديهم إدراك بمـسئولية الدولـة عـن تحقيـق األمـن واألمـان بتطبيـق                أكما   
األنظمة والقـوانين المـستمدة مـن الـشريعة اإلسـالمية وهـذا يتفـق مـع الجـذور األساسـية                     

ولــة بتــوفير لنظريــة المواطنــة المتمثلــة فــي مــا يــسمى بالعقــد االجتمــاعي حيــث تتكفــل الد  
األمن للمواطنين مقابل مشاركة المواطنين في بناء المجتمع، ولدى الشباب وعي بأهميـة             
األســرة باعتبارهــا النــواة األوليــة للمجتمــع وتمثــل األســاس االجتمــاعي فــي تــشكيل وبنــاء  
شخــصيات أفــراده وهــو مــا يؤكــد الحقيقــة التــي تقــول أن قــوة األســرة هــي قــوة المجتمــع      

  )١(وضعفها ضعف له
جـل رفــع  أكمـا اتـضح وعــي الـشباب بأهميــة تـوفير الرعايـة الــصحية لمـستحقيها مــن       

المــستوى الــصحي فالخــدمات المجانيــة هــي حــق للمــواطنين ولعــل ذلــك يــتم ترجمتــه مــن   
خالل رصد الميزانيات الكبيرة لوزارة الصحة كجهة معينة والجهات المساندة إلـي تقـدم              

وى جودة تلك الخـدمات إال أنهـا أساسـا حـق            الخدمات لمنسوبيها وبغض النظر عن مست     
تعنــى الدولــة بالــصحة  ( أساســي حيــث تــنص المــادة الحاديــة والثالثــون مــن نظــام الحكــم     

 . على ذلك الحق )العامة وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن 

                                                            

المــشاركة فــي األنــشطة التطوعيــة وعالقتهــا بتنميــة المواطنــة لــدى الــشباب     ،  عــاطف خليفــة ،محمــد   )١(
 ،اعيــة  كليــة الخدمــة االجتم ، القــاهرة ، بحــث منــشور المــؤتمر الــدولي الحــادي والعــشرون      ،الجــامعي 

 . هـ١٤٢٥، جامعة حلوان
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وتبين وعي الشباب بأن توفير التعليم العام من مهـام الدولـة وهـذا يتـضح فـي انتـشار                     
ام في كل مدن وقرى المملكة واستيعابها لجميـع المتقـدمين وتعتبـر             مدارس التعليم الع  

الرعاية الصحية والتعليمية من أهم األهداف التي تـسعى لتحقيقهـا الـسياسة االجتماعيـة      
نها من االتجاهات الملزمة في سياسات الرعايـة االجتماعيـة بالمملكـة وهـذا            إفي البالد بل    

حــول ارتفــاع مــستوى الــوعي فــي الحــق بالتربيــة   ) ١() ٢٠٠٦ ،البوســعيدي( يتفــق مــع دراســة  
 ا منــاهج التعلــيم ويــدرك الــشباب أن لإلنــسان حقوقــ لوالتعلــيم وذلــك لتــضمينها مــن خــال

ن حق التكـريم بالحيـاة وبعـد الممـات وهـذا يتفـق مـع المواثيـق العالميـة             أحتى بعد وفاته و   
إلسـراع بتجهيـزه    الـشريعة اإلسـالمية با    فـي  لحقوق اإلنسان وكذلك مع حقوق اإلنـسان      

خــذ جــزء مــن  أوتكفينــه والــصالة عليــه ودفنــه ولعــل ذلــك الحرمــة تتمثــل بحيــث ال يمكــن    
 .جسمه إال بعد تبرعه في حياته أو موافقة ذويه

واتضح وعي الشباب بحق الملكية الخاصة فـال يـتم نـزع أحـد مـن ملكـه إال للمـصلحة             
 .العامة ويعوض التعويض العادل

 بالنــسبة للــشباب وذلــك الرتباطهــا بالمرحلــة العمريــة وهــي  كمــا تبــين أهميــة الحريــة 
مرحلــة الــشباب الــذي يعتبرهــا مــن أهــم الحقــوق ويحــاول أن يــسعى إليهــا وفــي األدبيــات        

ــة أن يفعــل الفــرد مــا يريــد بــشرط عــدم اإل       ــاآلخرين وهــي أداة   النظريــة تعنــي الحري ضــرار ب
رس الحريـة وهـي متاحـة       أساسية للتمتـع بـسائر الحقـوق ولعـل الـشباب فـي المملكـة يمـا                

 . الرأياآلن في عصر التكنولوجيا وخاصة حرية 
ن الشباب لديهم وعي بأن المساواة هي إحدى عناصـر حمايـة اإلنـسان وهـي                أ  واتضح

من الحقوق المهمة التي تـضمن تحقـق التـوازن المطلـوب فـي المجتمـع فالنـاس سواسـية                   
 القانونيـة إلغـاء االمتيـازات الطبقيـة          المـساواة  يأمام القانون في الـشريعة اإلنـسانية وتعنـ        

 .بين األفراد وقد نصت جميع المواثيق على المساواة أمام القضاء

                                                            

التعلــيم األساســي ومفــاهيم حقــوق اإلنــسان دراســة اجتماعيــة تحليليــة لمــضامين كتــب    ، البوســعيدي  )١(
 بحـث منـشور فـي مجلـة دراسـات الخلـيج             ، سـلطنة عمـان      ،اللغة العربيـة فـي مرحلـة التعلـيم األساسـي          

 .م٢٠٠٦، ت جامعة الكوي، مجلس النشر العلمي ، الكويت ،والجزيرة العربية 
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ن الشباب لديهم وعي بأن مبـدأ المـساواة يعنـي عـدم التفرقـة بـين األفـراد                   أكما تبين   
م في التمتع بمختلف الحقوق ألي عامل من العوامل كالجنس أو اللون أو غيرها مع االلتزا              

بالواجبات ويـدركون أيـضا ان المـساواة فـي النظـام الـسعودي مـساواة مطلقـة مـن حيـث                      
موضوعها ليستفيد منها الجميع حسب مراكزهم القانونية المختلفة وفي األدبيات ينظـر      
إلى المساواة كونها حق مـن حقـوق اإلنـسان القانونيـة و النظاميـة فهـي مـساواة قانونيـة                     

غلبيــة العظمــى مــن الــشباب لــيس لــديها علــم بــالمواثيق        ن األأواتــضح . رســمية و فعليــة 
العالمية بالرغم من أنها تـصدر لكـي تحـدد للـدول اإلطـار العـريض للـسياسة التـي يجـب أن                       
تنتهجها واالتجاهات المختلفة واألهداف البعيدة التي يجب أن تتـضمنها الـسياسة العامـة              

د الحقـوق األساسـية لإلنـسان       والسياسة االجتماعية للمجتمع وهدف هذه المواثيق تأكي      
 .وكرامة الفرد بهدف الرقي االجتماعي في جميع المجتمعات

 )١١(جدول رقم 
 الشباب ييوضح الجدول التالي استجابات مفردات عينة الدراسة على عبارات محور وع

 بحقوق اإلنسان مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
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 ١٩ ١٦٥ ٢٠٧٣ ك

٢٤ 
على الدولة توفير األمن 

لجميع المواطنين 
 ٠٫٨ ٧٫٣ ٩١٫٨ % والمقيمين على أقاليمها

١ ٠٫٣١٤ ٢٫٩١ 

 ٢٨ ١٨٥ ٢٠٤٤ ك

١٢ 
األسرة هي حجر األساس 
في بناء المجتمع والزواج 

 ١٫٢ ٨٫٢ ٩٠٫٦ % أساس تكوينها
٢ ٠٫٣٤٧ ٢٫٨٩ 

توفير الرعاية الصحية هى  ٩ ٤٩ ١٩٠ ٢٠١٨ ك
 ٢٫٢ ٨٫٤ ٨٩٫٤ % حق أساسي لكل مواطن

٣ ٠٫٣٩٣ ٢٫٨٧ 

التعليم حق واجب على  ٧ ٦٧ ١٨٥ ٢٠٠٥ ك
 ٣٫٠ ٨٫٢ ٨٨٫٨ % الدولة

٤ ٠٫٤٢٥ ٢٫٨٦ 

 ٦٨ ١٨٥ ٢٠٠٤ ك

٢٢ 
لكل إنسان حرمته بعد 

ة دفنه وفقاً موته وعلى الدول
 ٣٫٠ ٨٫٢ ٨٨٫٨ % ألحكام الدين

٥ ٠٫٤٢٧ ٢٫٨٦ 
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المتهم برئ حتى تثيت  ١٠ ٦٢ ٢٦٧ ١٩٢٨ ك
 ٢٫٧ ١١٫٨ ٨٥٫٤ % إدانته بمحاكمة عادلة

٦ ٠٫٤٤٥ ٢٫٨٣ 

 ١١٠ ١٧٥ ١٩٧٢ ك

١٤ 
لكل طفل منذ والدته حق على 

األبوين والمجتمع والدولة في 
 ٤٫٩ ٧٫٨ ٨٧٫٤ % الحضانة والتربية والرعاية

٧ ٠٫٤٩٢ ٢٫٨٢ 

 ٧٥ ٢٥٧ ١٩٢٥ ك

١٦ 

لكل إنسان الحق في 
االستقالل بشؤون حياتة 

 أسرتة –مسكنة (الخاصة 
وال يجوز )  إتصاالته– ماله –

 التجسس عليها
% ٣٫٣ ١١٫٤ ٨٥٫٣ 

٨ ٠٫٤٦٣ ٢٫٨٢ 

 ١٢٨ ١٨٢ ١٩٤٧ ك

١٥ 
لكل إنسان الحق في 

الحصول على الضمان في 
 ٥٫٧ ٨٫١ ٨٦٫٣ % و المرضحالة العجز أ

٩ ٠٫٥٢٠ ٢٫٨١ 

 ١٠٥ ٢٤١ ١٩١١ ك

٢٣ 
لكل فرد الحق في العيش 

في بيئته المناسبة بعيداً عن 
 ٤٫٧ ١٠٫٧ ٨٤٫٧ % التلوث

١٠ ٠٫٥٠٣ ٢٫٨٠ 

 ٧٥ ٣٤١ ١٨٤١ ك

١٧ 

لكل إنسان حرية التنقل 
وإختيار محل إقامته مع 

مراعاة الضوابط المنظمة 
 لكل بلد

% ٣٫٣ ١٥٫١ ٨١٫٦ 
١١ ٠٫٤٨٧ ٢٫٧٨ 

حق االلتجاء للقضاء  ١١ ٣٥ ٤٣٨ ١٧٨٤ ك
 ١٫٦ ١٩٫٤ ٧٩٫٠ % مكفول للجميع

١٢ ٠٫٤٥٣ ٢٫٧٧ 

 ١٦٢ ٣٢٧ ١٧٦٨ ك
١٣ 

لكل إنسان الحق في التملك 
فردياً أو باالشتراك مع غيره بما 

 ٧٫٢ ١٤٫٥ ٧٨٫٣ % ال يضره أو يضر غيره

١٣ ٠٫٥٩١ ٢٫٧١ 

 ١٢٢ ٤٢٠ ١٧١٥ ك
لكل إنسان الحق في حرية  ٨

 ٥٫٤ ١٨٫٦ ٧٦٫٠ % الرأي وفي حرية التعبير
١٤ ٠٫٥٦٢ ٢٫٧١ 

 ١٣٧ ٥١٥ ١٦٠٥ ك

١٨ 
العمل حق تكفلة الدولة لكل 

قادر عليه ولإلنسان حرية 
 ٦٫١ ٢٢٫٨ ٧١٫١ % اختيار العمل الذي يريده

١٥ ٠٫٥٩١ ٢٫٦٥ 



 

 

١٩٨
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

رار
تك
ال

 

 فقةدرجة الموا

رة
عبا
م ال
رق

 

 العبارة

بة 
س
الن

% 

عم
ن

 ما 
حد

لى 
إ

 

بي ال
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

 

تبة
الر

 

اسية المواطنون جميعاً سو ٢٠ ٢١٦ ٤٨٦ ١٥٥٥ ك
 ٩٫٦ ٢١٫٥ ٦٨٫٩ % أمام القانون

١٦ ٠٫٦٥٨ ٢٫٥٩ 

 ٢١٧ ٥٥٣ ١٤٨٧ ك
٢٥ 

لي الحق في االنضمام 
للعضوية في الجمعيات 

 ٩٫٦ ٢٤٫٥ ٦٥٫٩ % المعترف بها
١٧ ٠٫٦٦٢ ٢٫٥٦ 

 ٢٠٩ ٦٠٧ ١٤٤١ ك

١٩ 
لكل إنسان الحق في تقرير 
المصير والدفاع عن السيادة 

 ٩٫٣ ٢٦٫٩ ٦٣٫٨ % الوطنية
٠٫٦٥٨ ٢٫٥٥ 

١٨ 

 

المواطنون جميعاً متساون  ٢١ ٣٢٢ ٥٧٠ ١٦٥ ك
 ١٤٫٣ ٢٥٫٣ ٦٠٫٥ % في الحقوق والواجبات

١٩ ٠٫٧٣١ ٢٫٤٦ 

 ٦٦٣ ٧٨٧ ٨٠٨ ك

٥ 
أعلم متى ألجأ إلى منظمات 
حقوق اإلنسان للدفاع عن 

 ٢٩٫٣ ٣٤٫٩ ٣٥٫٨ % حقوقي
٢٠ ٠٫٨٠٥ ٢٫٠٦ 

 ٧٠٢ ٨٠٩ ٧٤٦ ك

٦ 
أ إلى منظمات أعلم متى ألج

حقوق اإلنسان للدفاع عن 
 ٣١٫١ ٣٥٫٨ ٣٣٫١ % حقوق اآلخرين

٢١ ٠٫٨٠١ ٢٫٠٢ 

لدى علم بالمبادئ العالمية  ١ ٤٨٧ ١٣٢٠ ٤٥٠ ك
 ٢١٫٦ ٥٨٫٥ ١٩٫٩ % لحقوق اإلنسان

٢٢ ٠٫٦٤٤ ١٫٩٨ 

أعرف جمعية حقوق  ٢ ٧٤٢ ٩٥٢ ٥٦٣ ك
 ٣٢٫٩ ٤٢٫٢ ٢٤٫٩ % اإلنسان وأهدافها في الوطن

٢٣ ٠٫٧٥٦ ١٫٩٢ 

أعرف هيئة حقوق اإلنسان  ٣ ٨٤٢ ٨٦٠ ٥٥٥ ك
 ٣٧٫٣ ٣٨٫١ ٢٤٫٦ % وأهدافها في الوطن

٢٤ ٠٫٧٧٧ ١٫٨٧ 

 ١٢٣٥ ٥٩٣ ٤٢٩ ك

٤ 

أعلم بالمواثيق العالمية 
بحقوق اإلنسان التي 

إنضمت إليها المملكة 
 ٥٤٫٧ ٢٦٫٣ ١٩٫٠ % العربية السعودية

٢٥ ٠٫٧٨١ ١٫٦٤ 

 ٠٫٢١٤ ٢٫٥٥ المتوسط العام

  



 

 

١٩٩  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 :مجتمعهم لوعي الطالب بحقوق اإلنسان واالنتماء والوالء الوطني  -٢
الخــاص بمحــور وعــي الــشباب بحقــوق      ) ١٢ (  رقــميتــضح مــن تحليــل بيانــات جــدول    

اإلنـــسان فيمـــا يتـــصل باالنتمـــاء والـــوالء الـــوطني أن انتمـــاء الـــشباب للـــوطن بدرجـــة قويـــة   
 من أهم االحتياجات اإلنـسانية األساسـية التـي    يعتبر يتعلق باألرض والوطن وهو     واالنتماء

 وهذا يتفق مع نظرية المواطنـة التـي تـرى أن     من وجهة نظر الشباب     تبعث على االستقرار    
ــوطن مــن حقــوق للمــواطنين ويتفــق مــع دراســة             االنتمــاء والــوالء هــو مقابــل مــا يقدمــه ال

)(Goldberg )عور الـوالء واالنتمـاء للـوطن وبـين تعلـيم حقـوق اإلنـسان         التي ربطت بين شـ )١
 التـي أكـدت علـى حـب الفـرد لوطنـه فـي مرحلـة الـشباب فـي                     )٢ ()الـصانع ( ويتفق مع دراسة    

كما اتضحت مشاعر السرور واالبتهاج نتيجـة       . المجتمع السعودي واعتزازه باالنتماء إليه    
 و يجنبــان المجتمــع مــشاعر القلــق للــشعور بــاألمن واألمــان ألنهمــا يبحثــان عــن االســتقرار 

والخوف فالحاجة إلى األمان حسب نظرية ماسلو من الحاجـات األساسـية وهـذه النتيجـة            
علـى الدولـة   ( تتفق أيضا مع وعي الشباب بحقهم باألمن في الوطن والذي اتضح فـي عبـارة           

ن الـشباب  وفـي هـذا داللـة علـى أ    ) توفير األمن لجميـع المـواطنين والمقيمـين علـى أقاليمهـا           
 .يشعر باألمن في المملكة ويرى فيه حق من حقوقه األساسية

 للصالح العام مـن قبـل الـشباب والـسعي علـى الحفـاظ علـى            اًكما تبين أن هناك سعي    
 الــشعور تــم الوطنيــة وهــذاوتبــين انهــم يــشعرون بــالفخر بــالمنجزات . الممتلكــات العامــة

ــصغر ســواء مــن خــالل األســرة أو المدرســة       ــذ ال  أو منظمــات المجتمــع األخــرى   غرســه من
وكذلك ألن المواطن يرى أن لديه حقوق وامتيازات كما سبق أن ذكرنا والتي اتضحت في       
مــواد نظــام الحكــم للمملكــة العربيــة الــسعودية وأيــضا يعطــي ذلــك داللــة قويــة علــى أن        
الــشباب فــي المملكــة لــديهم فخــر بكــونهم ســعوديين بغــض النظــر عــن المنطقــة التــي      

وذلــك نــابع مــن الــوالء واالنتمــاء للــوطن ألن المنجــزات التــي يحققهــا الــوطن  . هــاينتمــون إلي

                                                            

(١)  Goldberg, Jennifer, The Impact of Human Rights Education on Student Attitude and Behaviors, 

٢٠٠٨. 

مرجــع الــصانع، عمــر، دراســة تحليليــة لكتــاب التربيــة الوطنيــة المقــرر علــى طــالب الــصف الثــاني الثــانوي،      )٢(
 . سابق



 

 

٢٠٠
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

ن الـشباب يـشعرون     أكمـا اتـضح     . يستفيد منهـا جميـع أفـراد المجتمـع واألجيـال الالحقـة            
بالضيق عندما يسمعون مـا يـسئ إلـى وطـنهم ولعـل وجـود اإلعـالم المفتـوح يجعـل الفـرد                       

 التــراث الثقــافي متقــارب فــالمجتمع الــسعودي  وبمــا ان. يتلقــى كــل مــا هــو ســلبي وايجــابي  
يتميز بايدلوجية عامة في كل مناطق المملكة وهذا التجانس أسهم فـي اتحـاده والرغبـة      
فــي المحافظــة علــى تراثــه والحفــاظ علــى الهويــة التــي هــي إحــدى مظــاهر المواطنــة وهــذا        

فـي التمـسك بالجـذور     لدى الـشباب  اً التي ترى أن هناك تردد)١ ()عامرال( يتعارض مع دراسة  
 .وانه في حالة صراع بين التيارات الفكرية المتعددة واالنفتاح الذي يعيشه

ن لدى الشباب رغبة في نشر مفاهيم التسامح والـسالم ولـديهم القـدرة علـى                أوتبين  
ذلــك وهــذا يتفــق مــع نظريــة المواطنــة العالميــة التــي تركــز علــى نــشر مفــاهيم التــسامح        

بر ــــــــــــفــات األخــرى، واتــضح أن العــيش بالمملكــة واإلقامــة بهــا يعتوالــسالم واحتــرام الثقا
ل الخيـارات لـدى الـشباب لمـا يتمتعـون بـه مـن حقـوق فهـم قـد حـصلوا علـى فـرص                           ضـــــــأف

ــه وهــذا يعــزز شــعور          ولعــل أعالهــا فرصــة إكمــال التعلــيم الجــامعي كــال فــي مكــان إقامت
 .االنتماء والوالء للوطن

                                                            

 .سابق  مرجع،السعودي الشباب لدى المواطنة مفهوم على ثقافيال االنفتاح ،آثر  العامر، عثمان )١(



 

 

٢٠١  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 )١٢(جدول رقم 
 مفردات عينة الدراسة على عبارات محور وعى الشباب بحقوق اإلنسان فيما باتإجا

  والوالء الوطني لمجتمعهم مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقةباالنتماءيتصل 
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 ١ ٣٤ ١٧٤ ٢٠٤٩ ك
يزداد إنتمائي للوطن عند 
 ١٫٥ ٧٫٧ ٩٠٫٨ % حصولي على حقوقي

١ ٠٫٣٥٥ ٢٫٨٩ 

 ١١١ ١٩٥ ١٩٥١ ك

١٠ 
أشعر بالسرور عندما 
     أحس باألمن واآلمان في

 ٤٫٩ ٨٫٦ ٨٦٫٤ % وطني
٢ ٠٫٤٩٩ ٢٫٨٢ 

 ٩٤ ٢٧٥ ١٨٨٨ ك

٥ 
الحفاظ على الممتلكات 
العامة أمر يهم المجتمع 

 ٤٫٢ ١٢٫٢ ٨٣٫٧ % كله
٠٫٤٩٦ ٢٫٧٩ 

٣ 
 
 

 ٧٤ ٣٤٩ ١٨٣٤ ك

٤ 
أشعر بالفخر عندما 

أسمع عن منجزات في 
 ٣٫٣ ١٥٫٥ ٨١٫٣ % وطني

٤ ٠٫٤٨٧ ٢٫٧٨ 

 ٥ ٦٩ ٤٤٨ ١٧٤٠ ك
أتضايق عندما أسمع ما 

 ٣٫١ ١٩٫٨ ٧٧٫١ % يسئ إلى وطني
٥ ٠٫٥٠٣ ٢٫٧٤ 

 ٤ ١٥٨ ٤٢٥ ١٦٧٤ ك
أشعر بالفخر بأني مواطن 

 ٧٫٠ ١٨٫٨ ٧٤٫٢ % عوديس
٦ ٠٫٦٠١ ٢٫٦٧ 

 ٢٠٨ ٥٨٩ ١٤٦٠ ك

١١ 
أسعى للحفاظ على 

التراث الثقافي والهوية 
 ٩٫٢ ٢٦٫١ ٦٤٫٧ % الوطنية

٧ ٠٫٦٥٧ ٢٫٥٥ 

 ٨ ١٧٢ ٧٥٩ ١٣٢٦ ك
أتمسك في القيم 

 ٧٫٦ ٣٣٫٦ ٥٨٫٨ % المستمدة من مجتمعي
٨ ٠٫٦٣٤ ٢٫٥١ 

 ١٢٣ ٩٢٩ ١٢٠٥ ك

٢ 
 مفاهيم أستطيع نشر

التسامح والسالم في 
 ٥٫٤ ٤١٫٢ ٥٣٫٤ % وطني

٩ ٠٫٥٩٩ ٢٫٤٨ 

 ٥٦٨ ٧٢٣ ٩٦٦ ك
٦ 

لدي استعداد لالنتقال 
 ٤٣٫٢ ٣٢٫٠ ٤٢٫٨ % للعمل في أي بلد أخر

١٠ ٠٫٨٠٦ ٢٫١٨ 
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 ٩٧٩ ٥٨٩ ٦٨٩ ك
٨ 

أشعر بأن دوري غير هام 
 ٤٣٫٤ ٢٦٫١ ٣٠٫٥ % في المجتمع

١٢ ٠٫٨٥٠ ١٫٨٧ 

 ١١٧٢ ٥١٨ ٥٦٧ ك
 أفكر بالهجرة إلى بلد أخر ١٢

% ٥١٫٩ ٢٣٫٠ ٢٥٫١ 
١٤ ٠٫٨٣٦ ١٫٧٣ 

 ٠٫٢٢٥ ٢٫٤٢ المتوسط العام

 :وعي الطالب بحقوق اإلنسان والشعور بالمسئولية االجتماعية   -٣

الخـــاص بمحـــور وعـــي الـــشباب بحقـــوق ) ١٣(يتـــضح مـــن تحليـــل بيانـــات جـــدول رقـــم 
ــا يتـــ  ــة ان  اإلنـــسان فيمـ وعـــي الـــشباب باالتجاهـــات  صل بالـــشعور بالمـــسؤولية االجتماعيـ

الحديثة التي تـرى أن تنميـة المجتمـع هـو مـسؤولية مـشتركة بـين المـواطنين والدولـة و أن                       
 المملكــة لفتــرة مـن زمــن بــدأ يتراجــع و أصــبح كــل مــواطن  تبنتــه الــذيمفهـوم دولــة الرفــاه  

ــه هــو الموضــوع األ    اًشــريك ــة ألن ــة التنمي ساســي لهــا و المــشارك فــي حــدوثها و     فــي عملي
 حــق و بــذلك فــإن الدولــة هــي التــي تخــضع اإلطــار القــانوني عائــدها ، فالتنميــةالمــستفيد مــن 

لعمليــة التنميــة و تنفــذ سياســتها و تــوزع عوائــدها بــل إن مــن أهــم المبــادئ و األســس التــي 
مييــز بــين  تقــوم عليهــا التنميــة المــشاركة و إعطــاء حقــوق اإلنــسان فــي المجتمــع دون ت    

الفئات المجتمعية و بالتالي تدعيم المواطنة الفعالة بما فيها من حقـوق و واجبـات، وتبـين                 
يمــان بــأن المرافــق العامــة حــق مــشترك للجميــع يــستفيد منهــا كمــا   إن الــشباب لــديهم أ

ن الشباب لـديهم وعـي بأهميـة المـشروعات التـي فيهـا              أ تبين   كما. اآلخرونيستفيد منها   
ــة        صــالح للمجتمــع و  ــة التفاعلي ــى حــسب نظري ــى ذلــك أن تلــك المــشروعات عل يؤكــد عل
شارت أو. يجابي التي يتم تقديمها للمجتمع من رموز التنمية و التغيير اإل      اًالرمزية تمثل رمز  

ن الــشباب لــديهم معرفــة و وعــي بالواجبــات و أيــضا لــديهم التــزام بــأداء هــذه    ألــى إالنتــائج 



 

 

٢٠٣  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

ــدل علــى ارتفــ      ــوطن ممــا ي ــة   الواجبــات نحــو ال اع مــستوى الــشعور بالمــسؤولية االجتماعي
لــديهم و الشــك أن تأديــة الواجبــات و االلتــزام بهــا وهــذا الــشعور نــابع مــن منطلــق دينــي و   
شرعي الذي يجعـل الثـواب و األجـر هـو جـزاء مـن يـساعد اآلخـرين و مـن منطلـق التنـشئة                        

 و لعــل ، االجتماعيــة فــي المجتمــع الــسعودي التــي تــدعو إلــى مــد يــد العــون لكــل محتــاج          
األنــشطة و البــرامج التــي تمــارس فــي الجامعــات هــي مــن العوامــل التــي دعمــت اإلحــساس  

 التـي أكـدت علـى أن التـدخل          )١ ()محمـود (بالمسؤولية لـديهم و هـذا مـا توصـلت إليـة دراسـة               
و هذا يؤكـد علـى      . المهني يؤدي إلى تنمية ثفافة المواطنة من خالل المسؤولية االجتماعية         

 .طنة بحقوق اإلنساناوملعالقة مفهوم ا
كما أن الشباب يركز على دور الحكومة و مسؤوليتها فـي حـل مـشكالت المجتمـع                  
بالرغم من أن آثار المشكالت ال تؤثر علـى الدولـة فقـط وإنمـا علـى المجتمـع بأسـره و هـذا                        
يتفـــق مـــع نظريـــة النـــسق التـــي تـــرى أن الـــشباب إذا كـــان لـــديهم وعـــي و علـــم بـــالحقوق   

 .ن مستوى المواطنة لديهم عالٍأ ناتج عن وممارستها يكون

                                                            

 بحــث منــشور فــي  ،مؤســسات المجتمــع المــدني ونــشر ثقافــة حقــوق اإلنــسان   ، محمــود عبــد المقــصود  •
 ، الجــزء الثالــث ، العــدد الثالــث والعــشرين  ،مجلــة دراســات فــي الخدمــة االجتماعيــة والعلــوم اإلنــسانية   

 .٢٠٠٧،  جامعة حلوان،القاهرة 



 

 

٢٠٤
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

 )١٣(جدول رقم 
 مفردات عينة الدراسة على عبارات محور وعى الشباب بحقوق اإلنسان فيما إجابات

 يتصل بالشعور بالمسئولية االجتماعية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
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١ ٤٥ ٢٨٩ ١٩٢٣ ك
٢ 

أرى أن تنمية المجتمع مسؤولية كل 
 ٢٫٠ ١٢٫٨ ٨٥٫٢ % الحكومة والمواطن

١ ٠٫٤٢٤ ٢٫٨٣ 

 ٤ ١٢٩ ٣٣١ ١٧٩٧ ك
أرى أن تنمية المجتمع مسؤولية كل 

 ٥٫٧ ١٤٫٧ ٧٩٫٦ % مواطن ومقيم
٢ ٠٫٥٥٤ ٢٫٧٤ 

 ٦ ١١٣ ٣٦٣ ١٧٨١ ك
الحفاظ على المرافق العامة أمر يهم 

 ٥٫٠ ١٦٫١ ٧٨٫٩ % المجتمع كله
٣ ٠٫٥٤١ ٢٫٧٤ 

 ٣ ٩٢ ٥٧٢ ١٥٩٣ ك
أسعى إلنجاح المشروعات التي فيها صالح 

 ٤٫١ ٢٥٫٣ ٧٠٫٦ % المجتمع
٤ ٠٫٥٥٢ ٢٫٦٧ 

 ٥٨ ٦٩٢ ١٥٠٧ ك

 التزم بواجباتي نحو وطني ١ ٢٫٦ ٣٠٫٧ ٦٦٫٨ %
% ٢٫٦ ٣١٫١ ٦٦٫٢ 

٥ ٠٫٥٣٠ ٢٫٦٤ 

 لدي القدرة على أداء مسؤولياتي بنجاح ٥ ٦٤ ٧٠٢ ١٤٩١ ك
% ٢٫٨ ٣١٫١ ٦٦٫١ 

٧ ٠٫٥٣٨ ٢٫٦٣ 

 أشعر بمسؤولياتي نحو اآلخرين ٨ ١١٨ ٦٤١ ١٤٩٨ ك
% ٥٫٢ ٢٨٫٤ ٦٦٫٤ 

٨ ٠٫٥٨٥ ٢٫٦١ 

 أتحمل أي عمل يسند إلى ٧ ٨٢ ٧٤٣ ١٤٣٢ ك
% ٣٫٦ ٣٢٫٩ ٦٣٫٤ 

٩ ٠٫٥٦٠ ٢٫٦٠ 

 ٩ ١٥٢ ١٠٧٢ ١٠٣٣ ك
أستطيع التغلب على أي مشكالت 

 ٦٫٧ ٤٧٫٥ ٤٥٫٨ % تواجهني في الحياة
١١ ٠٫٦١١ ٢٫٣٩ 

أهتم بمتابعة وسائل اإلعالم المختلفة  ١١ ٢٥٧ ٩٢٥ ١٠٧٥ ك
 ١١٫٤ ٤١٫٠ ٤٧٫٦ % للتعرف على األحداث الجارية في المجتمع

١٢ ٠٫٦٧٨ ٢٫٣٦ 

 ٢ ٦٥٥ ٧٥٩ ٨٤٣ ك
أرى أن تتولي الحكومة وحدها مسؤولية 

 ٢٩٫٠ ٣٣٫٦ ٣٧٫٤ % حل المشكالت المجتمعية
١٣ ٠٫٨١١ ٢٫٠٨ 

 ٠٫٢٥٧ ٢٫٥٧ المتوسط العام

 



 

 

٢٠٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 :وعي الشباب بحقوق اإلنسان فيما يتصل بالمشاركة   -٤
 الخــاص بمحــور وعــي الــشباب بحقــوق   ) ١٤( يتــضح مــن تحليــل بيانــات الجــدول رقــم    

دراك الشباب قيمة وأهميـة العمـل التطـوعي         إاإلنسان فيما يتصل بالمشاركة حيث تبين       
ــة          ــد خدمــة المجتمــع وتنمي ــرات وشــغل وقــت الفــراغ بمــا يفي ــة فــي إكــساب الخب المتمثل
ــة          ــة المواطنــة حيــث ينظــر إليهــا كمواطن ــه نظري الحــس االجتمــاعي وهــذا مــا تنطــوي علي

 الـذي أكـدت علـى       )١ ()محمـد (  النتـائج مـع دراسـة        إيجابية أو مواطنة مجتمعية واتفقت هذه     
وجود عالقة إيجابية بين مشاركة الطالب باألنـشطة التطوعيـة وتنميـة الـوعي بالمواطنـة                 

وفــي هــذا داللــة علــى أن لهــؤالء الــشباب دور إيجــابي فــي الحيــاة بأبعادهــا المختلفــة  . لــديهم
الت التي تؤثر على الوطن     ولعل اإلصالح في الوطن يتمثل في دعم الحق ومواجهة المشك         

ن لدى الشباب مساهمة في     أ تبين   كما. أشكالهمكاإلرهاب والمخدرات والفساد بكافة     
كل ما يـدعو الحتـرام الحريـات واآلراء وفـي هـذا داللـة علـى مـشاركة الـشباب فـي تـدعيم             
ونشر ثقافة الحقوق حيث تمكن من الحصول عليها وممارستها وبالتـالي المـساهمة فـي                

ن الــشباب يمتلكــون مهــارة التفــاوض مــع اآلخــرين و هــي إحــدى مهــارات  أواتــضح نــشرها، 
الحوار التي اكتسبها الشباب الجامعي ودعمتهـا الـسياسة االجتماعيـة مـن خـالل دورات                
الحوار الموجهـة مـن خـالل مركـز الملـك عبـدالعزيز للحـوار الـوطني فـي المملكـة العربيـة                   

 .السعودية
خرين بالنسبة للشباب لم يصل إلـى الدرجـة المرجـوة           واتضح أن الدفاع عن حقوق اآل     

ولعل ذلك يعود كما ذكـر أفـراد العينـة بـأن معرفتهـا محـدودة بـالمواثيق الخاصـة بحقـوق                 
اإلنـسان أو المنظمــات الداعمـة لهــا وأيــضا المـشاركة فــي المناسـبات والفعاليــات الوطنيــة     

تتفـق مـع ميـولهم فلـذلك        محدودة ألنه ربما لم تفعل بطريقة تشبع احتياجات الـشباب و          
وبـالرغم مــن إيمـان الــشباب بأهميـة وقيمــة    . يكـون أحيانـا مــشارك وأخـرى مــشاهد فقـط    

التطـوع إال أن هنــاك معوقـات تحــول دون العمــل التطـوعي فــي المجتمـع الــسعودي بــصفة     

                                                            

المــشاركة فــي األنــشطة التطوعيــة وعالقتهــا بتنميــة المواطنــة لــدى الــشباب     ،  عــاطف خليفــة ،محمــد   )١(
 .، مرجع سابقالجامعي



 

 

٢٠٦
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

معوقـات متعلقـة بـالمجتمع     )٢ ()Home  ()١ ()الدوسـري ( عامة والتـي أبرزتهـا الدراسـات منهـا     
م الــوعي الكــافي بــين أفــراد المجتمــع بأهميــة التطــوع واألهــداف التــي يــسعى إلــى  منهــا عــد
واعتقـاد  . فثقافة التطوع متدنية بشكل كبير في كثير من المجتمعـات العربيـة         . تحقيقها
وعدم بث روح التطوع بين أبناء      . ن التطوع مضيعة للوقت والجهد وغير مطلوب      أالبعض ب 

ــىإالمجتمــع منــذ الــصغر، باإلضــافة    ــوائح وتنظيمــات واضــحة تــنظم العمــل     ل  عــدم وجــود ل
 .التطوعي وتحميه

 )١٤(جدول رقم 
 مفردات عينة الدراسة على عبارات محور وعى الشباب بحقوق اإلنسان فيما إجابات

 يتصل بالمشاركة مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
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 ٦٨ ٦٢٦ ١٥٦٣ ك
٥ 

أدرك قيمة وأهمية العمل 
 ٣٫٠ ٢٧٫٧ ٦٩٫٣ % التطوعي

١ ٠٫٥٣٣ ٢٫٦٦ 

 ٦٨ ٨١٨ ١٣٧١ ك
٦ 

أساهم بالمال لمساعدة 
 ٣٫٠ ٣٦٫٢ ٦٠٫٧ % المحتاجين

٢ ٠٫٥٥٢ ٢٫٥٨ 

 ١٣٤ ٧٢٠ ١٤٠٣ ك

٧ 
أساهم في كل مايدعو 

واآلراء الحترام الحريات 
 الشخصية

% ٥٫٩ ٣١٫٩ ٦٢٫٢ 
٣ ٠٫٦٠٤ ٢٫٥٦ 

 ١٩٠ ١٠٤٥ ١٠٢٢ ك
٤ 

عندي مهارة في التفاوض 
 ٨٫٤ ٤٦٫٣ ٤٥٫٣ % مع اآلخرين

٤ ٠٫٦٣٣ ٢٫٣٧ 

 ٢٥٨ ٩٤٠ ١٠٥٩ ك
٣ 

أشارك في كل ما يؤدى 
 ١١٫٤ ٤١٫٦ ٤٦٫٩ % لإلصالح في وطني

٥ ٠٫٦٧٧ ٢٫٣٥ 

                                                            

كليــة ، الريــاض ،رســالة ماجــستير غيــر منــشورة ، معوقــات الجهــود التطوعيــة ،  حمــود أمــل، الدوســري )١(
 .٢٠٠٥، الخدمة االجتماعية

(٢) Home, ٢٠٠٨  



 

 

٢٠٧  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 
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 ٣٤٥ ٩٣٧ ٩٧٥ ك

٩ 
رة اهتمام يمكنني إثا

اآلخرين للحصول على 
 حقوقهم بطريقة مشروعة

% ١٥٫٣ ٤١٫٥ ٤٣٫٢ 
٠٫٧١٢ ٢٫٢٨ 

٦ 

 ٢٩٤ ١٠٥٢ ٩١١ ك
٨ 

لدي مهارة في الدفاع عن 
 ١٣٫٠ ٤٦٫٦ ٤٠٫٤ % حقوق اآلخرين

٧ ٠٫٦٧٨ ٢٫٢٧ 

 ٣٩٧ ٨٥٢ ١٠٠٨ ك
١ 

أشارك في االحتفاالت في 
 ١٧٫٦ ٣٧٫٧ ٤٤٫٧ % األعياد والمناسبات الوطنية

٨ ٠٫٧٤١ ٢٫٢٧ 

 ٣٦٣ ٩٥٤ ٩٤٠ ك

١٠ 
لدي المهارة في قيادة 
اآلخرين بالطريقة التي 

 ترضيهم
% ١٦٫١ ٤٢٫٣ ٤١٫٦ 

٩ ٠٫٧١٦ ٢٫٢٦ 

 ٦٠٤ ٧٨٣ ٨٧٠ ك
١٢ 

اهتم بكل ما يؤدي 
 ٢٦٫٨ ٣٤٫٧ ٣٨٫٥ % للمساواة بين الرجل والمرأة

١٠ ٠٫٨٠٠ ٢٫١٢ 

 ٥٩٧ ٨٩٢ ٧٦٨ ك

٢ 
وع للعمل في أبادر بالتط

الجمعيات والمؤسسات 
 الخيرية

% ٢٦٫٥ ٣٩٫٥ ٣٤٫٠ 
١١ ٠٫٧٧٤ ٢٫٠٨ 

 ١٥٦٥ ٢٤٦ ٤٤٦ ك
١١ 

لدي عضوية في إحدى 
 ٦٩٫٣ ١٠٫٩ ١٩٫٨ % الجمعيات األهلية

١٢ ٠٫٨٠٣ ١٫٥٠ 

 ٠٫٣٦٠ ٢٫٢٨ المتوسط العام

 :صحة فروض الدراسة : ثالثاً 
وجـد عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـين وعـي الـشباب بحقـوق اإلنـسان                   ت) ١: (الفرضية      

 .واالنتماء والوالء الوطني لديهم
للتعــرف علــى العالقــة بــين وعــي الــشباب بحقــوق اإلنــسان واالنتمــاء والــوالء الــوطني      
لــديهم اســتخدمت الباحثتــان معامــل ارتبــاط بيرســون لتحديــد طبيعــة العالقــة بــين وعــي      

 :واالنتماء والوالء الوطني لديهم وجاءت النتائج كالتالي الشباب بحقوق اإلنسان 



 

 

٢٠٨
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

اتـضح وجـود عالقـة طرديـة ذات        ) ١٥( من خالل النتـائج الموضـحة فـي الجـدول رقـم                   
 فأقل بين وعي الشباب بحقـوق اإلنـسان واالنتمـاء والـوالء             ٠٫٠١داللة إحصائياً عند مستوى     

اب بحقوق اإلنـسان زاد االنتمـاء والـوالء      الوطني لديهم حيث يتضح أنه كلما زاد وعي الشب        
توجـد عالقـة    (الوطني لديهم وعليه وبناء على هـذه النتيجـة نقبـل الفـرض الـذي يـنص علـى                    

 ).ذات داللة إحصائية بين وعي الشباب بحقوق اإلنسان واالنتماء والوالء الوطني لديهم 
 )١٥(الجدول رقم 
قة بين وعي الشباب بحقوق اإلنسان نتائج معامل ارتباط بيرسون لتحديد طبيعة العال

 واالنتماء والوالء الوطني لديهم

 المحور
معامل ارتباط 
 بيرسون

الداللة 
 اإلحصائية

 وعي الشباب بحقوق اإلنسان

وعي الشباب بحقوق اإلنسان فيما يتصل باالنتماء والوالء 
 الوطني لمجتمعهم

٠٫٠٠٠ ٠٫٣١٣ 

ــة إحــص  ) ٢: (الفرضــية ائية بــين وعــي الــشباب بحقــوق اإلنــسان    توجــد عالقــة ذات دالل
 .والمسئولية االجتماعية لديهم

للتعــرف علــى العالقــة بــين وعــي الــشباب بحقــوق اإلنــسان والمــسئولية االجتماعيــة      
لــديهم اســتخدمت الباحثتــان معامــل ارتبــاط بيرســون لتحديــد طبيعــة العالقــة بــين وعــي      

 :جاءت النتائج كالتالي الشباب بحقوق اإلنسان والمسئولية االجتماعية لديهم و
يتـضح وجـود عالقـة طرديـة ذات داللـة        ) ١٦(من خالل النتائج الموضحة في جدول رقـم         

 فأقـــل بـــين وعـــي الـــشباب بحقـــوق اإلنـــسان والمـــسئولية       ٠٫٠١ عنـــد مـــستوى  ةإحـــصائي
االجتماعية لديهم حيث يتضح أنه كلما زاد وعي الـشباب بحقـوق اإلنـسان زاد شـعورهم       

توجد ( وعليه وبناء على هذه النتيجة نقبل الفرض الذي ينص على          ،ماعيةبالمسئولية االجت 
عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين وعــي الــشباب بحقــوق اإلنــسان والمــسئولية االجتماعيــة     

 ).لديهم 



 

 

٢٠٩  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 )١٦(الجدول رقم 
نتائج معامل ارتباط بيرسون لتحديد طبيعة العالقة بين وعي الشباب بحقوق اإلنسان 

 جتماعية لديهموالمسئولية اال

 المحور
معامل ارتباط 
 بيرسون

الداللة 
 اإلحصائية

 وعي الشباب بحقوق اإلنسان

وعي الشباب بحقوق اإلنسان فيما يتصل بالشعور 
 بالمسئولية االجتماعية

٠٫٠٠٠ ٠٫٤٨٤ 

توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين وعــي الــشباب بحقــوق اإلنــسان      ) ٣: (الفرضــية
 .ي المجتمع لديهموعالقته بمشاركتهم ف

وعـي الـشباب بحقـوق اإلنـسان وعالقتـه بمـشاركتهم فـي        بـين  للتعرف علـى العالقـة     
المجتمع لديهم استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون لتحديد طبيعة العالقة بين وعي 

ــديهم      ــائج  ،الــشباب بحقــوق اإلنــسان وعالقتــه بمــشاركتهم فــي المجتمــع ل  وجــاءت النت
تضح منه وجود عالقة طردية ذات داللـة إحـصائياً عنـد            االذي   ) ١٧(الموضحة في جدول رقم     

 فأقل بين وعي الشباب بحقوق اإلنسان وعالقته بمشاركتهم في المجتمـع           ٠٫٠١مستوى  
لــديهم حيــث يتــضح أنــه كلمــا زاد وعــي الــشباب بحقــوق اإلنــسان زادت مــشاركتهم فــي    

توجـد عالقـة ذات   (نص علـى    وعليه وبناء على هـذه النتيجـة نقبـل الفـرض الـذي يـ               ،المجتمع
داللــة إحــصائية بــين وعــي الــشباب بحقــوق اإلنــسان وعالقتــه بمــشاركتهم فــي المجتمــع    

 ).لديهم 
 )١٧(الجدول رقم 

نتائج معامل ارتباط بيرسون لتحديد طبيعة العالقة بين وعي الشباب بحقوق اإلنسان 
 وعالقته بمشاركتهم في المجتمع لديهم

 المحور
معامل ارتباط 

 نبيرسو
الداللة 
 اإلحصائية

 وعي الشباب بحقوق اإلنسان

 .وعي الشباب بحقوق اإلنسان فيما يتصل المشاركة
٠٫٠٠٠ ٠٫٣٥٩ 

 



 

 

٢١٠
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

وعليـه وبنــاء علـى نتــائج فـروض الدراســة نقـر بــصحة الفـرض الــرئيس للدراسـة والــذي       
 ىتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بـين وعـي الـشباب بحقـوق اإلنـسان ومـستو             (ينص على   

 ). واطنة لديهم الم
 :نتائج الدراسة 

وجـــود عالقـــة طرديـــه ذات داللـــة إحـــصائية بـــين وعـــي الـــشباب بحقـــوق اإلنـــسان    -١
 حيث يتضح أنه كلما زاد وعـي الـشباب          ٠٫٠١واالنتماء والوالء الوطني عند مستوى      

بحقوق اإلنسان زاد االنتماء والوالء الوطني لديهم وعليه وبناء علـى هـذه النتيجـة               
فرض الذي ينص على وجود عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـين وعـي الـشباب                  نقبل ال 

 .بحقوق اإلنسان واالنتماء والوالء الوطني لديهم
 فأقـل بـين وعـي الـشباب      ٠٫٠١وجود عالقة طرديه ذات داللة إحصائياً عند مستوى           -٢ 

بحقوق اإلنسان والمـسئولية االجتماعيـة لـديهم حيـث يتـضح أنـه كلمـا زاد وعـي                   
ب بحقوق اإلنسان زاد شعورهم بالمسئولية االجتماعية وعليه وبناء علـى            الشبا

توجـد عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـين      (هذه النتيجة نقبل الفرض الـذي يـنص علـى           
 ).وعي الشباب بحقوق اإلنسان والمسئولية االجتماعية لديهم 

عـي الـشباب    فأقـل بـين و   ٠٫٠١وجود عالقة طرديه ذات داللة إحصائياً عند مستوى           -٣
بحقوق اإلنسان وعالقته بمشاركتهم في المجتمع لديهم حيث يتضح أنه كلما           
زاد وعي الشباب بحقـوق اإلنـسان زادت مـشاركتهم فـي المجتمـع وعليـه وبنـاء                  

توجـد عالقـة ذات داللـة إحـصائية      (على هذه النتيجة نقبل الفرض الذي يـنص علـى           
 ).تهم في المجتمع لديهم بين وعي الشباب بحقوق اإلنسان وعالقته بمشارك

وبناء على نتائج فروض الدراسة نقر بصحة الفرض الرئيس للدراسة والـذي يـنص               -٣
ــين وعـــي الـــشباب بحقـــوق اإلنـــسان     (علـــى  ــصائية بـ ــة إحـ ــة ذات داللـ ــد عالقـ توجـ

 ). ومستوي المواطنة لديهم 

 :توصيات الدراسة 
قـوق اإلنـسان فـي    تفعيل دور الجامعة عن طريق تنفيذ برامج خاصة لنشر ثقافة ح     -

ســتراتيجية التــي تتبناهــا هيئــة حقــوق اإلنــسان وهــذا يتطلــب ضــرورة إقــرار   ضــوء اإل
ثقافــة حقــوق اإلنــسان ضــمن المقــررات ضــمنيا وعقــد المحاضــرات والنــدوات التــي     



 

 

٢١١  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
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تــسهم فــي التعريــف بحقــوق اإلنــسان والمواثيــق والمعاهــدات وخاصــة تلــك التــي     
 .صادقت عليها المملكة العربية السعودية

ضرورة اهتمام أعضاء هيئة التدريس بتشجيع الشباب علـى االشـتراك فـي خدمـة               -
ــراز مــشاركة          ــة المحفــزة فــي ذلــك مثــل إب وطــنهم ومجــتمعهم مــع ضــرب األمثل
العــضو فــي ذلــك أوتبنــي بعــض أعــضاء هيئــة التــدريس برنــامج لخدمــة المجتمــع مــع  

 .بعض الطالب
 الجامعــة لمــشاركة الطــالب فــي  تنميــة الــوالء واالنتمــاء للــوطن عــن طريــق تفعيــل    -

المناســبات الوطنيــة والتركيــز علــى االنتمــاء الــوطني ولــيس القبلــي أو الطـــائفي أو         
العــائلي و تــشجيع الطــالب علــى الــتعلم الــذاتي والتفكيــر الناقــد والمــشاركة فــي          
تكوين المعرفة والتدريس من خالل المشاريع المعرفية ذات األهداف االجتماعية    

 .ةاطنة إلى سلوك فعلى وليست مجرد معارف تلقينيلكي تتحول المو
إقامــة عالقــة بــين الجامعــة و مجلــس المــسؤولية االجتماعيــة لبحــث ســبل تعــاون      -

 .مشترك الستثمار طاقات الشباب
تــــضمين المنــــاهج جوانــــب تطبيقيــــة عــــن طريــــق عمــــل بــــرامج لتنميــــة حــــس     - 

ترشــــيد (كاتــــه المــــسؤولية االجتماعيــــة والمحافظــــة علــــى ثــــروات الــــوطن وممتل 
ــاء عــن طريــق ورش العمــل   ) المرافــق العامــة ، ممتلكــات الجامعــة  ، المــاء،الكهرب

 .الدورات التدريبية 
ــاون       - ــبل التعـ ــة لبحـــث سـ ــة و وزارة الـــشؤون االجتماعيـ ــين الجامعـ ــة بـ ــة عالقـ إقامـ

المــشترك لتوجيــه الــشباب إلــى المؤســسات ذات العالقــة لفــتح قنــوات لممارســة     
 .العمل التطوع

ســتراتيجية الخاصــة التــي تبنتهــا هيئــة حقــوق اإلنــسان والتــي   درة إلــى تنفيــذ اإلالمبــا -
تدعو إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان عن طريق إعداد خطط تنفيذية لهذه البـرامج      

سـتراتيجية تقيـيم قبلـي وتقيـيم مرحلـي      وعمل تقييم لتلك البـرامج التـي تحقـق اإل     
لمقيمــــين و مــــنح الجهــــات لمعرفــــة انعكاســــاته االجتماعيــــة علــــى المــــواطنين وا

المــسؤولة فــي حقــوق اإلنــسان بالمملكــة المزيــد مــن الــصالحيات التــي تكفــل لهــا     
 .المتابعة المستمرة لحقوق اإلنسان



 

 

٢١٢
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

 بها اتوعية جميع أفراد المجتمع باإلجراءات الالزمة والسليمة التي يجب أن يعملو        -
ــاق الـــضرر بهـــم و تحـــصينه      ــة إلحـ ــوقهم أوفـــي حالـ ــاك حقـ ــة انتهـ ــد فـــي حالـ م ضـ

ن إقامة الحدود في المملكـة انتقـاص للحـق بـل إن ذلـك يمثـل                 أالشائعات التي ترى    
 .حماية للحقوق وتطبيق للشريعة

استحداث هيئـة مهمتهـا دعـم المواطنـة بحيـث تكـون هيئـة وطنيـة علـى مـستوى                      -
  .الوطن المملكة العربية السعودية

ين شــعوب العــالم وذلــك  تقــوم بنــشر المواطنــة العالميــة التــي تــدعو إلــى التــسامح بــ    
 :لالعتبارات اآلتية 

 اعتبار التسامح والسالم قيمة كونية تتفق عليها جميع األديان -
 أرضية أخالقية لشريحة واسعة من حقوق اإلنسان -

  حلول لمشكلة اإلرهاب والغلو في العالمىحدإ -
 :في مايليمع االحتفاظ بدعم المواطنة المحلية واالعتزاز بها التي تتحدد أهدافها 

 دعم الوالء واالنتماء الوطني -
 تنمية حس المسؤولية االجتماعية   -
 المشاركة في خدمة الوطن -
 وصـياغتها   اتتبنى تلـك الهيئـة اسـتراتيجية لـدعم المواطنـة تـشترك فـي تـشكيله                  -

 .جميع مؤسسات المجتمع
 

@  @   @ 
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 :المراجع 
 ، الريـاض  ،خطـاب الملكـي الـسعودي توثيـق وتحليـل            حقوق اإلنسان فـي ال     ، عبلة وآخرون    ،إبراهيم   •

 .وزارة اإلعالم السعودية

 . مطبعة البان، بيروت ، لسان العرب ،)  م ١٩٩٤ ( ،ابن منظور  •

 مكتبــة زهــراء ، القــاهرة ،الخدمــة االجتماعيــة فــي المجــال التعليمــي   )  م ٢٠٠٢(  مــاهر ،أبــو المعــاطي  •

 .الشرق

لية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحـدة والوكـاالت الدوليـة        الحماية الدو  ،حمد  أ ،أبو الوفا    •

 . دار النهضة العربية، القاهرة ،المتخصصة 

مؤسـسات المجتمـع المـدني ونـشر     )  م ٢٠٠٧(  صافيناز محمد ونجاة محمـود عبـد المقـصود        ،أبو زيد    •

 ، والعلوم اإلنـسانية   بحث منشور في مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية       ،ثقافة حقوق اإلنسان    

 . جامعة حلوان، القاهرة ، الجزء الثالث ،ن والعدد الثالث والعشر

 . دار العدوى، عمان ،مشكالت معاصرة )  م ١٩٨٣(  يوسف ،أبو شوشة  •

  م ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لعام  •

  م ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  •

  م ١٩٩٠ق اإلنسان لعام إعالن القاهرة حول حقو •

 دراســة فــي  ،تطــوير جامعــة الــدول العربيــة فــي مجــال حقــوق اإلنــسان    )  م ٢٠٠٧(  حمــد ،آل رشــيد  •

 كليـــة االقتـــصاد ، القـــاهرة ، رســـالة ماجـــستير غيـــر منـــشورة ،المبـــادرات الرســـمية للـــدول األعـــضاء 

 . جامعة القاهرة،والعلوم السياسية 

 مركـز الملـك   ، الريـاض  ،الـشباب فـي المملكـة العربيـة الـسعودية          )  م   ٢٠٠٥(  أبو بكـر أحمـد       ،باقادر   •

 .فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

 . مكتبة لبنان، بيروت ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية )  م ٢٠٠٣(  أحمد زكي ،بدوي  •

 مطبعـة  ، القاهرة ،حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي     )  م   ١٩٨٥(  عزت   ،البرعي   •

 .العاصمة

 . دار الشروق، القاهرة ،الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان )  م ٢٠٠٩(  محمود ،بسيوني  •

حقــــوق اإلنــــسان فــــي الــــسعودية قــــراءة موضــــوعية لحمــــالت  )  م ٢٠٠٢(  عبــــد المحــــسن ،البكــــر  •

 . دار أشبيليا، الرياض ،التشكيك في المنهج اإلسالمي 



 

 

٢١٤
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

 . دار أشبيليا، الرياض ،حقوق اإلنسان في السعودية )  م ٢٠٠٢( ريم  عبدالمحسن عبدالك،البكر  •

التعلـــيم األساســـي ومفـــاهيم حقـــوق اإلنـــسان دراســـة اجتماعيـــة تحليليـــة )  م ٢٠٠٦( البوســـعيدي  •

 بحـث منـشور فـي مجلـة     ، سلطنة عمان ،لمضامين كتب اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسي    

 . جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي ، الكويت ،بية دراسات الخليج والجزيرة العر

 . دار المناهل اللبناني، بيروت ،الحريات العامة وحقوق اإلنسان )  م ١٩٩٨(  عيسى ،بيرم  •

 . دار النفائس، لبنان ،مشكالت المراهقة والشباب )  م ١٩٩٧(  جودت ،جابر •

 . داء الوفاء،سكندرية  اإل،المشكالت االجتماعية )  م ٢٠٠٣(  جبارة عطية ،جبارة  •

 . دار النهضة العربية، بيروت ،المجتمع الثقافة الشخصية )  م ١٩٨٤(  عبدالرازق ي عل،جلبي •

 . النهضة العربية، القاهرة ، دروس في المدخل للعلوم القانونية ،)  م ١٩٧٩(  نعمان ،جمعة  •

ل حقوق اإلنـسان فـي المملكـة    التقرير األول عن أحوا)  م ٢٠٠٦( الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان     •

 . الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، المملكة العربية السعودية ،العربية السعودية 

مدى انسجام األنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق   )  م   ٢٠٠٧( الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان      •

 . اإلنسان الجمعية الوطنية لحقوق، المملكة العربية السعودية ،اإلنسان الرئيسية 

ــة حجــازي، • ــة ،) م٢٠٠٠( آمن ــة مطــابع ، القــاهرة الحــديث، العــصر فــي المــصرية الوطني  المــصرية الهيئ

  .للكتاب  العامة

 جامعة اإلمام محمد بـن سـعود    ، الرياض   ،حقوق اإلنسان في اإلسالم     )  م   ٢٠٠٠(  سليمان   ،الحقيل   •

 .اإلسالمية

ــة   )  م ٢٠٠٨(  ســعيد ،حمــدان  • ــدى الــشباب فــي ظــل تحــديات       دور األســرة فــي تنمي قــيم المواطنــة ل

سـرة الـسعودية والتغيـرات      األ(  بحـث منـشور فـي الملتقـى العلمـي            ،العولمة رؤية اجتماعيـة تحليليـة     

 . الجمعية السعودية لعلم االجتماع والخدمة االجتماعية،الرياض ) المعاصرة 

 . مركز الكتاب للنشر،رة  القاه، حقوق اإلنسان في القرآن الكريم ،)  م ١٩٨٨(  عمر ،حمزة  •

 . دار العلم للماليين، بيروت ، لبنان ،قاموس التربية ) م ١٩٨١(  محمد ،الخولي  •

 . دار البشير، عمان ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ،)  م ١٩٩٧(  فتحي ،الدريني  •

 .دار عالم الكتب، القاهرة ،العولمة والمواطنة ،)  م٢٠٠٩ ( محمد،درويش •

 ،اآلثــار الــسلبية الســتخدام االنترنــت علــى الفتــاة فــي المرحلــة االجتماعيــة )  م ٢٠١٠(  هــدى ، الــدغيري •

 . كلية الخدمة االجتماعية، جامعة األميرة نورة ،رسالة ماجستير غير منشورة 



 

 

٢١٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 ،الريـاض ،رسالة ماجـستير غيـر منـشورة        ،معوقات الجهود التطوعية     ) ٢٠٠٥( حمود    أمل ،الدوسري •

  .جتماعية الخدمة االكلية

حقــوق اإلنــسان وحرياتــه األساســية فــي الــشريعة اإلســالمية والقــانون  )  م ٢٠٠٥(  صــالح ،الراجحــي  •

 . مكتبة العبيكان، الرياض ،الوضعي 

 .لبنان مكتبة ، بيروت ، الصحاح مختار ،)م ١٩٩٥ (، بكر بيأ بن محمد الرازي، •

 .ار ضياء للطباعة والنشر، عمان، أساليب البحث العلمي، د)٢٠٠٤(ربحي عليان، عثمان غنيم  •

 ،ممارسة الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب وقضاياهم )  م ٢٠٠٦(  عبد المنصف   ،رشوان   •

 . المكتب الجامعي الحديث،اإلسكندرية 

 ،ممارســــة الخدمــــة االجتماعيــــة فــــي مجــــال رعايــــة الــــشباب   )  م ٢٠٠٦(  عبــــد المنــــصف ،رشــــوان  •

 .اإلسكندرية

 دار الفكـر  ، دمـشق  ، حقوق اإلنـسان فـي الـوطن العربـي           ،)  م   ٢٠٠٢(  وعدنان حسين    حمدأ ،الرشيد   •

 .المعاصر

تعلـيم الخدمـة االجتماعيـة الدوليـة وتنميـة          )  م   ٢٠٠٧(  محمـد وأحمـد مرعـي        عبد الونيس  ،الرشيدي   •

 بحــث منـشور فـي مجلــة دراسـات فـي الخدمــة     ،ثقافـة حقـوق اإلنــسان لـدى القـائمين عليــه فـي مـصر       

ــاني والعــشر  ،ماعيــة والعلــوم اإلنــسانية   االجت  كليــة الخدمــة  ، القــاهرة ، الجــزء الثالــث  ،ن و العــدد الث

 . جامعة حلوان،االجتماعية 

 . مكتبة الوراق، عمان ،علم النفس االجتماعي )  م ٢٠٠٣(  كامل ،الزبيدي  •

كـة اإلسـالمية   مفهوم المواطنـة بـين المحليـة والعالميـة فـي خطـاب الحر        )  م   ١٩٩٩(  عروس   ،الزبير   •

 مكتبة مدبولي   ، الجمعية العربية لعلم االجتماع      ، مركز البحوث العربية     ، بحث منشور    ،في الجزائر   

 . القاهرة،

 . مكتبة األصدقاء، القاهرة ،المدخل إلى رعاية الشباب )  م ١٩٨٩(  نادية ،الزيني  •

 ، القــاهرة ،ب المدرســية الخدمــة االجتماعيــة ورعايــة الــشبا  )  م ١٩٩٣(  حــسين وآخــرون  ،ســليمان  •

 .مكتبة عين شمس

 الحـــديث، الجـــامعى المكتـــب العولمـــة، إلـــى الحداثـــة مـــن االجتماعيـــة التنميـــة ، طلعـــت الـــسروجي، •

 .٣٠٥ ،ص٢٠٠٩ االسكندرية،

 . دار السعيد للطباعة، القاهرة ،الخدمة االجتماعية والبيئة )  م ١٩٩٨(  أحمد وآخرون ،السنهوري  •



 

 

٢١٦
 تنمية وعي الشباب بحقوق اإلنسان لرفع مستوى المواطنة

)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
 هيفاء عبدالرحمن الشلهوب. د  - ارة صالح الخمشيس. د 

 . مطبعة سفير، الرياض ،حقوق اإلنسان في اإلسالم )  م ١٩٩٣(  سيف الدين ،شاهين •

 مؤســـسة ، بيـــروت ،مـــشكالت الـــشباب والمـــنهج اإلســـالمي فـــي عالجهـــا )  م ١٩٨٩(  وليـــد ،شـــبير  •

 .الرسالة

 . االردن، دار اسامة للنشر والتوزيع ،  في ظل العولمة  حقوق اإلنسان،)٢٠٠٦( ،علي،  الشكري  •

 الريـاض  ،نسان في اليهودية والمسيحية واإلسالم مقارنة بالقانون الـدولي      حقوق اإل  ، خالد   ،الشنيبر   •

 .م٢٠٠٩،  مطابع الحميضي،

ــصالح  • حقــوق اإلنــسان فــي القــرآن والــسنة وتطبيقاتهــا فــي المملكــة العربيــة        )  م ٢٠٠٢(  محمــد ،ال

 . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض ،السعودية 

دراســة تحليليــة لكتــاب التربيــة الوطنيــة المقــرر علــى طــالب الــصف الثــاني      )  م٢٠٠٣(  عمــر ،الــصانع  •

 . وزارة التربية والتعليم، الرياض ، بحث منشور في ندوة بناء المناهج ،الثانوي 

 . دار سعاد الصباح للنشر، الكويت ،حقوق اإلنسان في العالم المعاصر )  م ١٩٩٦(  سعاد ،الصباح  •

 . دار السالم، دبي ،) حقوق وحريات (  اإلنسان ،)  م ٢٠٠٤(  عبداهللا ،الصرامي  •

 . دار الكتاب اللبناني، بيروت ١ ج،المعجم الفلسفي ) ت.د(  جميل ،صليبا  •

 . دار الشروق، عمان ،حقوق اإلنسان وحرياته األساسية )  م ٢٠٠٣(  هاني ،الطعيمات  •

 . التوبة،لرياض  ا،حقوق اإلنسان في الحرب والسالم )  م ٢٠٠٢ ( ي عل،الطيار  •

ــد الوهـــاب  ،الظفيـــري  • ــة ، الكويـــت ،الـــسياسة االجتماعيـــة فـــي دولـــة الكويـــت   )  م ٢٠٠٠(  عبـ  جامعـ

 . مجلس النشر العلمي،الكويت 

ــامر  • ــان ،العـ ــدى الـــشباب الـــسعودي      أ، عثمـ ــة لـ ــوم المواطنـ ــى مفهـ ــافي علـ ــاح الثقـ ــر االنفتـ ــة ،ثـ  دراسـ

ــيم    دارســة مقدمــة فــي لقــاء قــادة العمــل الت    ،استكــشافية   ، الباحــة ،ربــوي فــي وزارة التربيــة والتعل

 .٢٠٠٦.المملكة العربية السعودية

 الحقوقيـــة للدراســـات ماعـــت مركـــز،، القـــاهرة،  وواجبـــات حقـــوق المواطنـــة ســـعيد، الحـــافظ عبـــد •

 .٣٠-٢٥ ص  ، ٢٠٠٩، والدستورية

 . عمان،مفاهيم أساسية في علم االقتصاد )  م ١٩٩٩(  إسماعيل وعريقات حربي ،عبد الرحمن  •

خدمـة الجماعــة وتنميـة وعـي الـشباب بحقـوق اإلنــسان      )  م ٢٠٠٥(  شـريف سنوسـي   ،عبـد اللطيـف    •

ــة  ( ــبة تجريبيـ ــة شـ ــوم      ، )دراسـ ــة والعلـ ــة االجتماعيـ ــي الخدمـ ــات فـ ــة دراسـ ــي مجلـ  بحـــث منـــشور فـ

 . جامعة حلوان، القاهرة ، الجزء الثاني ، العدد التاسع عشر ،اإلنسانية



 

 

٢١٧  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 القـاهرة  ، حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والفكر القانوني الغربي   ) م   ١٩٨٢(  محمد   ،عثمان   •

 . دار الشروق،

 . جامعة األمير نايف، الرياض ، نترنتلإلاآلثار األمنية الستخدام الشباب )  م ٢٠٠٤ ( ي عل،عسيري  •

 .للطباعة دار النيل ، المنصورة ،االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان  )٢٠٠٥(، وائل أحمد ،عالم  •

 ،الخدمــــة االجتماعيــــة ورعايــــة الــــشباب فــــي المجتمعــــات اإلســــالمية   )  م ١٩٨٣(  محمــــد ،غبــــاري  •

 . المكتب الجامعي الحديث،اإلسكندرية 

 اإلسـكندرية   ،حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة       )  م   ١٩٩٣(  محمد   ،الغزالي   •

 . دار الدعوة،

 دار ، الريـاض  ، الحداثـة  مـا بعـد    لـى إ الوضـعية  مـن  االجتمـاع  علـم  نظريـات  ،  )٢٠٠٩(عبدالعزيز الغريب، •

 .الزهراء

 مركــز ، بيــروت ،حقــوق اإلنــسان الــرؤى العالميــة واإلســالمية والعربيــة      )  م ٢٠٠٥(  برهــان ،غليــون  •

 .دراسات الوحدة العربية

قة عمل مقدمة إلى ورشة  ور ،التجربة اللبنانية في تدريس مفهوم المواطنة       )  م   ٢٠٠٤(  نمر   ،فريحة   •

 . وزارة التربية والتعليم، مسقط ،عمل المواطنة في المنهج المدرسي 

 ،حقوق اإلنـسان بـين الـنظم القانونيـة الوضـعية والـشريعة اإلسـالمية              )  م   ٢٠٠٥(  عبد الحميد    ،فودة   •

 . دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية 

 .٢٥ بناة األجيال العدد ،كاني الشباب ومشكالت النمو الس)  م ١٩٩٨(  أحمد ،كنعان  •

 مجلة المـستقبل العربـي      ،مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية      )  م   ٢٠٠١(  على خليفة    ،الكواري   •

 .٢٦٤ العدد ٢٣ مركز دراسات الوحدة العربية السنة ،

 .دار الشروق، القاهرة،المواطنة والعولمة )  م ٢٠٠٤(هاني ،لبيب  •

 ٤٢١ العـدد  ، مجلـة الرابطـة   ،ق اإلنسان فـي المملكـة العربيـة الـسعودية         تطبيق حقو  ، أحمد   ،اللهيب   •

 . م٢٠٠٠ مارس / ف فبراير ٣٧السنة 

 بحــث غيــر منــشور لنيــل ،حقــوق اإلنــسان بــين العالميـة والخــصوصية  )  م ٢٠٠٠(  هجيــرة ،محفـوظي   •

بحـوث والدراسـات    معهـد ال ، ة جامعـة الـدول العربيـ   ، القاهرة ،دبلوم الدراسات المعمقة في القانون   

 .العربية
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)دراسة وصفية مطبقة على الجامعات في المملكة العربية السعودية (   
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المشاركة في األنشطة التطوعية وعالقتها بتنمية المواطنة لـدى         )  م   ٢٠٠٨(  عاطف خليفة    ،محمد   •

ــامعي  ــادي والعـــشرون   ،الـــشباب الجـ ــاهرة ، بحـــث منـــشور المـــؤتمر الـــدولي الحـ  كليـــة الخدمـــة ، القـ

 . جامعة حلوان،االجتماعية 

 بحــث منــشور فــي مجلــة  ،وعي وتنميــة ثقافــة المواطنــة  العمــل التطــ ) ٢٠٠٧(  منــال طلعــت ،محمــود  •

 ، القـاهرة  ، الجـزء الثالـث   ، العـدد الثالـث والعـشرين    ،دراسات الخدمة االجتماعية والعلـوم اإلنـسانية    

  . جامعة حلوان،كلية الخدمة االجتماعية 

لمـصرية العامـة    الهيئـة ا ، القـاهرة  ،معجـم العلـوم االجتماعيـة    )  م ١٩٨٥(  إبراهيم وآخرون   ،مدكور   •

 .للكتاب

 المكتـــب ، اإلســـكندرية ،االتـــصال فـــي الخدمـــة االجتماعيـــة  )  م ١٩٩٦(  محمـــد وآخـــرون ،مـــصطفي  •

 .العلمي

تقويم مقررات التربية الوطنية بالمرحلـة اإلعداديـة بـسلطنة عمـان فـي             )  م   ٢٠٠٤(  سيف   ،المعمري   •

 ، جامعـة الـسلطان قـابوس    ،ربيـة   كلية الت، رسالة ماجستير غير منشورة ،ضوء خصائص المواطنة   

 .عمان

النظرية السياسية اإلسالمية في حقوق اإلنسان الـشرعية    )  م   ١٩٩٢( حمد وسامي الوكيل    أ ،مفتي   •

 . دار الخليج، جدة ،

 ورقـة عمـل مقدمـة إلـى ورشـة عمـل المواطنـة         ،تعليم القيم اإلنسانية والمواطنـة      )  م   ٢٠٠٤( ناريان   •

 . وزارة التربية والتعليم، مسقط ،في المنهج الدراسي 

 .النظام األساسي للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان •

 ٢٧/٨/١٤١٢ وتاريخ ٩٠/النظام األساسي للحكم الصادر باألمر الملكي رقم أ •

 .النظام األساسي لهيئة حقوق اإلنسان •

 :الوثائق الدولية واإلقليمية واألنظمة  •

ان فــي اإلســالم وســماتها فــي المملكــة العربيــة  موســوعة حقــوق اإلنــس)  م ٢٠٠٥(  عــدنان ،الــوزان  •

 . مؤسسة الرسالة، بيروت ،السعودية 

 : المراجع األجنبية
• Goldberg، Jennifer ( ٢٠٠٨ ) The Impact of Human Rights Education on Student Attitude and 

Behaviors. 
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• Moon، Rennie ( ٢٠٠٩ ) Teaching World Citizenship : The Cross-national Adoption of Human 

Rights Education in Formal Schooling. Ph.D. Stanford University. 

• Lee ، Sharon Elizabeth ( ٢٠٠٨ ) Human Rights and Individual Action، Ph.D. University of 

Waterloo ( Canada ) 

• Waych، Robert ( ١٩٩٢ ) Leadership in Civic Education. Eric Digest. 

• Pereira، Carolyn ( ١٩٨٨ ) Related Education in Elementary and Secondary School. 

• Center For Civic Education ( ١٩٩٤ ). National Standers for Civic and Government ، from the world 

wide web : http://www.Civied.org/stds-html. 

• Center For Civic Education ( ١٩٩٨ September ). The Role of Civic Education، 

• Long Streets، W ( ١٩٩٧ ). Alternative Futures and The Social Studies، in Revans and Saxe ( EDs ) ، 

handbook on teaching social issues، national council for the social studies، Washington D.C ، pp 

٣١٧-٢٦٠ 

• Patrick، J ( ١٩٩١ ) Teacher the Respnsbilities of citizenship، ERIC digest، Bloomington، IN;ERIC 

clearinghouse for social studies / social science education، IN.ED٣٣٢٩٢٩ 

• Dawn Oliver and Derek Heater، ( ١٩٩٤ ) the foundations of citizenship ( New York : Harvester 

wheatsheat)  

• Broker، Robert : ( ١٩٨٨ ) Dictionary of Social Work، U.S.A، N.A.S.W  

• Home Office، (٢٠٠٤). A review of the Home office older volunteers  

• Initiative، Research Study (٢٤٨)، London : Home office. 

 :كترونيةاإللالمواقع 
- www.amnesty-arabic.orgمنظمة العفو الدولية. 

- www.asbar.com مركز اسبار للدراسات والبحوث واالعالم . 

- www.arabhra.org  ــة ل ــسة العربيــــــــ ــسان  المؤســــــــ ــوق اإلنــــــــ                   .حقــــــــ

 www.inf.org.lb/child/arabic    شبكة مراقبة حقوق الطفل . 

- www.rezgar.comموقع الحوار المتمدن وحقوق اإلنسان  .                                     

- www.un.org.arabicموقع األمم المتحدة . 
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- www.ahrla.org     جمعية المساعدة القانونية لحقوق اإلنسان. 

- www.aphra.org البرنامج العربي لنشطاء حقوق اإلنسان.                                 

- www.cihrs.org/Arabicمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان . 

- www.umn.edu/humanrts.arabic  نسان بجامعة منسويتامكتبة حقوق اإل. 

- www.mohe.gov.sawوزارة التعليم العالي .                                       

- www.mosa.gov.saوزارة الشؤون االجتماعية .                                       

- www.mol.gov.sa وزارة العمل السعودية . 

- www.mofa.gov.saموقع وزارة الخارجية .                                   

- www.hrc.gov.saهيئة حقوق االنسان . 

- http://nshr.org.saالجمعية الوطنية لحقوق االنسان.                                
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 لما وراء الذاكرة فاعلية برنامج تدريبي
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 اء الذاكرة في تنمية القدرة على التذكرلما ور فاعلية برنامج تدريبي 
  المحسنة عقيل سالمةسالم.د 

 ستاذ مساعد،جامعة حائلأعلم النفس،
 حمد محمد عوض الغرايبةأ .د

 ستاذ مساعد، جامعة الملك سعودأعلم النفس،
 

 :ملخص الدراسة
القـدرة علـى   هدفت هذه الدراسة إلـى الكـشف عـن فاعليـة برنـامج تـدريبي لمـا وراء الـذاكرة فـي تنميـة                    

. التذكر لدى طلبة الصف السابع األساسي، وتحديد ما إذا كانت القدرة على التذكر تختلف باختالف الجـنس    
ولتحقيق أهداف الدراسة أُعد اختبار يقيس قدرة الطلبة على التذكر، تكوَّن مـن خمـسة اختبـارات فرعيـة،                    

للجمـل، واختبـار التـذكر الـسمعي لألرقـام،      اختبار التذكر الـسمعي للكلمـات، واختبـار التـذكر الـسمعي       : هي
كمـا بُنـي برنـامج تـدريبي لمـا وراء الـذاكرة، شـمل ثالثـة أبعـاد          . واختبار تذكر الـصور، واختبـار تـذكر النـصوص      

عد التدريب الـضمني لمـا وراء الـذاكرة،    بعد التدريب الصريح لما وراء الذاكرة، وب      : لتدريب ما وراء الذاكرة، هي    
طالبًـا وطالبـةً مـن طلبـة الـصف الـسابع األساسـي مـن                ) ٨٠(وتكونـت عينـة الدراسـة مـن         . وبعد عـدم التـدخل    

مــدارس المنــصورة التابعــة إلــى مديريــة تربيــة الباديــة الــشمالية الغربيــة فــي محافظــة المفــرق، حيــث اختيــروا    
 .بالطريقة العشوائية البسيطة

ــد كـــ  ــصائيا      ولقـ ــة إحـ ــروق دالـ ــود فـ ــصاحب، وجـ ــائي المـ ــاين الثنـ ــل التبـ ــائج تحليـ ــين ) ٠٫٠٥=α(شفت نتـ بـ
المتوســطات الحــسابية المعدلــة الخاصــة بــدرجات الطلبــة علــى االختبــار البعــدي للقــدرة علــى التــذكر، لــصالح   

؛ أي أن )% ٦٧٫٥(ج طلبة المجموعة التجريبية المتلقين للبرنامج التدريبي، وبلغت قيمة الداللة العملية للبرنـام    
 .من التباين في القدرة على التذكر) % ٦٧٫٥(البرنامج التدريبي كان قادراً على تفسير 

 وكــشفت نتــائج تحليــل التبــاين الثنــائي المــصاحب متعــدد المتغيــرات وجــود فــرق دال إحــصائيا لمتغيــر   
ر دال إحصائيا لمتغير الجـنس      ووجود أث . المجموعة على درجات الطلبة على أبعاد اختبار القدرة على التذكر         

فـي القـدرة علـى تـذكر الـصور، لـصالح اإلنـاث فـي المجموعـة التجريبيـة،            ) المجموعـة والجـنس   (والتفاعل بـين    
 فيما جاءت لصالح الذكور في المجموعة الضابطة
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 خلفية الدراسة

تعدُّ الذاكرة المكان الذي يحتفظ فيه األفراد بكـل مـا يمـرون بـه مـن خبـرات سـابقة؛                      
والتــذكر مــن أهــم العمليــات المعرفيــة، وأكثرهــا تــأثيراً فــي نظــام . لتُــسترجع عنــد الحاجــة

معالجــة المعلومــات؛ لــذلك انــصبَّ اهتمــام علمــاء الــنفس فــي اآلونــة األخيــرة علــى دراســة   
وفـي  . التي تمثل انعكاساً كبيراً لمـا يتعلّمـه الفـرد خـالل مراحـل حياتـه المختلفـة                 الذاكرة،  

ضوء التطور التقني الذي يشهده العالم، وتعقد متطلبات الحياة واختالف طبيعة المهمات         
ــة،       ــتراتيجيات مختلفـــة لـــدى الطلبـ ــة اسـ ــة لتنميـ ــة ملحـ ــدو الحاجـ ــة، تبـ ــا الطلبـ التـــي يتعلمهـ

وال يمكــن إغفــال دور .  التــي تــساعدهم علــى تــذكر أفــضلالكتــساب المهــارات المختلفــة
الطلبة في اسـتخدام اسـتراتيجيات التـذكر المناسـبة التـي تمكـنهم مـن زيـادة التحـصيل،                    
وتجعلهــم علــى وعــي بــذاكرتهم، وهــذا مــا  يطلــق عليــه علمــاء الــنفس مــصطلح مــا وراء       

م بغيــة الــذاكرة، حيــث تمــدهم بتغذيــة راجعــة مــن خــالل اســتخدامهم عمليــة الــتحك         
 . تحقيق األهداف التعليمية، من أجل الوصول إلى أفضل أداء 

 إلــى القــدرة علــى التــذكر علــى أنهــا  (Wechsler ,1987)  وفــي هــذا الــصدد، نظــر وكــسلر
مفهوم مـرادف لمفهـوم الـذكاء، فهـو يمثـل قـدرة الفـرد الكليـة علـى التعامـل النـاجح مـع               

القــدرة علــى التــذكر بأنهــا قــدرة (Anderson,2005) المعلومــة وتــذكرها، ويعــرف اندرســون 
فيمـا  . الفرد على التعرف، أو استرجاع حدث مـا سـبق أن تعلمـه، أو احـتفظ بـه فـي ذاكرتـه                     

 بأنها العمليـة التـي يـتم فيهـا اسـترجاع الخبـرة الماضـية؛ لالسـتفادة                  (Jou,2009)يعرفها جو 
 . منها في موقف جديد

ر، منهــا تــذكر الكلمــات، وتــذكر الجمــل،       وهنــاك أبعــاد مختلفــة للقــدرة علــى التــذك 
 .وتذكر األرقام، وتذكر الصور

اســتخدم بعــد تــذكر الكلمــات فــي بحــوث الــتعلم اللفظــي،  : بعــد تــذكر الكلمــات  -أ 
وقـــد تكـــون الكلمـــات ذات معنـــى أو  . واســـتخدمت كلمـــة أو أكثـــر لهـــذه الغايـــة 

أسهل عديمة المعنى، وافترض عدد من الباحثين أن تعلم الكلمات ذات المعنى            
مــن تعلــم الكلمــات عديمــة المعنــى؛ أي أن التــذكر يتــأثر بمعنــى الكلمــة موضــوع     

 ).(Mazzoni, & Nelson, 2000 التذكر ً
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لــم يقتــصر البــاحثون علــى دراســة تــذكر الكلمــات علــى أنهــا  : بعــد تــذكر الجمــل -ب 
وحدات منفصلة ومـستقلة، بـل تنـاولوا دراسـة العالقـة بـين الكلمـات؛ ألن األفـراد                   

ــى أن معظــم      ينزعــون إلــ  ــاحثون إل ــين الكلمــات، ويــشير الب ى تــشكيل عالقــات ب
ــر        ــشعر أو النثــــ ــي الــــ ــا فــــ ــة، كمــــ ــات مترابطــــ ــضمن كلمــــ ــتعلم، تتــــ ــاع الــــ أوضــــ

 . (Tulving,1993)مثالً

ال يمكن االحتفاظ بكل المواد بالدرجة نفسها من السهولة،         : بعد تذكر األرقام   -ج 
عام   وبوجه .الشعر من أبيات تذكر إن قائمة األرقام يكون تذكرها أسهل من

 من بعض الشيء أفضل الذاكرة لألرقام أن سعة الدراسات نتائج فقد أظهرت

 ). (Pressley& Meter, 1994 سعتها للحروف وللمقاطع

يعد هذا البعد مهارة اجتماعية مهمـة تـضفي علـى مـن يجيـدها               :  بعد تذكر الصور    -د 
هـا تمكِّـن الفـرد مـن     ميزة خاصة، وربما كان المتالكها فائدة تطورية من حيـث إن         

 ). Anderson, 2002 (تمييز أفراد جماعته، والتفريق بينهم وبين اآلخرين 

يعــد موضــوع مــا وراء الــذاكرة مــن أكثــر موضــوعات علــم     : مفهــوم مــا وراء الــذاكرة 
، الـذي تركـزت    (Flavell)ويرجع الفضل في تطـور هـذا المفهـوم  إلـى فليفـل     . النفس حداثة

المجـــال علــى تحـــسين قــدرة األطفـــال علــى التـــذكر، مــن خـــالل     دراســاته األولــى فـــي هــذا    
مساعدتهم على التفكير في المهمـات التـي يواجهونهـا، وتوظيـف اسـتراتيجيات التـذكر                

وقـد أثـار موضـوع مـا وراء الـذاكرة اهتمـام             . التي من شأنها تطـوير عمليـات التـذكر لـديهم          
 لـسبعينات علـى يـد فليفـل    علماء النفس فـي العديـد مـن المجـاالت، ظهـر ذلـك فـي أوائـل ا        

(Flavell, 1971) من خالل بحوثه التجريبية في مجال الذاكرة. 

تعريفـاً  لمـا وراء الـذاكرة يـشير إلـى سلـسلة متكاملـة                ) (Brown,1987   وأوردت براون   
من المعلومات التي يمتلكها الفرد حول آليـة عمـل ذاكرتـه، وحـول العمليـات ذات العالقـة                  

ــل  ــذاكرة، مثـ ــ: بالـ ــال     التنبـ ــصاحبة لألفعـ ــشطة المـ ــة، وفحـــص األنـ ــيط، والمراقبـ ؤ، والتخطـ
ما وراء الذاكرة على أنها     ) (Goswami,1998كما يعرف جوسوامي    . المساعدة على التذكّر  

فيمـا أوضـح لـوكي      . معرفة الفرد بعمليات ذاكرته ونـشاطها ووعيـه بهـا، وكيفيـة تقييمهـا             
اكرة هـي معرفـة الفـرد وإدراكـه ووعيـه       أن مـا وراء الـذ  Locki& Schneider,2007)(وشـنايدر  

الذاتي بذاكرته ووظيفتها وعملياتها وأنواعها واستراتيجياتها وكيفيـة عملهـا، والعوامـل            
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وبالرغم مـن أن    .  المؤثرة في عملها، وكيف يتم االستخدام األمثل لمنظومة الذاكرة لديه         
 الـــنفس مفهـــوم مـــا وراء الـــذاكرة يـــستخدم فـــي بحـــوث علـــم الـــنفس المعرفـــي، وعلـــم 

التطوري منذ بداية السبعينات من القـرن الماضـي، إال أن البـاحثين ال يجمعـون علـى تعريـف                     
 ,Hertzog)واحد لهذا المفهوم؛ لذلك ظهرت نماذج عدة تحـدد مكونـات مـا وراء الـذاكرة     

2002). 
 بناءً على ما سبق مـن اخـتالف حـول تعريـف مـا وراء الـذاكرة        :نماذج ما وراء الذاكرة   

 :الباحثين، فقد ظهرت نماذج عدهّ تحدد مكونات ما وراء الذاكرة، منهاباختالف 
ــز فليفــل وويلمــان بــين   (Flavell & Wellman,1977)نمــوذج فليفــل وويلمــان  ، حيــث ميّ

 :مكونين لما وراء الذاكرة التي يجب أن يكتسبها الفرد خالل النمو
ــذاكرة اإلجرائيــة، وتــشير   : أولهمــا الحــساسية   إلــى المعرفــة غيــر  وتــرتبط بمــا وراء ال

الواعيــة حــول متــى يكــون نــشاط التــذكر ضــرورياً، وتــرتبط الحــساسية بنــشاط الــذاكرة      
ــا، تتطلــــب اســــتخدام      ــا فــــي موقــــف مــ الــــضمنية، وتتعلــــق بمعرفــــة الفــــرد بــــأن مهمــــة مــ

وترتبط بالذاكرة الـصريحة الواعيـة، وتـشير إلـى          : وثانيهما المتغيرات . استراتيجيات تذكر 
خــصائص الفــرد، وخــصائص  : التــذكر يتــأثر بعــدد مــن المتغيــرات، هــي  أن األداء فــي مواقــف 

 .المهمة، ومعرفة االستراتيجيات المستخدمة في التذكر
 (Pressley, Borkowski & O'sullivan,1985) نمـوذج برسـلي وبوركوسـكي وسـوليفان     

ويـشير  ما وراء الذاكرة الصريحة، : يقترح هذا النموذج ثالثة مكونات لما وراء الذاكرة، هي        
ويتــضمن التعــرُّف إلــى   . إلــى المعرفــة حــول إســتراتيجية التــذكر نتيجــة للــتعلم المقــصود       

ومـا وراء الـذاكرة الـضمنية، ويـشير إلـى           . فوائدها، وكيف، ومتى يجب أن يـستخدمها الفـرد        
مراقبة استراتيجيات عدة وتقييمها، والحصول على المعرفـة حـول تلـك االسـتراتيجيات،              

 اســـتراتيجية مـــا تعُـــدّ أكثـــر فاعليـــة مـــن غيرهـــا يجـــب أن يـــؤدي إلـــى إذ أن وعـــي الفـــرد بـــأن
والمكـون  . استمرار استخدامها واالحتفاظ بها، والتخلي عـن االسـتراتيجية األقـل فاعليـة            

ويشير إلـى أن الفـرد قـد يكتـشف فائـدة اسـتراتيجية مـا بـشكل                  : األخير هو  عدم التدخل    
وبالتالي تُكتسب معلومـات مـا وراء       . لفةتلقائي، من خالل استخدام االستراتيجيات المخت     

 . الذاكرة المتعلقة بمعرفة االستراتيجية الفاعلة، من خالل الخبرة في تلك المهمة
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قدّم . (Pressley, Borkowski & Schneider,1989)نموذج برسلي وبوركوسكي وشنايدر
ــسمى        ــذاكرة يـ ــا وراء الـ ــيحياً لمـ ــاً توضـ ــنايدر نموذجـ ــكي وشـ ــلي وبوركوسـ ــوذ"برسـ ج نمـ

ــذاكرة فــي هــذا النمــوذج علــى أنهــا      "المعالجــة الجيــدة للمعلومــات  ــورت مــا وراء ال ، وقــد صُ
مــا وراء الــذاكرة الــصريحة، وتــشير إلــى المعلومــات التــي يمتلكهــا   : تتــضمن مكــونين، همــا

ومـا وراء الـذاكرة الـضمنية، وتـشير         . الفرد حول عمليات ذاكرتـه، وتلـك التـي لـدى اآلخـرين            
ــي م   ــرد فـ ــدرة الفـ ــى قـ ــذاكرة     إلـ ــالل أنـــشطة الـ ــا مـــن خـ ــه  وتنظيمهـ ــلوك ذاكرتـ ــة  سـ راقبـ

 .المستمرة
 قدَّم نيلسون ونارينز نموذجاً لما وراء (Nelson& Narens,1990)نموذج نيلسون ونارينز 

وصـنفا عمليتـي المراقبـة      . الذاكرة، يقوم على تحليل المكونـات المختلفـة لنظـام الـذاكرة           
. ، وهـي االكتـساب واالحتفـاظ واالسـتدعاء    والتحكم على شكل مراحـل لنظـام الـذاكرة    

 .وأشارا إلى اآلليات األساسية لوصف التفاعل بين مكوني ما وراء الذاكرة
  بينـت فـان إدي أن مـا وراء الـذاكرة يتـضمن خمـسة        (Van Ede,1993)نمـوذج فـان إدي  

 :مكونات، هي
 .معتقدات الفرد بكفاءة الذاكرة لديه

 .التذكر، ومقارنتهم بنفسهمعرفة الفرد بقدرات اآلخرين على 

 .معرفة الفرد بالذاكرة بشكل عام

 .معرفه الفرد بمهام الذاكرة واستراتيجياتها

 .مراقبة وتنظيم معالجة المعلومات لتذكرها

وتعتقــد فــإن أدي أن الــوعي بالــذاكرة هــو المكــون المعرفــي لمــا وراء الــذاكرة، وهــو          
ســـتراتيجية، وخـــصائص يتــضمن المعرفـــة بمتغيـــرات خـــصائص الـــشخص، وخـــصائص اال 

 . المهمة، وكيف تؤثر هذه المعرفة على معالجة المعلومات

أوضــح ويلمــان أن لمــا وراء الــذاكرة ثالثــة مكونــات،    (Wellman, 1998)نمــوذج ويلمــان 
يتصل بمعرفة الفرد بقدراته وخصائـصه والمهـام التـي يـستطيع أن يؤديهـا،          : المكون األول 

والمكــون .  والظــروف المــساعدة للتــذكر والمعوقــة لــه  وتلــك التــي ال يــستطيع أن يؤديهــا، 
يتـــضمن إدراك الفـــرد ووعيـــه بأهميـــة بعـــض المتغيـــرات الخاصـــة بالمهمـــة المـــراد   : الثـــاني
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يتــضمن وعــي : والمكــون الثالــث. تــذكرها، كطبيعــة المهمــة، والوقــت المطلــوب لتــذكرها  
 .الفرد باالستراتيجيات التي يستخدمها في التذكر

.  (Gold Smith, Koriat &Pansky, 2002) وكوريـت وبانـسكي  نمـوذج جولـد سـميث    
 ليوضــحوا مــن خاللــه دور مــا وراء  ؛عــرض جولــد ســميث وكوريــت وبانــسكي هــذا النمــوذج  

وقـد حـددوا مكـونين رئيـسين لمـا وراء الـذاكرة،        . الذاكرة في تحسين القدرة على التذكر     
-التـشفير (ة فـي التـذكر  ولكل من هـذين المكـونين أهميـة كبيـر         . المراقبة والتحكم : هما

وقــد توصــلوا إلــى أن الفــرق بــين ذوي الــذاكرة الجيــدة،    ).  االســتدعاء- االحتفــاظ-التمثيــل
وبالتـالي فـإن    . وبين ذوي الذاكرة الرديئة يرجـع إلـى االخـتالف فـي مـستوى مـا وراء الـذاكرة                  

. ةاستخدام تـدريبات مـا وراء الـذاكرة يعـالج أوجـه القـصور فـي عمليـات الـذاكرة المختلفـ                     
 .وينعكس ذلك على األداء المعرفي لألفراد في المهام المختلفة

من خالل العرض السابق لنماذج مـا وراء الـذاكرة، يالحـظ تعـدد النمـاذج التـي حاولـت                    
تفسير ما وراء الذاكرة، وعلى الرغم من توصّل الباحثين في هذا المجـال إلـى سلـسلة مـن                   

ال أن هنــاك اتفاقــاً حــول تقــسيم مــا وراء   التــصورات المختلفــة حــول المعرفــة بالــذاكرة، إ  
الذاكرة إلى مجالين أساسيين؛ يختص األوّل بالمعرفة الخاصة بما وراء الذاكرة الصريحة،            
التــي تتعلــق بالمعرفــة اللفظيــة الراهنــة وبالعوامــل المــؤثرة فــي التــذكر، بينمــا يتعلــق الثــاني   

لقــدرة علــى المراقبــة وتنظــيم    بالمعرفــة الخاصــة بمــا وراء الــذاكرة اإلجرائيــة، وتتعلــق با     
 .األنشطة الخاصة بالذاكرة

ركـز علـى المكـوّن    (Nelson& Narens,1990) ويرى الباحثان أن نموذج نيلـسون ونـارينز  
 مـا وراء    Flavell&Wellman,1977)(التحكمي لما وراء الذاكرة، فيمـا قـسم فليفـل وويلمـان             

مــا وراء الــذاكرة اإلجرائيــة،  الحــساسية، وتــرتبط ب: الــذاكرة إلــى مكــونين أساســين، همــا  
والمتغيــرات تــرتبط  بمــا وراء الــذاكرة الــصريحة، فإنهمــا قــد ركّــزا فــي بحوثهمــا التجريبيــة 

ويتفـق  . (Wellman, 1998)على ما وراء الذاكرة الصريحة، وبذلك يتفقان مع نموذج ويلمـان  
لـد سـميث    ونمـوذج جو (Wellman, 1998)ونمـوذج ويلمـان   (VanEde,1993) نمـوذج فـان إدي   

 فـي تقـسيم مكونـات مـا وراء     (Gold Smith, Koriat &Pansky, 2002)وكوريـت وبانـسكي   
ــة       ــرد بأهميـ ــي الفـ ــتراتيجيات، ووعـ ــة واالسـ ــالفرد والمهمـ ــة بـ ــات خاصـ ــى مكونـ ــذاكرة إلـ الـ
المتغيــرات ومراقبــة معالجــة المعلومــات، إال أن تلــك النمــاذج تختلــف عــن نمــوذج فليفــل       
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ــز علــى مــستويات المعرفــة عــن عــالم العقــل الــداخلي،   وويلمــان فــي أن نمــوذج ويلمــا  ن ركّ
المعالجـة  "وفـي نمـوذج   . ومعالجة المعلومـات التـي تتطـور خـالل سـنوات مـا قبـل المدرسـة             

فقــد تــم تــصور مــا وراء    المطــوّر مــن برســلي وبرســكلي وســوليفان   " الجيــدة للمعلومــات 
قـــط علـــى جوانـــب الـــذاكرة علـــى أنهـــا مجموعـــة مـــن المكونـــات المتفاعلـــة، وال تقتـــصر ف

 .المعرفة الصريحة والضمنية الخاصة بما وراء الذاكرة 
 تطور ما وراء الذاكرة وتنميتها بالتدريب

تركــز اهتمــام البــاحثين التطــوريين فــي مجــال الــذاكرة علــى الكــشف عــن التغيــرات    
التطوريــة التــي تطــرأ علــى تــشفير المعلومــات وتخزينهــا واســترجاعها، وتــم التركيــز علــى  

وأشــارت نتــائج الدراســات إلــى أن . راتيجيات الــذاكرة واالســتخدام المالئــم لهــاتطــور اســت
األطفــال الــصغار الــذين ال يــستطيعون اســتخدام اســتراتيجيات مــا وراء الــذاكرة بــشكل   
تلقــائي يمكــن تــدريبهم علــى اســتخدام تلــك االســتراتيجيات، ومــن ثــم فــإن هــذا التــدريب  

 وراء الــذاكرة مــن خــالل تــدريب مــا وراء ويكــون التطــور لمــا. يمكــن أن يحــسن  تــذكرهم
 .   الذاكرة الصريحة، وتدريب ما وراء الذاكرة الضمنية، وعدم التدخل في ما وراء الذاكرة

  تطور ما وراء الذاكرة الصريحة وتنميتها بالتدريب
تشير العديد من الدراسـات إلـى أن مـا وراء الـذاكرة الـصريحة لألطفـال ينمـو مـع تزايـد            

المكون األول، خاص بمعرفة    : ون ما وراء الذاكرة الصريحة من مكونين، هما       ويتك. العمر
الفرد بقـدرات ذاكرتـه وحـدودها، فقـد بينـت العديـد مـن الدراسـات أن األطفـال فـي مرحلـة                        
الطفولة المبكرة لديهم فهم محدود لمفهوم مـا وراء الـذاكرة، وأنـه بزيـادة العمـر، يـصبح          

ــديهم مفهــوم واضــح ودقيــق عــن قــدرات    ــه، وتلــك التــي عنــد اآلخــرين     ل  التــذكر الخــاص ب
(Schneider& Locki ,2002) .         والمكـون الثـاني، خـاص بمعرفـة الفـرد بخـصائص المهمـة التـي

تؤثر في مستوى تذكر الفرد لها، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن األطفال فـي مرحلـة       
 علـى التـذكر، وإن     الطفولة المبكرة يملكون بعض المعرفـة حـول تـأثير متغيـرات المهمـة             

 .(Schneider,1986)كانت أولية، ثم يحدث تطوراً ملحوظاً عبر سنوات المدرسة األولى 
 أهميــة التــدريب فــي تنميــة مــا وراء  (Brown& Campion,1977)وتــرى بــراون وكــامبيون 

الذاكرة، وأن النجاح في أي برنامج تدريبي  يجب أن يتم الحكـم عليـه مـن خـالل معيـارين،                      
ــا حتفـــاظ والتعمـــيم، فالتـــدريب النـــاجح يـــتم تعميمـــه علـــى مواقـــف جديـــدة، ودون    اال: همـ



 

 

٢٣١  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

وعـادة ال يـتم انتقـال أثـر االسـتراتيجيات التـي تـم تعلمهـا لـدى                   . مالحظة عملية انتقال األثر   
وفي حالة حدوث انتقال بعض األثر، فإن أداءهم ال يمكن أن يكون مرتفعاً مثلما            . األطفال

. ن دُربــوا علــى اســتخدام االســتراتيجية فــي المواقــف الجديــدةهــو الحــال لــدى األطفــال الــذي
ولذلك فإن أحد االفتراضات البارزة هو أن فشل عملية التعمـيم ينـتج عـن قلـة المعلومـات                    
ــن         ــذاكرة عـ ــا وراء الـ ــات مـ ــا يتطلـــب معلومـ ــال أثرهـ ــون انتقـ ــي يكـ ــتراتيجية التـ ــن االسـ عـ

 .اإلستراتيجية
  بالتدريبتطور ما وراء الذاكرة الضمنية وتنميتها

 (Brown,1987;Flavell,1971:Locki&   Schneider ,2007)ركــزت الدراســات التطوريــة  
الحكم على سهولة التعلم، والحكم على التعلم، والحكـم        :  مثل ،على مكونات المراقبة  

وفُحـصت مراقبـة الـذاكرة فـي        . على الشعور بالمعرفة، وجوانب التحكم والتنظيم الـذاتي       
 فروقاً تطورية بين األطفال في تنبـؤهم بتـذكرهم، ومـيلهم فـي     تلك الدراسات، وكشفت 

ثـم تتجـه هـذه التقـديرات        . مرحلة الطفولة المبكرة إلى المبالغة فـي تقـدير مـدى ذاكـرتهم            
ــادة العمــر؛ أي أن الفــرق يكــون كبيــراً بــين األداء الفعلــي         إلــى مزيــد مــن الموضــوعية مــع زي

إلى أن تختفي هـذه الفـروق   -رق مع زيادة العمرواألداء الذي يتوقعه الطفل، ثم يقل هذا الف     
التطورية بانتهاء مرحلة الطفولـة، حيـث تكـون توقعـات األطفـال ألدائهـم علـى اختبـارات                   

 .الذاكرة مشابهة لما يقومون به بالفعل
  (Ghatala, Levin, Pressley& Goodwin,1986)وتـرى غاتـاال وليفـين وبرسـلي  وجـودوين     

لعامة لمراقبة فوائد االستراتيجيات يعد إسهاماً مهماً في تعلـيم          أن التدريب على المبادئ ا    
يتمثل األول في أن هذا التدريب يقدم دليالً تجريبيـاً          : االستراتيجية بحد ذاته، وذلك لسببين    

ويتمثــل الثـــاني فـــي  . لالرتبــاط بـــين متغيــرات مـــا وراء الـــذاكرة، واســتخدام االســـتراتيجية   
لى اكتساب معرفة مـا وراء الـذاكرة، التـي مـن غيـر          اكتشاف الطرق لمساعدة األطفال ع    

 . المرجح أن تنمو كدالة للخبرة في استخدام االستراتيجيات
  (Laissez Faier Training of Metamemory) عدم التدخل لما وراء الذاكرة

 أنـه  (Pressley; Borkowski & Schneider,1989) يفتـرض برسـلي وبرسـكلي وسـوليفان    
 علــى مهمــات الــتعلم المختلفــة، فــإن المعرفــة الخاصــة بمــا وراء الــذاكرة  عنــدما يــتم األداء

ــتخدام         ــاء اسـ ــي أثنـ ــذاكرة فـ ــا وراء الـ ــرات مـ ــن خبـ ــة مـ ــالل مجموعـ ــشأ مـــن خـ ســـوف تنـ
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وبالتـالي، يكتـشف األطفـال فائـدة اسـتراتيجية مـا       . االستراتيجيات التي يتم التدريب عليها   
ويــــستخدمون هــــذه . مختلفــــةبــــشكل تلقــــائي مــــن خــــالل اســــتخدام االســــتراتيجيات ال

فــالخبرة بمهــام . المعلومــات فــي تنظــيم تــذكرهم واختيــار االســتراتيجية األكثــر فاعليــة   
الـــذاكرة تحـــسن المعرفـــة بالـــذاكرة، والـــذي بـــدوره يـــؤثر علـــى اســـتخدام االســـتراتيجية   

 .الفاعلة كما على األداء على مهام الذاكرة المستقبلية
ضمني لمـا وراء الـذاكرة كانـت لـديهم معرفـة      ومع أن مجموعات التدريب الصريح والـ   

بمـا وراء الــذاكرة  وتـذكر أفــضل، مقارنــة مـع مجموعــة التـدريب بعــدم التــدخل، إال أن أداء     
مجموعــة التــدريب بعــدم التــدخل المتعلقــة بمــا وراء الــذاكرة والتــذكر كــان يتحــسن فــي   

 Rao & Moely, 1989).  ؛(Rao, 1986األداء البعدي ومرحلة انتقال األثر
ومن هنا تتضح أهمية معلومات ما وراء الذاكرة المرتبطة باالستراتيجية المقدمـة فـي            
أثنــاء التــدريب، ويــرى الباحثــان ضــرورة اشــتمال إجــراءات التــدريب الــصريحة والــضمنية لمــا 
ــين إلــــى اكتــــساب       ــذي يــــدعو المفحوصــ ــر الــ ــات، األمــ ــذاكرة علــــى تلــــك المعلومــ وراء الــ

ــد      اســتراتيجية التنظــيم الفئــوي، و   نقــل أثــر تعلمهــم لتلــك االســتراتيجية إلــى موقــف جدي
يختلف عن التدريب الخاص بهذه اإلستراتيجية، أو إلى اختيار االستراتيجية األكثر فاعلية         

 . عن االستراتيجية األقل فاعلية، وذلك في مرحلة انتقال أثر التدريب
 استراتيجيات ما وراء الذاكرة

كرة على دور استراتيجيات ما وراء الذاكرة في       انصب اهتمام الباحثين في مجال الذا     
تنميــة القــدرة علــى التــذكر، وتــشير نتــائج الدراســات فــي هــذا المجــال إلــى أن اســتخدام           

ومن أكثر استراتيجيات ما وراء التذكر      . استراتيجيات ما وراء الذاكرة يزداد مع نمو الفرد       
 والتنظــيم، والتوليــف القصــصي، التجميــع، والحــروف األولــى،: تنــاوالً فــي الدراســات التطوريــة

 ) (Schneider,2000والتصور العقلي 

يعنـــي مفهـــوم التنظـــيم عمليـــة تجميـــع أو تـــصنيف العناصـــر  ): (Organizationالتنظـــيم
وهي مهمة في تـذكر  . المتشابهة من حيث المعنى، ومحاولة إيجاد تنظيم للمادة المتعلمة  

ــتخد     ــة؛ ذلـــك أن اسـ ــر مترابطـ ــدو غيـ ــي تبـ ــات التـ ــيم وربـــط   المعلومـ ــي تنظـ ــساعد فـ امها يـ
فالمـادة المنظمـة بـصورة جيـدة يمكـن          . المعلومات، مما يـسهم فـي نجـاح الفـرد أكاديميـاً           

 .تخزينها وتذكرها بمستويات عالية من الدقة
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يقـصد بالتـصور العقلـي إنتـاج صـورة عقليـة مبتكـرة تـرتبط بالمـادة             :  التصور العقلـي   -٢
ــذك     ــة تـ ــى تحـــسن عمليـ ــؤدي إلـ ــا يـ ــة، ممـ ــة    . رهاالمطلوبـ ــورة عقليـ ــوين صـ ــى تكـ ــشير إلـ وتـ

للمعلومات موضوع المعالجة حتى، وإن لم يكن لهـذه المعلومـات وجـود فيزيـائي، وتكـون          
أكثر تأثيراً على األداء في حال المعلومات التي لها قابلية أكبر إلـى عمـل صـورة عقليـة لهـا                     

(Bjorklund& Douglas,1998). 
 علـى الـربط بـين مجموعـة مـن الكلمـات             يعتمد التوليف قصـصي   : التوليف القصصي -٣

ويعتمد ذلك في الغالـب  . المراد حفظها وتذكرها، بحيث تؤلف مع بعضها قصة ذات معنى         
على دمج المعلومات المتشابهة معاً فـي صـورة جملـة ذات معنـى، بحيـث تـربط المفـردات                    

خـرى  المطلوب تذكرها معاً في قصة واحدة، ويقوم الفرد بتقديم بعض المفـردات علـى األ           
األول تكـون  : والقصة التي يكونها الفـرد ذاتيـاً أفـضل لـسببين    . مما يسهل عليه بناء القصة    

أما الثاني فتتفق فيها مثيرات التذكر مـع        . القصة ذات معنى بالنسبة للشخص الذي كونها      
 .(Roeber,Von der, Schneider & Howie, 2007)مثيرات التشفير

األول من كل كلمـة فـي قائمـة المفـردات المـراد             تتمثل في أخذ الحرف     : الحرف األول 
 ومحاولــة بنــاء كلمــة أو جملــة لهــا معنــى لــدى الفــرد مــن الحــروف األولــى بهــدف        ،تــذكرها

 ).(Schneider,2000حفظها واستدعائها 
يقــصد بــه وضــع المعلومــات فــي نظــام ذي معنــى، ويكــون التجميــع إمــا عــن    :  التجميــع

ويقـوم الفـرد بنـاء علـى        .  تسهل عملية التـذكر    طريق حروف، أو أرقام في وحدات صغيرة      
ــة       ــياء المنظمـ ــذكر األشـ ــى، ويميـــل إلـــى تـ ــام ذي معنـ ــات فـــي نظـ التجميـــع بوضـــع المعلومـ
المتناغمة، وبدون هـذه التنظيمـات يفقـد كثيـراً مـن أجـزاء المعلومـات التـي تعتبـر ضـرورية                      

 (Woolfolk, 2001).لديه في حياته اليومية 

 ,Schneider, Schlagmuller& Vise)ر وشـلجمولر وفـيس   وفـي هـذا الـصدد أجـرى شـنايد     

ــا وراء الـــذاكرة فـــي القـــدرة علـــى التـــذكر     (1998  دراســـة تهـــدف إلـــى الكـــشف عـــن أثـــر مـ
طالبـاً؛ مـنهم    ) ١٤٥(وتكونت عينة الدراسة مـن    . باستخدام نموذج فليفل لما وراء الذاكرة     

سـتخدم البـاحثون مقيـاس مـا     ا. طالبـاً مـن الـصف الرابـع     ) ٧٧(طالباً من الصف الثالث و    ) ٦٨(
وأشـارت نتـائج    . وراء الذاكرة لقياس ما وراء الذاكرة التقريرية، وما وراء الذاكرة الضمنية          

 . الدراسة إلى أن ما وراء الذاكرة التقريرية والضمنية لديها تأثير ثابت وقوي على التذكر
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ء الــذاكرة  دراســة تهــدف إلــى بحــث العالقــة بــين مــا ورا (Eakin, 2005)وأجــرت إيكــن 
اســتخدمت الباحثــة قائمــة . فــرداً) ١٦٠(وتكونــت عينــة الدراســة مــن . والقــدرة علــى التــذكر

أزواج مــــن الكلمــــات المرتبطــــة بتلميحــــات وقائمــــة  أزواج مــــن الكلمــــات غيــــر مرتبطــــة   
وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن    . والطلــب إلــيهم التنبــؤ بتــذكرهم للقــائمتين    . بتلميحــات

راء الــذاكرة كانــت لقائمــة الكلمــات المرتبطــة بتلميحــات أعلــى منهــا   تنبــؤات األفــراد لمــا و
لقائمة الكلمات غير المرتبطة بتلميحات، كما أظهـرت النتـائج عـدم وجـود عالقـة بـين مـا                

 .وراء الذاكرة والقدرة على التذكر
 دراسـة تهـدف إلـى الكـشف عـن تطـور         (Ghetti& Lyons, 2008)وأجـرت جاتيـا وليـونز   

ومــن خــالل تجــربتين علــى طلبــة تراوحــت   . ء الــذاكرة خــالل عمليــة التــذكر مراقبــة مــا ورا
وتـــم إجـــراء اختبـــار لمـــا وراء الـــذاكرة لـــديهم، طُلـــب فيـــه أن  . ســـنوات) ١٠-٧(أعمـــارهم 

يحكموا على  االستجابة الصادرة عنهم، وأشـارت النتـائج إلـى أن مراقبـة مـا وراء الـذاكرة                 
 .ابياً على القدرة على التذكرتتطور مع التقدم في العمر، ما ينعكس إيج

 إلـى الكـشف   (Maki,Willmon & Pietan,2009)وتهدف دراسة مـاكي و ويلمـون وبيـتن     
مـن خـالل اإلجابـة علـى اختبـار مـن نـوع االختيـار مـن متعـدد،            عن أحكام مـا وراء الـذاكرة  

ــاً، تـــم  ) ٢٧٢(وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن  . واختبـــار مقـــالي، واختبـــار تـــذكر  ــاً جامعيـ طالبـ
وأشـارت نتـائج   . تقسيمهم إلى ثـالث مجموعـات اختباريـة اسـتمرت مـدة الجلـسة سـاعة        

الدراســة إلــى أن اختبــار التــذكر أدى إلــى  دقــة مــا وراء الــذاكرة بــشكل أكبــر مــن االختبــار     
) المقـالي واختيـار مـن متعـدد واختبـار تـذكر         (المقالي، وأن األنواع المختلفة مـن االختبـارات         

 .فة من دقة ما وراء الذاكرةتؤدي إلى مستويات مختل
 دراسة تهـدف إلـى الكـشف عـن      (Jaswal & Dodson, 2009)  وأجرى جاسول وودسن

ــذكر     ــذاكرة فــي الت ــر تطــور مــا وراء ال ــة الدراســة مــن    . أث ــة  ) ٣٨(وتكونــت عين ــاً وطالب طالب
وعرض الباحثان مجموعتين مـن الـصور مجموعـة         . سنوات) ٦-٥(تراوحت أعمارهم بين    

ء تدل على كل صورة، ومجموعة صور دون أسـماء تـدل عليهـا، وطلـب مـن                 مرتبطة بأسما 
وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن  . أفــراد الدراســة تــذكر الــصور التــي عرضــت علــيهم ســابقاً  

. أفـراد الدراســة تــذكروا الــصور المرتبطــة بأســماء أكثــر مــن الــصور غيــر المرتبطــة بأســماء 
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن ما وراء   . عمروأن ما وراء الذاكرة تتطور مع التقدم في ال        
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الذاكرة ساعدت في تمييز الصور المتشابهة عن غير المتشابهة ممـا سـاعد األفـراد علـى                  
 .تذكر أفضل

  وبناءً علـى مـا سـبق، يمكـن القـول بـاختالف نتـائج الدراسـات الـسابقة حـول فاعليـة                       
 علــى التــذكر، فقــد وجــد عــدد مــن      البــرامج التدريبيــة لمــا وراء الــذاكرة فــي تنميــة القــدرة      

 أن برامج تدريب ما وراء الذاكرة قادرة على تنمية القـدرة  (Perez & Garcia, 2002)الباحثين 
أن برامج تدريب مـا وراء الـذاكرة   ) Eakin, 2005(على التذكر، في حين أكد باحثون آخرون 
 & Schlagmuller) واستخدمت معظم الدراسات. غير قادرة على تنمية القدرة على التذكر

Schneider,  2002)    ــا وراء ــتراتيجيات مـ ــرار كاسـ ــتراتيجيات التنظـــيم الفئـــوي والتكـ  اسـ
وتختلــف الدراســة الحاليــة الســتخدامها  . الــذاكرة فــي البــرامج التدريبيــة لمــا وراء الــذاكرة  
مــا بعــد مــا وراء الــذاكرة الــصريحة، وبعــد ( البرنــامج التــدريبي ألبعــاد مــا وراء الــذاكرة الــثالث

، اســتخدام اســتراتيجيات التوليــف القصــصي  )وراء الــذاكرة الــضمنية، وبعــد عــدم التــدخل 
  (Jaswal & Dodson, 2009) والتصور العقلي والتنظيم الفئوي واللوني

 فاستخدمت معظم الدراسات قوائم تـذكر أو        ،   أما فيما ما يخص قياس على التذكر      
أمـا الدراسـة   ).  Van Ede &Coetzee,1996(مقياس لقيـاس القـدرة علـى التـذكر مثـل دراسـة       

الحالية، فاختلفت باالختبار الـذي أعـده الباحثـان المعتمـد علـى مقيـاس الـذاكرة لوكـسلر،                   
وأسئلة التذكر في اختبار ستانفورد بينيه لقيـاس القـدرة علـى التـذكر الـسمعي للكلمـات،                  

. تــذكر النــصوص والتــذكر الــسمعي للجمــل، والتــذكر الــسمعي لألرقــام، وتــذكر الــصور، و     
ويمكن القول بوجود عالقة بين مـا وراء الـذاكرة، والقـدرة علـى التـذكر، األمـر الـذي يـدعم                 

كما يشير إلى إمكانية تنمية  تذكر الطلبة، ومن خالل برامج تدريب            . تناول  المتغيرين معاً   
علـم  وفـي حـدود     . ما وراء الـذاكرة بأبعـاده المختلفـة، وهـو مـا تهـدف إليـه الدراسـة الحاليـة                   

الباحثين فهناك ندرة في الدراسات العربية التـي اهتمـت بتـصميم بـرامج تدريبيـة لمـا وراء                   
 .الذاكرة تتضمن األبعاد الثالثة لما وراء الذاكرة وخصوصاً في البيئة المحلية

في ضوء خلفية الدراسة والدراسات الـسابقة، ومـن بـين           : مشكلة الدراسة وسؤاالها  
 وراء الـذاكرة االفتـراض النظـري بوجـود عالقـة تربطهـا بـأداء                الدوافع الرئيـسة لدراسـة مـا      

 أن ثمة عالقة تبادلية بين Flavell & Wellman, 1977)(الذاكرة، حيث اعتقد فليفل وويلمان 
المعرفــة  بمــا وراء الــذاكرة والقــدرة علــى التــذكّر، فالمعرفــة بمــا وراء الــذاكرة تقــوم بــدور 
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وتــسعى الدراســة الحاليــة إلــى تطــوير  . ر وتعديلــهمهــم فــي إنتــاج الــسلوك المــرتبط بالتــذك 
تدريب مـا وراء الـذاكرة الـصريحة، وتـدريب          : برنامج تدريبي لما وراء الذاكرة بأبعاده الثالثة      

ما وراء الذاكرة الضمنية، وتدريب عدم التدخل باستخدام استراتيجيات ما وراء الـذاكرة         
والكـشف عـن فاعليـة      . ، والتصور العقلي  التوليف القصصي والتنظيم الفئوي واللوني    : التالية

البرنــامج التــدريبي فــي تنميــة القــدرة علــى التــذكر بأبعــاده المختلفــة، هــذا ويتوقــع الباحثــان    
وجود عالقة دالة إحصائياً بين مـا وراء الـذاكرة والقـدرة علـى التـذكر؛ وبالتـالي فـإن مـا وراء                       

ة، األمـر الـذي يـدعم األسـاس         الذاكرة قد تسهم فـي تنميـة القـدرة علـى التـذكر لـدى الطلبـ                
كمـا يـشير إلـى إمكانيـة تحـسين سـلوك الـذاكرة              . المنطقي لتناول هـذين المتغيـرين معـاً       

لــدى الطلبــة مــن خــالل بــرامج تــدريب لمــا وراء الــذاكرة، وهــذا مــا تــسعى الدراســة الحاليــة      
 :وعليه، تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤالين األتيين. لتحقيقه

 فـي المتوسـطات الحـسابية     (α =0.05)هـل توجـد فـروق دالـة احـصائياً     "ول الـسؤال األ 
الخاصــة بالقــدرة علــى التــذكر تعــزى لمتغيــري المجموعــة والجــنس والتفاعــل بينهمــا؟ ومــا 

 "الداللة العملية للبرنامج التدريبي؟
  فـي المتوسـطات الحـسابية     (α =0.05)هـل توجـد فـروق دالـة احـصائياً     "السؤال الثـاني  

بعــد تــذكر الكلمــات، بعــد تــذكر الجمــل، بعــد تــذكر     ( ة بأبعــاد القــدرة علــى التــذكر الخاصــ
تعـــزى لمتغيـــري المجموعـــة والجـــنس ) األرقـــام، بعـــد تـــذكر الـــصور، بعـــد تـــذكر النـــصوص

 ؟"والتفاعل بينهما؟ وما الداللة العملية للبرنامج التدريبي الخاص بكل بعد منها
جـال الـتعلّم، حيـث يمكـن تنميـة الـوعي       تكمن أهميـة الدراسـة فـي م    : الدراسة أهمية

لــدى المعلمــين باالســتراتيجيات التــي مــن شــأنها أن تــساعد الطلبــة فــي تنميــة القــدرة علــى   
التــذكّر، تتمثّــل فــي حــثّهم علــى اســتخدام اســتراتيجيات معينــة، تــسهل علــيهم تنظــيم   

ــتعلّم   ــة للـ ــات الالزمـ ــا و    . المعلومـ ــتراتيجيات مـ ــدى اسـ ــتعلم إحـ ــستخدم المـ ــدما يـ راء وعنـ
ــذاكرة واســتدعائها بــسهولة       ــه يعمــل علــى نقــل المعلومــات لل ــذاكرة، فإن وإن معرفــة . ال

ــود ذات       ــهولة اكتـــشاف البنـ ــى سـ ــرد علـ ــد تـــساعد الفـ ــذاكرة قـ ــا وراء الـ ــتراتيجيات مـ اسـ
كما أن القدرة على التعلّم ترتبط بدرجة عاليـة بالـذاكرة،   . االرتباطات الضعيفة وتجميعها 
 فــي معرفــة المعلومــات واســتدعائها ؛ فــإن أداءه أليــة مهمــة  فــإذا كــان لــدى الطالــب قــصور
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يتطلب معرفة لمعلومة معينة، وإال فـإن اسـتدعاءها سـوف يتـأثر بهـذا القـصور، وهـذا يـؤثر                     
 . تأثيراً مباشراً في العملية التعليمية

وبناءً على ما سبق، فإنه من الضروري أن يكـون المـتعلّم واعيـاً بأهميـة اسـتراتيجيات                  
الــذاكرة المــستخدمة فــي تنميــة القــدرة علــى التــذكر وفائــدتها، وإن المــتعلّم الــذي    مــاوراء 

يعــرف الكثيــر عــن اســتراتيجيات مــا وراء الــذاكرة يمكــن أن يكــون أكثــر اســتخداماً لهــا،  
حيث يركز المتعلم في أثناء الدراسة على المبادئ واألسس التـي تـساعده علـى تـذكر مـا                   

ديه تـشكل عموميـات فـي الخبـرة الجديـدة، وهـذا يـؤدي بـه         تعلمه، إذ إن الخبرات المخزنة ل    
إلى اسـتخدام قدرتـه علـى التـذكر بفاعليـة، ممـا يـسهم فـي االنتقـاء الجيـد السـتراتيجيات               
التشفير واالستدعاء األكثر مالءمة، والتي يمكن أن تؤدي إلى المراقبة والتنظيم والتقويم            

 . المستمر والذاتي لألداء
 :التعريفات اإلجرائية

عبــارة عــن مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي قــام    : البرنــامج التــدريبي لمــا وراء الــذاكرة  
ويــشمل . الباحثــان بتــصميمها، مــن أجــل فحــص فاعليتهــا فــي تنميــة القــدرة علــى التــذكر    

بعد تدريب مـا وراء الـذاكرة  الـصريحة، وبعـد  تـدريب مـا وراء الـذاكرة                    : التدريب ثالثة أبعاد  
 .لالضمنية، وبعد عدم التدخ

استدعاء الخبرة المتعلمة، وتقاس فـي الدراسـة الحاليـة بالدرجـة      : القدرة على التذكر  
 :الطالبة في اختبارات التذكر الخمسة اآلتية/ الكلية التي يحصل عليها الطالب
الطالبــة أكبــر عــدد ممكــن مــن الكلمــات / تــذكر الطالــب: التــذكر الــسمعي للكلمــات

ية بالدرجة التي يحـصل عليهـا الطالـب علـى اختبـار             وتقاس في الدراسة الحال   . التي سمعها 
 .التذكر السمعي للكلمات

الطالبــة أكبــر عــدد ممكــن مــن كلمــات      / تــذكر الطالــب :  التــذكر الــسمعي للجمــل  
ويقـاس فـي الدراسـة الحاليـة بالدرجـة التـي يحـصل              . الجمل التي سمعها، وبالترتيب نفـسه     

 .عليها الطالب على اختبار التذكر السمعي للجمل
الطالبــة سالســل أرقــام تبــدأ بثالثــة أرقــام، / تــذكر الطالــب: التــذكر الــسمعي لألرقــام

ويقاس في الدراسـة الحاليـة بالدرجـة التـي يحـصل            . وتنتهي بسبعة أرقام وبالترتيب نفسه    
 .عليها الطالب على اختبار التذكر السمعي لألرقام
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.  التــي شــاهدها الطالبــة أكبــر عــدد ممكــن مــن الــصور   / تــذكر الطالــب :  تــذكر الــصور 
 .ويقاس في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصل عليها الطالب اختبار تذكر الصور

. الطالبــة أهــم األحــداث فــي الــنص المعــروض عليــه  / تــذكر الطالــب:  تــذكر النــصوص
ــا الطالـــب علـــى اختبـــار تـــذكر     ويقـــاس فـــي الدراســـة الحاليـــة بالدرجـــة التـــي يحـــصل عليهـ

 . النصوص
ــة ــدود الدراسـ ــ: حـ ــة مـــن طلبـــة الـــصف الـــسابع    اقتـ ــة علـــى عينـ صرت الدراســـة الحاليـ

األساســـي، فـــي مديريـــة الباديـــة الـــشمالية الغربيـــة فـــي محافظـــة المفـــرق للعـــام الدراســـي  
٢٠٠٩/٢٠١٠. 

اختبـار  :  اقتصرت الدراسة الحالية على اختبار القدرة على التذكر بأبعـاده اآلتيـة فقـط             
معي للجمــل، واختبــار التــذكر الــسمعي   التــذكر الــسمعي للكلمــات، واختبــار التــذكر الــس   

 .لألرقام، واختبار تذكر الصور، واختبار تذكر النصوص
كمـــا اقتـــصرت الدراســـة الحاليـــة علـــى األبعـــاد الثالثـــة للبرنـــامج التـــدريبي الـــذي أعـــده    

بعـــد تـــدريب مـــا وراء الـــذاكرة الـــصريحة، وبعـــد تـــدريب مـــا وراء الـــذاكرة  : الباحثـــان، وهـــي
 .دخلالضمنية، وبعد عدم الت

 جراءاتالطريقة واإل

طالبًـا وطالبـةً مـن طلبـة الـصف الـسابع            ) ٨٠(تكونت عينة الدراسة مـن    : عينة الدراسة 
األساســي مــن مــدارس المنــصورة التابعــة إلــى مديريــة تربيــة الباديــة الــشمالية الغربيــة فــي      

ســـنة، حيــث اختيـــرت مدرســة ذكـــور   ) ١٤-١٣(محافظــة المفـــرق، تتــراوح أعمـــارهم بــين    
ث بالطريقة العشوائية البسيطة، وتم اختيار شعبتين من كل مدرسة مختـارة            وأخرى إنا 

بالطريقــة العــشوائية ايــضاً، بعــدها اختيــرت إحــدى الــشعبتين فــي كــل مدرســة عــشوائياً؛    
 .لتكون مجموعة تجريبية واألخرى ضابطة

ــار القــدرة علــى     : أداة الدراســة  التــذكر لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة أُســتخدم اختب
ــ( حيــث بُنــي اختبــار يهــدف إلــى قيــاس القــدرة علــى تــذكر الطلبــة، وذلــك      ). ي والبعــديالقبل

، واختبــــار )(Wechsler Memory Scale,1987بــــالرجوع إلــــى مقيــــاس وكــــسلر للــــذاكرة  
-١٢( بينيه للذكاء، وبالتحديد إلى أسئلة الذاكرة، التي تناسب األعمار من سـن             -ستانفورد

 :رات فرعية، هيويضم االختبار خمسة اختبا. سنة) ١٤
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ــار التــذكر الــسمعي للكلمــات   -١ ــار مــن أربعــة مــستويات     : اختب ويتكــون هــذا االختب
متدرجة في الطول، حيث يبدأ المستوى األول بكلمتـين، وينتهـي المـستوى الرابـع               

 .  بخمس كلمات، ويضم كل مستوى  فقرتين
يتكــون هــذا االختبــار مــن عــشر جمــل مركبــة    :  اختبــار التــذكر الــسمعي للجمــل  -٢

تدرجة في الطول، حيث تبدأ بثالث كلمات، وتنتهي بـسبع كلمـات موزعـة علـى                م
 .خمسة مستويات؛ يتكون كل مستوى من فقرتين

يتـــألف هـــذا االختبـــار مـــن خمـــسة مـــستويات،  : اختبـــار التـــذكر الـــسمعي لألرقـــام -٣
واالرقام في كل مـستوى متدرجـة فـي الطـول،           . ويتكون كل مستوى من فقرتين    

 .تنتهي بسبعة أرقامتبدأ بثالثة أرقام و
ــصور   -٤ ــار تــذكر ال ــصور مرتبطــة بأســماء      : اختب ــار مــن مجموعــة مــن ال ــألف االختب يت

ــار مــن جــزأين، همــا    ) تــذكر الــصور منفــردة (الجــزء األول : مألوفــة، ويتكــون االختب
بطاقـــات تحـــوي كـــل منهـــا صـــورة لوجـــه مـــن الوجـــوه   ) 10(يتكـــون االختبـــار مـــن 

) 3( البطاقات علـى المفحـوص مـدة         البشرية مرتبطة باسم، حيث يتم عرض هذه      
ثوان للبطاقة الواحدة، ثم يطلب من المفحوص أن يذكر االسـم المـرتبط بـصورة               

، ويـتم  )تـذكر الـصورة مـع صـورة جديـدة لـم تعـرض سـابقاً            (و الجـزء الثـاني      . الوجه
عــرض بطاقــة أخــرى عليهــا صــورتان، إحــداهما جديــدة واألخــرى رآهــا المفحــوص    

 . سابقاً
. يتألف هـذا االختبـار مـن ثالثـة نـصوص متدرجـة فـي الطـول                : لنصوصاختبار تذكر ا   -٥

 . يهدف االختبار قياس قدرة الطالب على تذكر أهم األحداث في النص
قُـدِّم االختبـار بـصورته األوليـة إلـى لجنـة تكونـت مـن                : صدق اختبار القدرة على التـذكر     

ي اليرمـوك  عشرة محكمـين مـن األسـاتذة فـي تخـصص علـم الـنفس التربـوي فـي جـامعت           
واألردنيــة؛ وطلــب إلــيهم إبــداء الــرأي حــول مناســبة االختبــار للمرحلــة العمريــة، ومــدى دقــة   
الـصياغة اللغويــة، ومــدى مالءمتهــا للهــدف الـذيّ تقيــسه، وكانــت نــسبة اتفــاق المحكمــين   

طالبـاً مـن    ) ٤٠(، ولحساب صدق البنـاء طُبقـت أداة الدراسـة علـى عينـة مكونـة مـن                   )%٩٠(
 مـوزعين علـى شـعبتين، حيـث         - من غيـر عينـة الدراسـة       -ابع األساسي   طالب الصف الس  

حُسبت قيم معامل ارتباط االختبار الفرعي مع اختبار القدرة على التذكر الكلـي، وكانـت            
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 )0.85،0.82،0.74،0.81،0.87،0.85(معــــامالت االرتبــــاط ألبعــــاد االختبــــار مــــع العالمــــة الكليــــة  
طالبــاً ) ٤٠(ختبــار بتطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية  علــى التــوالي، وتــم التحقــق مــن ثبــات اال 

اختيــروا عــشوائياً مــن خــارج عينــة الدراســة، وتــم اختبــار الطلبــة وإعــادة اختبــارهم بفــارق 
ــي قــدره   وتــم اســتخراج معــامالت الثبــات لالختبــارات الفرعيــة عــن طريــق       . يومــاً) ١٤(زمن

كمـــا اســـتخرج . ثـــاني بـــين التطبيـــق األول وال(Pearson)حـــساب معامـــل ارتبـــاط بيرســـون 
 .يبين قيم هذه المعامالت) ١(الفا، والجدول -معامل كرونباخ

 

 اختبار القدرة على التذكر
االتساق 

 الداخلي
 ثبات اإلعادة

عدد 

 الفقرات

 28 0.83 0.86 اختبار التذكر السمعي للكلمات

 50 0.86 0.84 اختبار التذكر  السمعي للجمل

 50 0.85 0.90 اختبار التذكر السمعي  لألرقام

 20 0.84 0.86 اختبار تذكر الصور

 29 0.82 0.81 اختبار تذكر النصوص

 177 0.85 0.94 المجموع الكلي لألداة

معامالت ثبات اختبار القدرة علـى التـذكر وأبعـاده المختلفـة بطريقـة إعـادة          : ١الجدول
  ألفا–التطبيق وبطريقة كرونباخ 

 البرنامج التدريبي: مادة الدراسة
ســتند البرنــامج فــي أساســه النظــري إلــى نمــوذج مــا وراء الــذاكرة الــذي قدمــه برســلي    ا

، ويستند إلى نظرية ما وراء Pressley, Borkowski& O'sullivan,1985)(وبرسكلي وسوليفان 
، حيث قدم فليفل رؤى مهمـة لطبيعـة مـا وراء الـذاكرة      (Flavell,1977)الذاكرة عند فليفل

غيــرات المرتبطــة بهــا إلــى متغيــرات متعلقــة بــالفرد، ومتغيــرات     لــدى األطفــال، وصــنف المت 
كما تمت االسـتعانة بـبعض   . متعلقة بالمهمة، وأخرى متعلقة باالستراتيجية المستخدمة  

ــا وراء الــــذاكرة كدراســــة رنجــــل     الدراســــات الــــسابقة التــــي اهتمــــت ببــــرامج تــــدريب مــ
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ــبرنجر ــنايدر ،(Ringel &Springer,1980)وسـ ــلجمولر وشـ ــة شـ  & Schlagmuller) ودراسـ

Schneider, 2002). 

بعد ما وراء الذاكرة الصريحة، وتضمن هذا     :  هي ،تكون البرنامج من ثالثة أبعاد رئيسة     
البعــد مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تهــدف إلــى تحــسين مــا وراء الــذاكرة لــدى الطلبــة            

اكرة مــن خــالل التــدريب الــصريح ألهميــة اســتراتيجية الــذ   ) المعرفــة حــول االســتراتيجية (
وزُود الطلبـة بمعلومـات مـا وراء الـذاكرة     . المراد تعلّمها وفوائد استخدامها بالنسبة لـألداء      

وبعـد  . عن االستراتيجية حتى يكونوا على وعي بقيمة االستراتيجية في أثناء اسـتخدامها           
مــا وراء الــذاكرة الــضمنية، يتــضمن مجموعــة مــن اإلجــراءات تهــدف إلــى تحــسين مــا وراء   

، من خـالل تـدريب الطلبـة علـى مراقبـة      )المعرفة حول االستراتيجيات(الطلبة الذاكرة لدى   
ــى           ــدائل المعطــاة لهــم للوصــول إل ــين الب ــار ب ــد االختي ــة عن ــيم الوســائل الفعّال أدائهــم وتقي

وذلـــك مـــن خـــالل التركيـــز علـــى فوائـــد االســـتراتيجية بالنـــسبة لتحـــسين األداء،    . الهـــدف
 فـي اتخـاذ القـرار، واالختيـار بـين االسـتراتيجيات             وتوجيه الطلبة إلـى اسـتخدام المعلومـات       

التــــي تحقــــق األداء األفــــضل، ممــــا يمكــــن الطلبــــة مــــن التحقــــق بأنفــــسهم مــــن فعاليــــة   
ودُرب الطلبــة علــى مهــارات المراقبــة العامــة،  . اســتراتيجيات الــذاكرة المتعلّمــة فيمــا بعــد 

موعة من اإلجراءات التي    هو مج : وبعد عدم التدخل  . تقييم األداء، والعزو، واالختيار   : وهي
، )االســتراتيجية الفعالــة(يتبعهــا الطلبــة الســتخدام كــل مــن اســتراتيجية التجميــع الفئــوي 

ــوني   ــع اللـــ ــتراتيجية التجميـــ ــة  (واســـ ــل فعاليـــ ــتراتيجية األقـــ ويكتـــــشف الطالـــــب  ). االســـ
االســــتراتيجية ذات الفاعليــــة، ويكــــون ذلــــك مــــن خــــالل خبــــرة الطالــــب فــــي اســــتخدام  

 .االستراتيجية
 وات بناء البرنامج التدريبيخط

االطــالع علــى البــرامج التــي اهتمــت بموضــوع مــا وراء الــذاكرة، كمــا وردت فــي دراســة  
 Schlagmuller)(، ودراسـة شـلجمولر وشـنايدر    (Ringel & Springer, 1980)رنجل وسـبرنجر  

& Schneider, 2002 لــى بنــاء البــرامج التدريبيــة مــع التركيــز علــى مكونــاتإ بهــدف التعــرف 
البرنامج الرئيسة، وإجراءاته، وتصميمه، والغرض المستخدم للجلسة التدريبية وللبرنـامج          

 . ككل
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للتحقـق مـن صـدق محتـوى البرنـامج؛ عُـرض البرنـامج بـصورة                : صدق البرنـامج التـدريبي    
األوليــة علــى لجنــة مــن المحكمــين تكونــت مــن عــشرة محكمــين متخصــصين فــي علــم       

عة األردنية، وجامعـة اليرمـوك، طُلـب إلـيهم إبـداء الـرأي              النفس التربوي، يعملون في الجام    
حول أهداف البرنامج ومكوناته، وعدد الجلسات ومحتواها، ومـدى مالءمتهـا لطلبـة الـصف           

وقـدم  . السابع األساسي، والفترة الزمنية الالزمة لكل جلـسة، ومـستوى الـصياغة اللغويـة             
جلـسة، وتغييـر بعـض     ) ٢٥(ت إلـى    المحكمون عـدداً مـن اآلراء تتعلـق بزيـادة عـدد الجلـسا             

الـــصور التـــي ال تنتمـــي لثقافـــة المجتمـــع األردنـــي، وأُخـــذ بـــرأي المحكمـــين فـــي زيـــادة عـــدد     
 .الجلسات وتغيير تلك الصور

 :اتبعت هذه الدراسة اإلجراءات اآلتية:  إجراءات الدراسة
ــار قبلـــي يقـــيس القـــدرة علـــى التـــذكر علـــى الطلبـــة فـــي المجموعـــات      - تطبيـــق اختبـ

بيـــة والـــضابطة؛ للتأكـــد مـــن تكـــافؤ المجموعـــات التجريبيـــة، والـــضابطة قبـــل التجري
 .تطبيق البرنامج التدريبي، وذلك بعد تهيئة الجو المناسب للتطبيق

جلسة بواقع خمس جلـسات أسـبوعياً، إضـافة إلـى           ) ٢٥(طُبق البرنامج التدريبي في      -
 . دقيقة) ٤٥(األولى تمهيدية واألخرى ختامية، وكانت مدة الجلسة : جلستين

طبق الباحثان االختبـار البعـدي علـى أفـراد المجموعـات التجريبيـة والـضابطة، والـذي                 -
 . يقيس القدرة على التذكر

 اعتمد الباحثان في تنفيذ هذه الدراسة على المـنهج شـبه التجريبـي   : تصميم الدراسة

ــاث،      ــذا التـــصميم مجمـــوعتين تجريبيـــة وضـــابطة لكـــل مـــن الـــذكور واإلنـ الـــذي يـــشمل هـ
ــدريبي، وتخـــضع     ت ــامج التـ ــة للبرنـ ــار قبلـــي، ثـــم تخـــضع المجموعـــة التجريبيـ خـــضعان الختبـ

 .المجموعتان الختبار بعدي

 نتائج الدراسة 

أمــا فيمــا يتعلــق بأســئلة الدراســة، فقــد أُجريــت التحلــيالت اإلحــصائية الالزمــة لإلجابــة   
 :على كل سؤال، كما هو آت

 فــي  (α =0.05)توجــد فــروق دالــة إحــصائياً هــل "النتــائج المتعلقــة بالــسؤال األول  : أوالً
المتوسطات الحسابية الخاصة بالقدرة على التذكر تعـزى لمتغيـري المجموعـة والجـنس،              

 ؟"والتفاعل بينهما، وما الداللة العملية للبرنامج التدريبي



 

 

٢٤٣  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

ــدرة علــــى التــــذكر، حُــــسب       ــة القــ ــدريبي فــــي تنميــ ــامج التــ ــر البرنــ    وللتعــــرف إلــــى أثــ
ــارين القبلــي     المتوســطات الحــسابي  ــدرجات الطلبــة علــى االختب ة واالنحرافــات المعياريــة ل

والبعدي للتذكر، باإلضافة إلى المتوسطات الحسابية المعدّلة لدرجات الطلبة على االختبار  
ــة     ــري الدراسـ ــتالف متغيـ ــاً الخـ ــدي؛ تبعـ ــة،(البعـ ــنسالمجموعـ ــي   ) والجـ ــين فـ ــو مبـ ــا هـ ، كمـ

 ):٢(الجدول
 

على التذكر القدرة 
 )مصاحب(

 القدرة على التذكر

عة
مو
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ال

 

س
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ال

 

دد
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ط
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دَّل
مُع
ال

 

طأ
لخ
ا

ري 
عيا
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كر
ذ

 

20 104.050 10.95  105.650 16.17  104.573 2.67 

ثى
أن

 20 98.550 11.35  106.850 12.98  107.374 2.64 

طة
ضاب

 

لي
لك
ا

 
40 101.300 11.36  106.250 14.49  105.973 1.86 

كر
ذ

 

20 98.400 15.26  137.550 8.30  138.118 2.64 

ثى
أن

بية 2.63 139.785  9.66 139.800  6.87 100.400 20 
جري
ت

 

لي
لك
ا

 

40 99.400 11.73  138.675 8.96  138.952 1.86 

كر
ذ

 

40 101.225 13.42  121.600 20.54  121.345 1.86 

لي
لك
ا

ثى 
أن

 40 99.475 9.31  123.325 20.15  123.580 1.86 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكليـة علـى اختبـار     : ٢الجدول  
القـــدرة علـــى التـــذكر والمتوســـطات المعدّلـــة لدرجـــة البعديـــة وفقـــاً لمتغيـــري المجموعـــة  

 والجنس



 

 

 فاعلية برنامج تدريبي لما وراء الذاكرة في تنمية القدرة على التذكر٢٤٤
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 فــروق ظاهريــة بــين المتوســطات الحــسابية الخاصــة    وجــود) ٢( يالحــظ مــن الجــدول  
بــدرجات الطلبــة علــى االختبــارين القبلــي والبعــدي للتــذكر، ناتجــة عــن اخــتالف مــستويات     
متغيري الدراسـة، وللتحقـق مـن داللـة هـذه الفـروق الظاهريـة، أُجـري تحليـل التبـاين الثنـائي              

 الخاصـــة بدرجـــة لتلـــك المتوســـطات الحـــسابية المعدّلـــة (Way ANCOVA-2)المــصاحب  
الطلبة على االختبار البعدي للتذكر بعد تحييد أثر درجة الطلبة على االختبار القبلي حسب              

 :٣، كما هو مبين في الجدول )المجموعة، والجنس(  متغيري الدراسة
 

 مصدر
 التباين

 مجموع
جة المربعات

در
رية 

لح
ا

 

 متوسط
 المربعات

وبة ف
س
مح
ال

 

اللة
الد

ئية 
صا
إلح
ا

 

 الداللة
 ليةالعم

القدرة على التذكر 
 )مصاحب(

852.047 1 852.047 6.146 0.015 % 7.6 

 % 67.5 0.000 155.783 21596.130 1 21596.130 المجموعة

 %  0.9 0.400 0.716 99.260 1 99.260 الجنس

 % 0.1 0.832 0.045 6.253 1 6.253 الجنس@المجموعة

    138.629 75 10397.203 الخطأ

     79 32341.888 الكلي

نتائج تحليـل التبـاين الثنـائي المـصاحب للـدرجات علـى  اختبـار القـدرة علـى                    : ٣الجدول  
 التذكر حسب متغيري المجموعة والجنس

بـين المتوسـطات الحـسابية      ) ٠٫٠٥=α(وجود فرق دال إحـصائيا      ) ٣( يتضح من الجدول    
تـذكر، تعـزى الخـتالف      المعدّلة الخاصـة بدرجـة الطلبـة علـى االختبـار البعـدي للقـدرة علـى ال                 

ــة فــي الجــدول       ــالرجوع إلــى قــيم المتوســطات المعدّل يمكــن القــول إن  )  ٢(المجموعــة، وب
الفروق جاءت لصالح المجموعة التجريبية التي تعرضت إلى البرنـامج التـدريبي، حيـث كـان                

الذين ) ١٠٥٫٩٧(مقارنة بطلبة المجموعة الضابطة ) ١٣٨٫٩٥(متوسط استجابتهم المعدّلة   
، مـا  )% ٦٧٫٥(تلقوا أية معالجة، هذا وقد كانت قيمة الداللة العملية لمتغير المجموعة       لم ي 

يعني أن البرنامج التدريبي لما وراء الـذاكرة، الـذي خـضعت لـه المجموعـة التجريبيـة يفـسر                    
ــى التــذكر     ) % ٦٧٫٥( ــة عل ــاين فــي قــدرة الطلب ــين مــن     .  مــن التب ــى مــا تقــدم، يتب باإلضــافة إل

بـين المتوسـطات الحـسابية المعدّلـة     ) ٠٫٠٥=α(وجود فروق دالة احصائياً     عدم  ) ٣(الجدول  



 

 

٢٤٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

الخاصة بدرجـة الطلبـة علـى االختبـار البعـدي للقـدرة علـى التـذكر تعـزى لمتغيـر الجـنس أو                        
 . للتفاعل بين متغيري الجنس والمجموعة

  فـي   (α =0.05)هـل توجـد فـروق دالـة احـصائياً     "النتـائج المتعلقـة بالـسؤال الثـاني     : ثانيـاً 
بعد تذكر الكلمـات، بعـد تـذكر        ( المتوسطات الحسابية الخاصة بأبعاد القدرة على التذكر      

ــذكر النـــصوص      ــد تـ ــذكر الـــصور، بعـ ــد تـ ــام، بعـ ــذكر األرقـ ــد تـ ــل، بعـ ــري  ) الجمـ ــزى لمتغيـ تعـ
المجموعة والجنس والتفاعل بينهما؟ وما الداللة العمليـة للبرنـامج التـدريبي الخـاص بكـل                

 ؟ "؟"بعد منها
رف علــى أثــر البرنــامج التــدريبي فــي تنميــة القــدرة علــى التــذكر بأبعــاده المختلفــة،   للتعــ

حُـــسب المتوســـطات الحــــسابية واالنحرافـــات المعياريـــة لــــدرجات الطلبـــة علـــى أبعــــاد       
االختبـــارين القبلـــي والبعـــدي للقـــدرة علـــى التـــذكر، باإلضـــافة إلـــى المتوســـطات الحـــسابية   

ــة علــى أبعــاد اال    ــدرجات الطلب ــة ل ــار البعــدي للقــدرة علــى التــذكر تبعــاً لمتغيــري     المعدّل ختب
 ):٤(كما هو مبين في الجدول ) المجموعة والجنس(
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 االختبار القبلي
 )مصاحب(

 االختبار البعدي
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 1.16 16.173  7.55 16.750  3.85 18.750 ذكر

طة 1.11 18.192  4.19 18.200  4.12 17.300 أنثى
ضاب

 

 0.80 17.183  6.07 17.475  4.00 18.025 الكلي

 1.18 24.741  1.63 24.350  4.40 15.800 ذكر

بية 1.10 23.243  5.06 23.050  4.26 16.450 نثىأ
جري
ت

 0.80 23.992  3.77 23.700  4.29 16.125 الكلي 

 0.78 20.457  6.63 20.550  4.34 17.275 ذكر

تذكر 
 الكلمات

لي
لك
ا

 0.78 20.718  5.20 20.625  4.16 16.875 أنثى 

 1.54 26.890  8.67 26.650  4.85 28.650 ذكر

طة 1.47 27.555  5.79 26.950  6.09 25.600 أنثى
ضاب

 

 1.06 27.222  7.28 26.800  5.65 27.125 الكلي

 1.56 40.289  5.40 40.900  6.98 26.350 ذكر

بية 1.46 38.967  6.27 39.200  5.16 27.550 أنثى
جري
ت

 1.06 39.628  5.84 40.050  6.08 26.950 الكلي 

 1.03 33.589  10.14 33.775  6.04 27.500 ذكر

 تذكرالجمل
لي
لك
ا

 1.03 33.261  8.60 33.075  5.66 26.575 أنثى 

 1.62 26.293  7.83 26.100  7.97 24.400 ذكر

طة 1.54 25.914  8.02 25.200  8.18 22.600 أنثى
ضاب

 

 1.11 26.103  7.83 25.650  8.02 23.500 الكلي

 1.64 32.608  6.74 33.300  7.29 25.050 ذكر

بية 1.53 32.686  6.50 32.900  5.23 24.150 أنثى
جري
ت

 1.11 32.647  6.54 33.100  6.28 24.600 الكلي 

 1.08 29.450  8.08 29.700  7.54 24.725 ذكر

تذكر 
 االرقام

لي
لك
ا

 1.08 29.300  8.19 29.050  6.82 23.375 أنثى 

 0.75 19.389  3.12 19.550  4.64 17.600 ذكر

طة 0.72 18.781  3.21 19.100  3.70 16.650 أنثى
ضاب

 

 0.52 19.085  3.13 19.325  4.17 17.125 الكلي

 0.76 19.369  4.32 18.800  5.17 13.850 ذكر

 تذكرالصور

بية
جري
ت

 0.71 23.462  3.07 23.550  3.30 16.600 أنثى 
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 االختبار القبلي
 )مصاحب(
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 0.52 21.415  4.41 21.175  4.50 15.225 الكلي

 0.50 19.379  3.74 19.175  5.21 15.725 ذكر

لي
لك
ا

 0.50 21.121  3.83 21.325  3.46 16.625 أنثى 

 0.50 16.864  1.47 16.600  1.93 14.650 ذكر

طة 0.47 17.384  1.73 17.400  1.90 16.400 أنثى
ضاب

 

 0.34 17.124  1.63 17.000  2.09 15.525 الكلي

 0.50 19.913  3.07 20.200  3.70 17.350 ذكر

بية 0.47 21.138  1.92 21.100  3.56 15.650 أنثى
جري
ت

 

 0.34 20.526  2.57 20.650  3.69 16.500 الكلي

 0.33 18.389  2.99 18.400  3.22 16.000 ذكر

ص
صو
رالن
ذك
ت

 

لي
لك
ا

 0.33 19.261  2.60 19.250  2.84 16.025 أنثى 

واالنحرافات المعيارية لالستجابة لـدرجات الطلبـة   المتوسطات الحسابية : ٤لجدول  ا
ــى التــذكر والمتوســطات الحــسابية المعدّلــة          ــى االختبــارين القبلــي والبعــدي للقــدرة عل عل

  .لدرجاتهم على االختبار البعدي وفقاً لمتغيري المجموعة والجنس
وجــود فــروق ظاهريــة بــين المتوســطات الحــسابية الخاصــة    ) ٤(يالحــظ مــن الجــدول   
ــدرج ــذكر ناتجــة عــن         ب ــى الت ــي والبعــدي للقــدرة عل ــارين القبل ــى أبعــاد االختب ــة عل ات الطلب

تحليـل تبـاين   (اختالف الجنس والمجموعة، ولتحديد أيّ نوعٍ من تحليـل التبـاين المـصاحب         
ــاين مــصاحب متعــدد المتغيــرات      ــرات، أم تحليــل تب توجــب علــى  ) مــصاحب أحــادي المتغي

ات االرتباطية بين الـدرجات الفرعيـة ألبعـاد اختبـار     الباحثين استخدامه؛ فقد حُسب العالق    
القدرة على التذكر في المجمـوعتين الـضابطة والتجريبيـة متبوعـة بـإجراء اختبـار بارتليـت                

(Bartlett)             الذي يكشف جوهريـة العالقـات االرتباطيـة البينيـة عـن طريـق فحـص التناسـب ،
ر مصفوفة الوحدة ، وذلـك كمـا        بين عناصر مصفوفة بواقي التباينات المصاحبة وبين عناص       

 ).٥(في الجدول 
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 العالقة االرتباطية
تذكر 
 الكلمات

 تذكر
 الجمل

تذكر 
 االرقام

 تذكر
 الصور

 النصوص تذكر

     1 تذكر الكلمات
    1 0.47 تذكرالجمل
   1 0.43 0.16 تذكر االرقام
  1 0.13 0.07 0.02- تذكرالصور
 1 0.08 0.42 0.39 0.31 تذكرالنصوص

 نسبة
 األرجحية

 ٢كا
 التقريبية

 درجة
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

Bartlett's Test 
of Sphericity 

0.000 126.914 14 0.000 

معامالت االرتباط الخطية البينية للـدرجات الفرعيـة ألبعـاد اختبـار القـدرة             : ٥الجدول    
 . لها(Bartlett)على التذكر وفق متغير المجموعة ونتائج اختبار بارتليت 

بـين  ) ٠٫٠٥=α(عدم وجود تناسب جـوهري عنـد مـستوى الداللـة            ) ٥(يتضح من الجدول    
عناصـــر مـــصفوفة بـــواقي التباينـــات المـــصاحبة، وعناصـــر مـــصفوفة الوحـــدة، ممـــا يعنـــي أن    
العالقات االرتباطية البينية للدرجات الفرعية الخاصة بأبعاد اختبار القدرة على التـذكر هـي              

 يعنــــي وجــــوب اســــتخدام تحليــــل التبــــاين المــــصاحب متعــــدد   عالقــــات جوهريــــة، وهــــذا
 ).٦(المتغيرات، كما في الجدول 

 االختبار األثر
 المتعدد

مة
قي

 
بار
خت
اال

دد
تع
الم

 

 ف
لية
لك
ا

رية 
ةح
رج
د

 
ضية

فر
ال

 

جة
در

 
رية
ح

 
طأ
لخ
ا

اللة 
الد

ئية 
صا
إلح
ا

 

 الداللة
 العملية

تذكر الكلمات  
 % Wilks' Lambda 0.868 2.036 5 67 0.085 13.2 )مصاحب(

تذكر الجمل 
 % Wilks' Lambda 0.868 2.040 5 67 0.084 13.2 )مصاحب(

تذكر االرقام 
 % Wilks' Lambda 0.811 3.113 5 67 0.014 18.9 )مصاحب(

تذكر الصور 
 % Wilks' Lambda 0.772 3.955 5 67 0.003 22.8 )مصاحب(

تذكر النصوص 
 % Wilks' Lambda 0.928 1.037 5 67 0.403 7.2 )مصاحب(

 % Hotelling's Trace 2.680 35.916 5 67 0.000 72.8 المجموعة
 % Hotelling's Trace 0.191 2.562 5 67 0.035 16.1 الجنس
 % Wilks' Lambda 0.845 2.457 5 67 0.042 15.5 الجنس@المجموعة
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علـى أبعـاد   نتائج تحليل التباين الثنـائي المـصاحب متعـدد المتغيـرات لـألداء        : ٦ الجدول  
 القدرة على التذكر مجتمعه حسب المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

لمتغير المجموعة على درجـات     ) ٠٫٠٥=α(وجود أثر دال احصائياً     ) ٦(يتبين من الجدول    
الطلبــة المعدّلــة ألبعــاد االختبــار  البعــدي للقــدرة علــى التــذكر مجتمعــة، كمــا يبــين الجــدول   

ــصائياً   ــر دال احـ ــود أثـ ــري    ) ٠٫٠٥=α(وجـ ــين متغيـ ــل بـ ــر الجـــنس وللتفاعـ ــة (لمتغيـ المجموعـ
على درجات الطلبة المعدّلة ألبعاد االختبار البعدي للقدرة على التذكر مجتمعـة،            ) والجنس

ولمعرفــة علــى أي بعــد مــن أبعــاد القــدرة علــى التــذكر وجِــدت الفــروق الدالــة احــصائياً؛ فقــد   
 الطلبــة المُعدّلــة لكــل بعــد مــن أبعــاد أُجــري تحليــل التبــاين الثنــائي المــصاحب علــى درجــات

 ). ٧(االختبار البعدي للقدرة على التذكر، كما هو موضح في الجدول 

 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

 مجموع
جة المربعات

در
رية 
لح
ا

ط 
س
متو

ت 
بعا
مر
ال

 

وبة ف
س
مح
ال

 

اللة
الد

ئية 
صا
إلح
ا

 

اللة
الد

لية 
عم
ال

 

 % 7.6 0.019 5.802 137.816 1 137.816 )صاحب( تذكر الكلمات
 % 3.1 0.133 2.306 54.776 1 54.776 )صاحب(تذكر الجمل 
 % 1.8 0.264 1.267 30.089 1 30.089 )مصاحب(تذكر األرقام 
 % 0.1 0.758 0.095 2.265 1 2.265 )مصاحب(تذكر الصور 

تذكر النصوص 
 )مصاحب

5.798 1 5.798 0.244 0.623 0.3 % 

 % 32.6 0.000 34.316 815.063 1 815.063 المجموعة
 % 0.1 0.815 0.055 1.314 1 1.314 الجنس
 % 3.0 0.141 2.214 52.591 1 52.591 الجنس@المجموعة

    23.752 71 1686.374 الخطأ

تذكر 
 الكلمات

     79 2767.388 الكلي
تذكر الكلمات  

 )مصاحب(
83.174 1 83.174 1.985 0.163 2.7 % 

 % 8.9 0.010 6.919 289.935 1 289.935 ) الجمل صاحبتذكر
 % 0.0 0.942 0.005 0.224 1 0.224 )مصاحب(تذكر األرقام 
 % 1.6 0.293 1.123 47.052 1 47.052 )مصاحب(تذكر الصور 

تذكر النصوص 
 )مصاحب(

2.582 1 2.582 0.062 0.805 0.1  % 

 % 47.6 0.000 64.558 2705.053 1 2705.053 المجموعة
 % 0.1 0.824 0.050 2.084 1 2.084 الجنس
 % 0.6 0.529 0.401 16.790 1 16.790 الجنس@المجموعة

    41.901 71 2975.002 الخطأ

تذكر 
 الجمل

     79 6907.550 الكلي
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 المتغير
 التابع

 مصدر
 التباين

 مجموع
جة المربعات

در
رية 
لح
ا

ط 
س
متو

ت 
بعا
مر
ال

 

وبة ف
س
مح
ال

 

اللة
الد

ئية 
صا
إلح
ا

 

اللة
الد

لية 
عم
ال

 

تذكر الكلمات  
 )مصاحب(

70.455 1 70.455 1.525 0.221 2.1 % 

 % 0.6 0.501 0.457 21.094 1 21.094 )تذكر الجمل صاحب
 % 14.6 0.001 12.125 560.127 1 560.127 )مصاحب(تذكر األرقام 
 % 0.0 0.962 0.002 0.105 1 0.105 )مصاحب(تذكر الصور 

تذكر النصوص 
 )مصاحب(

2.740 1 2.740 0.059 0.808 0.1 % 

 % 18.7 0.000 16.290 752.508 1 752.508 المجموعة
 % 0.0 0.923 0.010 0.440 1 0.440 الجنس
 % 0.0 0.890 0.019 0.891 1 0.891 الجنس@المجموعة

    46.194 71 3279.800 الخطأ

تذكر 
 األرقام

     79 5170.750 الكلي
تذكر الكلمات  

 )مصاحب(
1.260 1 1.260 0.126 0.723 0.2 % 

 % 1.9 0.244 1.382 13.788 1 13.788 )تذكر الجمل صاحب
 % 0.0 0.883 0.022 0.217 1 0.217 )مصاحب(ام تذكر األرق

 % 20.3 0.000 18.044 180.052 1 180.052 )مصاحب(تذكر الصور 
تذكر النصوص 

 )مصاحب(
12.422 1 12.422 1.245 0.268 1.7 % 

 % 11.9 0.003 9.570 95.495 1 95.495 المجموعة
 % 7.6 0.018 5.875 58.628 1 58.628 الجنس
 % 11.7 0.003 9.417 93.964 1 93.964 الجنس@المجموعة

    9.979 71 708.477 الخطأ

 تذكر الصور

     79 1211.000 الكلي

تذكر الكلمات  
 )مصاحب(

1.362 1 1.362 0.313 0.578 0.4 % 

 % 2.0 0.237 1.424 6.198 1 6.198 )تذكرالجمل صاحب
 % 5.8 0.040 4.359 18.969 1 18.969 )مصاحب(تذكر االرقام 
 % 0.1 0.839 0.042 0.182 1 0.182 )مصاحب(تذكرالصور 

تذكرالنصوص 
 )مصاحب(

9.608 1 9.608 2.208 0.142 3.0 % 

 % 39.7 0.000 46.731 203.376 1 203.376 المجموعة
 % 4.5 0.070 3.373 14.681 1 14.681 الجنس
 % 0.7 0.488 0.485 2.112 1 2.112 الجنس@المجموعة

    4.352 71 308.998 الخطأ

ص
صو
رالن
ذك
ت

 

     79 627.550 الكلي



 

 

٢٥١  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

نتــائج تحليــل التبــاين الثنــائي المــصاحب لكــل بعــد مــن أبعــاد القــدرة علــى     : ٧ الجــدول 
 والتفاعل بينهما) المجموعة والجنس(التذكر وفقاً لمتغيري 

بـين المتوسـطات الحـسابية      ) ٠٫٠٥=α(وجود فـرق دال إحـصائياً       ) ٧(يتضح من الجدول    
: لبعديــة المعدّلــة الخاصــة بــدرجات الطلبــة علــى جميــع أبعــاد اختبــار القــدرة علــى التــذكر     ا

التــذكر الــسمعي للكلمــات، والتــذكر الــسمعي للجمــل والتــذكر الــسمعي لألرقــام، وتــذكر  
الصور وتذكر النصوص تعزى لمتغير المجموعة، لـصالح المجموعـة التجريبيـة، الـذين تلقـوا          

كمــا . بطلبــة المجموعــة الــضابطة الــذين لــم يتلقــوا أيــة معالجــة   البرنــامج التــدريبي مقارنــة  
على أبعاد اختبـار القـدرة علـى التـذكر          ) المجموعة(يالحظ أن قيم الدالالت العملية لمتغير       

التذكر السمعي للكلمات كانت الداللة العملية للبرنامج التـدريبي         : جاءت على النحو التالي   
دريبي الذي تلقته المجموعة التجريبية هو مـسؤول عـن          ، مما يعني أن البرنامج الت     )%٣٢٫٦( 

. مـــن التبـــاين فـــي القـــدرة علـــى التـــذكر الـــسمعي للكلمـــات لـــدى الطلبـــة) %٣٢٫٦( تفـــسير 
وبالنــسبة الختبــار التــذكر الــسمعي للجمــل، فقــد كانــت الداللــة العمليــة للبرنــامج التــدريبي    

مجموعـة التجريبيـة هـو مـسؤول        ويعني ذلك أن البرنـامج التـدريبي الـذي تلقتـه ال           ). %٤٧٫٦(
مــن التبــاين فــي القــدرة علــى التــذكر الــسمعي للجمــل لــدى الطلبــة،     ) %٤٧٫٦(عــن تفــسير 

وفيمـا يتعلــق باختبــار التــذكر الــسمعي لالرقــام، فقـد كانــت قيمــة الداللــة العمليــة للبرنــامج   
يبيــة هــو ويعنــي ذلــك أن البرنــامج التــدريبي الــذي تلقتــه المجموعــة التجر). %١٨٫٧(التــدريبي 

مــن التبــاين فــي القــدرة علــى التــذكر الــسمعي لألرقــام لــدى ) %١٨٫٧(مــسؤول عــن تفــسير 
، ممـا    )%١١٫٩(أما اختبار تذكر الصور، فقـد كانـت الداللـة العمليـة للبرنـامج التـدريبي                 . الطلبة

يعنـــي أن البرنـــامج التـــدريبي الـــذي تلقتـــه المجموعـــة التجريبيـــة هـــو مـــسؤول عـــن تفـــسير   
وفيمـا يتعلـق باختبـار تــذكر    . لتبـاين فـي القـدرة علـى تـذكر الـصور لـدى الطلبـة        مـن ا ) %١١٫٩(

، ويعنـي ذلـك أن البرنـامج    )%٣٩٫٧(النصوص، فقد كانت الداللـة العمليـة للبرنـامج التـدريبي         
مـن التبـاين فـي      ) %٣٩٫٧(التدريبي الذي تلقته المجموعة التجريبية هو مسؤول عن تفسير        

 .    الطلبةالقدرة على تذكر النصوص لدى 
علـى اختبـار تـذكر الـصور        ) ٠٫٠٥=α(وجود فروق دالة احصائياً     ) ٧(ويالحظ من الجدول    

بـين  ) ٠٫٠٥=α(يعزى الختالف الجنس لصالح اإلناث، كما يالحظ وجود فـروق دالـة إحـصائياً               
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المتوســطات الحــسابية المعدلــة لالســتجابة علــى اختبــار تــذكر الــصور تعــزى للتفاعــل بــين 
 ). موعة والجنسالمج(متغيري 

 :مناقشة النتائج
) ٠٫٠٥=α(أشارت نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب إلى وجـود فـروق دالـة إحـصائياً                

ــى التــذكر وأبعــاده المختلفــة      ــار    (فــي القــدرة عل ــار التــذكر الــسمعي للكلمــات، واختب اختب
ر، واختبـار  التذكر السمعي للجمل، واختبار التـذكر الـسمعي لألرقـام، واختبـار تـذكر الـصو              

بــين مجمــوعتي الدراســة، ولــصالح المجموعــة التجريبيــة التــي تعرضــت        ) تــذكر النــصوص 
ويمكن ). %٦٧٫٥(للبرنامج التدريبي، وكانت  قيمة الداللة العملية لمتغير البرنامج التدريبي 

ــامج        ــة البرنـ ــى فاعليـ ــضابطة إلـ ــة الـ ــى المجموعـ ــة علـ ــة التجريبيـ ــذكر المجموعـ ــوق تـ رد تفـ
يقه للهدف الذي سعى إليه، وهو تنمية القدرة على التذكر، ما يعني إمكانيـة              التدريبي، وتحق 

وقــد يعــود . تنميتهــا مــن خــالل تعــديل المراقبــة الذاتيــة الواعيــة لتحقيــق المزيــد مــن التــذكر 
التحـــسن فـــي القـــدرة علـــى التـــذكر لـــدى طلبـــة المجموعـــة التجريبيـــة إلـــى زيـــادة وعـــيهم   

، والتـي تمكـنهم      )عد مسؤولة عن تحديد مهمة التذكر     التي تُ (بذاكرتهم في مراقبة الذات     
مــن الحــصول علــى معرفــة ذاتيــة عــن مــستوى وظــائف الــذاكرة لــديهم، مــا يجعلهــم أكثــر  
ــى          ــر قــدرة عل ــر اســتخداماً لهــا،  وأكث ــالي أكث ــذاكرة ، وبالت ــا باســتراتيجيات مــا وراء ال وعي

ــد لالســتراتيجيات األكثــر مالءمــة للمهمــة المطلوبــ     ــار الجي ة مــنهم، وإن مــراقبتهم  االختي
لــذاكرتهم مكنــتهم مــن اختيــار اســتراتيجيات مــا رواء الــذاكرة األكثــر فاعليــة، واألكثــر    
مناســبة لتحقيــق األهــداف المنــشودة، كمــا يعــزو الباحثــان التحــسن فــي أداء المجموعــة     
التجريبيــة، إلــى إدراكهــم للعالقــة بــين وعــيهم بــذاكرتهم، وقــدرتهم علــى التــذكر، إذ إن     

ما وراء الذاكرة يـؤدي إلـى أداء أفـضل فـي التـذكر، وفـي ضـبط تعلمهـم ممـا يـؤدي               وعيهم ب 
كما أن وعيهم بمـا  . إلى تنظيم انسياب المعلومات واتساقها خالل نظام الذاكرة لديهم    

وراء الـــذاكرة يـــسهم فـــي زيـــادة وعـــيهم بـــأي االســـتراتيجيات متاحـــة، ومتـــى تُـــستخدم، 
 إن الــوعي باســتراتيجيات مــا وراء الــذاكرة  وكيــف، ولمــاذا يــستخدمونها؟ ويمكــن القــول  

قدم تغذية راجعة للطلبة على تعلمهم، وساعدهم على التعرف إلـى أي اسـتراتيجيات مـا                
وراء الذاكرة أكثر مالءمـة، أكثـر فاعليـة، ممـا سـاعدهم علـى تحقيـق األهـداف المرجـوة،              

ة قـدمت ألفـراد     ويمكن القـول إن اسـتراتيجيات مـا وراء الـذاكر          . والوصول إلى تذكر أفضل   
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المجموعــة التجريبيــة ســياقاً واضــحاً مكّــنهم مــن تنظــيم المفــردات، وتعزيــز تــذكر المــادة 
المتعلمة التي تفتقر إلى وضـوح المعنـى، وذلـك مـن خـالل ربطهـا مـع معلومـات ذات معنـى،                       
والتي شُفرت مع المادة المتعلمة، وبالتالي تفرض على المتعلم أن يكون نشطاً في عمليـة          

ــتعلم وتتــضح فاعليــة البرنــامج التــدريبي لمــا وراء الــذاكرة فــي هــذه الدراســة مــن خــالل       . ال
التحــسن الملحــوظ الــذي طــرأ علــى مــستوى أداء طلبــة المجموعــة التجريبيــة بعــد تطبيــق     
البرنــامج علــيهم، والــذي ظهــر مــن خــالل تفــاعلهم فــي أثنــاء مهمــات التــدريب فــي الغرفــة   

 . الصفية
ســة الحاليــة إلــى ارتفــاع دافعيــة طلبــة المجمــوعتين     ومــن الممكــن عــزو نتيجــة الدرا  

التجريبيتين في أثناء تطبيق البرنامج التـدريبي، األمـر الـذي سـاعدهم علـى أداء أفـضل علـى                    
ــتعلم، ومعرفــة اســتراتيجيات مــا وراء         ــار البعــدي، نظــراً لتــوقعهم أهــداف عمليــة ال االختب

الحالية متفقة مع نتـائج دراسـة      وجاءت نتائج الدراسة    . الذاكرة، وبناء تعلمهم بأنفسهم   
 التي اسـتخدمت فيهـا اسـتراتيجية التنظـيم الفئـوي      (Perez& Garcia, 2002) بيرز وكارسيا 

ــة علـــى       ــون، ودُرب الطلبـ ــة أو اللـ ــياء التـــي يمكـــن تـــصنيفها حـــسب الفئـ ــوني مـــع األشـ واللـ
اسـة  كمـا اتفقـت نتيجـة الدر      . استخدامها، مما أدى إلى تحسن القدرة علـى التـذكر لـديهم           

 التي تـدرب  (Schlagmuller & Schneider, 2002)الحالية مع نتائج دراسة شلجمولر و شنايدر 
 مما حسّن القدرة علـى التـذكر     ،فيها المفحوصون على استخدام ما وراء الذكرة الضمنية       

كمـا جـاءت نتيجـة الدراسـة الحاليـة متفقـة مـع نتـائج دراسـة شـنايدر وشـلجمولر                      . لديهم
 التــي أشــارت إلــى أن تــدريب مــا وراء   (Schneider, Schlagmuller & Vise, 1998) وفــيس 

 .الذاكرة الصريحة له تأثير دال احصائياً في تنمية القدرة على التذكر لدى الطلبة
 التــي أشــارت إلــى أن معرفــة (Van Ede 1993)كمــا اتفقــت مــع نتــائج دراســة  فــإن ادي 

وتؤيـد نتـائج    .  الخاص بما وراء الذاكرة    استراتيجيات التذكر تُعد جزءاً من مكون المعرفة      
 Schlagmuller(الدراســـة الحاليـــة مـــا أشـــارت إليـــه نتـــائج  دراســـة شـــلجمولر و شـــنايدر        

&Schneider, 2002 (    إلى أثر التنظيم على الحفظ والتذكر كاسـتراتيجية مـن اسـتراتيجيات
ــذاكرة، وأنهــا تعمــل  علــى تحــسين القــدرة علــى التــذكر       ــائج وقــد أظهــرت . مــا وراء ال  النت

تحــسناً فــي القــدرة علــى تــذكر الكلمــات تعــود الســتراتيجيات مــا وراء الــذاكرة، والطلبــة      
الذين تدربوا على استراتيجيات ما وراء الـذاكرة أصـبحت لـديهم اسـتراتيجيات تـستخدم         
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فـالخبرات التـي تُخـزن دون        . في تخزين المعلومات، ومن ثم اسـتدعائها عنـد الحاجـة إليهـا            
 أو دمـج  فـي خبـرات الفـرد تظهـر مفتتـة وناقـصة، وال تخـدم صـاحبها عنـد                        تنظيم أو تعـديل   

ــذاكرة القويــة نتيجــة للتنظــيم الــذي يــضعه الفــرد للمــادة       . اســتدعائها ــرا مــا تكــون ال وكثي
المطلوب حفظها، فقدرة الطلبة على إقامة عالقات بين أجزاء المادة كلهـا أو بـين أجـزاء          

وقـد  .  ذات قيمـة كبيـرة فـي حفظهـا واسـتدعائها           منها؛ أي تكوين فئات ضمن المـادة تبـدو        
ــا وراء     أظهـــرت النتـــائج تحـــسناً فـــي القـــدرة علـــى تـــذكر األرقـــام، تعـــود الســـتراتيجيات مـ
الذاكرة، فقد عمـل طلبـة المجوعـة التجريبيـة علـى تنظـيم االرقـام وعمـل عالقـات بينهـا،                      

 التـذكر لـدى   وممـا عـزز  . وربطها مباشرة بحياتهم، مـا جعـل تـذكر االرقـام أسـهل لـديهم         
طلبة المجموعة التجريبية  استخدامهم الستراتيجية التصور العقلي، التـي جعلـت الطلبـة              
يقبلــون علــى الــتعلم ويــستخدمون إمكانــات جديــدة ال تتطلــب العمــل بمــستوى عــال، وإن  
اســتخدامهم لتلــك االســتراتيجية عمــل علــى تزويــدهم بركيــزة أساســية لفهــم الــتعلم      

ــا يتـــ  ضمنه مـــن معلومـــات عـــن متـــى وكيـــف ولمـــاذا يـــستخدمون   ومكوناتـــه، مـــن حيـــث مـ
االستراتيجية، وكيف يمكـن أن يكيـف االسـتراتيجية لتناسـب الموقـف التعليمـي الجديـد،         
ومدى قدرته على اتخاذ القرار في اسـتخدامها، كمـا أسـهمت اسـتراتيجية التـصور العقلـي                 

يمكنهم من ربط الخبـرات     في أن يكون الطلبة أكثر حيوية، ويبذلون جهداً بصرياً وعقلياً           
السابقة بالصورة الجديـدة ممـا يـسهل علـيهم تـذكرها، فـنحن ال نتـذكر لفظيـاً، فحـسب،                    

وقـــد تعـــود زيـــادة القـــدرة علـــى تـــذكر الجمـــل لـــدى طلبـــة        . وإنمـــا نتـــذكر بـــصرياً كـــذلك   
المجمــوعتين التجــريبيتين إلــى أنــه غلــب علــى أفرادهــا ترميــز الجمــل علــى أســاس داللتهــا      

صورية معاً، فلذلك أصبحت مهمة التذكر لديهم أسهل؛ إذ كـان الترميـز ثنائيـاً     اللفظية، وال 
ويمكن أن يعزى تفوق اإلناث على الـذكور فـي تـذكر      . أي على أساس المعنى والصورة معاً     

الصور إلى أن لديهن القدرة على توظيف حاسة البصر بطريقة أكبر من الـذكور السـتدعاء          
ها، حيث تعتمد عملية تـذكر الـصور علـى حاسـة البـصر، وإن             الخبرة الالزمة عند الحاجة إلي    

معظـم المعلومـات التــي يحـصل عليهــا الفـرد مــن العـالم الخــارجي تـأتي عــن طريـق البــصر،        
واتفقت نتيجة الدراسة الحاليـة     . فسالمة حاسة البصر تؤثر بشكل كبير على رؤية الصور        

لتي أشارت إلـى تفـوق اإلنـاث     اJaswal & Dodson, 2009)مع نتائج دراسة جاسول ودودسن 
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علــى الــذكور فــي تــذكر أكبــر عــدد مــن الــصور المعروضــة علــيهن فــي اختبــار القــدرة علــى      
 .التذكر

 التوصيات
 :في ضوء النتائج التي توصّلت إليها الدراسة الحالية، فإن الباحثين يوصيان باآلتي

دور فاعل فـي  توظيف استراتيجيات ما وراء الذاكرة في التعلم الصفي؛ لما لها من   -١
 .تنمية القدرة على التذكر بأبعادها المختلفة

توجيه البـاحثين إلـى إجـراء دراسـات مـشابهة، وباسـتخدام اسـتراتيجيات أخـرى                  -٢
 .لما وراء الذاكرة لتقصي  أثرها على التذكر

اســتخدام البرنــامج التــدريبي الــذي طــوره الباحثــان فــي مواجهــة مــشكالت ضــعف  -٣
 .ني منها بعض الطلبة في المدارسالقدرة على التذكر التي يعا
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 واقع أبعاد سلوك القيادة التحويلية من وجهة نظر العاملين

 في منظمات قطاع التعليم السعودية
 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم

 حمن بن عبد العزيز آل سعودعبد العزيز بن عبد الر. د

  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية–قسم إدارة اإلعمال 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  
 :ملخص الدراسة

عد مـن أهـم التحـديات التـي تواجـه        اجهة المتغيرات في بيئة العمل تــ       ومو ،إن القيادة والسلوك القيادي   
 وتبـرز أهميـة   ،لهـا دور بـارز فـي توجيـه المنظمـة نحـو تحقيـق األهـداف        ن القيـادة  أالمنظمات المُعاصـرة؛ ذلـك     

 بكثـرة،   المعاصرة التي تعمل في عـصر يتـسم  القيادة التحويلية في أنها أحد أهم األنماط القيادية للمنظمات     
  مما يتطلب تطوير أسـاليب العمـل وابتكـار الحلـول اإلبداعيـة، واالبتكـار             ،وتسارع المُتغيرات في بيئة العمل    

 مـا  - :ن التـساؤل الرئيـسي التـالي   ع وقد تركزت مشكلة الدراسة في اإلجابة       ،للرفع من كفاءة المخرجات   
يم الـسعودية؟؛ وذلـك   واقع أبعاد سلوك القيادة التحويلية من وجهة نظر العاملين في منظمات قطاع التعلـ     

بهــدف الكــشف عــن واقــع أبعــاد ســلوكيات القيــادة التحويليــة فــي هــذه المنظمــات؛ نظــراً ألهميــة منظمــات    
قطاع التعليم، ومخرجاتها في األنشطة التحويلية، وأنشطة القطاع الخاص، والذي يُعد الركيـزة األساسـية              

 بــالمتغيرات المطــردة؛ ممــا يعطــي أكثــر    وقيــادات المــستقبل فــي ظــل عــصر متــسم  ،لتــوفير األيــدي العاملــة 
وقد تـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي          .اهتمام بتبني دراسة مفاهيم القيادة التحويلية في المنظمات المُعاصرة        

 والتعلـيم  ،التحليلي لتحقيق أهداف الدراسـة علـى مجتمـع مكـون مـن العـاملين فـي وزارتـي التربيـة والتعلـيم                     
الجزء األول خاص بالمتغيرات الشخـصية      : ستبانة المُكونة من جزأين   العالي السعودية، كما استخدمت اال    

 والتـشجيع علـى     ،االعتبـارات الفرديـة   :  والجزء اآلخر حول أبعاد القيـادة التحويليـة والمتمثلـة فـي            ،للمبحوثين
دة  ومــن أهــم نتــائج الدراســة أن درجــة ممارســة أســلوب القيــا،االبتكــار واإلبــداع، والتــأثير الكــاريزمي للقيــادة

التحويليــة بدرجــه متوســطه مــن وجهــة نظــر غالبيــة المبحــوثين، فــي حــين أن هنــاك اتجاهــات هامــة درجتهــا  
وعلـى ضـوء ذلـك توصـي        .ضعيفة في الممارسات القيادية في منظمات قطاع التعليم بمجال تطبيق الدراسة          
مفاهيم األنمـاط القياديـة     الدراسة بضرورة تنمية القيادات العاملة في قطاع التعليم بالتدريب المنتظم حول            

 وبيئــة عمــل المنظمــات المعاصــرة المتغيــرة، للرفــع مــن كفــاءة     ،الحديثــة، ومتطلبــات منظمــات المــستقبل  
 .منظمات قطاع التعليم الهام في حياة المجتمع 



 

 



 

 

٢٦٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 :مقدمة
إن مــستقبل نجــاح المنظمــات المعاصــرة يعتمــد علــى كيفيــة قــدرة القــادة علــى قيــادة  

عـد مـن    اجهة المتغيرات في بيئـة العمـل، ت       ن القيادة والسلوك القيادي، ومو    إ حيث   ،التغيير
 .أهم التحديات التي تواجه المنظمات

توجيـه المنظمـة     البـارز فـي      افالقيادة مـن أهـمْ عناصـر الـسلوك اإلنـساني؛ نظـراً لـدوره              
 تعمـل علـى إحـداث التـأثير اإليجـابي           ة وهذا يتطلب توافر فئـات قياديـ       ،نحو تحقيق األهداف  

ــى           ــة فــي المنظمــات تعــود إل ــد مــن المــشكالت اإلداري فــي عناصــر المنظمــة، ذلــك أن العدي
النقص في المهـارات القياديـة الالزمـة لتوجيـه عمليـة تحقيـق األهـداف التنظيميـة، كمـا أن                     

 وأدوار ئــهشخــصية القائــد وظــروف البيئــة التــي يعمــل فيهــا تتــركْ آثارهــا علــى أدامقومــات و
 .مرؤوسيه

ــشير  ــا نعــيش اليــوم ضــمن مُحــيط متغيــر باســتمرار    ) كــوفي ســتيفن (ويُ  ممــا ،إلــى أنن
 حيــث أثبتــت البحــوث والدراســات أهميــة  ،يجعــل القيــادة الفعالــة أكثــر صــعوبة ممــا مــضى  

ة نجاح المنظمـة، وتطـور إنتاجهـا، وتأثيرهـا سـلباً وإيجابـاً            األنماط القيادية، والتصاقها بدرج   
، فقــد قــدم البــاحثون وعلمــاء اإلدارة وجهــات نظــر جديــدة     )١(فــي مــستوى رضــاء العــاملين  

لفهم السلوك القيادي في المنظمات، كمفاهيم القيادة التبادليـة والقيـادة التحويليـة، التـي       
ي حيـاة المنظمـات لمواجهـة متغيـرات     تُساعد المنظمات على إحـداث تغيـرات إيجابيـة فـ       

 .بيئة العمل المُعاصرة
 -:مشكلة الدراسة

 منظمــات قطــاع التعلــيم قيــادات فاعلــة ذات ســلوكيات قــادرة علــى مواكبــة   تتطلــب
التغير المطـرد فـي مجـال العلـوم والتقنيـة، خاصـةً مـع أهميـة مُخرجـات قطـاع التعلـيم فـي              

 .مات من الكوادر البشرية المؤهلةدعم النشاط التنموي وتلبية احتياجات المنظ
المُعاصـرة التـي تعمـل    األنمـاط القياديـة للمنظمـات        عتبر القيادة التحويليـة أحـد أهـم       وت

 . بكثرة وتسارع متغيرات بيئة العملفي عصر يتسم
 مُجتمـع المعرفـة واقتـصاد المعرفـة وتبنـي األسـاليب             خاصةً مع التحوالت إلـى مفـاهيم      

 .ظماتالجديدة في إدارة عمل المن



 

 

٢٦٦
ن وجهـــة نظـــر العـــاملين فـــي منظمـــات قطـــاع التعلـــيم  واقـــع أبعـــاد ســـلوك القيـــادة التحويليـــة مـــ 

 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم - السعودية
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. د

فالقيادة التحويليـة أصـبحتْ مطلبـاً أكثـر أهميـة للمنظمـات المُعاصـرة؛ لتحقيـق كافـة                   
أبعادهــا الــسلوكية المرتبطــة بــاألفراد وأســاليب العمــل والتــشجيع علــى االبتكــار واإلبــداع  

 .للرفع من كفاءة مخرجات المنظمات
مـا  : يـسي التـالي   وعلى ضوء ذلك فإن مشكلة الدراسة يُمكن تركزها في السؤال الرئ          

واقع أبعاد سلوك القيادة التحويلية من وجهة نظـر العـاملين فـي منظمـات قطـاع التعلـيم           
 .السعودية؟

 -:أسئلة الدراسة
 :تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية

ــة فـــــي أداء    . ١ ــاتها اإليجابيـــ ــة وانعكاســـ ــادة التحويليـــ ــاهيم وخـــــصائص القيـــ ــا مفـــ مـــ
 .المنظمات؟

 أبعــاد ســلوكيات القيــادة التحويليــة فــي منظمــات التعلــيم الــسعودي مــن     مــا واقــع . ٢
 .وجهة نظر العاملين فيها؟

 .ما هي متطلبات تفعيل نمط القيادة التحويلية ؟. ٣
ما مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى إدراك العاملين فـي قطـاع التعلـيم             . ٤

 .ألبعاد القيادة التحويلية في منظماتهم؟
 -:الدراسةأهمية 

 خاصـةً  ،تنبثق أهمية الدراسة مـن أهميـة موضـوع القيـادة التحويليـة فـي أدبيـات اإلدارة               
وأنها تـُعدْ من الدراسات الحديثة في هذا الجانب من واقـع عمـل المنظمـات المُعاصـرة فـي                   
قطاع التعليم خاصةً مع أهمية قطاع التعلـيم فـي المجتمـع الـذي يــُعد الركيـزة األساسـية           

األيدي العاملة وقيادات المستقبل الالزمة ألداء منظمات القطاعين العام والخـاص،           لتوفير  
في كل مجتمع في ظل عصر يتسمْ بالمتغيرات المطـردة ممـا يعطـي أكثـر اهتمامـاً بتبنـي                    

 .دراسة مفاهيم القيادة التحويلية في المنظمات المُعاصرة
 -:أهداف الدراسة

 :اليةتسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف الت
التعرف على مفاهيم وخصائص القيادة التحويليـة، وانعكاسـاتها اإليجابيـة فـي أداء       . ١

 .المنظمات



 

 

٢٦٧  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

الكشف على واقع أبعاد سلوكيات القيادة التحويليـة فـي منظمـات قطـاع التعلـيم              . ٢
 .السعودي من وجهة نظر العاملين فيها

 .تحديد متطلبات تفعيل نمط القيادة التحويلية . ٣
مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي مــدى إدراك العــاملين فــي  الكــشف عــن . ٤

 .قطاع التعليم ألبعاد القيادة التحويلية في منظماتهم
 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :مفهوم القيادة
ــا،تتعـــدد التعريفـــات الموضـــحة لمفهـــوم القيـــادة  النـــشاط الـــذي : " حيـــث تعـــرف بأنهـ

اتخـاذ القـرارات، وإصـدار األوامـر، واإلشـراف اإلداري علـى       يُمارسـه القائـد اإلداري فـي مجـال     
 وعن طريق االستمالة والتأثير؛ بقصد تحقيق هدف        ،اآلخرين باستخدام السلطة الرسمية   

، وهذا المفهوم يجمع بين استخدام الـسلطة الرسـمية وبـين التـأثير فـي سـلوك               )٢(" مُعين
 .نظمةاإلداريين، واستمالتهم للتعاون في تحقيق أهداف الم

، فـي   )٣(" عملية التأثير فـي اآلخـرين؛ لتحقيـق أهـداف محـدده           : "كما تعرف القيادة بأنها   
ما هي إال نشاط إداري يهدف إلى تعظيم اإلنتاجية، وتنـشيط         : "حين يرى آخرون أن القيادة    

 .)٤(" االبتكار في حل المشكالت أو رفع الروح المعنوية والرضا
 بين مفهـومي    اً وثيق اًالبارزة، وبالتالي فإن هناك ارتباط    والقيادة إحدى الوظائف اإلدارية     

 .اإلدارة ومفهوم القيادة إال أنهم ال يعنيان الشيء نفسه
 إذا لـم يقـم      ،فالدور القيادي يفرض على القائد التزامات وظيفيـة اجتماعيـة وشخـصية           

 سـوى    وبـصفه عامـه فـإن القيـادة ليـست          ،بها يفقد القيادة، ولكنه يحـتفظ بمركـزه اإلداري        
 أو مـن خاللهـم لتحقيـق        ، والتي يـتم ممارسـتها بالعمـل مـع األفـراد             ،إحدى مكونات اإلدارة  

ــة  ــداف التنظيميـ ــة    ،األهـ ــه والرقابـ ــيم والتوجيـ ــيط والتنظـ ــائف التخطـ ــضمن اإلدارة وظـ  ، وتتـ
 .)٥(وتسمى الجوانب التفاعلية مع اإلنفراد بالعمل القيادي

القيـــادة، إذا أرادت أن تحقـــق الفعاليـــة لِـــذا فالمنظمـــات تحتـــاج إلـــى كـــل مـــن اإلدارة و 
 كمـــا أن اإلدارة ضـــرورية لتحقيـــق ، وبالتـــالي فالقيـــادة ضـــرورية لتحقيـــق التغييـــر،لعملياتهـــا

 واإلدارة في ارتباطها مع القيـادة يمكنهـا مـساعدة التنظـيم فـي تحقيـق                 ،النتائج المنتظمة 
 .التوافق مع بيئة التنظيم وظروفه المتغيرة



 

 

٢٦٨
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 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم - السعودية
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. د

اهيم يتضح أن هناك معايير أساسيه لوجود القيـادة والتـي تتمثـل    وعلى ضوء هذه المف 
 :في

 . يتفاعلون فيما بينهم بصفة مستمرة ومنتظمة، وجود جماعة من األفراد-
 وتُعينــه علــى ، ظهــور شــخص ذو سِــمات خاصــة تتحــد حولــه الجماعــة تحــت قيادتــه  -

 .التأثير في سلوك أعضائها
بأهــداف التنظــيم والــسعي نحــو تحقيقهــا ضــمن   تــوافر االقتنــاع لــدى القائــد وأتباعــه  -

ــد والمرؤوســين      ،اإلمكانــات المُتاحــة  ــالنفع علــى القائ  بحيــث تعــود تلــك األهــداف ب
 .وتُلبي رغباتهم المتنوعة

المهام الجوهرية للقيادة في المنظمات إلى أربع فئات وذلك علـى           ) سلزنيك(ويُصنف  
 :)٦(النحو التالي

 وهـو أمـر فـي غايـة         ،أو تحديـد المهمـة لـدور المنظمـة        تتعلـق بتعريـف     :  المهمة األولـى   -
األهميــة؛ نظــراً للتغيــر الـــسريع والمــستمر فــي بيئتــه عمـــل المنظمــة لِــذا يُعــد هـــذا          

 .النشاط ديناميكي
تحسين هدف المنظمة والذي يقتضي بناء السياسة داخل الهيكل         :  المهمة الثانية  -

 .نهايات المرغوبةالتنظيمي و إقرار الوسائل المناسبة للوصول إلى ال
وهـــي الـــدفاع عـــن ســـالمة المنظمـــة، وهنـــاك تتـــداخل القـــيم مـــع    :  المهمـــة الثالثـــة-

العالقــات العامــة، فالقــادة يمثلــون منظمــاتهم عنــد العامــة، وعنــد زمالئهــم فهــم          
 .يحاولون إقناعهم بإتباع قراراتهم

 .تنظيم الصراع  الداخلي:  المهمة الرابعة-
 القــادة اإلداريـين فــي المنظمــات تتمثــل فــي الجوانــب  كمـا يــشير الــبعض إلــى أن مهــام 

 :)٧(الرئيسية التالية
 . التخطيط لتحديد األهداف، واختيار الوسائل الالزمة لتحقيقها-
 التنظيم إلعداد الهياكل التنظيمية المناسـبة لـإلدارة، وتحديـد أنـشطتها المختلفـة،        -

 .والجهاز البشري للتنفيذ
، والتثبـت مـن كفـاءتهم، واإلشـراف علـى تنفيـذ األنظمـة                التوظيف الختيار العاملين   -

 .المتعلقة بهم
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ــتم وفقــاً للقواعــد واألصــول؛ لتقــويم االنحرافــات،        - ــة للتأكــد مــن أن األعمــال ت  الرقاب
 .ومحاسبة المقصرين، ومكافأة العاملين المتميزين بإنتاجية عالية

ي تعمــل فــي بيئــات  ويقــدم آخــرون مهامــاً أخــرى لقيــادات المنظمــات المعاصــرة، والتــ    
متغيرة إلى أن تكون القيادة إبداعية تسعى لتـصميم بـرامج لالقتراحـات تـشجع العـاملين                 
على تقديم قدر مستهدف مـن االقتراحـات بـصفة دوريـة مـع موضـوعية تقييمهـا، وتحفيـز                    

 .)٨(أصحاب االقتراحات المساعدة على التحسين، والتطوير، واألداء اإلبتكاري المبدع 
بعض أن القيــادة يجــب أن تراعــي عنــد تــصميم العمــل أن يكــون مثيــراً،       كمــا يــرى الــ  

ــة،         ــة، واإلنتاجيــة العالي محفــزاً، وممتعــاً، يــساعد علــى بلــوغ أعلــى مــستويات مــن اإلبتكاري
 .ويمثل هذا االعتبار قدرة القائد على إشعال روح المنافسة واالبتكار في مرؤوسيه

 :األنماط القيادية
ــا المفكـــرون فـــي دراســـاتهم الخاصـــة بتحديـــد األنمـــاط   تنوعـــت النمـــاذج التـــي عرف هـ

القيادية، وذلك في تحليلهم أسلوب القائد، وطريقته في ممارسة عمله ، والقادة يتعـاملون         
مع المرؤوسين وفقا ألساليب متنوعة، تختلف باختالف األعمال المراد انجازها وشخصية            

 .المرؤوسين
ي حول مدخلين متناقضين هـي المـدخل        وقد تركزت دراسات القيادة في القرن الماض      

التسلطي ، والمدخل المساند حيـث أجريـت فـي الثالثينيـات مـن القـرن الماضـي العديـد مـن                      
ــال؛ الكتـــشاف أكثـــر األنمـــاط القياديـــة فاعليـــة تحـــت مختلـــف      ــذا المجـ الدراســـات فـــي هـ

 :الظروف، ويمكن إبراز أهم اإلنتاج الفكري في هذا المجال في النقاط التالية
الـنمط  : والتـي خلـصت إلـى أن هنـاك ثالثـة أنمـاط قياديـة تتمثـل فـي               : )١٠(اسات ايـوا   در -

الذي يركز القائد فيه السلطة في يده، وهو الذي يحـدد األنـشطة             ) األوتوقراطي(االستبدادي  
ويوزعها على األعـضاء، وال يـشاركه أحـد فـي اتخـاذ القـرارات، وهنـاك الـنمط الـديمقراطي           

 بين القائد والجماعة في تنظيم األنـشطة وتوزيـع األعمـال، أمـا     فيه مجال كبير للمشاركة   
النمط الثالث فهو الـنمط الحـر الـذي يـسمح بـصالحيات أوسـع للمرؤوسـين، ومجهـود أقـل                
للقيادة في التوجيه والمتابعة وهذا النمط هـو األقـل إنتاجيـة فـي المنظمـات فـي حـين كـان                      

 .والرضاء  الوظيفي النمط الديمقراطي أعلى في ناحية مستوى أألداء 
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ــد، وقــد        : )١١( دراســات أوهــايو - ــى الوظــائف التــي يؤديهــا القائ ــي هــدفت للتعــرف عل والت
توصــلت إلــى مجمــوعتين مــن وظــائف القيــادة، األولــى اإلشــارة إلــى تنظــيم العمــل، والثانيــة      

: الحساسية إلى اآلخرين، وقد توصلت إلى وجـود نمطـين مـن القيـادات فـي المنظمـات همـا                    
ول أن القيادة المراعية لشعور العاملين، الراغبة في تكوين المناخ المالئم للعمل            النمط األ 

مع افتراض أن المرؤوسين يعملون مـا بوسـعهم مـن أجـل اإلنجـاز، حيـث يـنجم عـن هـذا                     
الــنمط الرضــاء الــوظيفي، ودافعيــة عاليــة لــألداء، والــنمط الثــاني هــو القيــادة التــي تؤكــد علــى   

لتخطيط، والتنظيم، والرقابة، وتنـسيق نـشاطات المرؤوسـين،    الهيكلة، حيث تركز على ا   
 .وهنا تنتشر في التنظيم مظاهر االنخفاض في الرضاء الوظيفي ودوران عمل عالي

والتـي هـدفت إلـى تحديـد األنمـاط الـسلوكية للقيـادة، والتـي                : )١٢( دراسات ميتـشيجن   -
صــلت الدراســـة إلــى وجـــود   تــؤدي إلــى االرتفـــاع بمــستوى األداء والرضـــاء للعــاملين، وقـــد تو    

ــا    ــاهم، وهمـ ــاملين ورضـ ــي أداء العـ ــؤثران فـ ــين يـ ــى   : نمطـ ــز علـ ــل، ويركـ ــتم بالعمـ نمـــط مهـ
اإلشراف المباشر، والسلطة، واإلنتاج، وتقويم األداء، ونمط مهتم بالعـاملين، حيـث يهـتم            
بتفويض المسؤوليات، واالهتمام بمصالح وحاجات العـاملين، وتـشجيعهم علـى االنـدماج             

 .عةفي الجما
وهذه الدراسات خلصت إلى أنه في الجماعات الـصغيرة يظهـر   : )١٣( دراسات هارفارد  -

القائد الوجداني االجتماعي، الذي يجعـل مـن الـسهل علـى اآلخـرين              : نمطان من القادة هما   
التعامل معـه، ويـسعى إلـى التغلـب علـى الـصراعات الناشـئة داخـل الجماعـة للحفـاظ علـى               

ــذي يــصدر المزيــد مــن االقتراحــات والتعليمــات فــي      وحــدتها، وهنــاك نمــط قائــد ا   لمهمــة ال
 .أنشطة تتعلق بالمهمة، ويمارس ضغوطاً متزايدة على الجماعة ليدفعها للهدف

مــن خــالل ) دوجــالس مــاكجر يجــور(وهــو مــا قــام بــه : )١٤( دراســات دافعيــة العــاملين-
لقيــــادة فــــي لفهــــم الــــسلوك االنفعــــالي، ولتفــــسير أنمــــاط ا ) Y،X(آرائــــه بتقــــديم نظريــــة 

 .المنظمات، وهي امتداد لمدرسة العالقات اإلنسانية
تقابل السلطة التسلطية المهتمة باإلنتـاج، والتـي ترتكـز حـول            ) X(وأشار إلى النظرية    

تتشابه مع أنماط القيـادة الديمقراطيـة،       ) Y(تنظيم العمل، وإجراءاته، في حين أن النظرية        
ة بالعمــل، وترفــع مــن نــسبة اإلنتاجيــة، والرضــاء    والمهتمــة بــاآلخرين، والعالقــات اإلنــساني  

 .الوظيفي
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وهــي مــن النمــاذج األوســع انتــشاراً؛ لتفــسير الــسلوك   : )١٥( نمــوذج الــشبكة اإلداريــة-
باستخدام األنمـاط القياديـة   ) بالك و موتون(القيادي في المنظمات، وهي دراسات كل من      

ــين هــذين الن      ــنجم عنهــا    الموجــودة فــي دراســات أوهــايو بــصيغة تفاعــل ب مطــين، حيــث ي
خمس مجموعات أساسية، تعكس درجة اهتمام القادة في كل منها بـدرجات مختلفـة     
من محوري االهتمام باإلنتاج أو محور االهتمام بالعاملين، وبالعالقات اإلنـسانية، لـذا هنـاك      
نمط يمثـل القيـادة التـسيبية ويتـرك األمـور تجـري دون تـدخل، وهنـاك قائـد يهـتم باإلنتـاج                        

ألداء، مـــع االســـتعداد للتـــضحية برضـــاء العـــاملين فـــي ســـبيل االنجـــاز، وهـــو يمثـــل الخـــط  وا
التسلطي، وهناك نمط القائد المهتم بمشاعر العاملين، ويعطي أدنى اهتمـام ألداء العمـل      
واإلنتــاج علــى حــساب االهتمــام بــدوافع المرؤوســين، وهنــاك نمــط قيــادي حــرج يواجــه          

هتمــام بكــل مــن العمــل واإلنتــاج مــن ناحيــة، وبــين    مــشكالت فــي تحقيــق التــوازن بــين اال 
العالقــات اإلنــسانية مــن ناحيــة أخــرى، أمــا الــنمط القيــادي المثــالي فهــو الــذي يــستطيع أن       
يحقــق التــوازن والتعامــل بــين أقــصى اســتخدام للعالقــات اإلنــسانية، وأعلــى تركيــز علــى       

 .العمل واإلنتاج؛ لتحقيق أهداف المنظمة بكفاءة
وهــي مـــن النمــاذج الــسلوكية، وقـــد أســفرت نتـــائج     : )١٦()م و شـــميتتننبــو ( نمــوذج  -

ن إدراساتها على وجود عدة أنماط للقيادة يختار القائد منها ما يالئمه وفقاً للموقف، حيث              
هناك قوى متعلقـة بالقائـد مـن حيـث تـأثره بمجموعـة مـن الـدوافع لديـه، ومـا يتمتـع بـه مـن                  

ــه، ومــدى االعتمــاد ع     ــرة وقــيم تــسيطر علي ــى المرؤوســين فــي المــشاركة فــي اتخــاذ     خب ل
ولية، فـإذا  ؤالقرارات، وهناك القوى المتعلقة بالمرؤوسين، ومدى رغبتهم في تحمل المـس         

كانــت الرغبــة عاليــة يختــار القائــد الــنمط الــديموقراطي بعكــس إذا لــم يكــن لــديهم أدنــى    
وى المتعلقـة   رغبة في تحمل المسؤولية، حيث يتجه القائد للنمط األوتوقراطي وهنـاك القـ            

بالموقف، وهي عوامل تتعلق بالمنظمة وفق صـيغة العمـل واإلنتاجيـة المطلـوب تحقيقهـا            
 .ووقت تسليمها

ويـتم تحديـد األنمـاط القياديـة فـي هـذا االتجـاه وفقـا         : )١٧( نماذج االحتماالت الموقفية   -
للمواقـــف ومتطلباتهـــا حيـــث يتطلـــب التـــشخيص هنـــا أن يقـــوم القائـــد بـــالنمط إلـــى أربعـــة 
مجاالت وهي خصائص القائد، و خصائص المرؤوسين، وهيكـل جماعـة العمـل، والعوامـل               

النظريــة الــشرطية التفاعليــة والتــي تــشير إلــى أن : بــرز نمــاذج هــذا االتجــاهأالتنظيميــة، ومــن 
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القيادة الناجحة تعتمد على مزج أسلوب القائد مع متطلبات الموقـف، حيـث يكـون الـنمط          
القائـد الـذي يركـز علـى العالقـات مـع العـاملين، وهـو يـشبه              :  األول النوع: القيادي هنا نوعين  

نمــوذج التركيــز علــى األفــراد فــي الــشبكة اإلداريــة، والنــوع الثــاني القائــد الــذي يركــز علــى        
 .اإلنتاجية والمهمة

وهنا فالمتغيرات الموقفيـة تتمثـل فـي العالقـات بـين القائـد وعـضو التنظـيم ، وكـذلك                     
 وسلطة مركز القائـد مـن حيـث امتـداد الـسلطة الـشرعية العقابيـة               البناء الوظيفي للمهام  

 والتــي بنيــت علــى مفهــوم التوقــع  )١٨(ومــن نمــاذج هــذه الدراســات نمــوذج المــسار والهــدف 
والتي تقوم على مسلمة أساسية، وهي أن سلوك األداء للفرد تسبقه عمليـة مفاضـلة بـين            

  به، لـذا تبـرز فـي هـذا االتجـاه القيـادة       بدائل حيث تتمثل في القيام بالسلوك أو عدم القيام     
ــادة      ــد، وكـــذلك القيـ ــرارات أحـ الموجهـــة الـــذي ال يفـــوض الـــسلطات، وال يـــشترك فـــي القـ
أإلنــسانية المهتمــة بالمــشاعر، وتبــرز أيــضا قيــادة المــشاركة  فــي اتخــاذ القــرارات، وهنــاك  

ألفراد ويـساعدهم  أيضا القيادة المهتمة باالتجاه حيث يضع القائد األهداف، ويعطي الثقة ل        
 .في تحقيق األهداف

، حيـث يقتــرح هــذا النمـوذج مــستوى الــسلوك   )١٩(ومـن النمــاذج هنــا أيـضاً نظريــة النــضج  
ــد علـــى نـــضج      ــا يعتمـ ــادي المـــساند، وكالهمـ ــر أو الـــسلوك القيـ ــه، والمباشـ ــادي الموجـ القيـ

بدرجــة المرؤوســين، أو الفريــق الــذي يعمــل تحــت قيــادة القائــد لــذا فــإن نــوع القيــادة يتغيــر   
 .النضج لدى المرؤوسين

والتـــي تهـــدف إلـــى الكـــشف مـــن جوانـــب أخـــرى مـــن   : )٢٠( نظريـــة التـــدعيم القيـــادي-
السلوك القيـادي فـي المنظمـات، وهـي مـأخوذة مـن نظريـة الـتعلم والتـدعيم، وتقـوم علـى              

أن رضـاء   : ثالثة فروض توضح العالقـة بـين مبـادئ التـدعيم وبـين سـلوك المرؤوسـين وهـي                  
 القائــد يتحــدد بمجمــوع قــيم المنــافع التــي يحــصلون عليهــا، ويــؤثر علــى       المرؤوســين عــن 

تفاعل قيم المنـافع التـي يحـصل عليهـا المرؤوسـين مـن القائـد درجـة توقـف هـذه المنـافع                        
على أداء المرؤوسين، مع تصميم وتوجيه العمل في تحديد مستوى أداء المرؤوسـين، وأن           

 المنــافع علــى أداء المرؤوســين، ومــع  منــافع ســلوك القائــد تتفاعــل مــع درجــة توقــف هــذه  
تــصميم وتوجيــه العمــل، ومــع جــدول التــدعيم فــي تحديــد درجــة أداء المرؤوســين عنـــد           

 .مستوى عال



 

 

٢٧٣  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

وهــي تــشير إلــى وجــود صــفات نــادرة يمكنهــا أن تحــول فــرد   : )٢١( القيــادة الكاريزميــة-
الزعامـة هنـا   معين إلى قائـد فعـال، وهـي تمثـل فـي اتجاهـات نظريـة الـسمات القياديـة، لـذا ف                      

تــشكل جاذبيــة متبادلــة، تثيــر الــدعم والقبــول، وتنفيــذ المهــام بــسبب قــدرتها علــى التــأثير 
على المرؤوسين، ولم يتفق الباحثون على الخصائص التي تؤكد مثالية زعامـة القائـد، كمـا                 
أشاروا إلى وجود بعض الجوانب المظلمة في أداء هذا الخط القيـادي الـذي لـه أثـره الـسلبي                    

 .سمعة المنظمات ومكانتها في المجتمععلى 
 ):قيادة التغيير الفاعلة( النظريات الحديثة 

 :)٢٢(القيادة التبادلية: أوال
وهــي تؤكــد علــى عمليــة التبــادل، والمقايــضة التــي تحــدث بــين القــادة، وزمــالء العمــل،      
ومرؤوسيهم، وهو قائم على مناقشة القائد مع اآلخـرين حـول مـا هـو مطلـوب، والـشروط                

لمحــددة للحــصول علــى المكافــآت علــى التميــز فــي اإلنجــاز، وتعتمــد القيــادة التبادليــة علــى   ا
المـــشروطة، ســـواء كانـــت المكافـــأة )  الـــدعم-المكافـــأة : (نـــوعين مـــن الـــسلوك وهمـــا

والدوافع هنا سلبيه أم ايجابية، والنوع اآلخر اعتماد القائد على اإلدارة باالستثناء من خالل  
شروط، وبعض األفعال التـصحيحية لمواجهـة االنحرافـات، حيـث ال            استخدام العقاب الم  

يتدخل القائد في التنفيذ إال إذا لم يستطيع المرؤوسـون الوفـاء بمعـدالت موضـوعية لـألداء              
 .فتدخل القائد هنا عندما تسوء األحوال فقط؛ لضمان نجاح الواجبات التعاقدية

  :القيادة التحويلية: ثانيا
ارتــبط تطــور المنظمــات علــى مــدى مــا يتــوفر لهــا مــن قــادة  : يليــةمفهــوم القيــادة التحو

إداريــين قــادرين علــى توجيــه أفــراد التنظــيم بكفــاءة تحقيــق أهــداف المنظمــات بفاعليــة،    
ذلــــك أن النــــشاط اإلداري فــــي المنظمــــات يقــــوم علــــى أســــاس توجيــــه جهــــود األفــــراد،    

ي الذي يمارسه القائد،    والجماعات، وتنظيمها، وتنسيق األنشطة من خالل السلوك القياد       
 .والذي يعمل على توجيه، وتحفيز المرؤوسين للرفع من الكفاءة اإلنتاجية

ــه    ــابعين فــي     : "ويعــرف الهــواري القائــد التحــويلي بأن ــذي يرفــع مــن مــستوى الت القائــد ال
اإلنجاز، والتطـوير الـذاتي، ويـروج فـي الوقـت نفـسه عمليـة تنميـة المجموعـات والمنظمـات               

 .)٢٣(" وتطويرها



 

 

٢٧٤
ن وجهـــة نظـــر العـــاملين فـــي منظمـــات قطـــاع التعلـــيم  واقـــع أبعـــاد ســـلوك القيـــادة التحويليـــة مـــ 

 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم - السعودية
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. د

هـي ذلـك النـوع مـن القيـادة الـذي يتجـاوز              : "كما أشار آخرون إلـى أن القيـادة التحويليـة         
تقديم الحوافز مقابل األداء المرغـوب إلـى تطـوير، وتـشجيع المرؤوسـين فكريـا وإبـداعياً،                

 .)٢٤(وتحويل اهتماماتهم الذاتية؛ لتكون جزءا أساسياً من الرسالة العليا للمنظمة
لــى أهميــة الــدور القيــادي فــي التطــوير، واالبتكــار اإلبــداعي فــي   وهــذا المفهــوم يركــز ع

 .األداء، دون االقتصار على الدور القيادي التقليدي في التوجيه وتحفيز األداء
م فــي ١٩٧٨ويرجــع ظهــور مفهــوم القيــادة التحويليــة  فــي مجــال القيــادة فــي عــام          

يين، حيـث يتمثـل الـنمط     إلى أن القيادة تتركز فـي نمطـين رئيـس    Burnsأمريكا، حيث أشار    
القيادة اإلجرائية القائمة على مبدأ تبادل المنفعة، وهي عالقـة غيـر ثابتـة، وال تـستمر           : األول

طــويالً، ومبنيـــة علـــى عالقـــة عمـــل ضـــمن إطــار صـــريح أو ضـــمني للعقـــاب، والمكافـــآت فـــي   
 .المواقف

 القائــد وهــي عمليــة يقــوم فيهــا   : فــي حــين أن الــنمط الثــاني يمثــل القيــادة التحويليــة      
 .)٢٥(التحويلي والمرؤوسين بدعم كل منهما اآلخر إلى أعلى مستوى من الروح المعنوية

حيــث أن القيــادة التحويليــة تمثــل عالقــة تبادليــة بــين القائــد والمرؤوســين مبنيــة علــى     
أساس العمل من خالل تشجيع القائد للعاملين علـى األتـساق، والتوحـد مـع المنظمـة مـن                   

لماديـة والمعنويـة باالعتمـاد علـى الواقعيـة الحقيقيـة لهـم، والتـي تمثـل          خالل منح الحوافز ا  
 .)٢٦ (في إشباع الحاجات العليا للمرؤوسين

فالقيادة التحويلية من هذا المنظور تسعى إلى الوصول إلى الدوافع الخافيـة، والظـاهرة            
 للرفـع   لدى العاملين، ومن ثـم العمـل علـى إشـباعها، واسـتثمار أقـصى جهـد لـدى العـاملين؛                    

 .من الكفاءة واإلنتاجية للمنظمات
 إلى أن أهم عناصر القيادة التحويلية تتمثل في جاذبية القائد كنموذج      Burnsوقد أشار   

للمثــــل والــــسلوكيات المــــشتركة، واالســــتثارة الفعليــــة؛ ليكــــون المرؤوســــين مبــــدعين   
ن، وتـدفعهم   ومبتكرين، والدافعية المستوحاة مـن أفعـال القائـد التـي تـؤثر فـي المرؤوسـي                

إلى تمثيل خطواته مع االهتمـام باالعتبـارات الفرديـة والعدالـة؛ نظـرا الخـتالف قـدرات كـل             
 .)٢٧(فرد عن اآلخر

ــادة التحويليــة   مــا هــي إال نمــط قيــادي يــسري بــين القــادة     : "ويــشير الــبعض إلــى أن القي
شكالت والمرؤوسين، أو يستخدمه القادة لتغيير الوضع الـراهن بتعريـف المرؤوسـين بالمـ      



 

 

٢٧٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

القائمة في التنظيم من خالل اإللهام، واإلقناع واإلثـارة؛ لتحقيـق مـستوى عـالٍ مـن الرؤيـة،                   
 .)٢٨ ("والوضوح؛ لبلوغ األهداف المرجوة

هــو الــذي يــسعى إلــى رفــع مــستوى العــاملين؛       : "وهنــاك مــن يــرى أن القائــد التحــويلي    
غيـرة وغيـر المـستقرة، وفـي     لتحقيق اإلنجاز، والتنمية الذاتية، خاصـة فـي ظـل األحـوال المت       

ظــل بيئــة عمــل متطــورة، عنــدما تــصبح المنظمــة أمــام تحــديات وتغيــرات عالميــة، ومحليــة 
حيـث يعمــل القائـد علــى تغييـر موقفــه وأسـلوبه القيــادي؛ ليكـون أكثــر مرونـة، وإقبــاالً علــى       

 .)٢٩(" التغيير؛ كي ال يفقد السيطرة على مجريات األمور في المنظمة
ذلك النمط القيادي الذي يـدفع العـاملين        : لي من خالل هذه المفاهيم هو     فالقائد التحوي 

إلــى إنجــاز أكثــر مــن المتوقــع مــن خــالل تقــديم النمــوذج الــذي يحتــذي بــه فــي التنظــيم، مــع     
االستثارة الفكرية اإلبداعية لكافة العاملين من خـالل عمليـة تفاعليـة إنـسانية بـين أفـراد                  

 .متغيرة في بيئة عمل المنظماتالتنظيم؛ لمواجهة كافة الظروف ال

 :خصائص القيادة التحويلية
تسعى القيادة التحويلية إلحداث تغييرات إيجابية فـي أسـاليب األداء، حيـث ال يقتـصر                
ذلك على منح المكافـآت أو تطبيـق الجـزاءات بالنـسبة للعـاملين، حيـث أنـه يـؤدي دورا فـي                   

 .عملية تنمية تطوير المجموعات
بـاحثين إلـى بعـض الـسمات والـصفات للقيـادة التحويليـة، وتوضـح                ويشير العديـد مـن ال     

 :)٣٠(العناصر التالية أهم خصائص القائد التحويلي الفعال
فهو يخاطب ويوجه األفراد، وفقا لخصائص كـل فـرد، وتركيبتـه    :  له رؤية مستقبلية -

 .النفسية، وخلفيته الثقافية
هــة،  واســتقامة القيــادة، لــذا نجــد أن حيــث أن األفــراد عــادة يؤمنــون بالنزا: ـــ المــصداقية

 .العديد من يضحون بالكثير في سبيل إتباع رسالة ما أو رؤية القائد الملهم
ــ القــدرة علــى إشــعار أعــضاء التنظــيم بالقــدرة والثقــة بــالنفس، حيــث يــساعد القائــد       ـ
األفــراد علــى النجــاح مــن خــالل وضــع مهــام أو معــايير أداء مناســبة ، أو فــي مــستوى قــدرات  

 .ألفرادا



 

 

٢٧٦
ن وجهـــة نظـــر العـــاملين فـــي منظمـــات قطـــاع التعلـــيم  واقـــع أبعـــاد ســـلوك القيـــادة التحويليـــة مـــ 

 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم - السعودية
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. د

ويشير البعض أن سمات القيادة التحويلية ليست محـدودة فقـط فـي مـستوى اإلدارة       
العليا في التنظيم، بل يمكن أن تكون في مختلف المستويات اإلدارية األخرى، وعـى ضـوء                

 :)٣١ (ذلك فإن أهم العناصر القيادية لها تتمثل فيما يلي
ــ الدافعيــة واإللهــام  لي القــدرة علــى إيــصال توقعاتــه إلــى    حيــث يمتلــك القائــد التحــوي  : ـ

اآلخــرين، حيــث يــسهم القائــد فــي اســتثارة المرؤوســين لإلنجــاز بكفــاءة، وإتاحــة الفرصــة  
ــروح الفريــق          للمــشاركة فــي تحقيــق األهــداف المــشتركة، وإذكــاء الحماســة، والعمــل ب

 .الواحد
كير حيـث يـسهم القائـد فـي رفـع مـستوى تفكيـر العـاملين بـالتف                 : ـ التفكيـر اإلبـداعي    

اإلبــداعي، والتجديــد فــي حــل المــشكالت، ومعالجــة األســاليب القديمــة بتبنــي األســاليب          
 .الحديثة، وقبول األفكار المبتكرة

حيث يهتم القائـد التحـويلي بالمـشاعر الفرديـة الشخـصية لكافـة              : ـ المشاعر الفردية  
دهم نحــو أفــراد التنظــيم، وإدراك الفــروق الفرديــة بيــنهم، والعمــل علــى تــدريبهم، وإرشــا   

 .تحقيق المزيد من النمو والتطور
ذلك أن القائد التحويلي يعد نموذجاً يقتـدي بـه المرؤوسـين، يوضـح              : ـ التأثير الكاريزمي  

الرؤية، وينمي اإلحساس بالرسالة، ويحـوز علـى احتـرام اآلخـرين وثقـتهم وإعجـابهم بـه،                   
 .ؤوسينولذا فالقائد التحويلي يمتلك قدرات فائقة في التأثير على المر

 :)٣٢ (ويشير آخرون إلى أن نظرية القيادة التحويلية تتمثل في اآلتي
 .ـ يتمثل القائد التحويلي بأنه صاحب رؤية وصاحب رسالة 

 .ـ وظيفة حضارية يسهم فيها القائد بنقل األفراد من حوله نقلة حضارية 
 .ـ أهدافه عالية ومعاييره مرتفعة 

 .ده ـ يتمتع باحترام اآلخرين وحب تقلي
 .ـ ذو جاذبية خاصة في شخصيته  

 .ـ يدير بالمعاني والقيم، ويطلق الشعارات والمصطلحات الخاصة برفع مستوى األداء 
 .ـ يتصف بمظاهر الديمقراطية وحب المشاركة وتقبل اآلراء المختلفة 



 

 

٢٧٧  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 :أبعاد القيادة التحويلية
المنظمــات فــي بيئــة عمــل  وفقــاً لمفــاهيم القيــادة التحويليــة، ودورهــا الفعــال فــي أداء    

ــادة التحويليــة التطويريــة فــي         ــالتغيير المطــرد، فإنــه يمكــن تحديــد أهــم أبعــاد القي تتــسم ب
 :االتجاهات التالية

وهي استحضار الصورة المستقبلية للمنظمة؛ لتحقيق التميز المرغوب إليجاد : ـ الرؤية
سهم القائد التحويلي علـى  اإلحساس االنفعالي؛ لتحفيز األفراد للعمل وااللتزام به، حيث ي     

توصيل فعّال للصورة المستقبلية للمنظمة لكافـة أفـراد التنظـيم، وذلـك بإرسـاء عـدد مـن                   
 .)٣٣ (القيم التي تحكم المنظمة، وتحكم اتجاهها في المستقبل

وهــذا بعــد هــام فــي فــن القيــادة التحويليــة؛ لــصياغة رؤيــة مــستقبلية واحــدة مــشتركة  
 واضحة للجميع ، فالرؤية أساس أي تطـوير وتغييـر وتوجـه يبـرز          يتفق عليها األفراد؛ لتكون   

 .حقيقة اتجاه القيادات في المنظمة
حيث يشجع القائد التحويلي المرؤوسـين علـى تحمـل       : ـ تمكين السلطة للمرؤوسين   

المسئولية واالستقاللية في التنفيذ، والمشاركة في حل المشكالت وصـنع القـرارات، مـع              
ــدوافع، ومكافــأة المبــدعين،     مراعــاة وضــوح األهــداف   والفــوارق الفرديــة فــي المهــارات وال

والمحاســبة علــى األخطــاء وإعــادة أســاليب العمــل لتتوافــق مــع تمكــين المرؤوســين مــن     
 .)٣٤(تنفيذ المهام 

إن ذلك من شأنه أن يوفر بيئة عمل تتسم بالتعـاون، والثقـة، ونمـط االتـصال المفتـوح                   
 .ل، والمشاركة، والدعم بين القائد والمرؤوسينالتي تسهل عملية التعاون المتباد

تعمـل القيـادة التحويليـة علـى تـشجيع النمـو الـذاتي للمرؤوسـين                : ـ تطوير المرؤوسين  
مــن خــالل تفــويض المهــام والمــسؤوليات للمرؤوســين، وتــوفير فــرص التحــدي فــي العمــل،  

 .والمهارات الجديدة؛ لتتم عملية النمو والتطور بسهولة
ئــد التحــويلي إلــى اســتخدام إســتراتيجية تــسهم فــي تبنــي التفكيــر         كمــا يعمــل القا 

اإلبداعي، واالستثارة الذهنية للمرؤوسين؛ إليجاد تفاعل إيجابي متبـادل مـع الثقـة؛ لتحقيـق          
 .)٣٥(الرضاء الوظيفي أيضا من خالل هذا النشاط 

ن، والتي إن هذا البعد يسهم بدرجة عالية في عملية التنمية التطويرية لقدرات العاملي    
ــا علــى الكفــاءة اإلنتاجيــة، وهــو نــشاط يتوافــق مــع متغيــرات بيئــة عمــل        تــنعكس إيجابي



 

 

٢٧٨
ن وجهـــة نظـــر العـــاملين فـــي منظمـــات قطـــاع التعلـــيم  واقـــع أبعـــاد ســـلوك القيـــادة التحويليـــة مـــ 

 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم - السعودية
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. د

المنظمــات المعاصــرة لتقــديم وســائل جديــدة، ووجهــات نظــر وبــدائل للرفــع مــن مــستوى    
 .اإلنتاج لدى العاملين

 حيث يرى العديـد مـن البـاحثين إلـى أن أهـم أبعـاد القيـادة التحويليـة         : ـ التطوير والتغيير  
أن تكون قيادة فاعلة ضـمن إدارة التغييـر؛ لتطـوير رؤيـة مـشتركة، وبنـاء ثقافـة مـشتركة                     
ــادة          ــه للتطــوير التنظيمــي؛ لقي داخــل التنظــيم مــن خــالل تقــديم نمــوذج ســلوكي يحتــذى ب
هيكلية التغيير في المنظمة، والقائد متفهم لديناميكية التغيير، ولديه القدرة على التعامل            

 .)٣٦(ها بكفاءة معها، والعمل بموجب
 :أهمية القيادة التحويلية

إن القيادة التحويلية تنظر إلى دور القائد على أنه يوفر صلة قوية بين الـسلوك القيـادي،                 
ــة، والجوانــب الرمزيــة األخــرى فــي التنظــيم، حيــث أنهــا علــى المــستوى         والثقافــة التنظيمي

ائد، وتركز علـى فهـم القـادة        الجزئي تؤكد على ردود األفعال الخاصة للمرؤوسين لرؤية الق        
 .)٣٧(أيضا لتحقيق فهم ومعرفة أفضل للتوجه القيادي في المنظمة؛ لتحقيق األهداف 

ويــرى الــبعض أن المنظمــة فــي مرحلــة مــا بعــد البيروقراطيــة تقتــضي تحالفــاً ذا طبيعــة   
مختلفــــة بــــين القائــــد والمرؤوســــين، حيــــث تتطلــــب مــــن قيــــادات المــــستقبل أن يقــــدروا  

الثقافية، والمتغيرات المتساوية في بيئة العمل؛ حتى يتمكن القـادة مـن تـوفير            االختالفات  
أفضل السبل؛ لبقاء المنظمات وتحقيق النجاح على المدى البعيـد مـن خـالل تبنـي مفـاهيم                  

 .)٣٨(القيادة التحويلية 
 :)٣٩( إلى أن القيادة التحويلية تمتاز بعدد من الخصائص من أهمها Grovesويشير 
 .الفرص؛ لتحمل المخاطر المختلفةـ تهيئ 

 .ـ تعترف بإنجازات اآلخرين وجهودهم
 .ـ تؤكد المشاركة في عمل الفريق أو جماعة العمل

 .ـ  تتيح الفرص لعرض المهارات
 .ـ  ترسم الطريق أمام العاملين وتوضحها

 .ـ  تسعى إلى تحويل المرؤوسين المتميزين إلى قادة
 .رينـ  تشجيع اإلبداع والنمو المستم

 



 

 

٢٧٩  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 :القيادة التحويلية والتغيير
يحيط بالقيادة العديد من المواقف المؤثرة في أنشطة القيادة وتتدخل عناصر عديـدة         
في تحديد أسلوب التفاعل الضروري مع هذه المواقف كطبيعة العمـل مـا إذا كـان نمطيـاً،                  

 . التنظيمأو قابال للتنبؤ واالرتباطات األخرى المرتبطة بتدخل جهات أخرى مؤثرة في
وفــي العــصر الحــديث اتــسع نطــاق المعرفــة التنظيميــة فــي نــشاط العلــوم اإلداريــة؛          
لتقديم األساليب المثلى التي يمكن أن تتكيف معهـا المنظمـات؛ لمواجهـة متغيـرات بيئـة              

 .العمل المتالحقة
والتطوير التنظيمي الحديث يعني أنه تغيير مخطط، ويشمل كل المنظمـة، ويـدار مـن               

ارة العليا، ويهدف إلى زيادة فعالية وصحة المنظمة، وهو تدخل مخطط في عمليـة   قبل اإلد 
ــأثير فــي قــيم          ــسلوكية يقــصد الت ــوم ال التنظــيم باســتخدام المعرفــة المــستمدة مــن العل

 .)٤٠(التنظيم وآراءه، حتى يتمكن التكيف بشكل أفضل مع الظروف المحيطة 
تنظيمي تتسم بالعديـد مـن الخـصائص،        ويشير البعض إلى أن قيادة التغيير والتطوير ال       

 :)٤١(من أهمها 
 . ـ  أن تكون قيادة التغيير أسلوباً من أساليب الحياة

 .ـ  قيادة التغيير متعددة الجوانب
 .ـ  تتطلب قيادة التغيير ارتباط من قبل كل المشتركين

 .ـ  قيادة التغيير تعني بطرح التساؤالت الصحيحة، وإنشاء صالت وعالقات
 .تدرك عدم الثبات في التغيير؛ ألنه عملية مستمرة في حياة المنظماتـ  أن 

 .ـ  قيادة التغيير تعني التنافس مع الذات وبناء التكامل
ومن خالل هذه الخصائص تبرز أهمية القيادة التحويلية في إدارة المنظمات المعاصرة 

ديـد مـن هـذه الخـصائص     للوصول إلى تحقيق النتائج المرغوبة ؛ ألنها تتضمن فـي طياتهـا الع            
 .كاالتجاه نحو التطوير واالبتكار، والدعم، واإلقناع، والتقدير، والتطور

ومن خالل الطرح السابق فإن تحقيق التغييـر يعـد سـمة أساسـية للقيـادة التحويليـة،                  
ذلك أن التغير الذي يحدثه القائد التحويلي يرتكز على أسلوبين من التغييرات من خالل مـا                

فــي ســلوكيات واتجاهــات المرؤوســين، باإلضــافة إلــى دور القائــد التحــويلي فــي  يــتم إحداثــه 



 

 

٢٨٠
ن وجهـــة نظـــر العـــاملين فـــي منظمـــات قطـــاع التعلـــيم  واقـــع أبعـــاد ســـلوك القيـــادة التحويليـــة مـــ 

 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم - السعودية
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. د

ــر أســاليب العمــل وبنــاء ثقافــة تنظيميــة تتفــق مــع كفــاءة اإلنتــاج؛ لتحقيــق أهــداف            تغيي
 .)٤٢(المنظمة بفاعلية 

فــالتغيرات فــي ســلوكيات المرؤوســين أحــد المتطلبــات الجوهريــة لعمليــة التطــوير         
طوير الجوانب التنظيمية األخرى إلحداث تغييرات فعالة فـي البنـاء       التنظيمي باإلضافة إلى ت   

 .التنظيمي مع مشاركة وإدماج كافة المرؤوسين في هذا المجال
 :)٤٣ (ويرى البعض أن دور القيادة التحويلية في عملية إدارة التغيير يتم من خالل التالي

منظمة، وهي أساس العمـل،  لتوفير معنى وغاية العمل الذي تقوم به ال: ـ صياغة الرؤية  
وخطوة جوهرية؛ إلنجاح التغيير؛ ألنها تحفـز األفـراد؛ التخـاذ التـصرفات الـسليمة، وتوضـيح                 
 .االتجاه للتغيير وتساعد لربط األفراد ببعضهم البعض، وتوحيد جهودهم بأسلوب فعال

ية إن إدارة التغييـــر يجـــب أن تـــرتبط بالرؤيـــة، واألهـــداف اإلســـتراتيج: ــــ اإلســـتراتيجية
عبـارة عـن أداة لتحقيـق الرؤيـة، والرسـالة حيـث تـسعى               : للمنظمة، ذلـك أن اإلسـتراتيجية     

القيادة الفعالـة علـى البنـاء، وااللتـزام؛ لتنفيـذ اسـتراتيجيات عقالنيـة رشـيدة لألعمـال علـى                     
 مع إيجاد تحالف مع مجموعة من األفـراد         ،ضوء احتماالت مستقبلية الحتياجات المنظمة      

 .ات والعمل بصورة جماعية بروح الفريق الواحدومنحهم الصالحي
ــ االتــصال إن أهــم المهــام الرئيــسية للقــادة التأكــد بأنــه تــم االتــصال بأســلوب فعــال؛    : ـ

إليــصال الرؤيــة؛ لكــي يــتم تحويلهــا لتــصرفات مــن قبــل المرؤوســين فــي المنظمــة، وأن يــتم   
اعــة لــدى المرؤوســين التــصرف بأســلوب يتفــق مــع الرســالة التــي تحتويهــا الرؤيــة؛ إليجــاد قن

لمراحل التغيير، وهي تبرز أهمية القيادة للتغييـر المخطـط لتحقيـق القبـول، والرضـاء لهـذه               
 .اإلجراءات التطويرية

ــ التــزام وقناعــة القيــادة  وهــو مطلــب إلحــداث التغييــر المطلــوب، ذلــك أن أحــد أهــم    : ـ
يبـرز دور القيـادات فـي       أسباب فشل العديد من مبادرات التغيير يرجع لمقاومة التغيير، لـذا            

 .تخفيف حدة مقاومة التغيير
ــ التحفيـــز واإللهـــام  ــاز العمـــل مـــع ربـــط أهـــداف المنظمـــة    : ــ وهـــو نـــشاط مهـــم؛ إلنجـ

باحتياجات األفراد، وقـيمهم، واهتمامـاتهم، وتطبيـق التحفيـز المالئـم مـن التميـز واإلبـداع            
 .في األداء وهو دور رئيسي في نشاط القيادة التحويلية



 

 

٢٨١  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

وهو أحد السمات الجوهريـة للقيـادة التحويليـة، ذلـك أن االفتـراض              : العاملينـ تمكين   
الرئيسي إلى فكرة التمكـين أن سـلطة اتخـاذ القـرار يجـب أن يـتم تفويـضها للعـاملين فـي                        
الـــصفوف األماميـــة؛ لكـــي يمكـــن تمكيـــنهم لالســـتجابة بـــصورة مباشـــرة لواقـــع األداء،         

ــادة تــــؤم إواحتياجــــاتهم، حيــــث  ن بالمــــشاركة، والتــــشاور، والثقــــة،  ن ذلــــك يتطلــــب قيــ
ــذي يعــزز         ــادة التحويليــة تــسهم فــي إيجــاد الــسلوك اإللهــامي ال والتفــويض، حيــث أن القي

 .الفاعلية الذاتية للعاملين للوصول إلى األهداف
وعلى ضوء ذلك فإن التغيير هو تحرك ديناميكي يستخدم أساليب جديدة ومبتكرة            

يلية من خـالل مفاهيمهـا وأبعادهـا تمثـل بعـدا هامـاً؛              لتحقيق أهداف محددة، والقيادة التحو    
لنجاح عملية التغيير المرجوة في المنظمـات، فوظيفـة القائـد التحـويلي هـي تغييـر األوضـاع                 
الحالية من خالل إقناع المرؤوسين بالحاجة إلى التغيير مـن خـالل صـياغة رؤيـة مـستقبلية          

التغييـر ومـساراته ووضـع إسـتراتيجية     عن عالم أفضل ولذا فال بد له من اختيـار نمـوذج فـي      
 .لتحقيق األهداف بفاعلية تنافسية متكاملة األبعاد والمتطلبات

كما أن الطرح السابق حـول مفـاهيم وخـصائص القيـادة التحويليـة وأهميتهـا لتطـوير                  
األداء في المنظمات بشكل عام ، يمكن التوصل ألبعاد نموذج للقيادة التحويلية كمدخل 

ليمية الفعالـة فـي عـالم سـريع التغيـر يرتكـز علـى خمـسة أبعـاد وهـي علـى                       للمنظمات التع 
 : النحو التالي 

فلسفة التغيير الواقعيـة التـي تقـوم علـى وجـود إرادة تـؤمن بالقيـام بـالتغيير مـع                      -
 .وجود رسالة توضح كيفية تحقيق الرؤية الواقعية لمستقبل المنظمة 

حقيقيــة إليجــاد رؤيــة ورســالة    المنــاخ التنظيمــي المــساند  لفــتح قنــوات اتــصال       -
مشتركة واالرتقاء باحتياجات العاملين واستثارتهم واحتـرام اآلراء المتنوعـة ووجهـات      

 .النظر البديلة

التخطــــيط المــــستقبلي  مــــن خــــالل مــــشاركة جميــــع األطــــراف ذات العالقــــة     -
بالمنظمــة فــي عمليــة التخطــيط الــشامل وإعــداد خطــة إبداعيــة لالســتراتيجيات الخاصــة      

شطة والمــسئوليات والمتطلبــات البــشرية والماديــة  وتحديــد القــضايا الرئيــسة التــي        باألنــ
 .ستمثل محور عمل المنظمة في فترة الخطة
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اإلشــراف والمتابعــة اإلبداعيــة مــن خــالل الــسماح بتجريــب األفكــار اإلبداعيــة          -
وتعميمهــا عنــد التأكــد مــن صــالحيتها  والثقــة بمواهــب العــاملين وقــدراتهم  والتفــويض         

مدروس للسلطة واحترام اآلراء المتنوعة ووجهات النظـر البديلـة والمـشاركة فـي حـل                 ال
 مشكالت التنظيم 

ــرامج         - ــه وب التقيــيم الموضــوعي ويــتم ذلــك مــن خــالل وجــود مؤشــرات أداء عالي
 .تقييم داخلية وخارجية

 ،إن مفهوم القيادة ال يقتصر فقط على تلك الفئة الموجودة في مستوى اإلدارة العليـا       
يث أنه مـن خـالل المفـاهيم الـسابقة للقيـادة أن مـا يطلـق عليـه المـديرين فـي العديـد مـن               ح

المنظمــات يــشغلون مناصــبا فــي كافــة المــستويات اإلداريــة مــن عليــا ووســطى وتنفيذيــة      
 فالقائــد ،طالمــا أنهــم مــسئولون عــن تحقيــق االنجــاز مــن خــالل توجيــه أعمــال اآلخــرين         

 مستوى وان اختلفت األهمية النسبية لهذه الوظائف        هنا يمارس وظائفه عند كل    ) المدير(
 ) .٤٤ (والوقت المستغرق في تنفيذها

لــذا فــإن فئــة القيــادات موجــودة فــي كافــة المــستويات اإلداريــة طالمــا أن هنــاك فــردا     
نجــاز بعــض األهــداف التــي تــسهم فــي تحقيــق أهــداف المنظمــة عنــد كــل       إمــسئوال عــن  

ه الوظــائف وفقــاً لطبيعــة نــشاط المنظمــة   حيــث تختلــف مــسميات أصــحاب هــذ ،مــستوى 
للمنظمـة  ) القائـد (فالقيادة الفعالة تمثل نوعاً من العالقات التـي تنـشأ بـين المـدير      . وحجمها

ومجموعة العاملين معه في موقف جماعي معـين تهـدف إحـداث التـأثير علـيهم لتحقيـق                  
 . األهداف المحددة

 :الدراسات السابقة
ت االهتمام بأبعاد القيـادة التحويليـة فـي المنظمـات، مـا             من أهم الدراسات األجنبية ذا    

م، حـول القيـادة التحويليـة، والقيـادة التبادليـة، وذلـك بهـدف        ١٩٩٧عـام   ) ٤٥ ()Bass(قام بـه          
إبراز دور القادة التحويليين في تحفيز العاملين، وبث الـشعور باالهتمـام بالعمـل مـن خـالل              

 :ن أهم نتائج الدراسةتأثير شخصية القيادة في التنظيم ، وم
إن التـدريب نـشاط مهـم فـي حيـاة قيـادات المنظمـات؛ ليتعلمـوا أسـاليب الوصـول إلــى           
ــادة         ــا أن القـ ــويليين، كمـ ــادة تحـ ــصبحوا قـ ــي يـ ــيم؛ لكـ ــارات والقـ ــساب المهـ ــدف واكتـ الهـ
التحــويليين يعملــون علــى توســيع وتعميــق اهتمامــات المرؤوســين ويقومــون أيــضا بزيــادة     
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كافـة المهـام الموكلـة لهـم، والعمـل علـى إثـارتهم؛ لتحقيـق أهـداف                  الوعي لديهم لتقبـل     
 .التنظيم

م، بدراسـة عـن العالقـة بـين     ١٩٩٨ عـام  )٤٦ ()Steidlmeier  & Bass(كمـا قـام كـل مـن     
علــم األخــالق والشخــصية القياديــة التحويليــة الحقيقيــة وذلــك بهــدف اســتعراض العالقــة 

ة، ودورها في التطوير التنظيمي، والكشف ما إذا        بين علم األخالق، ومبادئ القيادة التحويلي     
كانت القيادة التحويلية تسهم في بـروز نـشاط قيـادي غيـر أخالقـي فيمـا يتعلـق بكاريزمـا            

 .القيادة
ومن أهم النتائج أن القيادة التحويليـة الفعالـة تعتمـد علـى البعـد األخالقـي والمكونـات           

ي، والتحفيـز الفكـري، واالحتـرام الفـردي، كمـا           التـأثير الكـاريزمي، والتحفيـز اإللهـام       : التالية
ــة،         ــائج عــن أن المنظمــات المتنوعــة، والمــستقلة، وشــبكات األعمــال الحديث أســفرت النت
بحاجــة إلــى القيــادة التحويليــة مــن أجــل أن تعمــل علــى اإلبــداع والتطــور ألفــضل جهــود            

 .للمرؤوسين
نظريـة التعقيـد فـي    م، عـن  ٢٠٠٢ عـام  )٤٧( ) Marion & UHL–Bien(وفي بحث لكل من 

القيادة مقابل نظرية التحول؛ وذلك بهدف المقارنة بـين نظريـة القيـادة التحويليـة ونظريـة                 
التعقيــد فــي القيــادة، مــن خــالل أن النظــريتين تركــز علــى عمليــات صــنع التحــول مــن أجــل     
تحفيز وتنشيط الفاعلية التنظيمية ، فقد توصـل الباحثـان إلـى أن القيـادة التحويليـة يمكـن                   
أن تتحقق بشكل كامل ضمن سياق معين من االسـتقالل الـشبكي المتـداخل ، ويمكـن                 
لهــا أن تــشكل النظريــة األوســع للقيــادة المعقــدة ، كمــا أن القائــد التحــويلي يــسعى إلــى          
تحقيق االحتياجات والمتطلبات العليا مستخدما فـي ذلـك شخـصية المـرؤوس بالكامـل ،                

 .علية التنظيميةومن خاللها يعمل على بناء ثقافة للفا
م، حـول تـأثير القيـادة التحويليـة     ٢٠٠٣عـام  ) ٤٨ ( ) Bono(وتشير نتائج دراسـة كـل مـن    

وعدم الفهم الدقيق لخصائصها في التنظيم أنه يمكـن تفـسير آثـار القيـادة التحويليـة مـن               
ــا يتعلـــق      ــاتهم فيمـ خـــالل كيفيـــة شـــعور المرؤوســـين حـــول أنفـــسهم، وحـــول مجموعـ

موعاتهم، كما أن القيـادة التحويليـة يمكـن أن تكـون فاعلـة عبـر                بفاعليتهم وفاعلية مج  
ظروف مختلفة، حيث أن الهياكل التنظيمية في بعض المنظمات قد تكـون داعمـة لتـأثير                

 .القيادات التحويلية مما يتطلب تطويرها لمواكبة متغيرات بيئة العمل



 

 

٢٨٤
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 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم - السعودية
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. د

م، حـول الحـوافز   ٢٠٠٠عـام  ) ٤٩ ( )Barbuto & Marx(في حين أن نتائج دراسـة كـل مـن    
 أن القـادة التحـويليين يمتلكـون        ىوسلوكيات القيادة التحويلية فـي المنظمـات، أشـارت إلـ          

ــذكاء العـــاطفي أحيانـــا للقـــادة          ــر التنظيمـــي، ويـــرتبط الـ ــوة العاطفيـــة والرمزيـــة للتغييـ القـ
باستخدامهم للسلوكيات التحويلية، كما أسفرت النتائج أن القيادة التحويليـة يمكـن أن             

عمليـة تحفيـز المرؤوسـين مـن خـالل اإليحـاء بـالقيم و المثـل العليـا، كمـا أن                      :  بأنها توصف
 .القادة يمتلكون القدرة على توضيح الرؤية للمستقبل

م، خـصائص  ٢٠٠٦ عـام  )٥٠( ) Piccolo & Colquitt(كمـا أشـارت نتـائج دراسـة كـل مـن       
اة المنظمـات المعاصـرة     القيادة التحويليـة إلـى أن ظهـور مفهـوم القيـادة التحويليـة فـي حيـ                 

يعــد أحــد أكثــر المــداخل شــيوعا فــي فهــم فاعليــة القيــادة ، كمــا أســفرت النتــائج علــى أن   
سلوكيات القائد المحددة يمكن أن تستثير المرؤوسـين إلـى مـستوى متميـز مـن التفكيـر                   

زمي لشخـصية القائـد التحـويلي يعـزز الفهـم لـدى             اإلبداعي، كما أن من خالل التـأثير الكـاري        
المرؤوســين بــالقيم، والمثــل الجديــدة للتنظــيم، وتطــوير طــرق جديــدة فــي التفكيــر حــول      

 .المشكالت
م، بدراسة هدفت إلى تعرف نمط القيـادة التحويليـة          ٢٠٠١ عام   )٥١() Supising(كما قام   

ة الثامنة في أمريكا، حيث توصـلت  الذي يمارسه مديرو المدارس الثانوية بالمنطقة التعليمي   
الدراســة إلــى أن الــنمط القيــادي التحــويلي الــذي يــستخدمه مــديرو المــدارس كــان بمــستوى  

ــأثير     وجيــد، حيــث اتفــق المــديرون ذو    الخبــرة أكثــر مــن أحــد عــشر عامــاً بممارســتهم للت
 التحويليــة المثــالي، واإلثــارة، والتحفيــز العقلــي، واالعتبــارات الفرديــة، وهــي مجــاالت القيــادة  

 .بدرجة عالية
م، بدراســة هــدفت إلــى تحديــد العالقــة بــين ممارســة ٢٠٠٢ عــام )٥٢() Lucks(كمــا قــام  

القيادة التحويليـة فـي المـدارس العامـة فـي نيويـورك ويبـين واقعيـة المعلمـين حيـث بينـت                       
النتـــائج عـــدم وجـــود دليـــل علـــى أن القيـــادة التحويليـــة لهـــا أثـــر فـــي واقعيـــة المعلمـــين فـــي  

دارس بحــال تطبيــق الدراســة ، وفــي دراســة أخــرى مــشابهة حــول العالقــة بــين الــنمط   المــ
 .القيادي التحويلي ورضا المعلمين وأدائهم المدرسي

م، عن أن القيادة التحويلية تظـل أحـد         ٢٠٠٤ عام   )٥٣() Griffith(وأسفرت نتائج دراسة    
المنظمـات التعليميـة   أهم أنماط القيادة األكثر فاعلية فـي جميـع المنظمـات بمـا فـي ذلـك              
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الحكوميـــة، وقـــد أشـــارت النتـــائج إلـــى وجـــود ارتبـــاط عـــالي بـــين درجـــة ممارســـة القيـــادة    
 .التحويلية والرخاء الوظيفي للعاملين

م، ١٩٩٩ عـام  )٥٤ ()زايـد (ومن الدراسات العربية في مجال القيادة التحويليـة مـا قـام بـه              
بهـدف التعـرف علـى حقـائق األنمـاط      حول تحليل تأثير القيـادة فـي تنميـة العـاملين، وذلـك            

القياديــة المطلوبــة لمواجهــة التغيــرات فــي بيئــة العمــل المــصرية، والكــشف عــن طبيعــة       
العالقة االرتباطية بين نمطي القيادة التبادليـة، والقيـادة التحويليـة، وبـين االنتمـاء التنظيمـي                  

لمـدير، وتـأثير تلـك    وجود فروق واضحة بين ممارسات ا   : للعاملين، ومن أهم نتائج الدراسة    
الممارسات في رضاء العاملين الوظيفي وقدرتهم على تطوير العمـل، كمـا أسـفرت نتـائج                
الدراسة عن وجود عالقة إيجابية عالية للقيادة التحويلية مقارنة بالنمط التبادلي من خـالل             

 .التأثير في تطوير أساليب العمل
ســــتخدام نظريتــــي القيــــادة م، دراســــة حــــول ا٢٠٠١عــــام ) ٥٥ ()الهاللــــي(كمــــا أجــــرى 

التحويليــة واإلجرائيــة فــي بعــض الكليــات الجامعيــة، مــن خــالل توضــيح أنمــاط القيــادة لــدى  
قيادات الجامعة في بعض الكليات الجامعية، والكـشف عـن المقـصود بالقيـادة التحويليـة               
ــدى          ــة ل ــادة التحويلي ــائج الدراســة أن درجــة ممارســة القي ــة، ومــن أهــم نت ــادة اإلجرائي والقي
ــة فــي          ــادة التحويلي ــر مــن رؤســاء األقــسام، وأن مفــاهيم القي ــى بكثي ــات أعل عمــداء الكلي
المنظمات العربية التعليمية ال تطبق بفاعلية مما يتطلب المزيد من الدراسات العلمية فـي              

 .هذا الجانب
هــ، حـول القيـادة التحويليـة فـي         ١٤٢١عـام ) ٥٦() الغامـدي (في حين أسفرت نتائج دراسة      

لسعودية ومدى ممارستها وامتالك خصائصها من قبل القيادات التحويليـة، أن    الجامعات ا 
القيــادات األكاديميــة تمــارس القيــادة التحويليــة بدرجــة متوســطة، كمــا توجــد فــروق ذات   
داللة إحصائية بـين إجابـات أفـراد مجتمـع الدراسـة فيمـا يتعلـق بخـصائص القائـد التحـويلي              

 .توجد فروق وفقا لمتغير الجامعةوفقا لمتغير الوظيفة والتخصص، وال 
م، دراســـة حـــول الـــسلوك القيـــادي التحـــويلي  ٢٠٠٢ عـــام )٥٧() العـــامري(كمـــا أجـــرى 

أن : وســلوك المواطنــة التنظيميــة فــي األجهــزة الحكوميــة الــسعودية، ومــن أهــم نتائجهــا 
 اإليثار، والسلوك الحضاري، ووعي الـضمير،     (سلوك المواطنة التنظيمية بأبعادها المختلفة      



 

 

٢٨٦
ن وجهـــة نظـــر العـــاملين فـــي منظمـــات قطـــاع التعلـــيم  واقـــع أبعـــاد ســـلوك القيـــادة التحويليـــة مـــ 

 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم - السعودية
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. د

متــدني فــي هــذه األجهــزة، كمــا أن الــسلوك القيــادي التحــويلي ال يرتقــي إلــى          ) والكياســة
 .مستوى تطلعات الموظفين

أما بالنسبة لمـدى تـوفر سـمات القيـادة التحويليـة فـي المؤسـسات العامـة الـسعودية،           
هـ بإجراء هـذه الدراسـة علـى هـذا القطـاع ومـن أهـم        ١٤٢٢ عام   )٥٨(فقد قام الباحث نفسه     

 :ائجالنت
هــذه المؤســـسات يتمتعــون بمـــستوى متــدني فــي كـــل خــصائص القيـــادة      يري إن مــد 

التحويلية، ممـا يـدل علـى عـدم رضـاء المـوظفين فـي هـذه المؤسـسات عـن أوضـاع القيـادة              
 .لديهم

كما أشار غالبية المبحوثين إلى أهميـة التغييـر وضـرورته فـي المؤسـسات العامـة ممـا                
 .ق التوجه اإليجابي للتغيير، واالقتناع بأهمية وجودهيتطلب قيادات تحويلية فاعلة؛ لتحق

م، دراسـة حـول درجـة    ٢٠٠٩ عـام  )٥٩() عباس الشريف ومنال محمد (وأجرى كل من    
ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصـة فـي دولـة اإلمـارات للقيـادة التحويليـة مـن وجهـة             

أن درجة ممارسـة    : همهانظر معلميهم، حيث توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أ          
مدير المدارس الثانوية الخاصة للقيـادة التحويليـة بـشكل عـام كانـت مرتفعـة مـن وجهـة                 
نظــر المعلمــين، والمعلمــات، وقــد يعــزي ذلــك اعتقــادا مــن أن أفــراد العينــة يــدركون أهميــة  
الجانب األخالقي في العمل التربوي والذي ينعكس على الممارسة القيادية في حـين كـان                

 .هتمام باالعتبارات الفردية بدرجة متوسطةاال
م دراســـة حـــول تحديـــد ممارســـات القيـــادة     ٢٠٠٢ عـــام )٦٠ ()مـــصطفى(كمـــا أجـــرى  

التحويليــة التــي تميــز أداء مــديري المــدارس، وذلــك بهــدف وضــع تــصور مقتــرح لتطــوير أداء    
لمدرسـة  مدير المدرسة المصري في ضوء نمط القيادة التحويلية والمعايير العالميـة لمـدير ا             

أن مــديري المــدارس يــستخدمون : فــي ظــل المتغيــرات العالميــة، ومــن أهــم نتــائج الدراســة
ثالثة أنماط قيادية وهي النمط األوتوقراطي، والـنمط الـديمقراطي، والـنمط الترسـلي، حيـث         

 .اتضح تدني درجة ممارسة نمط القيادة التحويلية في هذه المدارس
بنـــي (نيـــة أســـفرت نتـــائج دراســـة ســـية األردوفـــي دراســـة مـــشابهه علـــى البيئـــة المدر

ــة لــنمط       : م،٢٠٠٥ عــام )٦١()عطــا ــة األردني مــن أن درجــة ممارســة مــديري المــدارس الثانوي
 م، فقـد أسـفرت عـن        ٢٠٠٥ عـام    )٦٢(القيادة التحويلية كانت متوسطة، أما دراسـة العنـزي          



 

 

٢٨٧  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

خفــاض انخفــاض مــستوى الــسلوك القيــادي التحــويلي لمــديري المــدارس الــسعودية مــع ان 
 .مستوى األداء الوظيفي للمعلمين

م، دراسة حول تأثير ثقافة التمكـين  ٢٠٠٩ عام   )٦٣() الكساسبة وآخرون (كما أجرى   
والقيادة التحويلية على المنظمة المتعلمة؛ وذلك بهدف الكشف عـن المتطلبـات الماديـة،              

 تـأثير نمـط   والمعنوية للتحول إلى منظمات القطاع الخـاص العربيـة مـع محاولـة الـربط بـين                
ــة علــى المنظمــة         ــة ، وثقافــة التمكــين كخاصــية تنظيمي ــادة التحويليــة كخاصــية فردي القي

أن نمط القيادي التحويلي الذي يعتبـر الموظـف شـريكاً           : المتعلمة، ومن أهم نتائج الدراسة    
ال أجيراً، ويثق بالعـاملين ويـؤمن بطاقـاتهم يـسهم فـي رعايـة مفهـوم المنظمـة المتعلمـة               

كما أسـفرت النتـائج عـن وجـود عالقـة بـين القيـادة التحويليـة مـن جهـة، وبنـاء                       وتطويرها،  
 .منظمة التعلم من جهة أخرى

ومن خالل نتـائج الدراسـات الـسابقة يتـضح أهميـة دراسـة مفـاهيم القيـادة التحويليـة                     
في المنظمات المعاصرة خاصة في ظل اتسام بيئة عمل هذه المنظمات بالتغير المستمر             

شف عن مشكالتها لتعزيز التطوير التنظيمـي، ولتطـوير المنظمـات لتحقيـق       والمطرد؛ للك 
حيــث أكــدت ذلــك غالبيــة الدراســات األجنبيــة مــن حيــث أهميتهــا فــي . الكفــاءة اإلنتاجيــة

 و ،)Steidlmeier & Bass(شــبكات األعمــال الحديثــة كمــا جــاء فــي نتــائج دراســة كــل مــن      
)Griffith( و ،)Piccolo & Colquitt. ( 

غم من اتفاق الدراسات على أهميتها إال أن واقعها في المنظمات العربية مـازال               وبالر
دون الحــد المطلــوب كمــا أشــارت إليــه نتــائج دراســة كــل مــن الهاللــي والغامــدي والعــامري  
وبني عطا، كما أشارت بعـض النتـائج إلـى أهميتهـا فـي التـأثير علـى المرؤوسـين نحـو األداء                

 Barbuto( و،) Marion & UHL–Bien( و،) Bass(راسـة كـل مـن    بفاعلية كما جاء فـي نتـائج  د  

& Marx (، ودراسة  ) ولعـل مـا يميـز الدراسـة الحاليـة هـو تطبيقهـا علـى العـاملين فـي           ) . زايـد
أهم منظمتـين للتعلـيم فـي المملكـة العربيـة الـسعودية ممثلـة فـي وزارتـي التعلـيم العـالي                       

هذا التوجه يتفق مع نتـائج دراسـة الكـساسبة          والتربية والتعليم نظراَ ألهمية مخرجاتها و     
وآخــرون مــن أن تطبيــق مفــاهيم القيــادة التحويليــة يــسهم فــي رعايــة مفهــوم المنظمــة       
المتعلمة وتطويرها وكذلك  وجـود عالقـة بـين القيـادة التحويليـة مـن جهـة، وبنـاء منظمـة               

 .التعلم من جهة أخرى 



 

 

٢٨٨
ن وجهـــة نظـــر العـــاملين فـــي منظمـــات قطـــاع التعلـــيم  واقـــع أبعـــاد ســـلوك القيـــادة التحويليـــة مـــ 

 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم - السعودية
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. د

 -:منهجية الدراسة
 :منهج الدراسة
يعة أهداف الدراسة، واألسئلة التي تسعى الدراسة اإلجابة عليها، فقد          انطالقا من طب  

اســتخدم المــنهج الوصــفي التحليلــي؛ لتحقيــق أهــداف الدراســة، والــذي يعتمــد علــى دراســة  
الظــاهرة كمــا هــي فــي الواقــع أثنــاء تطبيــق الدراســة الميدانيــة، حيــث يهــتم هــذا األســلوب   

يـراً كيفيـاً وكميـاً؛ لتوضـيح خصائـصها، ومقـدار            بوصف الظاهرة وصفاً جيداً ويعبر عنهـا تعب       
 .)٦٤(الظاهرة، وحجمها للوصول إلى استنتاجات لحل مشكلة الظاهرة المراد دراستها 

 :حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على العاملين في قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية، ممـثالً      

قارهـا فـي مدينـة الريـاض، وقـد تـم استقـصاء        بوزارتي التربيـة والتعلـيم، والتعلـيم العـالي، بم       
هــ، وفقـاً    ١٤٣٢-١٤٣١البيانات واسـتيفاء معلومـات هـذه الدراسـة مـع بدايـة العـام الدراسـي                  

 .للتوقيت العام للدراسة بالمملكة العربية السعودية
 :مجتمع الدراسة

ــوزارتي          ــيم الــسعودي ممــثال ب تكــون مجتمــع الدراســة مــن العــاملين فــي قطــاع التعل
ية والتعليم والتعليم العالي وذلك في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، حيث تم اختيار       الترب

هذا القطاع؛ نظرا ألهميته في المجتمـع مـع التحـوالت والمتغيـرات فـي خـصائص المجتمـع                   
من حيث التحول إلى مجتمع المعرفة، وتبني مفاهيم اقتـصاد المعرفـة، واالهتمـام بـالتطور             

 التجاهــات خطــط التنميــة الــسعودية، ومواكبــة لتطــور نــشاط هــذا  التقنــي والمعرفــي وفقــاً
القطــاع، وأهميــة مخرجاتــه لــسوق العمــل، ممــا يمــنح أهميــة عاليــة لقيــادات هــذا القطــاع        

وقـد تـم اسـتبعاد فئـة مـن العـاملين       . لتحقيق األهداف التنموية المرجوة من قطاع التعلـيم    
) ٤(الوظيفيـة الـدنيا أقـل مـن المرتبـة      في هاتين الوزارتين مـن المـستخدمين وذوي المراتـب        

 باإلضـافة إلـى اسـتبعاد       ،للتأكد من قـدرة مجتمـع الدراسـة علـى اإلجابـة علـى أداة الدراسـة                  
 وقــد بلــغ مجتمــع الدراســة فــي وزارة التربيــة ،القيــادات العليــا والوســطى مــن هــذا المجتمــع 

 . مفردة ) ٦٤٧(العالي  في حين بلغ المجتمع في وزارة التعليم ،مفردة ) ١٣٢٦(والتعليم 



 

 

٢٨٩  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

 :عينة الدراسة
نظــراً لكبــر حجــم مجتمــع الدراســة، خاصــة منــسوبي وزارة التربيــة والتعلــيم فقــد تــم 

مـن حجـم المجتمـع الكلـي لتمثيـل هـذا المجتمـع مـن                ) %١٥(اختيار عينة عشوائية تمثـل      
تمع مـن   حيث بلغت نسبة عينة المج   ،العاملين بمقر الوزارتين الرئيسي في مدينة الرياض        

 في حين بلغت نسبة عينة المجتمع من ،مفردة ) ١٩٨،٩( العاملين  بوزارة التربية والتعليم      
مفـردة  وعلـى ضـوء هـذه النـسب فقـد تـم تطبيـق           ) ٩٧،٠٥(العاملين بـوزارة التعلـيم العـالي        

مفردة من المجتمع الكلي للدراسة ، حيـث تـم تطبيـق الدراسـة     ) ٣٠٠(أداة الدراسة بواقع  
مفــردة مــن العــاملين فــي ) ٢٠٠(مفــردة مــن العــاملين فــي وزارة التعلــيم العــالي، و ) ١٠٠(علــى 

مفـردة مـن   )  ١٠٠(مفـردة مـن العـاملين الـذكور ، و      ) ١٠٠(وزارة التربية والتعليم وذلك بواقع      
وقد تم توزيـع  . العامالت اإلناث نظراَ لوجود وكالة مستقلة لهم في وزارة التربية والتعليم   

 أفراد العينة عشوائياً حسب تواجدهم في مكاتبهم أثناء توزيع االسـتبانة      االستبانة على 
بالنــسبة للــذكور، أمــا بالنــسبة لإلنــاث فقــد تــم توزيعهــا بواســطة أحــد العــاملين فــي إدارة      

 .العالقات العامة ليتم توزيعها باألسلوب نفسه
د علــى النحــو اســتبانه علــى أفــراد العينــة فقــد جــاء التوزيــع والــردو   ) ٣٠٠( وبعــد توزيــع 

 :التالي
  )١( جدول  رقم  

 التوزيعات التكرارية لمجتمع الدراسة وفقا لتوزيع أداة الدراسة

 الجهة
عينة 
 الدراسة

االستبانات 
 الموزعة

االستبانات 
 المعادة

االستبانات 
 المستبعدة

االستبانات 
 الصالحة للتحليل

نسبة 
االستبانات 

الصالحة 
 للتحليل

وزارة التربية  % ٨٧ ٨٧ ٢ ٨٩ ١٠٠ ١٠٠ ذكور
 % ٨٤ ٨٤ ــ ٨٤ ١٠٠ ١٠٠ إناث موالتعلي

 % ٨٧ ٨٧ ــ ٨٧ ١٠٠ ١٠٠ وزارة التعليم العالي

 % ٨٦ ٢٥٨ ٢ ٢٦٠ ٣٠٠ ٣٠٠ المجموع

 
أنه قد تم توزيع االستبانات على مجتمع الدراسـة         ) ١(ويالحظ من بيانات الجدول رقم      

استبانه استبعد منها استبانتان لعـدم      ) ٢٦٠( وقد بلغت الردود     ،استبانه) ٣٠٠(كامالً بواقع   



 

 

٢٩٠
ن وجهـــة نظـــر العـــاملين فـــي منظمـــات قطـــاع التعلـــيم  واقـــع أبعـــاد ســـلوك القيـــادة التحويليـــة مـــ 

 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم - السعودية
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. د

اسـتبانه وذلـك بنـسبة      ) ٢٥٨(إكمال بياناتها حيث بلغ عـدد االسـتبانات الـصالحة للتحليـل             
 .مهدت البدء في تحليل البيانات الواردة عنها. وهي نسبة ردود عالية ) % ٨٦(عائد 

 :أداة الدراسة
، والمراجـــع العلميـــة مـــن خـــالل اعتمــاداً علـــى أدبيـــات الدراســـة والدراســـات الــسابقة  

الموضوعات ذات الصلة بالدراسة وأهدافها ، فقد تم تصميم االستبانة فـي صـورتها األوليـة                
 :كأداة لجمع البيانات، حيث اشتملت على جزأين

 . البيانات الشخصية للمبحوثين:الجزء األول
ئيسية وهـي مـدى    اشتمل على عبارات خاصة بأبعاد القيادة التحويلية الر :الجزء الثاني 

تـــوافر التـــشجيع علـــى االبتكـــار واإلبـــداع فـــي القيـــادة، ومـــدى تـــأثير كاريزمـــا القيـــادة علـــى  
 .العاملين، ومدى توافر االعتبارات الفردية في القيادة بالمنظمات مجال تطبيق الدراسة

وقد تم صياغة عبـارات االسـتبانة بطريقـة تتـيح للمبحـوث فرصـة اإلجابـة عليهـا وفقـاً               
قيــاس ليكــرت الخماســي اإلحــصائي، الــذي يعطــي قيمــة إحــصائية متدرجــة تمثــل     لتــدرج م

األهمية النسبية لكل إجابة، حيث اعتمد الشكل المغلق لإلجابة الذي يحدد االسـتجابات       
 :المحتملة لكل سؤال ممثال في عبارات محاور الدراسة الرئيسية وذلك على النحو التالي

 ).١=(، غير موافق تماماً)٢=(، غير موافق)٣=(متأكد، غير )٤=(، موافق)٥=(موافق تماماً
وقد اعتمد قياس درجة األهمية لإلجابة عن العبارات وفقا لقياس درجـات المتوسـط              

 :الحسابي الموزون على النحو التالي
 .  يدل على األهمية العالية جدا لمضمون العبارة٥٫٠٠  -  ٤٫٢١ـ  المتوسط من  
 .  يدل على األهمية العالية لمضمون العبارة٤٫٢٠  -  ٣٫٤١ـ  المتوسط من  
 .  يدل على األهمية المتوسطة لمضمون العبارة٣٫٤٠  -  ٢٫٦١ـ  المتوسط من  
 .  يدل على األهمية الضعيفة لمضمون العبارة٢٫٦٠  -  ١٫٨١ـ  المتوسط من  

 . يدل على األهمية الضعيفة جدا لمضمون العبارة١٫٨٠ـ  المتوسط أقل من 
 :ألداة وثباتهاصدق ا

للتأكد من صدق أداة الدراسة فقد تـم عرضـها علـى مجموعـة محكمـين فـي صـورتها            
األوليــة، وعلــى ضــوء مالحظــاتهم فقــد تــم اعتمادهــا وإضــافتها لــألداة للوصــول إلــى شــكلها  

 .النهائي لتوزيعها على عينة الدراسة



 

 

٢٩١  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

معامـل الثبـات     لتحليل البيانات، وحـساب      SPSSكما تم استخدام البرنامج اإلحصائي      
 . وهو معامل ثبات مرتفع جدا٠٫٩٠١١ً= النهائي لألداة حيث بلغ وفقا لمقياس كرونباخ ألفا 

 -:تحليل بيانات الدراسة
 :الخصائص الشخصية: أوال 

  )٢( جدول رقم 
 التوزيعات التكرارية للخصائص الشخصية للمبحوثين

 النسبة المئوية التكرار الخصائص الشخصية

 ةسنوات الخبر

 سنوات) ٥(إلى أقل من ) ١(من 
١١٫٢ ٢٩  % 

 %  ٣٨ ٩٨ سنوات) ١٠(إلى أقل من ) ٥(من 

 %  ٥٠٫٨ ١٣١ عشر سنوات فأكثر

 العمر

 عام ) ٢٥( أقل من 
٤٫٦ ١٢  % 

 %  ٢٦٫٤ ٦٨ عام) ٣٥(إلى أقل من ) ٢٥(من 

 %  ٦٩ ١٧٨ عام فأكثر) ٣٥(من 

 المؤهل

 الثانوي فأقل
٧ ١٨  % 

 %  ٣٢٫٢ ٨٣ م بعد الثانويدبلو

 %  ٤٧٫٣ ١٢٢ بكالوريوس

 %  ١٠٫١ ٢٦ دبلوم عالي

 %  ٣٫٤ ٩ دراسات عليا

الخـصائص الشخـصية للمبحـوثين مـن العـاملين فـي          ) ٢(يتضح من بيانات الجدول رقم      
) % ٥٠٫٨(قطاع التعليم مجال تطبيق الدراسة، حيث اتضح أن غالبيـة المبحـوثين بنـسبة               

رة من عشر سنوات فأكثر، بينهم أصحاب الخبرة من خمس سـنوات   لديهم سنوات خب  
 ٦٩(كمــا أن غالبيــة المبحــوثين بنــسبة ) % ٣٨(إلـى أقــل مــن عــشر ســنوات وذلـك بنــسبة   

ــاً فــأكثر، وهــي بيانــات تتفــق نــسبيا مــع ســنوات           ) % أعمــارهم مــن خمــسة وثالثــين عام
 مؤهـل البكـالوريوس     مـن حملـة   ) % ٤٧٫٣(الخبرة، فـي حـين أن غالبيـة المبحـوثين بنـسبة             



 

 

٢٩٢
ن وجهـــة نظـــر العـــاملين فـــي منظمـــات قطـــاع التعلـــيم  واقـــع أبعـــاد ســـلوك القيـــادة التحويليـــة مـــ 

 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم - السعودية
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. د

ــانوي وذلـــك بنـــسبة      ــد الثـ ــوم بعـ ــة دبلـ ــنهم حملـ ــة   ) % ٣٢٫٢(بيـ ــداد حملـ ــة أعـ ويالحـــظ قلـ
 ).% ٣٫٤(الدراسات العليا حيث بلغت نسبتهم 

ــارات        ــى عبـ ــوثين علـ ــة المبحـ ــدرة إجابـ ــات تعكـــس قـ ــذه البيانـ ــإن هـ ــة فـ وبـــصفة عامـ
 .االستبانة من واقع خبرات عملية جديدة في العمل

 :لقيادة التحويليةأبعاد ا: ثانياً
 :االعتبارات الفردية@) 

 )٣(جدول رقم 
 بيانات إجابات المبحوثين حول مدى توافر االعتبارات الفردية في القيادة
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تشعرني القيادة بالتقدير 
 ما أؤدي عمالً جيداًعند

 متوسطة ١٫٣٦٤ ٢٫٧٤ ١٩٫٤ ٣٦٫٢ ٩٫٧ ٢٠٫١ ١٤٫٦ %

يركز على نواحي القوة 
 والقدرة لكل موظف

 متوسطة ١٫١١٩ ٢٫٨١ ١٦٫٨ ٣٥٫٣ ٨٫٧ ٢٨٫٢ ١١ %

يعطي انتباهاً خاصاً لكل 
 موظف يعمل معه

 ضعيفة ١٫١٨٣ ٢٫٤٦ ١٨٫٨ ٨٤٫٢ ٨٫١ ١٨٫١ ٦٫٨ %

يهتم باألمور المتعلقة 
ين كاهتمامه بسير بالموظف

 العمل
 ضعيفة ١٫١٧٨ ٢٫٣٦ ٢٣ ٤٧٫٢ ٦٫٨ ١٧٫٢ ٥٫٨ %

يعلّم الجميع ويدربهم للرفع 
 من

 مهاراتهم
 متوسطة ١٫٢٦٤ ٢٫٦٥ ١٧٫٥ ٤٠٫٨ ١٠٫٤ ٢١٫٧ ٩٫٧ %

يتأكد من تحقيق حاجات 
 الموظفين ورغباتهم

 ضعيفة ١٫١٢٣ ٢٫٢٧ ٢٨٫٢ ٤٦ ٤٫٩ ١٢٫٦ ٨٫٤ %

دى توافر االعتبارات الفردية في السلوك القيادي لـدى         م) ٣(توضح بيانات الجدول رقم     
األجهزة مجال تطبيـق الدراسـة، حيـث يالحـظ تـدني االهتمـام بغالبيـة االعتبـارات الـواردة                    
في عبارات هذا المحور الذي يمثل بعداً هاماً من أبعـاد الـسلوك القيـادي للقيـادة التحويليـة،                  



 

 

٢٩٣  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

ة كــان فــي تركيــز القيــادة علــى قــدرات   ن أهــم االعتبــارات تــوافراً بدرجــة متوســط  إحيــث 
الموظفين، والجانب اآلخر تمثل بالتقدير للموظفين الذين يؤدون عمالً جيـداً متميـزاً، وأيـضاً          

 فــي حــين أن االعتبــارات األخــرى كانــت     ،يعلّــم الجميــع ويــدربهم للرفــع مــن مهــاراتهم      
دراســة مــن  بدرجــة ضــعيفة لــدى الــسلوك القيــادي فــي منظمــات التعلــيم مجــال تطبيــق ال    

 .وجهة نظر العاملين
 :التشجيع على االبتكار واإلبداع@) 

 )٤(جدول رقم 
 بيانات إجابات المبحوثين حول مدى توافر التشجيع على االبتكار واإلبداع في القيادة
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يقترح طرق وأساليب جديدة 
 لتنفيذ األعمال

 ضعيفة ١٫٢٤١ ٢٫٤٣ ٢٣ ٤٤ ١٠ ١٣٫٣ ٩٫٨ %

يوضح كيفية النظر إلى 
المشكالت من زوايا جديدة 

 ومختلفة
 متوسطة ١٫٣٨٥ ٢٫٩٨ ١٦٫٨ ٣٠٫٤ ٧٫١ ٢٩٫٤ ١٦٫٢ %

يبحث عن اآلراء المختلفة 
 المتميزة ويشجع عليها

 عالية ١٫٣١٦ ٣٫٥١ ١١٫٣ ١٦٫٢ ٥٫٨ ٤٣ ٢٣٫٦ %

يشجع الموظفين على التعبير 
 عن أرائهم وأفكارهم

 متوسطة ١٫١٥٥ ٢٫٧١ ٢٢٫٣ ٣٢٫٧ ٩٫١ ٢٣٫٣ ١٢٫٦ %

تحفز آراؤه إلى التفكير في 
التعامل مع مشكالت العمل 

 بطرق جديدة
 متوسطة ١٫٢٩١ ٢٫٦٦ ١٩٫٧ ٣٧٫٥ ٨٫٧ ٢٤٫٩ ٩٫١ %

االقتراحات المتميزة 
للموظفين توضع محل التنفيذ 

 قديروالت
 متوسطة ١٫٣٥٦ ٢٫٩٦ ١٦٫٢ ٣٠٫٧ ٧٫٨ ٣١٫١ ١٤٫٢ %

يعطي رؤيته عما يجب عمله 
ويترك التفاصيل إلبداعات 

 الموظفين
 متوسطة ١٫٣٧٢ ٢٫٨٦ ١٩٫٤ ٣٠٫٤ ٨٫٤ ٢٨٫٥ ١٣٫٣ %



 

 

٢٩٤
ن وجهـــة نظـــر العـــاملين فـــي منظمـــات قطـــاع التعلـــيم  واقـــع أبعـــاد ســـلوك القيـــادة التحويليـــة مـــ 

 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم - السعودية
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. د

مدى توافر بعد التشجيع على االبتكار واإلبداع في الـسلوك          ) ٤(توضح بيانات الجدول    
بيـق الدراسـة، والتـي تعـد أبعـاداً هامـة فـي الـسلوك القيـادي                  القيادي لدى األجهزة مجال تط    

التحـويلي فــي هــذه المنظمــات، حيــث كــان أهـم هــذه األبعــاد هــو بحــث القيــادات عــن اآلراء   
ــارة الوحيــدة التــي جــاءت بدرجــة         ــزة، والتــشجيع عليهــا، حيــث تعــد العب المختلفــة المتمي

عتبارات األخرى جـاءت بـدرجات      ، في حين أن بقية اال     )٣٫٥١(أهمية عالية، وذلك بمتوسط     
متوسطة، أمـا أقـل هـذه االعتبـارات تـوافراً مـن وجهـة نظـر العـاملين فـي القطـاع التعليمـي                   

اقتراح القيادات طرق وأساليب جديدة لتنفيذ األعمال حيـث جـاءت بدرجـة             : فقد كان في  
 .أهمية ضعيفة وفقاً ألراء المبحوثين

 :التأثير الكاريزمي للقيادة@) 
 )٥(جدول رقم 

 بيانات إجابات المبحوثين حول مدى التأثير الكاريزمي للقيادة

 العبارات

اماً
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ق 
واف
م

 

فق
موا
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يشعر الموظفون بارتياح لوجوده 
 في اإلدارة

 متوسطة ١٫٣٤٧ ٣٫٥٩ ٣١٫١ ١٦٫٢ ٨٫٧ ٣٣٫٧ ٣١٫١ %

 متوسطة ١٫٠٧٩ ٣٫٣٢ ١٠٫٤ ٢٢٫٧ ١١٫٣ ٣٥٫٦ ٢٠٫١ % ى باحترام الجميعيحظ

 ضعيف ١٫٢٧٨ ٢٫٤٦ ٢٥٫٢ ٣٩٫٢ ٨٫١ ١٩٫٤ ٨٫١ % يتحدث بتفاؤل عن المستقبل

يراعي الجوانب والقواعد 
 األخالقية في تعامله

 متوسطة ١٫٣١١ ٢٫٧٤ ١٩٫٤ ٣٥٫٩ ٩٫٤ ٢٢ ١٣٫٣ %

يشعر الموظفين بالحماس 
 واإلخالص في العمل

 متوسطة ١٫٣٠٠ ٢٫٨٢ ١٥٫٢ ٣٨٫٢ ٧٫٨ ٢٧٫٥ ١١٫٣ %

 متوسطة ١٫٢٠١ ٢٫٩٨ ٨٫٤ ٤٠٫٥ ١٠ ٢٧٫٢ ١٣٫٩ % يعدّ قدوة في أخالقه وتصرفاته

يمثل رمز النجاح واالنجاز في 
 اإلدارة

 متوسطة ١٫٣٠٩ ٣٫١٩ ١١ ٢٨٫٥ ٧٫٤ ٣٦٫٩ ١٦٫٢ %

يشعر الموظفون معه بالتصرف 
 كقادة ومسئولين عن األعمال

 ضعيف ١٫٢٨٣ ٢٫٥٣ ٢١ ٤٢٫٧ ٩٫١ ١٦٫٥ ١٠٫٧ %

يثق الموظفين بقدرته للتغلب 
 على العقبات التي تواجههم

 متوسطة ١٫٣٠٦ ٣٫٢٠ ٩٫٤ ٣٠٫٤ ٩٫٧ ٣٢ ١٨٫٤ %

يجعل الموظفين على بيّنة 
باألهداف العامة للجهاز اإلداري 
 والشعور بالفخر بانجازاته

 ضعيف ١٫١٨٦ ٢٫٤٩ ١٨٫٨ ٤٥٫٣ ١٠٫٧ ١٨٫٤ ٦٫٨ %



 

 

٢٩٥  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

مــدى التــأثير الكــاريزمي للقيــادة إحــدى الــسمات الخاصــة       ) ٥(يانــات الجــدول  توضــح ب
للقيــادة التحويليــة فــي المرؤوســين فــي المنظمــات  مجــال تطبيــق الدراســة، حيــث جــاءت     
غالبية عناصر هذا البعد بدرجة متوسطة، ممـا يـدل علـى تـدني هـذا الجانـب لـدى العديـد مـن                        

الدراسة، كما أن هناك أبعاداً اتفقت غالبيـة        قيادات منظمات قطاع التعليم مجال تطبيق       
 :اإلجابات على ضعفها في السلوك القيادي لهذه المنظمات، والتي تمثلت في كل من

يتحــدث القائــد بتفــاؤل عــن المــستقبل، بجعــل المــوظفين علــى بيّنــه باألهــداف العامــة   
التـصرف كقـادة   للجهاز اإلداري والشعور بالفخر بإنجازاتـه و يـشعر المـوظفين مـع القائـد ب        

 .ومسئولين عن األعمال
 :مدى وجود اختالف في إدراك أبعاد القيادة التحويلية في منظمات قطاع التعليم@) 

 )٦(جدول رقم 
 تحليل التباين األحادي لتحديد مدى االختالف وفقاً للخبرة

  

 مصدر التباين البعد
درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسطات 

 المربعات

 قيمة

 ف

مستوى 

 ρالداللة  

بين 
 المجموعات

٢٫٤٧ ٢٫٣٤ ٤ 

 االعتبارات الفردية
داخل 

 المجموعات
٠٫٢٥ ١٥٩٫٨١ ٤٧١ 

٠٫٢٦ ٢٫٣٧ 

بين 
 المجموعات

٢٫١٨ ١٫٨٩ ٤ 

 اإلبداع واالبتكار
داخل 

 المجموعات
٠٫٢٧ ١٦١٫٢٥ ٤٧١ 

٦٫١١ 
@ 

٠٫٠٠ 

بين 
 المجموعات

٢٫٢٦ ٢٫١١ ٤ 

 التأثير الكاريزمي
ل داخ

 المجموعات
٠٫٣١ ١٥٨٫٢٦ ٤٧١ 

٨٫٠٤ 
@ 

٠٫٠٠ 

ρ (@)  دالة إحصائياً عندما تكون قيمة)ρ ( أقل من)٠. ٠٥( 
أمــام ) ٠٫٠٥(دالــة إحــصائياً أقــل مــن  ) ρ(أن قيمــة ) ٦(يالحــظ مــن بيانــات الجــدول رقــم  

ــادة علــى العــاملين وفقــاً         ــأثير الكــاريزمي للقي بعــدي التــشجيع علــى اإلبــداع واالبتكــار، والت
 :ة، ولتحديد الفروق باستخدام تحليل شيفيه على النحو التاليلمتغير الخبر



 

 

٢٩٦
ن وجهـــة نظـــر العـــاملين فـــي منظمـــات قطـــاع التعلـــيم  واقـــع أبعـــاد ســـلوك القيـــادة التحويليـــة مـــ 

 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم - السعودية
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. د

 )٧(جدول رقم 
 تحليل شيفيه للكشف عن مدى االختالف في آراء المبحوثين وفقاً للخبرة

 
أقل -)١(من 

 )٥(من
-)٥(من 

 )١٠(أقل من
)١٠ (

 فأكثر
أقل -)١(من 

 )٥(من
-)٥(من 

 )١٠(أقل من
)١٠ (

 فأكثر
   -   -أقل -)١(من
أقل -)٥ (من

)١(ن
٠٫١٤٣  - ٠٫١٨١ -  

 @ فأكثر) ١٠(
٠٫٣٨٦

@ 
٠٫٥٧٢

- @ 
٠٫٤٢٥

@ 
٠٫٤٤٦ 

- 

 مدى إدراك التأثير الكاريزمي مدى إدراك بُعد اإلبداع واالبتكار 

يتضح أن هناك إدراكاً أكثر ألبعاد القيادة التحويلية  ) ٧(من خالل بيانات الجدول رقم      
لخبرات في مجال العمل من عشر سنوات فأكثر، وذلـك       من وجه نظر العاملين لدى ذوي ا      

في كال البعدين التشجيع على اإلبداع، واالبتكـار، والتـأثير الكـاريزمي، وقـد يعـزى ذلـك إلـى                
قــدرة أصــحاب الخبــرة علــى فهــم الــسلوك القيــادي التــي يعملــون معهــا أثنــاء ممارســتهم   

 وبالتالي فهم السلوك القيـادي     لمهامهم اليومية كلما زاد وقت العمل تحت إدارة القيادة،        
 .مع مرور الوقت، ولكن في هذين البعدين فقط

 )٨(جدول رقم 
 تحليل التباين األحادي لتحديد مدى االختالف وفقاً للعمر

 مصدر التباين البعد 
درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسطات 

 المربعات

 قيمة

 ف

مستوى 

 ρالداللة  

بين 
 ١٫٢١ ٢٫١٦ ٤ اتالمجموع

داخل  االعتبارات الفردية
 ٠٫٢٦ ١٥٨٫٥٥ ٤٧١ المجموعات

٠٫٠٨ ٢٫٤١ 

بين 
 ٠٫٨١ ١٫٦٤ ٤ المجموعات

داخل  اإلبداع واالبتكار
 ٠٫٢٨ ١٥٩٫٧٦ ٤٧١ المجموعات

٠٫٣١ ١٫٣٩ 

بين 
 ٠٫٣٣ ٢٫١٣ ٤ المجموعات

داخل  التأثير الكاريزمي
 ٠٫٤١ ١٥٨٫٢١ ٤٧١ المجموعات

٠٫٢٧ ٢٫٢٣ 

ρ (@) ئياً عندما تكون قيمة دالة إحصا)ρ ( أقل من)٠. ٠٥( 



 

 

٢٩٧  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

غيـر دالـة إحـصائياً أمـام كافـة األبعـاد          ) ρ(أن قيمـة    ) ٨(يتضح مـن بيانـات الجـدول رقـم          
االعتبارات الفردية، والتشجيع على اإلبداع واالبتكار، والتـأثير الكـاريزمي؛ ممـا يـدل             : الثالثة

 المبحـــوثين نحـــو مـــدى علـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين وجهـــات نظـــر  
 .إدراكهم ألبعاد القيادة التحويلية وفقاً لمتغير العمر

 )٩(جدول رقم 
 تحليل التباين األحادي لتحديد مدى االختالف وفقاً للمؤهل

  
 مصدر التباين البعد

درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسطات 

 المربعات

 قيمة

 ف

مستوى 

 ρالداللة  

بين 
 ٠٫٤٩ ٠٫٥٤ ٤ جموعاتالم

داخل  االعتبارات الفردية
 ١٫٢١ ١٦١٫٢٢ ٤٧١ المجموعات

٠٫٢٦ ٣٫٢٤ 

بين 
 ٠٫١٨ ٢٫٧٤ ٤ المجموعات

داخل  اإلبداع واالبتكار
 ٠٫٩١ ١٥٨٫٦٢ ٤٧١ المجموعات

٠٫٠٨ ٠٫٥٩ 

بين 
 ٠٫٤٨ ١٫٩٤ ٤ المجموعات

داخل  التأثير الكاريزمي
 ٠٫٧٥ ١٥٩٫١٤ ٤٧١ المجموعات

٠٫٦٣ ٢٫٧١ 

ρ (@)  إحصائياً عندما تكون قيمة دالة)ρ ( أقل من)٠. ٠٥( 
غيـر دالـة إحــصائياً أمـام كافـة األبعــاد     ) ρ(أن قيمــة ) ٩(يتـضح مـن بيانــات الجـدول رقـم     

االعتبارات الفردية، والتشجيع على اإلبداع واالبتكار، والتـأثير الكـاريزمي؛ ممـا يـدل             : الثالثة
 نظـــر المبحـــوثين نحـــو مـــدى  علـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين وجهـــات 

 .إدراكهم ألبعاد القيادة التحويلية وفقاً لمتغير المؤهل



 

 

٢٩٨
ن وجهـــة نظـــر العـــاملين فـــي منظمـــات قطـــاع التعلـــيم  واقـــع أبعـــاد ســـلوك القيـــادة التحويليـــة مـــ 

 دراسة تطبيقية على العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم - السعودية
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود. د

 -:نتائج الدراسة وتوصياتها
 االعتبــارات الفرديــة فــي الــسلوك القيــادي التحــويلي فــي المنظمــات مجــال تطبيــق     -١

 :الدراسة
ضــعف االهتمــام بالعــاملين مــن قبــل غالبيــة القيــادات العاملــة فــي منظمــات قطــاع        
 .تعليمال

 .غالبية القيادات في منظمات قطاع التعليم ال تعطي انتباهاً خاصاً لكل موظف 

 .تدني االهتمام باألمور المتعلقة بموظفي القطاع التعليمي 

عدم االهتمام برغبات، وحاجات موظفي قطاع التعليم، والتأكد من إشباعها لدى            
 .غالبية قيادات قطاع التعليم

 العــاملين، وقــدراتهم، وكــذلك تقــدير المتميــزين فــي      درجــة مراعــاة الفــوارق بــين    
 .العمل تتم بدرجة متوسطة لدى غالبية قيادات قطاع التعليم

 التشجيع على االبتكار واإلبداع في األداء، وحـل مـشكالت العمـل فـي المنظمـات        -٢
 :مجال تطبيق الدراسة

 تمثـل بحـث     أبرز اتجاهات السلوك القيادي التحويلي في منظمات القطـاع التعليمـي           
القيــادات عــن اآلراء المختلفــة المتميــزة، والتــشجيع عليهــا، وهــو مؤشــر ايجــابي فــي  

 .السلوك القيادي

عــدم اقتــراح غالبيــة القيــادات فــي منظمــات قطــاع التعلــيم لطــرق وأســاليب جديــدة  
لتنفيذ األعمال؛ مما يدل على النمطية في األداء، وهي السمة السائدة فـي بيئـة عمـل          

 .تهذه المنظما

غالبية عناصـر التـشجيع واالبتكـار للعـاملين فـي الـسلوك القيـادي لمنظمـات قطـاع                    
التعليم ال تتم إال بدرجة متوسطة، خاصة في مجال النظر إلى المـشكالت مـن زوايـا                 
مختلفــة جديــدة، وتــشجع العــاملين للتعبيــر عــن آرائهــم، وتحفيــزهم ألجــل ذلــك،      

 . لوضعها تحت التنفيذوتنمية إبداعاتهم، وتبني مقترحاتهم الجيدة؛

   التأثير الكاريزمي -٣
عدم وجود رؤية مستقبلية متفائلة لدى غالبية القيادات العاملة في منظمـات قطـاع     

 .التعليم



 

 

٢٩٩  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 
 هـ١٤٣٣الخامس  والعشرون شوال العدد 

عدم توفر الشعور لدى العاملين بالثقة والتـصرف كمـسئولين عـن أدائهـم؛ بـسبب                  
 .ضعف التأثير القيادي على العاملين في هذا الجانب

لشخــصية القياديــة المبينــة ألهــداف المنظمــات التعليميــة العامــة فــي    تــدني مظــاهر ا 
المجتمع، وأهمية أدائها؛ نظراً لعدم شعور غالبية العاملين في هذه المنظمات لهذا            

 .المظهر في سلوك قياداتها

يوجد تباين في آراء المبحوثين تجاه التأثير الكاريزمي لشخصيات القيادات لـديهم،           
ثيرات الشخــــصية للقيــــادات جــــاءت فــــي الغالــــب  بــــدرجات  ن غالبيــــة التــــأإحيــــث 

الــشعور : متوســطة فــي منظمــات القطــاع التعليمــي، حيــث يتــضح ذلــك فــي مظــاهر   
باالرتياح لوجود القائد، ومدى االحترام له من قبل العاملين، والجوانب األخالقيـة فـي              

األداء، نجــاز فــي نــشاط القائــد، وبــث الحمــاس واإلخــالص فــي العــاملين، وأنــه رمــز اإل  
 .وثقة العاملين بقدرته على التغلب على العقبات التي تواجههم

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية، حول مدى إدراك العاملين في المنظمات القطـاع          -٤
التعليمي، إلبعـاد الـسلوك القيـادي التحـويلي وفـق الخبـرة فـي العمـل، فكلمـا زادت الخبـرة                      

 .كاريزمي، والتشجيع على اإلبداع واالبتكارارتفع مستوى اإلدراك لبعدي التأثير ال
 -:التوصيات

 :على ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج، فإنه يمكن تقديم التوصيات التالية
تنمية القيادات العاملـة فـي منظمـات قطـاع التعلـيم فـي كافـة المـستويات اإلداريـة                  

 :العليا والوسطى والتنفيذية اإلشرافية ويتم ذلك من خالل 

ــادة، ومتطلبــات      بــرامج@  تدريبيــة منتظمــة حــول مفــاهيم األنمــاط الحديثــة فــي القي
 .منظمات المستقبل، وبيئة عمل المنظمات المتغيرة

ورش عمــل حــول ممارســات القيــادة التحويليــة وأثرهــا علــى تنميــة الــسلوكيات      @
 .اإليجابية لدى العاملين 

مط القيادة التحويلية العمل على تحديد معايير موضوعية لتعيين القيادات لتفعيل ن     
 اًفي منظمات التعليم، وعدم اقتصارها على سـنوات الخبـرة، ذلـك أن للقيـادات دور               

لبعــد الشخــصي لهــا، وكفاءتهــا، باإلضــافة إلــى أن  ئ فــي حيــاة المنظمــات وبقا اًهامــم
  .اًللقادة تأثير
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 :سلوك القيادي نحو االتجاهات التالية توجيه ال

البحــث عــن اآلراء المختلفــة المتميــزة والتــشجيع عليهــا والبعــد عــن النمطيــة فــي @ 
 .األداء

حــث المــوظفين علــى التعبيــر عــن أرائهــم وأفكــارهم علــى أن توضــع االقتراحــات  @
 .المتميزة للعاملين محل التنفيذ والتقدير

 ويمثـــل رمـــز النجـــاح واالنجـــاز فـــي اإلدارة  أن يكـــون قـــدوة فـــي أخالقـــه وتـــصرفاته @
 .والتحلي بالمصداقية

 .أن يجعل العاملين على بيّنة باألهداف العامة وأهمية أدوارهم في تنفيذها@
تشجيع النمو الذاتي للعاملين من خالل تفـويض المهـام والمـسؤوليات للعـاملين ،      @

ليـة النمـو والتطـور      وتوفير فرص التحدي في العمـل، والمهـارات الجديـدة؛ لتـتم عم            
 .بسهولة 

ــة لــسلوك          ــارات الفردي ــيم علــى االهتمــام باالعتب ــادات فــي منظمــات التعل حــث القي
العــاملين للرفــع مــن كفــاءة األداء فــي مختلــف المــستويات اإلداريــة ويــتم ذلــك مــن     

 :خالل االتجاهات التالية 

 .تقدير األفراد عندما يؤدون عمالً جيداً ومتميزا@ 
  على نواحي القوة والقدرة لكل موظفتركيز القيادات@
 منح انتباهاً خاصاً لكل موظف يعمل مع القيادات@
 االهتمام باألمور المتعلقة بالموظفين @
 التعليم والتدريب للرفع من مهارات العاملين@
 التأكد من تحقيق حاجات الموظفين ورغباتهم@

رة علـــى تـــشجيع  تطـــوير أســـاليب األداء ومعـــايير تقيـــيم األداء لتكـــون أكثـــر قـــد       
 .العاملين نحو أداء متميز

 
@   @   @ 
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