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التعريف:
مجلة علمية فصلية محكمة متخصصة ،تصدر عن جامعة اإلمام محمدد ندن ودع
اإلوالمية ،وتعنى ننشر الدراوات والبح ث األصيلة التد تتد افر في دا ما مدات البحد
العلم من حي أصدالة الككدر  ،ووحد ل المن جيدة ،و لدة الت فيدم ،فد مجدا ت أصد
الترنيددددة ،واإل ار الترن وددددة ،وال مندددداطر واددددرس التدددددروا ،والترنيددددة الخاصددددة ،والددددتعل
اإللكتروند د  ،وهيرطدددا مدددن التخصصدددات الترن ودددة األبدددر  ،والمكت ندددة ن حدددد الل تدددين
العرنية أو اإلنجليزوة.
الرؤية:
مجلة ترن وة تسعى نح إنتاج المعرفة ونشرطا وتطبيا ا.
الرسالة:
تسعى المجلة لتصبح مرجعاً علمياً للباحثين التر ن وين ،عبر نشر البحد ث الترن ودة
المحكمة ذات األصدالة والتميدز وفدم معداوير م نيدة عالميدة متميدز  ،وتحايدم الت اصد
العلم ألعضاء طيئة التدروا والباحثين ف العل م الترن وة.
األهداف:
تتبنددى مجلددة العل د م الترن وددة طدددفا عامددا ط د ا نشددر المعرفددة الترن وددة وإفرا طددا نمددا
وس ف تط ور العم الترن ي ،وتحدودا ف ن المجلة ت دف إلى تحايم ما ول ا
 .1المساطمة ف تنمية العل م الترن ودة وتطبياات دا ،وإفدراء المكتبدة الترن ودة العرنيدة
من بال نشر البح ث النظروة والتطبياية ف المجا ت الترن وة المختلكة.
 .2إتاحددة الكرصددة للمككددرون وللبدداحثين ف د العل د م الت رن وددة لنشددر نتدداج العلم د
والبحث .
 .3المسدداطمة ف د تط د ور التخصصددات الترن وددة مددن بددال نشددر األنحدداث ذات الج د
العالية الت تتس نمعالجة ال الع المحل والعرن .
 .4تعزوز ا تجاطات البحثية الجدود ف المجا ت الترن وة.
 .5تبا اإلنتاج العلم والمعرف على المست اإللليم والعالم .
* * *
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قواعد النشر
تنشددر المجلدددة البحدد ث والدراودددات العلميددة فدد المجددا ت الترن ودددة وفددم ل اعدددد
النشر التاليةا
أوالً  :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة:
 .1أن وتس ناألصالة وا نتكار ،والجد العلمية والسالمة المن جية.
 .2أن ولتزم نالمناطر واأل وات وال وائ العلمية المعتبر ف مجاله.
 .3أن وك ن البح ليااً ف الت فيم.
 .4أن وتس نالسالمة الل وة.
 .5أ وك ن لد وبم نشره.
 .6أ وك ن مستالً من نح أو روالة أو كتدا ،،ود اء أكدان ذلدب للباحد نكسده ،أم
ل يره.
ثانياً  :يشترط عند تقديم البحث:
 .1أن وادم الباح الباً ننشره ,مشك عاً نسديرته الااتيدة خمختصدر إ وإلدراراً وتضدمن
امتالك الباح لحا س الملكية الككروة للبح كامالً ،والتزامداً نعددم نشدر البحد
إ نعد م افاة بطية من طيئة التحرور.
 .2أن وك ن البح ف حدو خ35إ صكحة مااس خA 4إ.
 .3أن وكد ن حجد المدتن خ16إ  ، Traditional Arabicوالل دة اإلنجليزودة خ12إ Times
 ، New Romanوأن وك ن تباعد المسافات نين األوطر خمكر إ .
 .4أ وك ن البح منش راً أو ماب ً للنشر ف وعاء نشر آبر .
 .5وادم الباح نسخة مطب عة من البحد  ،ونسدخة حاود نية مدع ملخدل ندالل تين
العرنية واإلنجليزوة ،تزود كلماته عن مائت كل مة أو صكحة واحد .
 .6أن ورفم نالبح الكلمات المكتاحية خ  Key Wordsإ ت حع أوك الملخل.
ثالثاً :التوثيق:
 .1وت الت فيم وا لتباس من بال جمعية عل النكا األمروكية خAPAإ.
 .2تثبت المصا ر والمراجع ف ف رس ولحم نآبر البح .
 .3ترفم جميع الجداو والصد ر والرود مات المتعلادة ن البحد  ،علدى أن تكد ن مرتبدة
وواححة جلية.
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 .4وشار إلى المراجع ف المدتن نداكر اود الم لدخ األبيدر ،فد ودنة النشدر ،فد رلد
الصكحة نين ل وين ،وترتب المراجع ف ن اوة البح ترتيبداً طجائيداً حسدب اود
العائلة ،ف ا و األو للم لخ ،ف ونة النشر ،ف العند ان ،فد مكدان النشدر ،فد
ار النشر.
رابع ااً :عنددد ورو األعددالم األجنبيددة ف د مددتن البح د أو الدراوددة ف ن ددا تكتددب نحددروف
عرنية وت حع نين ل وين نحروف تينية ،مع ا كتكاء ناكر ا و كدامالً
عند ورو ه ألو مر .
خامسااً :تُحكَّد البحد ث المادمدة للنشدر فد المجلدة مدن لبد افندين مدن المحكمددين
على األل .
سادسا ااً :تُعدددا البحد د ث معدلدددة ,علدددى أودددط انة مدمجدددة  CDأو ترود د علدددى البرودددد
اإللكترون للمجلة.
سابعا ً :تعا البح ث إلى أصحان ا ،عند عدم لب ل ا للنشر.
ثامنا ااً :البحد د ث المنشد د ر تمثد د رأي الجامعدددة ند د تمثد د رأي الباحد د و تتحمد د
الجامعة أي مس ولية معن وة أو لان نية تر ف طاه البح ث.
تاسعاً :وُعطى الباح بما نسخ من المجلة ،وعشر مستالت من نحثه.
التواصل مع المجلة
جميع المراوالت ناو
رئيا تحرور مجلة العل م الترن وة
عما البح لعلم
جامعة اإلمام محمد نن وع اإلوالمية
الرواض  11432ص 5701 ،
طاتخ  2587203 / 2582051ناو خخفاكاإ 2590261
http://imamudsr.com/
E.mail: edu _ journal@imamu.edu.sa
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اجتاهــام لعل ــر الريا ــحلام باغاســوه نيــر ايــ هلل حربويــا ايلــت ل
بالدبلوم الرتبوي حنو لهنة التدريس
ا.د .ظافر بن فراج الشهري
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الصعوبام اليت حواجه الطاله لعل ر الريا حلام يف ايرحلة االبتدائحلـة ثننـا
حنفحلذ برنالج الرتبحلة ايحلدانحلة بحصور ل رتح لتطويره
د .ناعم بن حم د الع ري
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د .عبدالعميم بن فاحل العصحلل

161

الوعر بالذام بعالقته جبودة اغحلـاة لـد عحلنـة لـن األطفـال وبي الظـرب
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ح ــويم الــمالج اي دلــة يف لحلــة الدراســام التطبحل حلــة ب دلــة ا ت ــع جبالعــة
ايلك فحلصل يف و ثهدافها ا يراها ثعضا هحلئة التدريس بالطاله
د .فايم بن عبد العميم الفايم
ث .عبداللطحلف بن صاحل ايل م
ث .عبداهلل بن سعحلد الرت ر
ح حلحلم البحلئة التنظحل حلة يف لحلة الشرق العربر للدراسـام العلحلـا مبدينـة الريـا
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د .لاجدة لصطفى عبد الرازق
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اجتاهات معلمي الرياضيات واحلاسوب غري املؤهلني تربويًا
امللتحقني بالدبلوم الرتبوي حنو مهنة التدريس

أ.د .ظافر بن فراج الشهري
قسم املناهج وطرق التدريس  -كلية الرتبية
جامعة امللك خالد

اجتاهات معلمي الرياضيات واحلاسوب غري املؤهلني تربويًا
امللتحقني بالدبلوم الرتبوي حنو مهنة التدريس
أ.د .ظافر بن فراج الشهري
قسم املاهج وطرق التدريس  -كلية الرتبية  -جامعة امللك خالد
تاريخ تقديم البحث1438 /7 /14 :هـ

ملخص الدراسة:

تاريخ قبول البحث1437 /7 /25 :هـ

هددت الدرتسد د لعرلف داهالدمعهددعالر اضددتلدرااع د عال د عل د غل ددؤلدني د ها ل
فاب ًاددعلدنيا د با لبعرددتبا ولدروبد ةلاد لرس ،د لدر ددتساريال فلتاهددعل د ؤدالدر د ال
دخلربةال دألددء.ل ر با قلذركالدُ تولدني،سجلدر صفتلدنيسبتال أُعتلرا ع ًعلرالمعهل
ادد لرس،دد لدر ددتساريال ُل ددقلعاددهلع ،دد ل ددتسهعل ل)64لر اضًددعلختلص ددتلدرااع دد عال
د ع د غل ددؤلر هاد لفاب ًاددعلرا باد لبعرددتبا ولدروبد ةلجبعر د لدنياددكل عرددتلختلدرف د ل
درتسد تلدرثعنتل1434هد2013/و.ل أظساالن عئجلدرتسد لأنلدمعهدعالدر ،د لاد لرس،د ل
ددعدا لراضس،دد ال
در ددتساريل ل دد لدنيس،دد ال دنيالعندد لد ل ضعع دد لراضس،دد ال دنيالعندد لد
عدا .لكضعلف لدتل
رس ا لدنيس) ،لكعنالعجيعب لبشال لععوال ا لا لرالعن لدنيس ،لد
دا لذدالد رد لعئ ددعئ لع،ددتلرسد ل ل)0.05لختلدمعهددعالدر ،د لاد لرس،د لدر ددتساريل
لد ع غال رس لدألددءلدني دتدنتلر دعحلل
لر عحللص
ٍّلرنلن علدر
ُف ز لرال
دألددءلل تلل تًدالختلئ ل لف لدتل دا لذدالد رد لعئ دلعئ لع،دتلرسد ل ل)0.05لختل
دمعهعالدر  ،لاد لرس،د لدر دتساريلُف دز لرسد ،دالدخلدربةلدر تساسد .ل ختل د ءلدر ،دعئجال
ُترالب ضلدر ص عال دنياوئعا .ل
درالاضددعالدنيف عئ د :لدمعهددعاالرس،د لدر ددتساريالر ادديلدرااع عا/د ع د غل ددؤل
دني ه لفاب اًعالدرتبا ولدروب ة .ل

املقدمة:

تُعد مهنة التدريس من أشرف املهن وأمسى الرساالت ،والعنصـر ايوـو
والفعال يف ايواة املعاصرة ،وأحد الركائز األساسوة اليت أولـ هلـا اتتععـات
علـــى افـــتفف هل ـــفاتها وأهـــداهها وعيعهـــا االدتعاعوـــة واال تصـــادية كــ
االهتعام والعناية يف مراح التعلـو املتتلفـة مـن حوـ التجهوـزات املتوـورة،
واملــوارد املالوــة ،ومصــادر املعرهــة املتنوعــة ،وأســالوا الــتف املناســ،ة ،الــيت
جتعـ املعلـ ــادرا علــى بنــاا م ــتع، ،اهــر بالعوــاا ،مواك،ــا التوــور ال ــريع
واملتنامي يف ك جماالت ايواة.
و د حض اإلسفم أن دع مهنة التدريس من مجلة املهام اليت أوك بهـا
املعل األول حمعد بـن ع،ـدار رسـول ار  ،ـال ار تعـا :لَعَـد منـننا اللَاـ ُ
عنلَـى ا ملعُـممِنِ ن ذْ بنعنـ ن هِـوهْ رنسُـولنا مِـن أَعفْ ِـهْ ينتلْـو عنلَـوهْ ويناتِـ ِ ونيُـزنكِاوهْ
ح معنةَ ونذْن كَاعُوا مِن َ ُ ،لَفِي ضنلَا ٍل مُـِ( ٍ ،ول ععـران،
ب ونا مل ِ
نوُيعن اِلعُهُ ُ ا مل ِتنا ن
 ،)164و ــال   رنبناننــا ونابعنــ هِــوهْ رنسُــولنا مِــنهُ ينتلْــو عنلَــوهْ ويناتِــ َ
نوُيعن اِلعُهُـ ُ الم ِتنــابن ونا ملحِ معنـةَ نويُـ نز ِكاو ْه ْذعناـ َ أَعـ ن ا مل نعزْيـزُ ا ملحن ِــو ُ ( ال،عــرة،
 ،)129ودع ار من التعوى شرطنا معدما ملن أراد أن ي ت ا العل  ،ـال 
 ...وناتناعْوام اللّ ن نويُ نعلِاعُ ْ ُ اللّ ُ وناللّ ُ ِب ْ ْا شنياٍ عنلِو ٌ( ال،عرة.)282 ،
ولعد عال هذه املهنة اهتعامـا كـ ،ا علـى مـر العصـور اإلسـفموة مـن ،ـ
طل،ــة العلـ  ،مثـ الغزالــي ،واملــاورد  ،وابـن اجلــو ، ،وبرهــان اإلســفم
(الدين) الزرعودي ،والووسي ،وابن مجاعة ،وابن حجر ،وابن سنحون.
وجتل أهعوة هذه املهنـة يف دور املعلـ الـذ ييهـر دلوـا يف حـال الععلوـة
التعلوعوة ،وما تتول،ـ مـن املعومـات األساسـوة الف،مـة إلعـداده ووصـول ذ:
دردة ال فاية ،اليت جتعل ادرا على حتع م مولوات والعوام بواد،ات  ،كوعـ
الشتص املممتن على أه ما ميل اتتعع من ثروة واالعتعاد علوـ  -بعـد ار
جملة العلوم الرتبوية
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ســ،حاع وتعــا - :يف رعايــة هــذه الثــروة واســتثعارها االســتثعار األمثـ الــذ
خيــــدم أهــــداف اتتعــــع وطعوحاتـــ (اإلدارة العامــــة لفشــــراف الرتبــــو ،
1418هـ)؛ ههـو املودـ األول للععلوـة التعلوعوـة ،الـذ يشـ بولـة تعلوعوـة
ععوـــة وثريـــة تـــدع اإلبـــداد واالبت ـــار لـــدى الوـــفب (شـــحات ،)2000 ،
وامل ــمول عــن مهنــة التــدريس ،الــذ ي ــه مــن ففهلــا يف تنشــلة وتربوــة
وت ــوين مجوــع هلــات اتتعــع (ال ــث  ،)2004 ،ب ـ امل ـمول األول عــن
ذعداد الناشلة وتودوهه حنو املواطنة الصـاية لوعـوم بـدوره علـى أكعـ ودـ
حنــو بلــوه األهــداف املرســومة (الشــر ي ،)2004 ،والعنصــر األساســي يف
الععلوة التعلوعوة ،وسود املو ف يف استثعار اإلم اعات املتاحة لتحريـ ععـول
الوفب أو تفريغ ك شيا من حمتواه (ع،ود.)2004 ،
ومهنة التدريس ك ائر املهن األفـرى حتتـاج ذ :ذعـداد يمهـ املعلـ ألداا
ععلـ تربويــا بنجــال ،واالرتعــاا بنعــوه مهنوـا ,باعت،ــاره امل تشــرف للع ــتع, ،
واملتو ــع لتحدياتـ (ذبــراهو 2003 ,؛ الفــتفو )2003 ،؛ هعــد يــيتي معل ـ
غ ممه تيهولنا دودا أو غ مت وفٍ مع مهنت وغـ مُحـا هلـا هوعصـف بهـا
عصفا (اتودل .)2006 ،كعا أن املدرسة ال تمد رسالتها بنجال ذال ذ ا كـان
املعل ـ راضــوا ومعتنعــا هنت ـ  ،تتــواهر لدي ـ الرغ،ــة هوهــا والعــدرة علــى حتع ـ
أع،ائها وتعلـ معارههـا ومهاراتهـا ،وأال يتتـذها وسـولة عرضـوة لفعتعـال ذ:
مهنة أفرى (الشرايدة)2008 ،؛ األمر الذ يودـا االهتعـام بـاملعل مجـ
الدور امللعى على عاتع  ،وضرورة ذك اب اجتاهات ذجيابوة حنو مهنـة التـدريس
(ح ن ،)2014 ،كوعها مصاح،ة ل يف حوات املهنوة (ال لث .)2015 ،
كعا أن لفجتاهات أهعوة ك ،ة جيا األفذ بها عند افتوار املعلـ وذعـداده
هلذه املهنة العيوعة ،هإ ا كاع اجتاهات ذجيابوة حنو مهنت  ،م تعتعا ا يعوم بـ
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من عع ومُعدارا ألهعوة الرسالة اليت يعوم بها يف جمتعع  ،هإن عتاج ل يـمثر
ذجيابا على سلوكوات طفب  ،وتنعوة وتوـوير لـ اتتعـع .لـذا ،ميثـ امـتف
املعلــ -أيـــا كـــان صصــ  -لفجتاهـــات اإلجيابوـــة حنـــو مهنـــة التـــدريس
وتدعوعها أهعوة كربى ،جيا اعت،ارها شـرطنا مـن شـروز مزاولتـ هلـذه املهنـة
(ال ندر وهرج ،)2001 ،ألعها تدهع ذ :تعدي سلوك وحتفوزه علـى بـذل
اجلهـــد واإلتعـــان يف أدااه ،وهلـــا تيث اتهـــا الواضـــحة وامل،اشـــرة علـــى داهعوـــة
الوفب حنو املادة الـيت يعـوم بتدري ـها (سـلعان ،)2004 ،وت ـاعده يف أداا
ععل التعلوعي ،وتع س رضاه حنـو مهنتـ (املتزومـي ،)2007 ،وت ـه يف
تنعوــة تف ــ ه اإلبــداعي (ععامــة والشــوزاو وأبــو ،يــد2008 ،؛ Jones,
 ،)2001وت اعده على العوام بالععلوة التعلوعوة وتوظوف املهارات وال فايات
املهنوة اليت ميتل ها بصورة سلوعة ،وتعوده ذ :االلتـزام بواد،اتـ املهنوـة بشـ
مغاير من أوللـ املعلعـ الـذين وعلـون اجتاهـات سـل،وة حنـو مهنـة التـدريس
( ،)Mtika & Gates, 2010وت ــاعده علــى التعــدم يف اتــاالت املعرهوــة،
،سـ  ،هوشـعر ب ـهولت ومتعتـ لـ
وجتعل أكثر ذ ،النا علـى التتصـص الـذ يُدر
(اتوــدل والشــريع ،)2012 ،وت ــه يف االرتعــاا ــتوى الععلوــة التعلوعوــة
اتهـا؛ هـاملعل و االجتاهـات اإلجيابوـة حنـو املهنـة يععـ مـا وشـغف دافـ
الفص وفارد وي،ذل صارى دهده لتوه املناخ الصفي الـذ ينعـي ويعـز،
اإلبداد ،أما املعل و االجتاهات ال ل،وة هف يع ،على الععـ ويمديـ بوريعـة
تعلودية روتونوة (بفل.)2013 ،
واالرتعاا هنة التدريس م مولوة تعع علـى املمس ـات الـيت تتـو :ذعـداد
املعلع ـ أعف ــه  ،عــا دع ـ أو :أهــداف التعلــو العــالي يف املعل ــة العربوــة
ال عودية "ذعداد مـواطن أكفـاا مـمهل علعوـا وه ريـا تيهولنـا عالوـا ،ألداا
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وادــ،ه يف فدمــة بفده ـ والنهــوم بــيمته  ،يف ضــوا الععوــدة ال ــلوعة،
وم،ادئ اإلسفم ال ديدة" (و،ارة الرتبوـة والتعلـو 1416 ،ه ،ص  ،)12لـذا
هــإن ععلوــة ذعــداده وتيهولــه "تيهولنــا يتعاشــى مــع متول،ــات العصــر ــوة
شغل الرتبوي وصناد العرار واملهتع باجلاعـا الرتبـو وشـمون التعلـو يف
مجوــع الــدول العربوــة واألدن،وــة" (الرواحــي وال،لوشــي ،2011 ،ص .)55
ولتحعوــه هــذا اهلــدف كــان لزامــا علــى املمس ــات الرتبويــة وعلــى رأســها
اجلامعــات أن تــدر أهعوــة اإلعــداد الرتبــو ملعلعــي التعلــو العــام ،وذتاحــة
الفرصة خلرجيي اجلامعات الـذين يتـيهلوا تربويـا ملهنـة التـدريس ،لفلتحـا
بالــدبلوم العــام يف الرتبوــة ،حو ـ يمهلــه تربويــا ملهنــة التــدريس مــن فــفل
ذك ابه املعلومات واملعارف واملهارات والعو اليت وتادوعها يف أثناا ععلـه
كععلع راح التعلو العام.
وملعلعي صصي الرياضوات واياسـوب طـابع فـاص متوـزا بـ عـن بـا ي
معلعــي التتصصــات الدراســوة األفــرى ،لو،وعتهعــا الرتاكعوــة الــيت تش ـ
حتــديات أمــام املعل ـ الــذ يعــع علــى عاتع ـ تــذلو هــذه التحــديات وتنعوــة
اجتاهـات الوــفب اإلجيابوــة حنـو هــذين التتصصـ  ،و لـ مل ــاعدته علــى
توظوف هذه االجتاهات يف املوا ف الووموة وايواتوة .وتت ح هذه األهعوة دلوا
يف أن الرياضــوات تُع ـد الععــود الفعــر للتعنوــة وتو،وعاتهــا (شــو ،)1997 ،
واملفتال الـرئوس (ع،وـد واملفـيت وايلوـا )2000 ،والـركن األساسـي يف العلـوم
األفرى (أبو ،ينة ،)2010 ،و ل الستتداماتها الواسـعة يف كـ حعـ مـن
حعـــول املعرهـــة ،بــ يف جمـــاالت العلـــوم كاهـــة .لـــذا ي ـــتودا مـــن معلعـــي
الرياضـوات االهتعــام بلغــة اياســوب ،والــوعي بثعاهتـ واســتتدامات وذعــداد
براجمــ ـ يف موضــــوعات الرياضــــوات املتتلفــــة (فلوفــــة .)2004 ،كعــــا أن
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للحاسوب ذم اعـات متعـددة واسـتتدامات متنوعـة دعلتـ اهتعـام ال ـث مـن
املــرب واملهــتع بالععلوــة الرتبويــة والتعلوعوــة؛ هو،وعــة اياســوب الرياضــوة
وبراجم وعف ت الوطودة بالرياضـوات ،يصـعا معهـا حتديـد ايـدود الفاصـلة
هوعا بونهعا .كعا أن ط،وعة الرياضوات أكثر التصا نا باياسـوب عـن غـ ه مـن العلـوم
األفرى؛ هتعنوات اياسوب وبرجموات تفتح ال،اب واسعا أمـام تو،وعـات الرياضـوات
يف ايواة الوا عوة ،وح املش فت ،وحت سرعة ودودة أداا الوفب.
وعلو تت ح الف رة أع يُعد املعل بشـ عـام ،ومعلـ الرياضـوات أو
اياسـوب بشـ فــاص مــدفلنا مــن مــدففت مهنــة التــدريس هح ــا ،بـ
أص،ح عنصـرا رئو ـا يف ذحـدال الـتغ االدتعـاعي ،والو ـوف علـى م ـتوى
اجتاهــات املعلـ غـ املمهـ تربويــا حنــو مهنتـ يف و ـ م ،ــر يف أثنــاا مرحلــة
ذعداده من األمور اجلديرة بالدراسة ،حو يعوي ممشرات عـن م ـتوى هـذه
االجتاهات وي اعد على ا ا التداب إلحـدال تغـو ات ذجيابوـة يف االجتاهـات
حنو هذه املهنة.
مش لة الدراسة
ت،لورت مش لة الدراسة من منذ بداية الععد املاضـي ،عنـدما امـ و،ارة
التعلــو بتعــو معلعــ مــن فرجيــي اجلامعــات يف صصــات الرياضــوات،
واياسوب ،والعلوم ،والعلوم الشرعوة ،واللغة العربوة ،واللغـة اإلحلوزيـة،
وغ هــا ،يــت تيهولــه تربويــا ملهنــة التــدريس ،حوـ أكــد ايامــد و،يــادة
والعتويب ومتولي (1428هـ) ودود وثـار سـل،وة مـن دـراا االسـتعاعة بـاملعلع
غـ املـمهل تربويـا ،مـن أهعهـا عـدم اإلملـام بايادـات النف ـوة والتعلوعوــة
للوــفب .كعــا أكــد كــو ( )Cook, 2002أن اجتاهــات املعلعــ حنــو مهنــة
التــدريس مــن العوامـ املــمثرة يف أدائهـ الصــفي ب ــ،ا العف ــة الوطوــدة بـ
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االجتــاه واألداا الــيت يف النهايــة هلــا تيث ه ـا علــى جردــات طفبه ـ التعلوعوــة
وال لوكوة ,وهـذا مـا مل ـ ال،احـ مـن فـفل تدري ـ معـرر طـر تـدريس
الرياضــوات ،وطــر تــدريس اياســوب ،وذشــراه املوــداعي ملعلعــي هــذين
 ،ألدائهـ
التتصص امللتحع بالدبلوم الرتبو -دامعة املل فالد من تدن
واجتاهاته حنو مهنة التدريس.
وإلعداد دو اد ٍر على حتع امل مولوة ال بد من ذعداد املعل أولنا ذعـدادا
تربويا للعوام بدوره على أكع ود ( ،)Noll, 2006وال ش أن ناعة املعل
ورضاه عن مهنت يدهعاع ذ :بـذل املزيـد مـن العوـاا وال،حـ عـن كـ دديـد
ي ـــاعد علـــى ذتعـــان دوره يف الععلوـــة التعلوعوـــة (اخلووـــا ،)2003 ،ههـــو
امل مول عن هذه املهنة ،اليت جيا أن ودد هلـا معـاي وضـوابحب ،موـ متنـع
من ال ينو،ه علوـ هـذه املعـاي مـن االلتحـا بهـا (ال ـث  ،)2004 ،ومـن
ضـعن هـذه املعــاي تـواهر اجتاهــات ذجيابوـة لديـ مت نـ مـن مزاولــة مهنتـ علــى
الودـــ األمثـــ (الـــزعيب2010 ،؛ ال نـــدر وهـــرج2001 ،؛ اتوـــدل،
2006؛ اتودل والشريع.)2012 ،
وتيسو ــا علــى مــا ســ،ه ،باإلضــاهة ذ :عــدرة ال،حــول والدراســات الــيت
تناول اجتاهات معلعي الرياضوات واياسوب غـ املـمهل تربويـا حنـو مهنـة
التدريس ،ظهرت ايادة ذ :ذدراا الدراسـة ايالوـة لتعـرفف اجتاهـات معلعـي
الرياضوات واياسوب غ املمهل تربويا امللتحع بالدبلوم الرتبو حنو مهنة
التدريس ،وتيثرها تغ ات التتصص ،واخلربة ،واألداا.
أسللة الدراسة
سع الدراسة ذ :اإلدابة عن األسللة اآلتوة
 )1مـــا اجتاهـــات معلعـــي الرياضـــوات واياســـوب غــ املـــمهل تربويـــا
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امللتحع بالدبلوم الرتبو حنو مهنة التدريس؟
 )2ه يودد هر و داللـة ذحصـائوة عنـد م ـتوى ( )0,05يف اجتاهـات
معلعي الرياضوات واياسوب غ املمهل تربويا امللـتحع بالـدبلوم الرتبـو
حنو مهنة التدريس ت،عا لنود التتصص؟
 )3هـ ـ تودـــد هـــرو ات داللـــة ذحصـــائوة عنـــد م ـــتوى ( )0,05يف
اجتاهات معلعي الرياضوات واياسوب غ املمهل تربويا امللـتحع بالـدبلوم
الرتبو حنو مهنة التدريس ت،عا ل نوات اخلربة التدري وة؟
 )4هـ ـ تودـــد هـــرو ات داللـــة ذحصـــائوة عنـــد م ـــتوى ( )0,05يف
اجتاهات معلعي الرياضوات واياسوب غ املمهل تربويا امللـتحع بالـدبلوم
الرتبو حنو مهنة التدريس ت،عا مل توى األداا املوداعي؟
أهداف الدراسة
هــده الدراســة ذ :تعـرفف اجتاهــات معلعــي الرياضــوات واياســوب غـ
املمهل تربويا امللـتحع بالـدبلوم الرتبـو حنـو مهنـة التـدريس ،ومـا ذ ا كـان
لتتصص همالا املعلع أو فربته أو أدائه أثر يف اجتاهاته حنو املهنة.
أهعوة الدراسة
ع،ع أهعوة الدراسة يف أهعوة املوضود الذ تناولت  ،حوـ ذعهـا ارت،وـ
بيم املهن اط،ة ،مهنة التـدريس؛ وبيحـد جمـاالت األهـداف التعلوعوـة ،اتـال
الودداعي ،ومجر الزاوية يف الععلوة التعلوعوـة ،املعلـ ؛ وبتتصصـ مهعـ
يف فدمة اتتعع وتنعوت  ،الرياضوات واياسوب .وتتجلّـى هـذه األهعوـة أكثـر
يف أعها مي ن أن
 )1تُ ـه يف ال شـف عـن اجتاهـات معلعـي الرياضـوات واياسـوب غـ
املــمهل تربويــا امللــتحع بالــدبلوم الرتبــو حنــو مهنــة التــدريس ،مت ــعنة
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متغ ات التتصص واخلربة واألداا جمتععة أملنا يف الوص ذ :عتائج دديدة.
 )2تعــدم معواســا لفجتــاه حنــو مهنــة التــدريس ،م وعــا مــن ط،وعــة مهنــة
التــدريس ،وم اعــة هــذه املهنــة االدتعاعوــة واال تصــادية ،وم ــتع،لها ،ويف
صورة أكثر وضوحا وموضوعوة ،ومتعتعا خبصـائص سـو ومرتية مع،ولـة ،عـا
يدعو للثعة عند استتدام يف واس اجتاهات املعلع حنو مهنته .
 )3تود ـ العــائع علــى مهنــة التــدريس واملتوو ـ هلــا علــى مرادعــة
األسس واخلوحب املرت،وة بها ،ووضع أسس موضوعوة تراعي اجتاهات وموول
امللتحع بها ،وتعز ،دور االجتاهات اإلجيابوة يف حال املعل يف مهنتـ وأدائـ ،
عا ينع س ذجيابا على م تع ،املهنة.
حدود الدراسة
ا تصرت الدراسة على ايدود اآلتوة
 )1عونة م وعة من ( )64معلعا يف صصي الرياضـوات واياسـوب غـ
ممهلة تربويا ملتحعة بالدبلوم الرتبو جبامعة املل فالد.
 )2ارت،از عتائج الدراسة بيداتها  -معوـاس االجتـاه حنـو مهنـة التـدريس،
بيبعادهـــا األربعـــة ط،وعـــة املهنـــة ،وامل اعـــة االدتعاعوـــة للعهنـــة ،وامل اعـــة
اال تصادية للعهنة ،وم تع ،املهنة.
 )3تو،وه الدراسة يف الفص الدراسي الثاعي 1434هـ2013/م.
مصولحات الدراسة
ت عن مصولحات الدراسة التعريفات اإلدرائوة التالوة
مهنة التـدريس  :Profession Teachingهـي ععلوـة ت ـتند علـى أصـول
علعوـة معرهوــة وودداعوـة ومهاريــة ،تتولـا ذعــدادا وتيهولنـا تربويــا ومعومــات
اتوة فاصة ،وأفف وات حمـددة ،تعـب ب،نـاا جتلـف دواعـا شتصـوة الفـرد
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وتنعوتها ،وذعداده للحواة.
الــدبلوم الرتبــو  Educational Diplomaهــي مرحلــة دراســوة تلــي
مرحلة ال ،الوريوس ،يت هوها اإلعداد الرتبو خلرجيي اجلامعـة الغـ تربـوي
الراغ ،بالعع يف مهنة التدريس دارس التعلو العـام ،ومـدة الدراسـة هوهـا
عام دراسي (هصل دراسو ) ،ويت عن هذا الربعامج عدة صصـات منهـا
الرياضــوات ،واياســوب ،والعلــوم ،والعلــوم الشــرعوة ،واللغــة العربوــة،
واللغة اإلحلوزيـة ،والعلـوم االدتعاعوـة ،والعلـوم اإلداريـة ،وعلـ الـنفس،
واملــواد التجاريــة ،بهــدف تعــرف النيريــات ايديثــة يف الرتبوــة وعلـ الــنفس،
والتتووحب واإلشراف الرتبو  ،وأسس وعيريـات املـنهج املدرسـي ،وتعنوـات
ووســائ التعلــو  ،وتو،وــه لـ ععلوــا يف املــدارس ،وفرجيــي هــذا الربعــامج
وصلوا على شهادة الدبلوم العـام يف الرتبوـة ،الـيت تمهلـه تربويـا بالععـ يف
مهنة التدريس راح التعلو العام.
معلـ ـ الرياضوات/اياســـوب غـ ـ املمهـ ـ تربويـــا :Educationally
 Unqualified Mathematics/ Computer Teacherهـو اياصـ علــى
دردة ال ،الوريوس يف صص الرياضوات أو صص اياسـوب الـيت متنحهـا
كلوــات العلــوم واآلداب ،ومــارس التــدريس بإحــدى مــدارس التعلــو العــام،
ولوس لدي ممه تربو  ،ومت التحا بربعامج الدبلوم الرتبو .
االجتاه  :Attitudeهـو حمصـلة املشـاعر واأله ـار واإلدراكـات الـيت تودـ
سلو معل الرياضوات أو معل اياسوب غ املمه تربويا امللتحه بالـدبلوم
الرتبو جبامعة املل فالـد يف حتديـد مو فـ مـن حوـ املواهعـة أو ايايـدة أو غـ
املواهعــة علــى ع،ــارات املعوــاس املع ـدُ هلــذا الغــرم يف أبعــاده األربعــة حنــو مهنــة
التـــدريس ط،وعـــة املهنـــة ،وامل اعـــة االدتعاعوـــة للعهنـــة ،وامل اعـــة اال تصـــادية
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للعهنــة ،وم ــتع ،املهنــة ،وتعــدر بالدردــة الــيت وص ـ علوهــا يف هــذا املعوــاس
وأبعاده.
أدبوات الدراسة
التعلــو مهنــة "معدســة"؛ هــار عل ـ بــالعل  ،عل ـ اإلع ــان مــا يعل ـ ،
هشره وكرم بالعل ؛ باعت،ـاره أسـاس بنـاا األمـ  ،واسـتثعار متلوـ ال ـرورة
وتتول ،التنعوة فهومها الشام  ،وولة التفو الدائعـة ال جياريهـا تفـو العـدد
والعـدة ألعـ يـ،ب العـدد املمهـ املتفـو وصـنع العتـاد امل،هـر الفعـال (ســحاب
وايربي وظفر وغندورة .)2001 ،وملهنة التـدريس م اعتهـا ال ـاموة والرهوعـة
منذ أ دم العصور؛ ل وعها "أم املهن ،ههي ت ـ،ه كـ املهـن ،كعـا أعهـا ال،مـة
هلا ،وبذل تعترب املصدر األساسي الذ ميد املهن األفـرى بالعناصـر ال،شـرية
املمهلة علعوا وادتعاعوا وهنوا وأفف وا" (ع،ودات ،2007 ،ص  ،)25وهـي
املهنــة الــيت ال مي ــن أن ي ــتغب عنهــا اإلع ــان ،ه،ع ـ ار األع،وــاا والرس ـ
لوعلعوا الناس أمور دينه ودعواه  ،وأرس ل عيب ورسول منهجا واضـحا
ود وعنا وسل ا يف جمال الرتبوـة و التعلـو  ،ودـاا معلـ ال،شـرية اخلـ حمعـد بـن
ع،دار  باملنهج الرباعي ،الذ يعوم على اإل ناد الععلي والنف ي والروحي
ويت،نــى االجتــاه الت ــاملي يف ت ــوين الفــرد الصــاد يف ايوــاة الــدعوا ،وذعــداده
للحواة اآلفرة ،هفو  األسوة اي نة واملث األعلى الذ يُعتدى ب يف مهنتـ
كععل ومود ومرشد ومصلح ،ال ار تعا :لَعَـد كَـانن َل ْـ هِـي رنسُـولْ
اللَّــ ِ أْســونةس حن نــنةس لَعنــن كَــانن ينردُــو اللَّــ ن ونا ملونــومن اآلفِــرن ون نكَــرن اللَّــ ن كَــثِ ا
(األحزاب  ،)21ههو  املعل األول الذ رباى وعلّ صحابت ه ـاعوا فـ
طفبٍ خل معل  ،حو وصف ار  بعولـ هُـون الَاـذِ نبعنـ ن هِـي المـيْ امِاِو ن
ح معنـةَ نوذْن كَـاعُوا
رنسُولنا مِنهُ ينتلْو عنلَوهْ َويناتِ ِ نوُي نزكِاوهْ نوُيعن الِعُهُـ ُ الم ِتنـابن ونا مل ِ
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مِــن َ،ـ ُ لَفِــي ضنـلَالٍ مُـِ(  ٍ ،اجلععــة ،)2 ،و ــال َ  كعنــا أَرسنـ ملننا هِــو ْ
رنسُــولنا مِـــن ْ ينتلْـــو عنلَــو ْ انايناِتننـــا نويُــ نزكِاو ْ نوُيعن الِعُ ْــ ُ الم ِتنـــابن ونا ملحِ معنــةَ
نوُيعن الِ ُع ْ منا َل تن ْوعُوا تنع َلعُون( ال،عرة.)151 ،
ومهنة التدريس من أشرف املهن اليت يمديهـا اإلع ـان عامـة واملعلـ فاصـة؛
هاملع ل يتعامـ مـع أشـرف مـا يف اإلع ـان ععلـ  ،ويعووـ مـن عتـاج ه ـره .وهنـا
و فة مع أبر ،الع الذ صدر من معاوية بن اي ال ـلعي " ه،ـيبي وأمـي
رسول ار ما رأيـ معلعـا أح ـن تعلوعوـا وال تيدي،ـا منـ " (رواه م ـل ،)537 ،
ويف رواية أبي داود "هعـا رأيـ معلعـا ـحب أرهـه مـن رسـول ار صـلى ار علوـ
وســل "( رواه أبــو داود ،)931 ،و ــال " ذن ار ي،عــثب معنتــا وال متعنتــا
ول ن بعثب معلعا ومو را" (رواه م ـل  1478 ،مـن حـدي دـابر)؛ بـ وهـ
ي عن م ل أن يودد أمسـى وأعلـى وأشـرف منـ  معلعـا ،بـ وهـ ي ـعن
ظان أن س د مشرب التعلو من غ حوض  ،أو يدف ذ :ساحة ال،نـاا دون بابـ
(الشلهوب1417 ،هـ)؛ هعا أحوج من اعت ا ذ :هذه املهنـة ،ذ :التعـاس هديـ
 يف التعلــو  ،وأن ت ــون شتصــوة املعلــ الشتصــوة امل ــلعة الــيت ت،تغــي يف
أععاهلا ود ار  ،وتلتزم بعو اإلسفم ه را وسلوكنا.
و د حرص ح ومة املعل ة العربوة ال عودية ،عثلة يف و،ارتهـا -و،ارة
التعلــو  ،لتحعوــه ومــال وأهــداف اتتعــع ال ــعود  ,والو ــوف ب ـ يف مصــاف
اتتععات الرا وة؛ هوضع مهنة التدريس على رأس أولوياتها ،دهعـا لعجلـة
التنعوــة والتعــدم ،واهتعامــا منهــا بــاملعل ودوره األساســي وال،نةــاا يف الععلوــة
التعلوعوــة ،ذ يعــع علو ـ العــاا األكــرب يف تش ـ و اجتاهــات طفب ـ علــى حنــو
مي ــنه مــن التــي ل مــع الــتغ ات الراهنــة وامل ــتع،لوة (الشــهر .)2008 ،
ول،لــوه هــذه الغايــة وهــرت اإلم اعــات ,وي ــرت ســ ،ذعــداد املعل ـ  ,وتوــوير
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درات  ,واالهتعام ب يف أثناا التحا بالدراسة ،ث مرحلة اإلعداد األكـادميي،
واملهــب ،يف اجلامعــات وال لوــات املتتصص ـة ،متو ع ـ نة من ـ ذبــداعا يف تنعوــة
واكت ــاب املهــارات واخلــربات التعلوعوــة -التعلعوــة الــيت تعــوم علوهــا مهنــة
التدريس ،حو أعـدت اخلوـحب الدراسـوة مت ـعنةن كاهـة العلـوم بتتصصـاتها
املتتلفــة الــيت وتــاج ذلوهــا املوــدان الرتبــو والتعلوعــي ،مثــ صصــات
الرياضـــوات ،واياســـوب ،والعلـــوم الشـــرعوة ،واللغـــة العربوـــة ،واللغـــة
اإلحلوزية ،وعل النفس ،وعل االدتعاد.
واالرتعاا هنة التدريس ،واالعوف بها يف طريه املهنوة ذمنا تعـع بالدردـة
األو :على عاته املعل عف  ،السوعا معل الرياضوات أو اياسوب ،و ل
لودــود أهعوــة فاصــة وعف ــة وثوعــة بـ صصــي الرياضــوات واياســوب؛
هاياسوب ي،دأ مـن هـراه ,هعنـذ ظهـور النيـام العشـر ظهـرت ال ـث مـن
اياوالت إلعداد دداول ح ابوة تعـوم بالععلوـات املتتلفـة مـن مجـع وطـرل
وضـــرب و ـــعة ,وت ـــعن هـــذه اجلهـــود حماولـــة ابت ـــار اآلالت اي ـــابة
للع اعدة يف ذدراا الععلوات اي ابوة ,ومعاجلة ال،واعات والععلوات ،وأسـتعر
التوــور يف هــذا اتــال فــفل ععــود ،منوــة طويلــة حتــى ظهــرت ايواســوا
بصـــورتها ايالوـــة (الفـــار ،)2003 ،أ أن اياســـوب عشـــي يف بداياتـ ـ مـــن
الرياضـــوات املتعوعـــة عتوجـــة لل،حـ ـ عـــن أداة تُ ـــه الععلوـــات اي ـــابوة
واملنوعوــة ،عنــى أعـ اع،ثــه مــن الرياضــوات باالشــرتا مــع اإلم اعــات التعنوــة
الد وعــة يف جمــال اإلل رتوعوــات (ول شــرائف ،)2013 ،ث ـ أصــ،ح صصــا،
حو ـ أْدرد ـ مــادة اياســوب تــدرجيوا ضــعن مــواد مراح ـ التعلــو العــام
باملعل ـــة العربوـــة ال ـــعودية ،وكاعـ ـ أو :فوـــوات و،ارة التعلـــو ذدفـــال
اياسـوب بوصــف مـادة أساســوة ضـعن املنــاهج األساسـوة (الــدوبي.)2008 ،
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وهذه العف ة اليت جتعع بـ اياسـوب والرياضـوات ت ـاعد يف ت ـهو ذدـراا
الععلوــات اي ــابوة وعارســة أســالوا الــتف ي ـ امل ــائ الرياضــوة وتنعوــة
املهــارات الرياضــوة املتتلفــة (شــويهي ،)2009 ،وهــي أوثــه مــن العف ــة
املودـــودة بـ ـ اياســـوب والعلـــوم األفـــرى ،و ـــد كـــان للتوار،موـــات،
واملعــادالت الرياضــوة ،ودــرب املنوــه دورا ويــا يف بــدايات توــور اياســوب،
الذ أص،ح دزاا يف هرود عديدة من الرياضوات.
ولتيهوــ معلعــي الرياضــوات واياســوب تربويــا ،ال بــد مــن التحــا ه
بربعــامج الــدبلوم العــام يف الرتبوــة ،والــذ يُعــد مــن ضــعن الــربامج الدراســوة
جبامعات املعل ة بعد مرحلة ال ،الوريوس ،يشع عـدة صصـات ،ويهـدف
ذ :تيهوـ ـ اخلـــرجي واخلرجيـــات مـــن التتصصـــات األكادميوـــة مـــن لـــة
ال ،الوريوس تربويا للعوام بعاا مهنة التدريس ،وذجياد هرص الععـ هلـ يف
واد الت علو  .و د حتددت أهـداف هـذا الربعـامج يف كلوـة الرتبوـة جبامعـة امللـ
فالد (كلوة الرتبوة )2002 ،كعا يلي
 )1ذعداد معلع ومعلعات أكفاا مـمهل علعوـا وه ريـا وتربويـا تيهولنـا
عالوا ألداا واد،ه الرتبو والتعلوعي.
 )2ذتاحة الفرصة أمام فرجي وفرجيات أ ام اجلامعة لفلتحا بـربامج
تربوية ات م توى عال ،ت ه يف سد حادة اتتعع من اخلرجي واخلرجيـات
املمهل تربويا يف جتلف التتصصات.
 )3ذتاحة الفرصة أمام املعلع واملعلعات غ املمهل تربويا بع ـاا عـام
دراسي واحد من أد اإلعداد الرتبو والتيهو املهب ورهع امل توى العلعـي
للععل وهو على رأس العع .
 )4العوــام بــدور ذجيــابي يف موــدان الرتبوــة والتعلــو وامل ــاهعة يف جمــال
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لــة

اخلــدمات الرتبويــة والدراســات التجديديــة الــيت تعــدم ذ :اخلــرجي مــن
ال ،الوريوس يف جتلف التتصصات.
 )5ذتاحة الفرصة أمـام املتفـو واملتفو ـات ملواصـلة دراسـاته العلوـا يف
جماالت العلوم الرتبوية.
و ـد ت ـعن اخلوــة الدراسـوة هلـذا الربعــامج الرتبـو علـى ( )32وحــدة
دراسوة مو،عة على هصلو دراسو  ،حو يت ـعن الفصـ الدراسـي األول
املعررات التالوة أصول الرتبوة ،وأسس املناهج ،ووسـائ وتعنوـات التعلـو ،
واإلدارة املدرســـوة ،وعلـــ الـــنفس الرتبـــو  ،وطـــر تـــدريس -مجوـــع
التتصصــات ،والعوــاس والتعــوي ؛ بونعــا يت ــعن الفص ـ الدراســي الثــاعي
املعررات التالوة ال،ولة واتتعع ،واإلشراف الرتبو  ،واياسوب يف التعلـو ،
والتودو واإلرشاد النف ي ،والرتبوة املوداعوة -مجوع التتصصات.
وألهعوــة هــذه املهنــة يف فدمــة هلــات اتتعــع املتتلفــة ،ت وع ـ اجتاهــات
حنوها ،حو تيتي هذه االجتاهات يف صدارة األهـداف العامـة للرتبوـة ،كوعهـا
ممشرا مهعا من ممشـرات منـو الشتصـوة ،وحمركنـا مهعـا مـن حمركـات سـلو
الفرد اللفيي وغ اللفيي وال وا الذ وـدل هوـ هـذا ال ـلو  ،كعـا أعهـا
تلعــا دورا مهعــا يف تعلــو الوــفب وتعلعه ـ (أ ــدFabrigar, 2007 ،
MacDonald & Wegener, 2005؛ ) .و ــد ظهــرت العديــد مــن التعريفــات
لفجتــاه ،حو ـ عُ ـريف لغويــا بيع ـ "الود ـ الــذ تعصــده" (هلوــة والزكــي،
 ،2004ص  ،)45أمــا اصــوفحا هو ــعى االجتــاه بالرضــا الــوظوفي ( Job
 ،)Satisfactionأو االجتاه النف ي حنو العع (،)Attitude towards the Job
وهذه املصولحات تش بش عام ذ" :جمعوعة املشاعر الودداعوة الـيت يشـعر
بها الفـرد حنـو الععـ الـذ يشـغل حالوـا ،وهـذه املشـاعر ـد ت ـون سـل،وة أو
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ذجيابوــة" (الشــرايدة ،2008 ،ص  .)63وللتوضــوح أكثــر ،عُ ـريف االجتــاه بــــ"
حالة أو وضع عف ي عند ال فـرد ،وعـ طابعـا ذجيابوأـا أو سـل،وأا جتـاه شـيا ،أو
مو ف ،أو ه رة ،أو مـا شـاب لـ  ،مـع اسـتعداد لفسـتجابة بوريعـة حمـددة
م ــ،عنا ،حنــو مث ـ هــذه األمــور ،أو ك ـ مــا ل ـ صــلة بهــا" (عــدس و وــامي،
 ،2000ص  ،)234أو بيعـ ـ "جمعوعـــة امل وعـــات ال ـــلوكوة الـــيت تتصـ ـ
باستجابات الفرد حنو ـوة ،أو موضـود مـا ،وكوفوـة تلـ االسـتجابات مـن
حو ـ الع،ــول أو الــرهض" (،يتــون ،2001 ،ص  ،)109أو بيع ـ "اســتعداد
ودداعي م ت ا ،ثابتـا ع ـ،وا ،وـدد شـعور الفـرد وسـلوك حنـو موضـوعات
معونة ،ويت عن ح عا علوها بالع،ول أو الـرهض أو ايوـاد" (ف ـر،2003 ،
ص  ،)147أو بيعـ "شــعور الفــرد العــام والثاب ـ ع ــ،وا بــالع،ول أو الــرهض
بايابــاة أو اتاهــاة بــاال رتاب أو االبتعــاد عــن شــتص أو شــيا أو موضــود أو
ـــوة أو ه ـــرة معونـــة" (عووـــو ،2006 ،ص  ،)102أو بيعــ "حالـــة مـــن
االستعداد أو التيها العصيب والنف ي تني مـن فـفل فـربة الفـرد ،وت ـون
ات تيث تودوهي أو دينامي على استجابة الفرد جلعوع املوضوعات واملوا ـف
اليت ت تث ها هذه االستجابة[ ... ،أو] املوـ ذ :الشـعور أو ال ـلو أو الـتف
بوريعـــة حمـــددة ذ،اا النـــاس اآلفـــرين أو منيعـــات أو موضـــوعات أو رمـــو"،
(املعايوة ،2007 ،ص .)146
يت ح من ففل العرم ال ابه ،أن االجتاهات تـدور حـول جمعوعـة مـن
وة من
املنيومة املعرهوة وال لوكوة واالعفعالوة املودودة لدى الفرد حوال أ
الع ـــايا ،أو تت ـــون عتوجـــة للرتاكـ ـ املعـــريف متعثلنـــا بـــاخلربات واملعلومـــات
واملوا ف اليت يتعرم هلا الفرد جتاه وة ،أو ه رة ،أو حالـة معونـة ،والـيت
بدورها تمد ذ :فله مو ف ثاب ع ،وا للفرد ،أ اب للتغو بـتغ ايـوحب
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الف ــر والثعــايف لدي ـ  ،ذمــا أن ي ــون ذجيابوأــا ،أو حواديــا ،أو ســل،وأا متعثلنــا
باستجابة حنو أو ضد أو حمايد لذل املو ف.
و مي ن تصور االجتاه علـى أعـ فـحب م ـتعو يصـ بـ ععوـت  ،ذحـداهعا
متث أ صى دردات الع،ـول ملوضـود االجتـاه ،واألفـرى متثـ أ صـى دردـات
الــرهض هلــذا املوضــود ،ويف منتصــف اخلــحب تودــد ععوــة حوــاد ب ـ الع،ــول
والرهض (العو ى ،)1997 ،ويوضح الش ( )1ل .

الع،ول التام حنو الع،ول

حنو الرهض الرهض التام

ش ( )1رس توضوحي ملفهوم االجتاه
وتت االجتاهات بعدة فصائص ،حو أشار ذلوها ملح ( )2000بيعها
 م ت ،ة ومتعلعة ولو وراثوة.
 ابلة للعواس والتعوي من ففل ال لو املفحظ.
 هلا صفات الث،ات واالستعرار الن يب ،ول ن مي ن تعديلـها وتغو هـا
حت ظروف معونة.
 هردية جتاه مث ات معونة د ت ون ذجيابوة أو سل،وة أو ال ت ون.
 تتفاوت يف وضوحها ودفئها ،هعنها ما هو واضح املعا ومنها ما هو غامض.
كعــا وردت فصــائص االجتاهــات علــى هولــة أكثــر تفصــولنا وتوضــوحا يف
دراسيت الشهر ( )2012واملال ي ( )2010بيعها
 تت مالة عص،وة وععلوـة ثابتـة ع ـ،وا ،ـد تتعـدد وتـتغ عنـدما يعـع
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الفرد حت ممثرات جتلفة عتوجة لتفاعل مع ال،ولة املادية واالدتعاعوة والثعاهوـة
اليت يتعايش معها.
 ت ون م ت ،ة متعلعة ولو موروثة؛ هاالجتاه اب لفكت اب والتعل .
 تـــرت،حب ـــث ات وموا ـــف ادتعاعوـــة ،ويشـــرت عـــدد مـــن األهـــراد
واجلعاعات هوها.
 تتعدد وتتنود ح ا املث ات املرت،وة بها ،ولذل مي ن تعديلها.
 تت عن ودود عف ة ب الفرد وموضود االجتاه.
 تت،ــاين مــن حو ـ ــوة ث،اتهــا أو مــدى ابلوتهــا للتغــو ؛ هاالجتاهــات
املتعلعــة يف مراح ـ ععريــة م ،ــرة أكثــر ث،اتــا وأ ـ عرضــة للــتغ مــن بعــض
االجتاهات املتعلعة يف مراح متيفرة.
 تتفــاوت يف وضــوحها ،هعنهــا مــا هــو واضــح صــريح ،ومنهــا مــا هــو
غامض م ترت.
 د ت ون ذجيابوةن أو سل،وةن وتتج دائعا بونهعا.
 تغلا الذاتوة دائعا على االجتاه أكثر من املوضوعوة.
 تتيثر خبربة الفرد وتمثر هوها.
 مي ن واسها وتعوميها بيدوات وأسالوا جتلفة.
و ـــا أن لفجتاهـــات فصـــائص هلـــها م وعـــات ،حوـ ـ وردت يف ثفثـــة
م وعـــات رئو ـــة ،هـــي امل ـــون املعـــريف ،وامل ـــون الودـ ـداعي ،وامل ـــون
النف حركي/ال ــلوكي ( ،)Ajzen, 2001مشــ ة ذ :أن امل ــون املعــريف هــو
ع،ارة عـن جمعـود اخلـربات ،واملعـارف ،واملعلومـات ،واملعتعـدات ،وكـ مـا
لــدى الفــرد مــن أه ــار أو ععلوــات ذدراكوــة تتص ـ وضــود االجتــاه ،والــيت
اكت ــ،ها الفــرد عــن طريــه الــتلع أو العــرااة أو املعارســة امل،اشــرة .بونعــا يشـ
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امل ون الودداعي ذ :مشاعر ايا وال راهوة اليت يودهها الفـرد حنـو موضـود
االجتاه ،ويرت،حب بت وين العاطفي ،وي تدل علو من فـفل مشـاعر الشـتص
ورغ،اتـ هعــد وــا الفــرد موضــوعا مــا هونــدهع حنــوه وي ــتجوا لـ علــى حنــو
ذجيابي ،و د ي ره الفرد موضوعا ما هونفر من وي ـتجوا لـ علـى حنـو سـليب.
يف ح يوضح امل ون ال ـلوكي عزعـة الفـرد حنـو ال ـلو وهـه أمنـاز حمـددة،
ويش ذ :مدى التفاع ب امل وع املعريف والودداعي ،لوصـ،ح أكثـر سـلوكنا
حمـددا جتـاه موضـود أو ه ـرة معونـة ،ه،عـد ذدرا الفـرد لشـيا معـ ومعرهتـ
وت وين عاطفة واعفعال حنوه ينتج عن ل سـلو معـ  ،موـ يعـرب سـلو
الفرد عن جمعوعة املعتعدات واملشاعر اليت ت وع لديـ  .ولـذا هـإن االجتاهـات
تعع كعودهات ل لو الفرد تدهع ذ :الععـ وهـه االجتـاه الـذ ت،نـاه (أبـو
عــــفم2006 ،؛ ف ــــر2003 ،؛ عــــفم2006 ،؛ املعايوـــــة2007 ،؛
يوعس.)2008 ،
كعا أن هنا عوام تـمثر علـى االجتاهـات ،حـددها العو ـى ( )1997يف
اآلتي
 اجتاهات أهراد األسرة الشتصوة ،ودور الوالدين يف تنعوة اجتاهاته .
 املمس ات التعلوعوة ،ودورها يف تنعوة اجتاهات الوفب.
 العوام الثعاهوة ا توهره من معلومات د وعة ،وما تُ ـه بـ يف تنعوـة
االجتاهات اإلجيابوة للعجتعع.
 وسائ اإلعفم بيعواعها املتتلفة امل عوعة ،واملعرواة ،واملرئوة.
 العوامـ النف ـوة ،وتت ـعن كـ مـا يتعلـه بـالفرد مـن ـوى م ـوورة
علو  ،ومودهة ل لوك بش عام.
 اخلــربة الشتصــوة ،هعــن طريعهــا يــت اكت ــاب االجتاهــات بصــورة
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م،اشرة ،أو غ م،اشرة لدى الفرد.
 عوام أفرى ،كـتغ الوضـع اال تصـاد للفـرد ،وم ـتوى كائـ ،
وم تواه التحصولي.
أي ا هنا عوام تلعا دورا مهعا يف ت وين االجتاهـات ذمـا باإلجيـاب أو
بال لا ,ور ا تتفاع تل العوام مع بع ـها الـ،عض لت ـوين االجتـاه ,ومـن
تل العوام (حمعود وعلي ومنصور )2000 ,اآلتي
 الن ج بالرغ من أن االجتاه متو ف على فربة الفرد ال ـابعة ،هـإن
أثر املث ات ال،ولوة يتو ف على الن ج اجل عي والععلي ،وال ينو،ه هـذا علـى
اجلها ،العصيب هح ا ،ب يتعداه ذ :منو اجل كل .
 العوام اجل عوة تلعا الصحة وايووية للفرد دورا مهعا مـع ت وفـ
يف بولت  ,وعندما تعت صحت ي ون من املتع ر ت وين اجتاهات ذجيابوة لدي .
 املمثرات املنزلوة اجتاهات اآلباا تمثر يف اجتاهـات األبنـاا ,ألن األسـرة
هي امل ان األول لألبناا لتلعي فرباته األو ,:ههـي تهوـا اليـروف واملوا ـف
االدتعاعوة اليت ت تهدف غرس االجتاهات والعواطف يف عفوسه .
 املعل شتصـوة املعلـ ومساتـ مـن أهـ عوامـ ت ـوين االجتاهـات
لدى الوفب ,هعندما ال ي ون املعل شتصوة حم،وبة ب الوفب ،هلـن ي ـون
ل أثر طوا يف اجتاهات الوفب.
 ايتـــوى الدراســـي يـــمثر حمتـــوى املـــنهج يف ت ـــوين اجتاهـــات لـــدى
الوفب ,وال بد من العناية بافتوار ايتوى.
 االتصــال بــاألهراد اآلفــرين أو اجلعاعــات األفــرى الرمسوــة وغــ
الرمسة اليت يلتعي بها الوف بعد الوفولة امل ،رة.
 الثعاهة العامة ال ائدة يف اتتعع الذ يعوش هو وما وتوي من عادات
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و و وهل فات وأعراف ومعاي وهل فة ايواة أو أسلوب ايواة ال ائدة.
 الدواهع وايادات ههي تعترب ثابة العوى ايركـة للفـرد حنـو الععـ
والنشاز وتوده حنو األشواا واألهداف املرغوبة.
 ذش،اد ايواهز الف وولودوة األو :كايادة ذ :الوعام مثلنـا ت ـاعد يف
ت وين االجتاه ،هوش،ع الوف داهع اجلود ويتعل االجتاه ذ،اا الوعام.
و د أشار املـال ي ( )2002علـى بعـض العوامـ الـيت تُعـد عاملنـا ويأـا يف
ت وين االجتاه ،مث الدين ،واملمس ـة التعلوعوـة ووسـائ اإلعـفم املتتلفـة,
وتعلود النعا ج االدتعاعوة املتتلفة؛ والعوام اليت تـمثر يف اجتاهـات الفـرد،
ت،دأ بالرتكو،ة النف وة ل وما هوره ار علو مـن ـدرات وموـول ،ثـ يلوهـا دور
األسرة وتيث اجتاهات أهرادها ،ووضعها اال تصاد  ،وما تهولـ للوالـا مـن
بولة تربوية ،وعه هوها أهداه وتولعات  .كعا أشار الشهر ( )2012بيع مي ن
تعدي االجتاهات وتنعوتها عـن طريـه اسـتتدام طرائـه التـدريس املناسـ،ة مـن
فـــفل اخلـــربات واملوا ـــف التعلوعوـــة املـــمثرة علـــى اجلاعـــا الودـــداعي لـــدى
الوفب ،وكذل تنعوـة اجلاعـا املعـريف واسـتتدام األدلـة والـرباه املعنعـة،
وشــرل وتوضــوح ايعــائه ،والتو،وعــات واملعارســات الععلوــة ،الــيت تــمثر يف
اجتاهات الوفب حنو سلو مع .
كعا وتاج واس االجتاهـات حنـو مهنـة التـدريس ذ :معـايوس معننـة صـد نا
وث،اتــا هلــا أبعادهــا أو حماورهــا وممشــراتها الــيت تش ـ يف جمعلــها االجتــاه أو
االجتاهات حنو املهنة ،حوـ هـا الوـاهر ( )1991يف ذعـداد معواسـا لفجتـاه
حنــو مهنــة التــدريس ،ت ــعن د ــة أبعــاد النيــرة الشتصــوة حنــو املهنــة،
والنيـــرة حنـــو ال ـــعات الشتصـــوة للععلــ  ،والتعوـــو الشتصـــي لعدراتــ ،
وم تع ،املهنة ،وعيرة اتتعع للعهنة؛ كعا حددت الشووخ ( )2001معوـاس
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االجتاه حنو املهنة يف أربعة أبعاد النيرة الشتصوة حنو مهنة التدريس ،والنيرة
حنو ال عات الشتصوة للععل  ،وم تع ،املهنـة ،وعيـرة اتتعـع حنـو املهنـة؛
بونعا صنف اتودل والشريع ( )2012أبعاد املعواس يف عواحي عف وة من حو
رضا املعل عـن مهنتـ ودور املهنـة يف حتعوـه الرضـا النف ـي وذشـ،اد ايادـات
النف ــوة ودورهــا يف متتــع املعل ـ بالصــحة النف ــوة واجل ــعوة ،وعــواحي ماديــة
ا تصادية من حو املنح وامل اهآت املادية وم تع ،املهنة مـن تر وـة وترهوعـات
وغ ها ،وعواحي ادتعاعوة من دور املعل يف اتتعع وم اعت ب أهراد اتتعع
وعيرة اتتعع ملهنة التدريس؛ كعا صنف ح ـن ( )2014معوـاس االجتـاه حنـو
املهنــة ذ :أربعــة أبعــاد اإلعــداد ملهنــة التــدريس ،والنيــرة الشتصــوة ملهنــة
التدريس ،وامل اعة االدتعاعوـة واال تصـادية ملهنـة التـدريس ،وأهعوـة تعنوـات
التعلــو ملهنــة التــدريس؛ يف حـ صــنف ــاد (1435ه) املعوــاس ذ :أربعــة
أبعاد النيرة الشتصوة ملهنة التدريس ،وال ـعات اخلاصـة بـاملعل  ،والتعوـو
الشتصـــي لعـــدرة املعلـ ـ  ،ودور الـــربامج يف توـــوير وتـــدريا املعلـ ـ ملهنـــة
التدريس؛ ولل لث ( )2015تصنوف ثفثي األبعـاد للععوـاس اإلعـداد ملهنـة
التــدريس ،والنيــرة الشتصــوة للعهنــة ،وامل اعــة االدتعاعوــة واال تصــادية
للعهنــة؛ كعــا كــان لربعــي (1436ه) تصــنوف اخلــاص يف جمــال اللغــة العربوــة،
حو مت حتديده يف ثفثـة أبعـاد التودـ حنـو تـدريس مـادة التتصـص ،وبولـة
العع املدرسوة ،وأدوار املعل املتو ع من .
وعلو  ،هإن هنا شـ ،اتفـا بـ معـايوس االجتـاه حنـو مهنـة التـدريس يف
األبعــاد التالوــة النيــرة الشتصــوة ملهنــة التــدريس أو ط،وعــة املهنــة ،وامل اعــة
االدتعاعوــة للعهنــة ،وامل اعــة اال تصــادية أو املاديــة للعهنــة ،كعــا أن لُ،عــد
م تع ،املهنة أهعوة فاصة دعل الفرد يف ر يف ل كث ا يف افتوار صص
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سواا كان ملهنة التدريس أو ألية مهنة أفرى.
كعا تناول بعـض ال،حـول والدراسـات ال ـابعة باهتعـام االجتاهـات حنـو
مهنة التدريس يف جماالت العلوم الرتبويـة املتتلفـة ،ومـن بونهـا ،دراسـة هرمـز
( )1987اليت هده ذ :تعةرف اجتاهات طل،ة كلوة الرتبوة جبامعة املوصـ حنـو
مهنة التدريس ،وعف تها بـ،عض املـتغ ات .و ـد توصـل الدراسـة ذ :بعـض
النتائج كان من أهعها أن اجتاهات الول،ة حنو مهنـة التـدريس كاعـ ذجيابوـة،
واجتاهات الوال،ات أكثر ذجيابوة من الوـفب ،واجتاهـات طل،ـة املرحلـة الرابعـة
أكثر ذجيابوة من طل،ة املرحلة األو ،:واجتاهات طل،ة األ ام األدبوـة أكثـر مـن
ذجيابوة من طل،ة األ ام العلعوة .بونعا توصل عتـائج دراسـة املتـولي ()1989
اليت هده ذ :تعفرف اجتاهات طل،ة الدبلوم العام ب لوة الرتبوة باملنصـورة حنـو
مهنة التدريس ،ذ :عدم ودود هرو دالـة ذحصـائوا بـ اجتاهـات الول،ـة حنـو
مهنة التدريس ،وتودد هرو ات دالة ذحصائوة ب طل،ة ال نة األو :وطل،ـة
ال نة الرابعة بالن ،ة الجتاهاته حنو مهنة التدريس لصاد طل،ة ال نة الرابعة.
كعــا أدــرى الراشــد ( )2003دراســة هــده ذ :تعــرف اجتاهــات طــفب
كلوــات املعلع ـ يف املعل ــة العربوــة ال ــعودية حنــو مهنــة التــدريس وعف ته ـا
بـ،عض املـتغ ات ،واشـتعل عونـة الدراسـة علـى ( )1208طال،ـا مـن كلوــات
املعلع يف الريام ،والدمام ،ودـدة ،وت،ـو  ،ودـا،ان .ومت تو،وـه معوـاس
االجتاه حنو مهنة التدريس على العونة ،وفلص النتائج ذ :أن اجتاهات العونـة
حنــو مهنــة التــدريس كاع ـ ذجيابوــة ،وتودــد هــرو ات داللــة ذحصــائوة يف
االجتاهات ب أهراد العونـة للع ـتوي األول والرابـع لصـاد امل ـتوى الرابـع،
و تيهر هـرو ات داللـة ذحصـائوة يف اجتاهـات العونـة حنـو املهنـة ت،عـا لنـود
التتصص أو م توى التحصـو  .بونعـا دراسـة الشـهراعي ( )2005هـده ذ:
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تعــرفف اجتاهــات الوــفب املعلعــ حنــو مهنــة التــدريس ،وعف تهــا بــ،عض
املتغ ات .ت وعـ عونـة الدراسـة مـن ( )131مـن الوـفب املعلعـ ( صـص
علــوم) يف كلوــة الرتبوــة جبامعــة املل ـ فالــد ،وأســفرت النتــائج عــن اخنفــام
م ــتوى االجتــاه العــام للعونــة حنــو مهنــة التــدريس ،وعــدم ودــود هــرو يف
دردــات اجتاهــات العونــة حنــو املهنــة ،عتوجــة افــتفف التتصــص (أحوــاا -
كوعوــاا -هوزيــاا) ،أو عــدد املعــررات املصــاح،ة للرتبوــة املوداعوــة ،كعــا تودــد
عف ة ارت،اطوة مود،ة ب أهراد العونة حنو املهنة واملعدل الرتاكعي ،وبـ املهنـة
والتحصو يف الرتبوة املوداعوة.
وأدرى دالتو ن ( )Gultekin, 2006دراسة لتعرف العف ـة بـ اجتاهـات
الول،ة املعلع حنو مهنة التدريس وم تويات ذدراكهـ لل فـااات التدري ـوة،
وت وعـ عونــة الدراسـة مــن ( )957طال،ـا وطال،ــة مـن الول،ــة املعلعـ فــفل
العام الدراسي  2004/2003برتكوـا ،وأسـفرت النتـائج عـن ات ـام اجتاهـات
العونة حنو مهنة التدريس باإلجيابوة ،وأن م تويات ذدراكها لل فـااة التدري ـوة
كات دودة ،واجتاهها حنو الربامج الدراسوة يف كلوتها كاعـ ات منفعـة عالوـة
يف ،يــادة ــدراتها التحصــولوة ويف اكت ــاب مهــارات ال فــااة التدري ــوة .كعــا
ات ع عتائج دراسـة اتوـدل ( )2006الـيت هـده ذ :تعـرفف اجتاهـات طل،ـة
كلوة الرتبوة يف صفلة حنو مهنة التدريس ،علـى عونـة عشـوائوة وامهـا ()330
طال،ا وطال،ةن ،باإلجيابوة حنو املهنـة ،وودـود هـرو دالـة ذحصـائوا يف اجتاهـات
أهراد العونة حنو املهنة ت،عا لنود التتصـص لصـاد التتصصـات األدبوـة ،بونعـا
ال تودد هرو دالة ذحصائوا يف اجتاهـات أهـراد العونـة حنـو املهنـة ت،عـا ملـتغ ات
اجلنس ،وسنوات الدراسة ،ومعدل الدردات يف الثاعويـة ،واملعـدل الرتاكعـي
يف ال لوــة .يف حـ هــده دراســة بوــدل ( )Bedel, 2008ذ :تعــرف اجتاهــات
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طل،ة اجلامعة حنو مهنة التدريس وعف تها برتكوـا الشتصـوة ،وت وعـ عونـة
الدراســة مــن ( )180طال،ــا وطال،ـةن مــن ثــفل دامعــات تركوــة برتكوــا ،حوـ
أسفرت عتائجها عن ودود اجتاه ذجيابي لعونتها حنو مهنة التدريس .و ـد توصـ
الزعيب ( )2010يف دراست اليت هـده ذ :تعـرف اجتاهـات عونـة م وعـة مـن
( )396طال،ا من طفب كلوات املعلع يف املعل ة العربوة ال ـعودية حنـو مهنـة
التدريس وعف تها باتزاعها االعفعالي وحتصـولها الدراسـي ،أن لـديها اجتاهـات
ذجيابوة ومرتفعة ع ،وا حنو مهنة التدريس ،كعا أع تودد عف ـة ذجيابوـة مرتفعـة
ب اجتاهاتها حنو املهنة واتزاعها االعفعـالي وم ـتوى التحصـو الدراسـي .بونعـا
سع دراسـة سـاهن ( )Sahin, 2010ذ :تعـرف اجتاهـات الول،ـة امل ـجل يف
كلوــة الرتبوــة جبامعــة عو اســوا بعــربص حنــو مهنــة التــدريس وم ــتويات الرضــا
ايواتوة لديه  ،ومشلـ عونـة الدراسـة ( )332طال،ـا وطال،ـة ،و ـد أظهـرت
النتائج ودود هر دال ذحصـائوا يف اجتاهـات العونـة حنـو مهنـة التـدريس تعـزى
للنود االدتعاعي ولصاد أهراد العونة من اإلعال ،بونعا تيهـر النتـائج هر نـا
ا داللة ذحصائوة يف اجتاهات العونة حنو املهنة يعزى لنود التتصص.
وكاعـ عتــائج دراســة اتوــدل والشــريع ( )2012الــيت هــده ذ :تعصــي
اجتاهــات الول،ــة املعلع ـ يف كلوــة الرتبوــة -دامعــة ال وي ـ ويف كلوــة الرتبوــة
باي ة -دامعة الفرات حنو مهنة التدريس ،على عونة درها ( )792طال،ـا
وطال،ة من ال لوت ايددة ،ذجيابوة حنو مهنة التدريس ،ولصاد اإلعال ،بونعا
ي ن للتتصص أ تيث على اجتاهات العونة حنـو املهنـة .كعـا كـان لدراسـة
ح ن ( )2014اليت هده لتعرف اجتاهات الول،ة املعلع يف امل توى الرابـع
بع ــعي الرياضــوات واللغــة اإلحلوزيــة ب لوــة الرتبوــة دامعــة تعــز حنــو مهنــة
التــدريس ،وت وع ـ عونــة الدراســة مــن ()129طال،ــا وطال،ــة ،عتــائج ذجيابوــة
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الجتاهات العونة حنو مهنـة التـدريس بشـ عـام ،كعـا أعـ ال يودـد هـر دال
ذحصائوا عند م توى ( )0,05يف اجتاهات العونة يُعزى للتتصـص (رياضـوات ،لغـة
ذحلوزية) أو للربعامج امللتحع للدراسة هو (أساسي ،عام) .يف حـ أظهـرت عتـائج
دراســة الربعــي (1436ه) الــيت هــده لتعــرف العف ــة بـ اجتاهــات معلعــي اللغــة
العربوــة باملرحلــة املتوســوة حنــو مهنــة التــدريس وأدائهـ التدري ــي نوعــة العصــو ،
علــى عونــة ــدرها ( )81معلعــا يف صــص اللغــة العربوــة باملرحلــة املتوســوة نوعــة
العصو  ،عدم وصول اجتاهات العونة حنو مهنـة التـدريس ذ :حـد ال فايـة (،)٪80
هعد كان االجتـاه غـ ذجيـابي ،و ي ـن للتـربة أيـة تـيث علـى اجتاهـات العونـة حنـو
املهنـة ،مـع ودـود عف ـة ارت،اطوـة مود،ـة دالـة عنـد م ـتوى ( )0,01بـ اجتاهـات
العونة حنو املهنة وأدائها التدري ي.
ويف ضــوا العــرم ال ــابه ،مي ــن اســتتفص أن دراســة االجتاهــات حنــو
مهنة التدريس ش ل أهعوة بالغة لدى كث مـن ال،ـاحث واملهـتع يف جتلـف
أدبوــات الدراســة العربوــة واألدن،وــة ،وهــذ ييهــر مــدى أهعو ـة هــذا امل ــون يف
ذعداد املعل وتيهول  ،باعت،اره وما ميتل من اجتاهات حنو مهنـة التـدريس هـو
أسـاس حـال الععلوـة التعلوعوـة -التعلعوـة واالرتعـاا بهـا .كعـا ت،اينـ معيـ
ال،حول والدراسات ال ابعة اجتاه مهنة التدريس ،ه ـان تركوزهـا بشـ عـام
علــى اجتاهــات الوفب/املعلع ـ حنــو مهنــة التــدريس وهعنــا لعوام ـ متعــددة
التيث  ،كعـا كاعـ أدواتهـا م ـتعلة ،أ مـن فـفل تصـعو معوـاس وتو،وعـ
على عونة عشوائوة أو صدية ،بالرغ من تنـود يف متغ اتهـا امل ـتعلة ،مثـ
النـــود االدتعـــاعي/اجلنس ،والتتصـــص الدراســـي/األكادميي ،واملرحلـــة
الدراســــوة ،وامل ــــتوى الدراسي/ســـنوات الدراســــة ،واملعــــدل الرتاكعــــي،
والتحصو الدراسي ،ومـن ثـ اسـتتفص النتـائج ،وعتائجهـا ات اجتاهـات
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ذجيابوـة حنـو املهنـة ،مـا عـدا دراسـيت (الربعـي1436 ،ه؛ الشـهراعي)2005 ،
كاع االجتاهات حنو املهنة سل،وة .كعا كان ألدبوات الدراسة بش عـام هائـدة
يف بلــورة ه ــرة الدراســة ايالوــة وصــواغة فلفوتهــا النيريــة الواســعة ومنهجهــا
العلعي وأداتها وأسالو،ها اإلحصائوة املت،عة ،ول ن ت،عى هـذه الدراسـة متعوـزة
يف متغ اتها اتتععة وعونتها وأداتها وأسالو،ها اإلحصائوة.
ذدرااات الدراسة
تناولـ ـ ذدـــرااات الدراســـة ،مـــنهج الدراســـة ،وجمتععهـــا ،وعونتهـــا،
وأداتهـــا ،وتنفوـــذها ،وأســـالو،ها اإلحصـــائوة امل ـــتتدمة يف معاجلـــة ال،واعـــات
وحتلولها ،وهوعا يلي عرم مفص هلذه اإلدرااات
منهج الدراسة
يف ضــوا ط،وعــة الدراســة ايالوــة وأهــداهها ،أْســتتدم املــنهج الوصــفي
امل حي ،الذ يهدف ذ :م ح الياهرة ،و لـ لتحديـدها ،والو ـوف علـى
وا عها بصور ة موضـوعوة ،ومـن ثـ الوصـول ذ :اسـتنتادات ت ـاعد يف ههـ
وتوــوير هــذا الوا ــع .و ــد وصــف الع ــاف ( )1989بيع ـ "أشــ ،مــا ي ــون
باألساس ل،عوة أعواد ال،حول يف املنهج الوصفي ،ذضاهة ذ :ابلوتو للتو،وـه،
وسهولة تو،وع وتعدد جماالت يف التو،وه" (ص .)197
جمتعع الدراسة وعونتها
ت ــون جمتعــع الدراســة مــن مجوــع مععلــي الرياضــوات واياس ـوب غ ـ
املمهل تربويا امللتحع بالـدبلوم الرتبـو للعـام الدراسـي 1434/33هــ -
2013/12م ،أمــا عونــة الدراســة هت وعــ مــن مجوــع مععلــي الرياضــوات
واياسوب غ املمهل تربويا امللتحع بالدبلوم الرتبو جبامعة املل فالـد،
وال،الغ عدده ( )64معلعا ،واجلدول ( )1يوضح ل .
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ددول ( )1تو،يع عونة الدراسة وه نعا ملتغ اتها
املتغ

عود التتصص

الفلة

الرياضوات اياسوب

العدد
الن ،ة
امللوية

سنوات اخلربة
خ

 <1خ

≤1

≤3

م توى األداا
خ >3

دود
ددا

دود

26

38

41

14

9

47

17

41

59

64

22

14

73

27

يت ــح مـــن اجلـــدول ( )1أن عـــدد معلعـــي صـــص الرياضـــوات ()26
معلعا ،بونعا عدد معلعي صص اياسوب ( )38معلعـا ،وأن العـدد األكـرب
يف جمال سنوات اخلربة التدري وة (خ) عصوا من فربته سنة أو أ  ،ث يلوـ
من ف ته أكثر من سنة وأ أو ي او ثفل سنوات ،والذين فربته أكثر
من ثـفل سـنوات هـ األ ـ عـددا ،كعـا أن م ـتوى أداا أهـراد العونـة (دوـد
ددا) يف الرتبوة املوداعوة كان من عصوا األكثرية.
أداة الدراسة
استفاد ال،اح من األدبوات النيرية وال،حثوة ات العف ـة يف بنـاا معوـاس
االجتاه حنو مهنة التدريس ،ومنهـا (أبـو د ـة2005 ،؛ أبـو سـا 2009 ،؛
الراشــد2003 ،؛ الــزعيب2010 ،؛ ،يــدان1412 ،ه؛ ســلعان2004 ،؛
الشــهراعي2005 ،؛ الصــفوي1989 ،؛ الوــاهر1991 ،؛ عــاهع1989 ،؛
املتــــولي1989 ،؛ اتوــــدل والشــــريع2012 ،؛ حمعــــد وأ ــــد2002 ،؛
املتزومـي2007 ،؛ هرمـز1987 ،؛ Fabrigar et al., 2005; Gultekin,
; ،)2006; Suja, 2007 Bedel, 2008و ل يف حتديد أبعاد املعوـاس وصـواغة
ع،ارات  ،ا يتناسا وط،وعة مهنة التدريس يف ال،ولة ال عودية.
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وت وان معواس االجتاه حنو مهنة التـدريس يف صـورت األولوـة مـن دـزأين
اجلـــزا األول ،ت ـــعن ال،واعـــات األولوـــة (الشتصـــوة) للع ـــتجوا ،وت ــ
االس ـ  ،والتتصــص ،وعــدد ســنوات اخلــربة التدري ــوة .أمــا اجلــزا الثاــاعي،
ت ــعن ( )30ع،ــارة مت تصــوفوها ذ :أربعــة أبعــاد ،هــي ط،وعــة املهنــة ،وامل اعــة
االدتعاعوة للعهنة ،وامل اعة اال تصـادية للعهنـة ،وم ـتع ،املهنـة ،وات،عـ طريعـة
لو ــرت ( )Likertالثفثوــة (مواهــه ،حمايــد ،غ ـ مواهــه) ،ويعابلــها الــدردات
( )1 ،2 ،3على الرتتوا للع،ارات اإلجيابوة ،والع س للع،ارات ال ال،ة.
وللتحعه من صد املعواس ،مت عرض يف صـورت األولوـة علـى عـدد مـن
اي ع املتتصص يف املناهج وطرائه التدريس وعل الـنفس الرتبـو وعـن
دراسوا يف برعامج الدبلوم الرتبو جبامعـة امللـ فالـد ،ل،وـان رأيهـ يف صـحة
ك ـ ع،ــارة ،ومــدى مفامتهــا لل،عــد ،ه ـلنا عــن كــر مــا يروع ـ مناســ،ا مــن
ذضاهات أو تعديفت ،وبناا على اآلراا واملفحيات ت ت،عد أية ع،ارة مـن
املعواس ،ول ن مت تعدي بع ها من حو األسلوب والصواغة .كعـا مت التيكـد
مــن صــد االت ــا الــدافلي للععوــاس ،و ل ـ م ــاب معام ـ االرت،ــاز
ل ،سون ب الدردة ال لوة ل بُعد والدردة ال لوة للععواس ،حو دـاات
عتــائج هــذه املعــامفت مرت،ــة علــى النحــو التــالي (،0,54 ،0,78 ،0,78
 ،)0,85ومجوعهـــا ات داللـــة ذحصـــائوة عنـــد م ـــتوى ( ،)0,01ومع،ولـــة
ألغرام الدراسة.
وللتحعه من ث،ات املعواس ،مت تو،وع على عونة اسـتوفعوة ـدرها ()20
معلعا من غ املمهل تربويـا امللتحـه بربعـامج الـدبلوم الرتبـو جبامعـة امللـ
فالد يف الفصـ الدراسـي الثـاعي 1433هــ2012/م ،باسـتتدام معادلـة ألفـا
كروع،اخ ،وددول ( )2يوضح ل .
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ددول ( )2معامفت ث،ات املعواس وأبعاده
أبعاد املعواس

ط،وعة املهنة
امل اعة االدتعاعوة

عدد
الع،ارات
10

معام
أر ام الع،ارات

الث،ات
(ألفا)

،25 ،21 ،17 ،13 ،9 ،5 ،1
30 ،29 ،28

0,94

7

26 ،22 ،18 ،14 ،10 ،6 ،2

0,90

6

23 ،19 ،15 ،11 ،7 ،3

0,88

م تع ،املهنة

7

27 ،24 ،20 ،16 ،12 ،8 ،4

0,87

األبعاد ك

30

30- 1

0,91

للعهنة
امل اعة اال تصادية
للعهنة

يت ــح مــن اجلــدول ( )2أن وعــة معام ـ ث،ــات املعوــاس ( ،)0,91و ــو
أبعــاده تراوح ـ مــا ب ـ ( ،)0,94 - 0,87ومجوعهــا تتعتــع بدردــة عالوــة
ألغرام الدراسة ايالوة .وبذل اص،ح معواس االجتاه حنـو مهنـة التـدريس يف
صورت النهائوة (ملحه الدراسـة) م وعـا مـن ( )30ع،ـارة ،منهـا ( )18ع،ـارة
صواغتها ذجيابوة (،21 ،20 ،17 ،16 ،12 ،11 ،10 ،9 ،6 ،5 ،2 ،1
 ،)30 ،29 ،27 ،26 ،25 ،22وبعوــــة الع،ــــارات (،13 ،8 ،7 ،4 ،3
 )28 ،24 ،23 ،19 ،18 ،15 ،14صواغتها سل،وة.
تنفوذ الدراسة
بعــد التحعــه مــن صــد األداة وث،اتهــا ،بــدأ اإلدــراا التنفوــذ للدراســة،
و ل بايصول على مواهعة تو،وه األداة من ععود ال لوة علـى الشـعا الـيت
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ينت ا ذلوها معلعي الرياضوات واياسـوب الـذين ميثلـون عونـة الدراسـة ،ومت
تو،وه األداة علـى العونـة يف الفصـ الثـاعي مـن العـام الدراسـي 1434/33هــ
 2013/12م ،و ل عن طريه أع اا هولة التدريس بالدبلوم الرتبـو ،وحثاه على التيكد من تدوين العونة بواعاتها الشتصوة كاملة.
أسالوا الدراسة اإلحصائوة
لفدابــة عــن أســللة الدراســة ،متــ معاجلــة بواعــات الدراســة ذحصــائوا
باســــتتدام الربعــــامج اإلحصــــائي ( )SPSSوهعنــــا تعوعــــة مــــن األســــالوا
اإلحصــائوة واملعثلـــة يف اآلتـــي معادلـــة ألفـــا كروع،ـــاخ ،ومعامــ االرت،ـــاز
ل ،ســـون ،واإلحصـــاا الوصـــفي ال ،ـــوحب (الت ـــرارات ،والن ـــا امللويـــة،
واملتوسوات اي ـابوة ،واالحنراهـات املعواريـة؛ حوـ ذن الن ـ،ة ( )٪80متثـ
اي ـد األدعــى لفجتــاه اإلجيــابي/املع،ول تربويــا حنــو مهنــة التــدريس (ح ــن،
2014؛ الربعـــــي1436 ،ه)) ،واإلحصـــــاا االســـــتداللي ( وعـــــة (ت) -
للعجعوعت امل تعلت ي ـاب الفـرو اإلحصـائوة بـ املتوسـوات اي ـابوة
الســتجابات العونــة هوعــا يتعلــه باالجتاهــات حنــو مهنــة التــدريس ملــتغ عــود
التتصص ،وم ـتوى األداا املوـداعي؛ و وعـة (ف)  -حتلوـ الت،ـاين أحـاد
ا الجتاه ي اب الفـرو اإلحصـائوة بـ املتوسـوات اي ـابوة الجتاهـات العونـة
حنو مهنة التدريس ملتغ سنوات اخلربة التدري وة).
عتائج الدراسة ومنا شتها
بهـــدف التحعـــه مـــن أهـــداف الدراســـة ،مت حتلوـ ـ ال،واعـــات باســـتتدام
األسالوا اإلحصائوة املناس،ة ،وهوعا يلي عرم لنتائج الدراسة ومنا شتها
لفدابــة عــن ســمال الدراســة األول "مــا اجتاهــات معلعــي الرياضــوات
واياســـوب غـ ـ املـــمهل تربويـــا امللـــتحع بالـــدبلوم الرتبـــو حنـــو مهنـــة
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التــدريس؟" مت حتلوـ ال،واعــات باســتتدام املتوســوات اي ــابوة ،واالحنراهــات
املعوارية ،والن ،ة امللوية ل بُعد من أبعاد االجتاه حنو مهنة التـدريس واألبعـاد
ك ؛ حو ذن الن ،ة ( )٪80متث ايد األدعى لفجتـاه اإلجيـابي حنـو املهنـة،
واجلدول ( )3يوضح ل .
ددول ( )3عتائج اجتاهات العونة حنو مهنة التدريس
عدد

الدردة

املتوسحب

االحنراف

الن ،ة

الع،ارات

العيعى

اي ابي

املعوار

امللوية

10

30

26,58

2,58

88,60

7

21

17,39

2,35

82,81

6

18

13,00

2,83

72,22

م تع ،املهنة

7

21

17,58

2,65

83,71

األبعاد ك

30

90

73,02

8,32

81,13

أبعاد املعواس
ط،وعة املهنة
امل اعة االدتعاعوة
للعهنة
امل اعة اال تصادية
للعهنة

يت ح من اجلدول ( )3أن اجتاهات العونة حنو مهنة التـدريس ذجيابوـة سـواا
للععواس ك ( ،)٪81,13أو بالن ،ة ألبعاده الثفثة ط،وعة املهنة ،وامل اعـة
االدتعاعوة للعهنة ،وم تع ،املهنـة ( )٪83,71 ،٪82,81 ،٪88,60علـى
الرتتوـــا ،مـــا عـــدا بُعـــد "امل اعـــة اال تصـــادية للعهنـــة" ( )٪72,22تر ـــى
االجتاهات حنوه ذ :ايد األدعى لفجتاه اإلجيابي حنو املهنة.
 ،مـن
وتتفه عتائج هذه الدراسة ع ،وا مع ما اعته ذلو عتائج دراسات كـ
(أبــو د ــة2005 ،؛ الراشــد2003 ،؛ الــزعيب2010 ،؛ ســفم2013 ،؛
ععامة ووفـران ) Bedel, 2008; Gultekin, 2006; Jones, 2001;2008 ،مـن
جملة العلوم الرتبوية
العدد التاسع عشر شوال 1440هـ
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اجتاهات ذجيابوة حنو مهنة التدريس ،و تلف هذه االجتاهات حنو املهنة باستثناا
 ،مــن (الربعــي1436 ،ه؛
امل اعــة اال تصــادية للعهنــة مــع عتــائج دراس ـات ك ـ
،يدان1412 ،هـ؛ الشهراعي )2005 ،اليت أسفرت عتائجها عن اجتاهات غ
ذجيابوة حنو مهنة التدريس.
ومي ن عـزو هـذه النتوجـة ذ :ثعاهـة اتتعـع ال ـعود  ،الـذ وـرتم مهنـة
التدريس ويعتربها من أشرف املهن؛ هاإلع ـان يـتعن الععـ كلعـا كـان راضـوا
عن ـ وحم،ــا ل ـ  ،ومهنــة التــدريس تتصــدر بعوــة املهــن ،واجتــاه املعل ـ اإلجيــابي
ورضاه عـن ععلـ ي ـون لـ دور كـ ،يف أدائـ لععلـ  .كعـا أن للرتبوـة املوداعوـة
تيث هــا اإلجيــابي علــى ت ــوين االجتاهــات حنــو مهنــة التــدريس ،حوـ أكــدت
 ،مـــــن (اجل ـــــار والتعـــــار2004 ،؛ ايصـــــوب
عتـــــائج دراســـــات كـــ ـ
والدوان1996،؛ كنعان )2001 ،علـى أن الرتبوـة املوداعوـة تُ ـه يف ت ـوين
اجتاهات املعلع اإلجيابوة حنو مهنة التدريس.
كعا مي ن عزو وة هذه النتوجة (- )٪81,13املتو ع أن ت ون أ وى مـن
ل ـ  -بش ـ عــام ،وبُعــد عتوجــة "امل اعــة اال تصــادية للعهنــة" ()٪72,22
بشـ ـ فـــاص ،بـــالتوور ايـــادل يف اتتعـــع ال ـــعود وارتفـــاد م ـــتوى
الوعوحــات لألهــراد واتتعــع ك ـ  ،وعــود املعــاي الــيت مت افتوــار املعل ـ يف
ضــوئها ،أو ط،وعــة بــرامج التيهوــ الرتبــو الــيت مــن شــيعها تزويــد املعلــ
باالجتاهات والعو اإلجيابوة ،أو ط،وعة العع يف مهنة التدريس بالن ـ،ة لـ،عض
املعلعـ أ ـ مـن م ـتوى طعوحـاته املاديـة ،فاصـة مـع تـواهر مهـن أفـرى
مي ن أن تتوح راتا ماد أعلى مـع جمهـود أ ـ (الربعـي1436 ،ه) ،هـذا ذ:
ارت،از عدد من املعلع بيععـال أفـرى (فاصـة) ذ :داعـا مهنـة التـدريس،
الـيت يعتربوعهــا وسـولة للحصــول علــى معـا التعاعــد جـرد وصــوهل ل ــن
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التعاعــد (ععامــة ووفــران .)2008 ،وهنــا تف ـ ات أفــرى ،مث ـ غوــاب
اياهز املـاد واملعنـو  ،فاصـة للععلـ املتعوـز يف اإلعتـاج ،مـن حوـ دردـة
التعلــو  ،واألفــف والصــرب ،والتعامـ مــع الوــفب ،وحتــى أعا تـ حم ــوبة
علو ؛ أو عدم رضاه واطعلناع على م تع،ل املهب رغ ما ي،ذل من دهـود؛
أو عدم اهتعام و،ارة التعلو ب وبنـود صصـ والععـ علـى تـيم امل ـتوى
املعوشي الذ يلوه ب ويناسا عواؤه ال . ،
و لفدابة عن سمال الدراسة الثاعي "ه يودد هـر و داللـة ذحصـائوة
عند م توى ( )0,05يف اجتاهات معلعي الرياضوات واياسـوب غـ املـمهل
تربويا امللتحع بالدبلوم الرتبو حنو مهنة التدريس ت،عا لنـود التتصـص؟" مت
حتلو ال،واعات باستتدام املتوسحب اي ابي ،واالحنراف املعوار  ،و وعـة (ت)
لعونوت م تعلت ت،عا لنود التتصص ،واجلدول ( )4يوضح ل .
ددول ( )4عتائج اجتاهات عونة الدراسة حنو مهنة التدريس ت،عا لنود التتصص
عود

عدد

املتوسحب

االحنراف

وعة

دردة

العوعة

التتصص

األهراد

اي ابي

املعوار

(ت)

ايرية

االحتعالوة

الرياضوات

26

69,88

8,15

اياسوب

38

75,16

7,84

2,60

62

0,012

يتــ ،مــن اجلــدول ( )4أع ـ يودــد هــر و داللــة ذحصــائوة عنــد م ــتوى
( )0,05ب ـ متوســوي اجتاهــات أهــراد العونــة حنــو مهنــة التــدريس ت،عــا لنــود
التتصص لصاد صص اياسوب.
ويف ضوا ما اعته ذلو عتائج الدراسة الراهنة أن اجتاهات العونـة حنـو مهنـة
التــدريس تت ــ باإلجيابوــة بشــ عــام ،وهــذا لــوس معنــاه عــزوف معلعــو
الرياضــوات عــن مهنــة التــدريس ،ول ــن ر ــا ي ــون ال ــ،ا يف ــدم صــص
جملة العلوم الرتبوية
العدد التاسع عشر شوال 1440هـ

51

الرياضوات وحداثة صص اياسوب ،أو أن جمال اياسوب يف حادـة ماسـة
ذ :تعرفف اجلديد يف عوا العل من فـفل أمنـاز الـتعل املتتلفـة كالنعذدـة،
واياكـــاة ،واأللعـــاب التعلوعوـــة ،وحـ ـ املشـ ـ فت ،والتـــدريا واملـــران،
والتـــدريس اخلصوصـــي ،والتشـــتوص والعـــفج ،أو كوعـ ـ حـــاهزا للععلـ ـ
لتح اجتاهاتـ حنـو مـواد العلـوم األفـرى ،أو أن أهـراد عونـة اياسـوب هلـا
اهتعامها امللحوظ يف ايصول على عع يف مهنة التدريس.
و لفدابــة عــن ســمال الدراســة الثال ـ "ه ـ تودــد هــرو ات داللــة
ذحصائوة عند م توى ( )0,05يف اجتاهات معلعي الرياضوات واياسـوب غـ
املمهل تربويـا امللـتحع بالـدبلوم الرتبـو حنـو مهنـة التـدريس ت،عـا ل ـنوات
اخلربة التدري وة؟" مت حتلو ال،واعات باستتدام املتوسـحب اي ـابي ،واالحنـراف
املعوــار  ،و وعــة (ف)  -حتلوـ الت،ــاين أحــاد االجتــاه ت،عــا ل ــنوات اخلــربة
التدري وة ،واجلدول ( )5يوضح ل .
ددول ( )5عتائج اجتاهات عونة الدراسة حنو مهنة التدريس ت،عا ل نوات اخلربة التدري وة
مصدر الت،اين
ب
اتعوعات
داف
اتعوعات
اتعود

جمعود

دردة

متوسحب

املربعات

ايرية

املربعات

335,92

2

167,96

4027,07

61

66,02

4362,98

63

وعة (ف)
2,54

العوعة
االحتعالوة
0,09

يت ــح مــن اجل ـدول ( )5أع ـ ال تودــد هــرو ات دالل ـة ذحصــائوة عنــد
م توى ( )0,05ب متوسوات اجتاهات أهراد العونة حنو مهنة التـدريس تُعـزى
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ذ :سنوات اخلربة التدري وة.
 ،مـن (الربعـي،
و تلف هذه النتوجة مع ما أسفرت عن عتائج دراسات كـ
1436ه؛ الصــفوي1989 ،؛  )Suja, 2007بــين اجتاهــات املعل ـ حنــو مهنــة
التدريس تتيثر ب نوات اخلربة التدري وة .ور ـا يُعـزى لـ ذ :أن أهـراد العونـة
يتعاملوا مع موضود مهنة التدريس بغـض النيـر عـن سـنوات اخلـربة ،باعت،ـار
هذه املهنة هلا دذورها يف الـدين اإلسـفمي ،باإلضـاهة ذ :أن العـو والتعالوـد
ال ـعودية ت ـتودا التـزام املعلعـ بهــا .وعلوـ دـاات تعـديرات أهـراد العونــة
متشابهة بغض النير ذ :سنوات اخلربة التدري ـوة ،و تيهـر أ هـرو تعـود
ذ :ل .
و لفدابــة عــن ســمال الدراســة الرابــع "ه ـ تودــد هــرو ات داللــة
ذحصائوة عند م توى ( )0,05يف اجتاهات معلعي الرياضوات واياسـوب غـ
املــمهل تربويــا امللــتحع بالــدبلوم الرتبــو حنــو مهنــة التــدريس ت،عــا مل ــتوى
األداا املوــداعي؟" مت حتلوـ ال،واعــات باســتتدام املتوســحب اي ــابي ،واالحنــراف
املعوار  ،و وعة (ت) لعونوت م تعلت ت،عا مل توى األداا املوداعي ،واجلدول
( )6يوضح ل .
ددول ( )6عتائج اجتاهات عونة الدراسة حنو مهنة التدريس ت،عا مل توى األداا املوداعي
م توى

عدد

املتوسحب

االحنراف

وعة

دردة

العوعة

األداا

األهراد

اي ابي

املعوار

(ت)

ايرية

االحتعالوة

47

76,02

7,07

17

64,71

5,38

دود
ددا
دود

يت ـح مــن اجلــدول ( )6أعـ يودــد هـر

5,99

62

0,001

و داللــة ذحصــائوة عنــد م ــتوى
جملة العلوم الرتبوية
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( ) 0,05ب متوسـوي اجتاهـات أهـراد العونـة حنـو مهنـة التـدريس ت،عـا مل ـتوى
األداا املوداعي لصاد م توى األداا دود ددا.
 ،مـن (الربعـي،
وتتفه هذه النتوجـة مـع مـا أسـفرت عنـ عتـائج دراسـتا كـ
1436ه؛ عــاهع )1989 ،يف ودــود عف ــة ذجيابوــة ب ـ االجتاهــات حنــو مهنــة
التــدريس واألداا التدري ــي ،حو ـ متثـ الرتبوــة املوداعوــة اجلــزا التو،وعــي مــن
برعــــامج اإلعــــداد الرتبــــو  ،وتُ ــــه يف ت ــــوين اجتاهــــات ذجيابوــــة لــــدى
الوالــا/املعل حنــو مهنــة التــدريس ،ومت نــ مــن تعــرفف دراتــ التدري ــوة
(اجل ــار والتعــار2004 ،؛ ايصــوب والــدوان1996،؛ كنعــان.)2001 ،
كعــا أكــد الشــهراعي ( )2005يف تف ـ ه بــين هــذه النتوجــة منوعوــة ذ تُعــد الرتبوــة
املوداعوة تو،وعنا هعلوا ملعارسة مهنة التدريس ،وبالتالي من يتفو يف أدائها هإعـ يُعـرب
عـن اجتـاه ذجيـابي حنـو املهنـة ،وكـذل أشـارا (ععامـة ووفـران2008 ،؛ Jones,
 )2001ذ :أن هنــا عــدد مــن الدراســات أكــدت علــى ودــود عف ــة مود،ــة بـ
اجتاهات املعلع اإلجيابوة حنو مهنته وأدائه التدري ي ومنوه املهب.
ملتص عتائج الدراسة وتوصواتها
أظهرت عتائج الدراسة اآلتي
 )1اجتاهات معلعي الرياضوات واياسوب غ املـمهل تربويـا امللـتحع
بالــدبلوم الرتبــو حنــو مهنــة التــدريس (ط،وعــة املهنــة ،وامل اعــة االدتعاعوــة
للعهنـة ،وامل اعــة اال تصــادية للعهنــة ،وم ـتع ،املهنــة) كاعـ ذجيابوــة بشـ
عام ،وسل،وة حنو م اعة املهنة اال تصادية.
 )2تودــد هـرو ات داللــة ذحصـائوة عنــد م ــتوى ( )0,05يف اجتاهــات
معلعي الرياضوات واياسوب غ املمهل تربويا امللـتحع بالـدبلوم الرتبـو
 ،من عود التتصص لصـاد صـص اياسـوب،
حنو مهنة التدريس تُعزى ل
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وم توى األداا املوداعي لصاد األداا دود دودا.
 )3ال تودد هرو ات داللة ذحصائوة عند م ـتوى ( )0,05يف اجتاهـات
معلعي الرياضوات واياسوب غ املمهل تربويا امللـتحع بالـدبلوم الرتبـو
حنو مهنة التدريس تُعزى ل نوات اخلربة التدري وة.
ويف ضوا هذه النتائج ،أوصى ال،اح باآلتي
 )1العع ـ علــى وضــع مهنــة التــدريس يف م اعهــا ايعوعــي ،يف صــدارة
املهن؛ كوعها مه أم املهن مجوعا ،هعا من مهنـة ذال ومي ـن تُعـد كوادرهـا مـن
جردات هذه املهنة.
 )2اإلعــداد ال ــلو ملعلعــي الرياضــوات واياســوب ،حو ـ ال يعتصــر
اإلعداد على بناا اجلواعـا املعرهوـة واملهاريـة ،وذمنـا يتعـداها ذ :بنـاا اجلواعـا
الودداعوــة (االجتاهــات اإلجيابوــة حنــو املهنــة) ،واعت،ارهــا شــرطنا مــن شــروز
مزاولت هلذه املهنة.
 )3ذعــادة النيــر يف تعــو معلعــي الرياضــوات واياســوب غ ـ امل ـمهل
تربويا يف مراح التعلو العام ذال بعد ادتوا،ه لدبلوم التيهو الرتبو .
 )4ضرورة االهتعام اعة املهنة اال تصادية للععلع مـن فـفل حت ـ
أوضــاعه املالوــة ،كــوعه حجــر الزاويــة يف الععلوــة التعلوعوــة ،عــا ســوجذب
العناصر اجلودة ات ال فااة ،لفخنراز يف هذه املهنة.
 )5ذدراا مول ودراسات أفرى تهدف ذ :اآلتي
 هعالوة بـرامج فاصـة لتنعوـة اجتاهـات معلعـي الرياضـوات واياسـوب
حنو مهنة التدريس من ففل التو،وعات الععلوة.
 تت،ع اجتاهات معلعي الرياضوات واياسوب غـ املـمهل تربويـا حنـو
مهنة التدريس يف أثناا مزاولته املهنة.
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 أثـــر برعـــامج الـــدبلوم الرتبـــو علـــى اجتاهـــات معلعـــي الرياضـــوات
واياسوب غ املمهل تربويا حنو مهنة التدريس.
 معارعــة ب ـ اجتاهــات معلعــي الرياضــوات واياســوب املــمهل وغ ـ
املمهل تربويا حنو مهنة التدريس.
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املصادر واملراجع
العــرون ال ــري (ســورة ال،عــرة282 ،151 ،129 ،؛ ســورة ول ععــران164 ،؛
سورة األحزاب21 ،؛ سورة اجلععة.)2 ،
ال نة الن،وية املوهرة (رواه أبو داود931 ،؛ رواا م ل .)478 ،537 ،
ذبراهو  ،جمد عزيز ( .)2004موسوعة التدريس (اجلزا األول) .ععان دار امل ة.
ذبراهو  ,حمعد ع،د الـر،ا ( .)2003منيومـة ت ـوين املعلـ يف ضـوا معـاي اجلـودة
الشاملة .ععان دار الف ر.
أبو د ة ،سناا ( .)2005اجتاهات طل،ة برعامج التيهوـ الرتبـو باجلامعـة اإلسـفموة
بغزة حنو مهنة التدريس وعف تها ب فاية التدريا املوداعي .جملـة دامعـة النجـال لألمـال
والعلوم اإلع اعوة.1167- 1141 ،)4(19 ،
أبو ،ينة ،هريد ( .)2010تووير مناهج الرياضوات املدرسوة وتعلوعها .ععان دار وائ للنشر.
أبــو عــفم ،ردــاا حمعــود ( .)2006منــاهج ال،ح ـ يف العلــوم النف ــوة والرتبويــة.
العاهرة دار النشر للجامعات.
أ د ،ع،د اهلاد ع،ـد ار ( .)2007هاعلوـة تنـود اسـتتدام بعـض اسـرتاتوجوات الـتعل
النشحب يف تدريس اال تصاد على التحصـو واالجتـاه حنـو دراسـة اال تصـاد لـدى طـفب املرحلـة
الثاعوية ب لونة ععان .دراسـات يف املنـاهج وطـر التـدريس ،اجلععوـة املصـرية للعنـاهج وطـر
التدريس ،كلوة الرتبوة ،دامعة ع مشس.89- 61 ،)120( ،
اإلدارة العامة لفشراف الرتبو (1418هـ) .دلو املعل  .الريام و،ارة الرتبوة والتعلو .
بفل ،مادـدة راغـا ( .) 2013هاعلوـة برعـامج معـرتل ـائ علـى هل ـفة التـدريس
املصــغر يف تنعوــة األداا املهــب واالجتــاه حنــو املهنــة لــدى معلعــي املــواد الفل ـفوة باملرحلــة
الثاعوية .دراسات عربوة يف الرتبوة وعل النفس ،مصر.64- 12 ،)36(3 ،
اجل ار ،سلوى؛ التعار ،د

( .)2004وا ع برعامج الرتبوة الععلوة يف كلوة الرتبوة جبامعة
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ال وي من ودهة عير الوالا املعل  .جملة العلوم الرتبوية ،دامعة ور.102- 65 ،5 ،
ايامــد ،حمعــد؛ ،يــادة ،مصــوفى؛ العتــويب ،بــدر؛ متــولي ،ع،و ـ (1428ه) .التعلــو يف
املعل ة العربوة ال عودية  -رؤية اياضر واستشراف امل تع . ،الريام م ت،ة الرشد.
ح ــن ،ع،ــد ال ــري حمعــد ( .)2014اجتاهــات طل،ــة كلوــة الرتبوــة دامعــة تعــز حنــو مهنــة
التدريس .ور ة مثوة دم يف املممتر الدولي الثال ت ام جردات التعلو مـع سـو الععـ
يف العواد العام واخلاص ،ففل الفرتة 2014/5/1- 4/28م ،ععان ،األردن.
ايصوب ،حمعد ع،د ار؛ والدوان ،حمعد ع،د الـر ن ( .)1996معارعـة م ـتوى
أداا طفب الرتبوة املوداعوة املتفرغ وغ املتفرغ من ودهة عير مشرهوه  .جملـة الرتبوـة
املعاصرة.189- 161 ،)43( 13 ،
ف ر ،هتر رشود ( .)2003االفت،ارات واملعايوس يف الرتبوة وعل النفس .دبي
دار العل .
اخلووـا ،عــامر ( .)2003أدوار املعلـ ال ــعود ذعــداده وتدري،ـ وتعوميـ  .دــده،
املعل ة العربوة ال عودية.
فلوفة ،فلوفة ع،د ال عوع ( .)2004تدريس الرياضوات يف عصر املعلومات .املـممتر
العلعي ال ـنو الرابـع للجععوـة املصـرية لرتبويـات الرياضـوات 8- 7 ،يولوـو (- 55
 ،)66عاد أع اا هولة التدريس جبامعة بنها ،بنها.
دعد  ،هـايز مـراد؛ أبـو ب ـر ،األمـ ع،ـد ايفـوظ ( .)2003دلوـ الرتبوـة العلعوـة
وذعداد املعلع (ز .)3اإلس ندرية دار الوهاا لدعوا.
الراشد ،ذبراهو حمعد ( .)2003اجتاهات طفب كلوات املعلعـ يف املعل ـة العربوـة
ال عودية حنو مهنة التدريس وعف تها ب،عض املتغ ات .جملة العلـوم الرتبويـة والدراسـات
اإلسفموة ،دامعة املل سعود.57- 1 ،)1(15 ،
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الربعي ،حمعد بن ع،د العزيز (1436هـ) .العف ة ب اجتاهـات معلعـي اللغـة العربوـة
باملرحلــة املتوســوة حنــو مهنــة التــدريس وأدائهـ التدري ــي نوعــة العصــو  .جملــة العلــوم
الرتبوية ،دامعة اإلمام حمعد بن سعود اإلسفموة.66- 15 ،)3( ،
الرواحي ،عاصر بن ياسـر؛ ال،لوشـي ،سـلوعان بـن حمعـد ( .)2011هاعلوـة برعـامج
ذعد اد املعل ب لوة الرتبوة يف امتف الول،ة املعلع لل فايات املهنوة وعف تهـا باجتاهـاته
حنو العع يف مهنة التدريس .جملة الدراسات الرتبوية والنف وة ،دامعة ال لوان ابوس،
.75- 54 ،)2(5
الزعيب ،أ د حمعد ( .)2010اجتاهات طفب كلوات املعلعـ حنـو مهنـة التـدريس
وعف تها باتزاعه االعفعالي وحتصوله الدراسي .جملة العلوم الرتبوية والنف ـوة ،دامعـة
ال،حرين.150- 126 ،)1(11 ،
،يتون ،عايش حمعود ( .)2001أسالوا تدريس العلوم (ز .)2ععان دار الشرو .
،يــدان ،الشــناو ع،ــد املــنع (1412هـــ) .أثــر الدراســة ب لوــة املعلعـ بــاجلوف يف
اجتاهات الوـفب حنـو مهنـة التعلـو  .مـ معـدم ذ :عـدوة اسـرتاتوجوة م ـتعلة إلعـداد
املعلع واملعلعات يف املعل ة العربوة ال عودية ،دامعة املل سعود ،الريام.
سحاب ،سا ؛ ايربي ،ع،د ار؛ ظفر ،ع،د الر،ا ؛ غندورة ،ع،اس (.)2001
تعلــو الرياضــوات للعــرحلت االبتدائوــة واملتوســوة لل،ــن وال،نــات يف املعل ــة العربوــة
ال عودية .الريام مدينة املل ع،د العزيز للعلوم والتعنوة.
سفم ،غادة حمعد ( .)2013دردة تواهر ال فايات التعلوعوة لدى معلعي الرياضوات
يف لو،وا وعف تهـا ب ـ مـن املمهـ الرتبـو واجتاهـاته حنـو املهنـة .رسـالة ماد ـت غـ
منشورة ،كلوة العلوم الرتبوية والنف وة ،دامعة ععان العربوة ،األردن.
ســلعان ،ســامي ( .)2004هعالوــة اســتتدام أســلوب الــتعل التعــاوعي يف اكت ــاب
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املهارات العامة للتدريس الصفي لول،ة

اجلغراهوة يف كلوة الرتبوة واجتاهاته حنو مهنة

التدريس .جملة العلوم الرتبوية والنف وة ،دامعة صنعاا.57- 21 ،)1(1 ،
شــحات  ،ح ــن ( .)2000املنــاهج الدراســوة بـ النيريــة والتو،وــه(ز .)2العــاهرة
م ت،ة الدار العربوة لل تاب.
ول شرائف ،هو،ي حمعد ( .)2013تعوي استتدام اياسوب يف تدريس الرياضوات
لدى معلعات املرحلة الثاعوية .رسالة ماد ت غ منشـورة ،كلوـة الرتبوـة ،دامعـة امللـ
فالد ،أبها.
الشــرايدة ،ســا تو ـ ( .)2008الرضــا الــوظوفي أطــر عيريــة وتو،وعــات ععلوــة.
ععان دار صفا.
الشر ي ،حمعد بن راشد ( .)2004العف ة ب دردات التحصو يف اإلعداد الرتبو
واألداا يف الرتبوة املوداعوة لوفب كلوة املعلع بالريام .جملة كلوـة الرتبوـة ب،نهـا،)95( ،
.146- 127
الشلهوب ،هماد (1417هـ) .املعل  ( دوة ل

معل ومعلعـة  .)..الريـام دار

العاس .
الشهراعي ،حمعد سعود ( .)2005اجتاهات الوـفب املعلعـ ( صـص العلـوم) حنـو
مهنــة التــدريس وعف تهــا بــ،عض املــتغ ات .جملــة كلوــة الرتبوــة -دامعــة اإلس ـ ندرية،
.40- 14 ،)1(15
الشــهر  ،ظــاهر بــن هــراج ( .)2008تعــوي األداا يف الرتبوــة املوداعوــة لــدى طــفب
الدبلوم العام يف الرتبوة .جملة كلوة الرتبوة ،دامعة األ،هر.329- 301 ،)135(1 ،
الشهر  ،حمعد هايز ( .)2012هعالوة برعامج تعلوعي ائ على الوسـائحب املتعـددة يف
ذك اب طفب الصف الثاعي الثاعو مفاهو ت نولودوا النـاعو واجتاهـاته حنوهـا .رسـالة
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دكتوراه غ منشورة ،كلوة الرتبوة ،دامعة أم العرى ،م ة امل رمة.
شــو  ،حمعــد أ ــد ( .)1997االجتاهــات ايديثــة يف تــدريس الرياضــوات( ز.)2
الريام دار املريخ.
شــويهي ،حاســر ح ــن ( .)2009هعالوــة برعــامج حاســوبي ــائ علــى الــذكااات
املتعددة يف تنعوة مهارات الربهان اهلندسـي لـدى طـفب الصـف الثالـ املتوسـحب .رسـالة
ماد ت غ منشورة ،كلوة الرتبوة ،دامعة املل فالد ،أبها.
الشووخ ،ملوعة حم ن ( .)2001االحرتا النف ي لدى املعلعـة وعف تـ باالجتـاه حنـو
مهنــة التعلــو  .رســالة ماد ــت غـ منشــورة ،كلوــة اآلداب والرتبوــة ،األكادميوــة العربوــة
املفتوحة ،األردن.
الصفوي ،مصوفى ( .)1989معواس االجتاهات النف وة الرتبوية للععلع حنو مهنة
التدريس .جملة كلوة الرتبوة ،دامعة اإلس ندرية.324- 295 ،)2(1 ،
الواهر ،مهد أ د ( .)1991االجتاه حنو مهنة التدريس وعف ت ب،عض املـتغ ات
الدراسوة (األكادميوة) لدى طفب كلوة الرتبوة .رسالة ماد ت غ منشورة ،كلوة الرتبوة،
دامعة املل سعود ،الريام.
ع،وــد ،ولــو تــاو ضــروس ( .)2004تعلــو الرياضــوات جلعوــع األطفــال يف ضــوا
متول،ات املعاي وثعاهة التف  .ععان دار امل ة.
___؛ املفيت ،حمعد؛ ايلوا ،مس ( .)2000تربويات الرياضـوات (ط،عـة منعحـة).
العاهرة م ت،ة األحلو املصرية.
ع،ودات ،سهو أ د ( .)2007ذعداد املعلع وتنعوته  .ذربد عل ال تا ايدي .
عدس ،ع،د الر ن؛ وامي ،عايفة ( .)2000م،ادئ عل النفس .ععان دار الف ر.
الع اف ،صاد ( .)1989املدف ذ :ال،ح يف العلوم ال لوكوة .الريام م ت،ة الع،و ان.
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عووو ،حمعد حوا ( .)2006طر تدريس العلوم ب النيريـة والتو،وـه .الريـام
م ت،ة الرشد.
عفم ،صفل الدين حمعود ( .)2006العواس والتعوي الرتبـو والنف ـي أساسـوات
وتو،وعات وتودوهات املعاصرة .العاهرة دار الف ر العربي.
العو ى ،ثامر

د ( .)1997تـيث كفـااة معلـ الرياضـوات علـى اجتـاه طفبـ حنـو

الرياضوات وحتصوله هوهـا .رسـالة ماد ـت غـ منشـورة ،كلوـة الرتبوـة ،دامعـة امللـ
سعود ،كلوة الرتبوة ،الريام.
الفار ,ذبراهو ع،د الوكو ( .)2003طر تدريس اياسوب .ععان دار الف ر.
الفتفو  ،سهولة حم ن ( .)2003املدف ذ :التدريس .ععان دار الشرو .
هلوة ،هارو ع،ده؛ الزكي ،أ د ع،د الفتال ( .)2004معج مصولحات الرتبوـة
لفينا واصوفحا .اإلس ندرية دار الوهاا لدعوا.
اد  ،منال ععار (1435ه) .هاعلوة برعـامج معـرتل يف معـرر طـر تـدريس العلـوم
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The Attitudes of the Unqualified Mathematics and Computer EducationalDiploma-Enrolled Teachers towards the Teaching Profession
Prof. Zafer Bin Faraj Alshehri
Department of Curricula and Instruction, College of Education,
King Khalid University

Abstract:
This study aimed at investigating the attitudes of the unqualified
mathematics and computer educational-diploma-enrolled teachers towards the
teaching profession, and how such attitudes are influenced by the subject taught,
teaching experience and performance variables. To fulfill the purpose of the
study, the researcher used the descriptive-survey method, and developed a scale
for assessing the teachers’ attitudes towards the teaching profession. The scale
was administered to 64 unqualified mathematics and computer teachers enrolled
in the General Diploma of Education at King Khalid University during the
second semester of the 1433-1434 H./2012-2013 AD academic year. The results
of the study revealed that the participants’ attitudes were generally positive
towards the nature of the teaching profession, and its social status, and future,
but they had negative attitudes towards its economic status. Additionally, the
study found statistically significant differences at the 0.05 level in the
participants’ attitudes to the teaching profession due to the subject taught in
favour of the computer teachers, and due to the teaching performance level in
favour of the teachers with the very good level. On the other hand, no
statistically significant differences were found in the participants’ attitudes
towards the teaching profession due to the years of the work experience. In the
light of these results, the study has provided some recommendations and
suggestions.
Keywords: attitudes; teaching profession; unqualified mathematics /
computer teachers; educational diploma
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هدفت الدراسة إىل معرفة الصعوبات اليت تواجه الطالب معميالا الرضااال ات
املرحمالالة اتباداة الالة ء تالالاذ تتن ال بربالالاممل النب الالة امل داب الالةر الالح تتالالدضح تصالالور متالالن لاطالالوضر
الرببالالالاممل االالالوذ مواج الالالة هالال و الصالالالعوباتر ا االالالوذ ات اهالالالات املعا الالالر لمنب الالالة
امل داب ة؛ الاحت ق هد الدراسةر مت اساعيال املت مل الو النا املحالحاو اتنوبالت الع تالة
من ( )60من الطب معميا الرضاا ات كم ة املعميني جبامعة املمك سعود خبل العام
الدراسا 1436/1435هال و امتثمالت ءدا الدراسالة اسالاةابةر تنوبالت مالن اب الة الاتت
رة حةر ضاضين كال الال دالددما مالن الصالعوباتو اءسالنرت التاالاةمل دالن اجالود دالدد مالن
الصعوبات اليت تواجه الطب معميا الرضااال ات ء تالاذ النب الة امل داب الةر اكالاأ مالن ءبالر
تمالالك الصالالعوبات دالالدم تالالوفر الوسالالاة الاعم ي الالة الب مالالة لاالالدرض الرضاا ال اتر ادالالدم
اجالالود إبنبالالت النصالالولر ادالالدم تداضالالد املاالالدر بالالدل ضواالالي ااجةاتالاله امح ال ال اته
احتوقالاله ء تالالاذ الاالالدرضا امل الالدابار ااالالعق ارتةالالاي متالالررات الرضااال ات الالاليت تالالدر
النم ة مبتاهمل الرضاا ات املرحمة اتباداة ةر ابعد املدرسة دن متالر إقامالة املاالدر و امت
االالوذ هال و الصالالعوباتر اات اهالالات املعا الالر لمنب الالة امل داب الالة إدالالداد تصالالور لرببالالاممل
النب ة امل داب ة لمطب معميا الرضاا ات املرحمة اتباداة ةو ابتاذً دمى باالاةمل الدراسالة
مت تتدضح ددد من الاو اتر امت ا اخا ار مدار ماي الد ؛ لانالوأ مالدار لماالدرضا
امل دابار حب ال تاالوفر ف الا الاز الدات اانمنابالات االوسالاة الاعم ي الةر اإدالداد دل ال
إجراةا اااي من قةال احالد النب الة امل داب الةر ضاضالين كال مالا ضاعمالق بالنب الة امل داب الةر
اربال بعالم متالررات الرضااال ات الاليت ضدرسال ا الطالالا ء تالاذ بربالاممل اندالداد مبتالررات
الرضاا ات املرحمة اتباداة ةو
النميات املنااح ة إدداد املعميني قة اخلدمةر ات اهات احلدضثة إدداد املعمالحر
مشنبت الادرضا امل دابار النب ة العيم ةو

املقدمة:

متثل الرتبية امليدانية اللبنة األخرية يف اإلعداد الرتبوي للمعلم قبل اخلدمـة
وتعد عصب ذلك اإلعداد؛ وحجـر الااويـة هيـف؛ ه ـ حتتـل مسـاحة كـبرية
وحتظى بأهمية بالغـة يف اجلانـب الرتبـوي يف إعـداد املعلـم وتعـد اثابـة البوت ـة
الــت تنص ـ ر هي ــا اوانــب اإلعــداد الت صص ـ وامل ــل والث ــايف وامل ت ـ
الرتبوي الذي يطبق هيف الطالب املعلمون األهكار واملبادئ والنظريات الرتبويـة
بشكل عمل يتح ق من خاللف الربط بني النظرية والتطبيق؛ ه نـام الرتبيـة
امليدانيــة يرتاــم األســك واألهكــار النظريــة الــت تــاود ب ــا الطالــب املعلــم
ويضع ا يف موضع املمارسة الفعلية يف جمال العمل واكتساب امل ـارات الالممـة
ألداء أدواره يف م نة التدريك
وه ـ امليــدان احل ي ـ الــذي يكتســب الطالــب املعلــم ويطــور مــن خاللــف
امل ارات التدريسية امل تلفة وهلا التأثري ال ـوي يف تشـكيل تصـورات الطالـب
املعلــم حنــو م نــة التــدريك وأصــوهلا وقواعــدها؛ وب اؤهــا يف ذاكــرة الطالــب
املعلـم يكــون عظيمـظا نظــرظا للعالقــة بــني مرحلــة الرتبيــة امليدانيــة وبــني ســلوكف
وممارساتف عند التحاقف بعملية التدريك هعلياظ ويعـد التـدريب امليـدان اجلانـب
األكثر أهميـة يف بـرام تربيـة املعلمـني واخلـ ة األقـوك يف تشـكيل تصـورات
الطالب املعلمني للتعليم والتعلم(ال اسم  2007؛ (Grootenboer, 2006
ال يــوامي يف أهميتــف أو يفــو برنــام
وتعــد الرتبيــة امليدانيــة برناجمـاظ متكــام ظ
الدراسة النظرية؛ ملا تضطلع بف البيئة املدرسية من مياة ص ل م ارات الطالـب
املعلم وخ اتف امل تلفة؛ إذ إن جمرد إدراك الطالب يف مؤسسـات إعـداد املعلـم
للمفاهيم واملبادئ والنظريات الرتبوية وامتالكف لكثري مـن احل ـا ق واملفـاهيم
وامل ــارات والنظريــات يف جمــال وصصــف والتعمــق هيــف بشــكل كــبري ال يُعــد
ال يف م نــة
مؤشــرظا كاهيـظا ميكــن مــن خاللــف التنبــؤ أو احلكــم علــى جناحـف مســت ب ظ
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التعليم؛ بل البد من التأكد من قدرتف على عرض وت ـديم احل ـا ق واملفـاهيم
واألهكــار املرتبطــة اجــال وصصــف مــن خــالل تو يـ املفــاهيم والنظريــات
الرتبوية وممارست ا بشكل عملـ يُ َمكّنـف مـن اكتسـاب الكفايـات التدريسـية
وتطويرها(اخلليف  2008؛ عراق )2011
ومــن اانــب فخــر هــةن الرتبيــة امليدانيــة تعــد ا ــك الــذي ميكــن مــن خاللــف
احلكــم علــى مــدك جنــاح مؤسســات إعــداد املعلــم يف إعــداد الطــالب ليكونــوا
قادرين علـى املااواـة بـني املعرهـة النظريـة واملمارسـة العمليـة؛ هـأي خلـل أو
قصور يف الرتبية امليدانية يعد مؤشرظا على عدم كفاءة برنام اإلعداد وجناحـف
يف إكســــاب الطــــالب املعلمــــني الكفايــــات وامل ــــارات التدريســــية بشــــكل
ايد(محارشة والرمياوي  2011؛ شاهني )2010
ويرك نيكول وكريسبو( )Nicol & Crespo, 2003أن إعداد معلمـني قـادرين
على تطبيق املعرهة النظرية الت درسوها يف اجلامعـة يف املشـكالت الـت تـواا م
يف الفصول احل ي ية يعد من أبرم التحديات الت توااف برام تربية املعلمني
وعلــى الــرنم مــن ــور عــدة اداهــات يف إعــداد املعلمــني إال أن الرتبيــة
امليدانية تظل قامساظ مشرتكاظ جلميع تلـك االداهـات؛ همـن النـادر واـود برنـام
إلعــداد املعلمــني دون أن يتضــمن برناجمـظا نططـظا ومنظمـظا للرتبيــة امليدانيــة؛ هفـ
االداه ال ا م علـى الكفايـات -وهـ جمموعـة املعلومـات وامل ـارات واالداهـات
الت جيب أن يكتسب ا الفـرد لكـ يصـبؤ مـؤهالظ ألداء عمـل معـني بفاعليـة -يـتم
إعــداد اجلانــب النظــري يف ضــوء حتليــل م مــات املعلــم ووااباتــف ومســؤولياتف
ويدرس الطالب املعلم م ررات اجلانب النظري ثم يتدرب على هـذه الكفايـات
يف مواق تعليمية عملية تست دم هي ا األساليب التكنولواية املت دمة والتغذيـة
الرااعة حتى يصل إىل مستوك التمكن من الكفايات املطلوبة
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ويف اداه إعداد املعلم ال ا م على األداء(أسلوب امل ارات) يفـرتض هـذا
االدــاه أن ممارســة التعلــيم نشــاط م ــل يتطلــب تــدريباظ مت صصـظا علــى امل ــام
واألدوار الت حددت مسب ظا حتـى يتح ـق مسـتوك الـتمكن مـن األداء يف ضـوء
معـايري موضــوعية حمــددة مسـب ظا وذلــك حتــل توايـف أهــل امل نــة ذوي اخلـ ة يف
الرتبيــة والتعلــيم ولــيك يف البحــإ ه ــط؛ هةقامــة شــراكة بــني مؤسســات إعــداد
املعلم واملدارس والربط بني اجلانب النظري يف برنـام إعـداد املعلـم والتـدريب
امليدان يف املدارس يعد من األسك الر يسة إلعداد املعلم وهق هذا االداه
ويف االداه ال ا م على أسلوب حتليل الـنظم الـذي يتكـون هيـف النظـام مـن
مدخالت وعمليات ونراات وتغذية رااعة تأت الرتبية العملية واحدة مـن
أبرم عناصر العمليات الت بدورها تؤثر يف املكونات األخرك وتتأثر ب ا
ويف اداه إعداد املعلم يف ضـوء معـايري اجلـودة واالعتمـاد الـذي يعـد مـن
أحدث االداهات يف إعداد برام إعداد املعلم وتطويرها وحيظى بتأييـد كـثري
من الباحثني ومؤسسات إعداد املعلم حتتل الرتبية امليدانيـة أهميـة كـبرية هيـف؛
هـــا لك الـــو ل العتمـــاد إعـــداد املعلمـــني ( National Consul of
 -)Accreditation Teachers Education) (NCATEالــذي يعــد مــن أبــرم
املؤسســات اهتمامـظا باالعتمــاد املتميــا لـ ام إعــداد املعلمــني -اعــل اخلـ ات
امليدانية واملمارسات العملية أحد املعايري السـتة العتمـاد بـرام إعـداد املعلـم
وذلــك مــن خــالل تصــميم اخل ـ ات العمليــة واملمارســات العياديــة وتنفيــذها
وت ومي ـــا حـــت يـــتمكن الطـــالب املعلمـــون مـــن تطـــوير املعرهـــة وامل ـــارات
واملواق الضرورية ملساعدة الطالب على التعلم(عراقـ  2011؛ املفـر،
املطريك محادة )2007
أما بالنسبة ملراحل الرتبية امليدانية هعلى الرنم من أن هناك شبف اتفا بني
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الرتبويني على ت سيم الرتبية امليدانية إىل مراحل إال أن هناك اختالهظا يف حتديد
تلك املراحل ويف مسـميات ا هبعضـ م يفصـل املراحـل وفخـرون يـدجمون ا
ومن الت سيمات املش ورة ملراحل الرتبية امليدانية مـا يـأت (أبو شـعرية ونـا،
 2008؛ الكرم ـ
2015؛ احللــيو وســا  2004؛ عطيــة واهلــا
:)2013
األوىل -مرحلة املشاهدة :ي صد باملشاهدة قيام الطالب املعلم اشاهدة كل
ما جيـري داخـل نرهـة الدراسـة وخارا ـا ممـا لـف صـلة ا نـة التعلـيم وعمـل
املعلم وتعد املشـاهدة امل صـودة اهلادهـة املوا ـة تواي ـاظ سـليماظ حنـو أهـدا
ال
حمددة مسب ظا وسيلة هعالة لتنمية االداهات اإلجيابية حنو م نة التدريك هض ظ
عــن دورهــا يف تنميــة امل ــارات والكفايــات الالممــة مل نــة التــدريك؛ وتــأت
أهميـــة مرحلـــة املشـــاهدة مـــن أن كـــثريظا مـــن امل ـــارات التدريســـية ال تكتســـب
بالوصـ واملعرهــة النظريــة إلــا تتطلــب املالحظــة ومشــاهدة مواقـ مماثلــة
للمواق احل ي ية الت سيتعرض هلـا الطالـب يف املراحـل الالح ـة مـن الرتبيـة
امليدانية وت سم مرحلة املشاهدة بدورها إىل مرحلتني:
 -1املشاهدة املدرسية العامـة :وهـ اخلطـوة األوىل مـن خطـوات الطالـب
املعلم يف ميدان التطبيق العمل حيإ ي ـوم الطالـب بايـارة نططـة وهادهـة
ومراقبة ومتابعة بأسلوب علم هي وم بايـارة عامـة للمدرسـة يشـاهد مراهـق
املدرسة والساحات والطالب واملعلمني واألنشطة املدرسية امل تلفة ودخـول
الطالب وخروا م
 -2املشـاهدة الصــفية الت صصــية :يف هــذه املرحلــة يــدخل الطالــب املعلــم
الص الدراس ليشاهد الص ومـا يـدور هيـف؛ هيطلـع علـى خطـة املعلـم
ويشــاهده أثنــاء أدا ــف حلصــة تدريســية وتعــد هــذه املرحلــة م مــة اــدظا حيــإ
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يكتسب الطالب املعلم من ـا عـدداظ مـن امل ـارات مـن خـالل مشـاهدتف للمعلـم
األساس ـ يف مواق ـ الــتعلم احل ي ــة كاهتتــاح املواق ـ التعليميــة ونل ــا
وإدارة الص ـ والتعامــل مــع الطــالب ومتابعــة أعمــال الطــالب ويالح ـ
االسرتاتيجيات والطر التدريسـية الـت يتبع ـا املعلـم واسـت دامف ألسـاليب
الت ويم وأدواتف
وهناك أشـكال أخـرك للمشـاهدة ومن ـا مشـاهدة هـيلم ملواقـ تدريسـية
ال ألحـــد
ح ي يـــة حيـــإ يشـــاهد الطـــالب املعلمـــون درســظا ح ي يــظا مســـج ظ
املعلمــني أو يشــاهدون أحــد ممال ــم مــن ــالب الرتبيــة امليدانيــة ضــور
املشر واملعلم املتعاون
الثانية -مرحلة املشاركة :مشـاركة الطالـب املعلـم هنـا تكـون اا يـة سـواء
كانل مشاركة يف األعمـال اإلداريـة كاملناوبـة وحفـ النظـام واإلشـرا علـى
الطالب واالشـرتاك يف بعـا اللجـان أو كانـل مشـاركة هنيـة كتنفيـذ موقـ
تعليم حمدد نطط مسب ظا كت يئة الطالب ملوضوع الدرس أو رح أسئلة على
الطالب أو تنفيذ عملية ت ويم الدرس
الثالثة -مرحلـة املمارسـة أو املشـاركة الكليـة :وتـأت هـذه املرحلـة بعـد أن
أمت مرحلت املشاهدة واملشاركة اجلا ية حيإ ي وم يف
يكون الطالب املعلم قد َّ
هــذه املرحلــة بالتــدريك الفعلـ الكامــل ويتحمــل مســؤولية ال يــام بالعمليــة
التعليمية ولكن يكون ذلـك اسـاندة ومتابعـة مـن املشـر األكـادمي واملعلـم
املتعاون ومدير املدرسة حيإ يتم مساعدة الطالب املعلـم يف وطـيط املواقـ
التعليمية وت ديم بعا التواي ات واإلرشادات الت تؤدي إىل التنفيذ اجليـد
لتلك املواق كما يتم يف هذه املرحلة ميارة الطالب املعلـم عـدة ميـارات مـن
قبل املشر واملعلم واملدير وال يكون اهلد األساسـ هلـا ت يـيم الطالـب
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وإلــا مالحظتــف يف املواق ـ التعليميــة ودعــم املواق ـ اإلجيابيــة وتعاياهــا
وحتديد اجلوانب السلبية ووضع خطط لعالا ا وتالهي ا
مــن االختالهــات املتعل ــة بالرتبيــة امليدانيــة االخــتال بــني املؤسســات
واجلامعات الت ت دم برام إلعداد املعلمـني يف هـرتة تنفيـذ الرتبيـة امليدانيـة؛
هباستعراض لاذ ،من مؤسسات إعداد املعلم على املسـتوك ا لـ واإلقليمـ
والــدول ؛ يالح ـ يف كليــات الرتبيــة يف معظــم اجلامعــات الســعودية أنــف يــتم
وصيص الفصل األخري من برنام إعـداد املعلـم (الفصـل الثـامن وهـق اخلطـة
الدراســية) للرتبيــة امليدانيــة يــإ يكــون الطالــب املعلــم متفرنـظا بشــكل كامــل
للتدريب امليدان  -يف بعا الكليات قد يـدرس الطالـب م ـرر أو م ـررين مـع
الرتبية امليدانية تكون نالبظا يف الفرتة املسا ية على أالَّ تكون من م ررات ـر
التدريك العامة أو الت صصية -حيإ يواـف الطالـب املعلـم إلحـدك املـدارس
وي ـــوم بتـــدريك عـــبء تدريسـ ـ يـــرتاوح بـــني ( )12 -8حصـــة دراســـية يف
األســبوع؛ باإلضــاهة إىل حصــص االنتظــار واملشــاركة يف األنشــطة امل تلفــة
ونريها من األعمال املدرسية
ويف كليــة الرتبيــة ةامعــة الكويــل؛ لصــص الفصــل األخــري مــن برنــام
إعداد املعلم سواء برنام معلم املرحلة االبتدا ية أو برنـام معلـم املـرحلتني
املتوسطة والثانوية للرتبيـ ة امليدانيـة يـإ يتفـرل الطالـب املعلـم تفرنـاظ كـامالظ
للتدريك يف إحدك املـدارس(الفر ،بورسـل اليتـامى الفـارس البسـام
)2015
وتعـد كليــة الرتبيــة يف اامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن أوا ــل كليــات
الرتبيـة يف الــو ن العربـ الــت حصـلل علــى االعتمـاد األكــادمي مـن ا لــك
الو ل العتماد مؤسسات إعـداد املعلمـني ( )NCATEحيـإ حصـلل علـى
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االعتماد عـام  2005؛ وقـد تطلـب احلصـول علـى هـذا االعتمـاد قيـام الكليـة
بتطوير برنام الرتبية العملية تطويرظا اـذريظا هوسـعل مف ـوم الرتبيـة العمليـة
ليصبؤ اخل ات امليدانية وينفذ برنام اخل ات امليدانية يف ثالث مراحل:
املرحلة ألوىل :تتم قبل االلتحا بالكلية حيإ يدرس الطالب الرانبون
يف االلتحــا بالكليــة م ــررظا باســم "خ ـ ات تربويــة استكشــاهية" وهــو اثابــة
م دمــة يف الرتبيــة وين ســم تنفيــذ هــذا امل ــرر إىل اــانبني األول عبــارة عــن
ل اءات يف الكلية واآلخـر ميـارات للمـدارس يتعـر الطـالب مـن خالهلـا
املفــاهيم الر يســة يف الرتبيــة حيــإ ي ومــون بايــارات ميدانيــة لريــاض أ فــال
ومدارس ابتدا ية ومدارس متوسطة وثانويـة وصـفو تربيـة خاصـة؛ ب ـد
اال الع على بيعة العملية التعليمية عن قرب وي ـد هـذا امل ـرر إىل مسـاعدة
الطالب على التأكد مما إذا كانل م نة التدريك تناسب م أم ال كما أنف يتيؤ هلـم
املرور خب ات ميدانية ح ي ية يكتسبون من خالهلا خ ات مباشرة
املرحلة الثانية :ميارات ميدانية وتكون هذه الايارات ضمن تكليفـات يف
امل ــررات الرتبويــة حيــإ ي ــوم الطــالب يف هــذه الايــارات ا ابلــة املعلمــني
ومديري املـدارس ومشـاهدة حصـص دراسـية وتطبيـق اختبـارات وت يـيم
البيئات الصفية ونريها من امل ام التدريسية
ال ي ـوم
ال دراسيظا كام ظ
املرحلة الثالثة :الرتبية العملية امليدانية :وتستمر هص ظ
خاللــف الطــالب بتحمــل عــبء تدريســ كامــل مــن بدايــة الــدوام وحتــى
الن اية(احلكيم )2005
ال للرتبيـة امليدانيـة يف برنـام إعـداد املعلـم يف
ولصص الفصل األخري كام ظ
كليــة العلــوم الرتبويــة باجلامعــة األردنيــة يكــون الطالــب هيــف متفرن ـظا للرتبيــة
امليدانية يف إحدك املدارس وال يسمؤ لف بدراسة أي م ـرر يف ذلـك الفصـل
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ولكن قبل هذا الفصل يتعرض الطالب خلـ ات ميدانيـة مبكـرة خـالل السـنتني
الثانية والثالثة تتضمن ميارات ميدانية للمـدارس؛ يتعـر مـن خالهلـا علـى
بعــا اوانــب العمليــة التعليميــة ويتــدرب علــى تطبيــق بعــا امل ــارات
التدريسية (أبو لطيفة و عيسى  2011؛ والبة )2009
وتستمر الرتبية امليدانية يف برنام التعليم األساسـ والعـام يف كليـة الرتبيـة
ةامعـة عــني ـك خــالل الســنتني الثالثـة والرابعــة حيـإ يواــف الطالــب يف
األسبوع الثان مـن الدراسـة(يف السـنتني الثالثـة والرابعـة) إىل إحـدك املـدارس
لينتظم يف احلضـور هي ـا يومـاظ واحـداظ أسـبوعياظ خـالل العـام الدراسـ كـامالظ؛
وباإلضــاهة إىل هــذا التــدريب املنفصـل هنــاك تــدريب متصــل ملــدة أســبوعني
خالل الفصل الدراس الثان يف كال العامني(سويلم )2015
ويســـتغر تنفيـــذ برنـــام الرتبيـــة امليدانيـــة للطـــالب معلمــ الرياضـــيات
(University of
للمرحلـــة الثانويـــة يف اامعـــة ســـدن للتكنولوايـــا
) Technology Sydney-UTSعشــرة أســابيع ي ض ـ الطالــب املعلــم كــل
مخسة أسابيع يف مدرسة ()Cavanagh & Prescott, 2007
ويف نيوملنــدا ي ض ـ الطالــب املعلــم خــالل الســنتني األوىل والثانيــة مــن
برنـام املعلـم األساسـ ) )Initial Teacher Education) (ITEالـذي يسـتمر
ثالث سنوات من ستة إىل أحد عشر أسـبوعظا يف التـدريب امليـدان يف املـدارس
).)Grootenboer, 2006
ويف الواليات املتحدة األمريكية وتلـ مـدة الرتبيـة امليدانيـة مـن واليـة إىل
أخــرك (مكتــب الرتبيــة العرب ـ لــدول اخللــي )2011؛ هف ـ اامعــة ــال
كلورادو يستمر تنفيذ برنام الرتبية امليدانية عشـرة أسـابيع ي ضـ الطـالب
املعلمــون األســبوع األول يف اجلامعــة حيــإ يتل ــون التواي ــات والتعليمــات
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وم دمة عن الرتبية امليدانية وكذلك الواابات والتكليفات الت سي ومون ب ا
أثنــاء برنــام الرتبيــة امليدانيــة ويف األســابيع مــن الثــان حتــى التاســع يكــون
الطالب املعلمون يف املدارس املضـيفة حيـإ ي ـوم الطالـب املعلـم باملالحظـة
وهق بطاقة معدة هلذا الغرض ويـدرس سـل سـاعات أسـبوعيظا تتـومع علـى
يــومني اعــدل ثــالث ســاعات يف اليــوم الواحــد ويف األســبوع العاشــر يعــود
الطالب املعلمون إىل اجلامعة للتأمل واملرااعة وت ويم هرتة الرتبية امليدانية
University of Northern Colorado-Mathematics Practicum
Handbook], n.d.

ويف والية إنديانا ميارس الطالب املعلم التدريب امليدان لعام دراس كامل
يف املدارس احلكوميـة واخلاصـة بعـد ااتيـام ايـع املتطلبـات اجلامعيـة(مكتب
الرتبية العرب لدول اخللي )2011
أما يف كلية الرتبية يف اامعة تكسـاس هي صـص للرتبيـة امليدانيـة اثنـا عشـر
أســبوعظا يف الفصــل األخــري مــن برنــام اإلعــداد الــذي يســتمر أربــع ســنوات
حيإ يتفرل الطالب املعلـم بشـكل كامـل للتـدريك يف املـدارس العامـة حتـل
إشرا ومالحظة معلم الفصل ويتحمـل الطالـب املسـؤولية كاملـة يف إعـداد
وتطوير خطـط الـدروس وتـدريك ا تـوك للطـالب وإدارة الصـ ولكـن
يسبق هذه الفرتة املركاة للرتبية امليدانية اكتساب الطالب موعة من اخل ات
التدريســية خــالل دراســتف امل ــررات الرتبويــة؛ حيــإ ي ــوم الطالــب بايــارات
للمدارس هيالح املعلم األساس ويعمل مسـاعداظ لـف يف م مـات التـدريك
اليومية؛ ويصحؤ الواابات ويعد خطط الدروس ويـدرس بعـا الـدروس
حتل إشرا املعلم األساس ((Hammer,2014
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ويف اامعــة لشــبونة بال تغــال تســتمر الرتبيــة امليدانيــة للطــالب معلم ـ
الرياضيات للمرحلة الثانوية ملدة عامني وهما الرابع واخلامك حيإ يدرس
الطالب املعلم يف السنة الرابعة م رراظ حول حتليل ممارسات تدريك الرياضـيات
اعدل ثـالث سـاعات أسـبوعياظ ويـتم مـن خـالل هـذا امل ـرر إعطـاء الطـالب
املعلمني هرصة لايارة املدارس والتأمل يف الظواهر الرتبويـة وتطـوير قـدرات م
على حتليـل املواقـ الرتبويـة وهـذا امل ـرر خبـال امل ـررات الرتبويـة األخـرك
ليك لف موضـوعات حمـددة بـل يركـا علـى اخلـ ات كاملالحظـة والتأمـل يف
املواق ـ ويف الفصــل األول تكــون املالحظــة للمدرســة ولسنشــطة املدرســية
بشكل عام واألدوار امل تلفة للمدير واملعلمـني بوصـف م أعضـاء يف املدرسـة
باعتبارها منظمـة ويف الفصـل الثـان تركـا املالحظـات علـى عمليـات تعلـيم
وتعلـــم الرياضـــيات وتشـــتمل علـــى إعـــداد خطـــط لـــدروس الرياضـــيات
ومناقشات معلم الرياضيات واع معلومات عن تعليم الرياضيات؛ ليتم
حتليل ا وت ومي ا أما السنة اخلامسة هتكون كاملة للتدريك الفعل حيإ يتـوىل
الطالــب املعلــم املســؤولية كاملــة لتــدريك الرياضــيات لفصــلني مــن هصــول
املدرســة وتتشــابف معظــم اجلامعــات يف ال تغــال يف هــذه اإلاــراءات للرتبيــة
امليدانية ()Ponte& Brunheira, 2001
أما يف اليابان هت تصر هرتة التدريب امليدان ملعلم املرحلـة االبتدا يـة علـى
ثالثة أسابيع ه ط ويعود السبب يف ذلـك إىل أن التـدريب امليـدان يكـون قبـل
االختيار الن ا للطالب الذين سيكونون معلمني من قبل جملـك التعلـيم؛ إذ
إن م نة التعلـيم م نـة مرنوبـة وحمرتمـة ااتماعيـاظ يف اليابـان؛ ومـن ثـمَّ حتـاول
أعداد كـبرية مـن الطـالب أن يكونـوا معلمـني؛ ولكـن املـدارس ال تسـتطيع أن
ت ــدم هرصــاظ أكثــر للتــدريب امليــدان لطــالب قــد يكونــون وقــد ال يكونــون
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معلمني ومن األسباب أيضظا أن أولياء أمور الطالب يف املدارس ال حيبذون أن
يدرس أبناءهم الب يـتم اختيـارهم بعـد ليكونـوا معلمـني ولكـن يضـا
هلذه األسابيع الثالثة أسبوعظا إلاامياظ ملن يريد أن يدرس يف املـرحلتني االبتدا يـة
واملتوســـــطة يف ت ـــــديم الرعايـــــة للمســـــنني أو ذوي االحتيااـــــات اخلاصـــــة
)(Sugimoto, 2014

ومن أ ول هرتات الرتبية امليدانيـة دربـة كـل مـن أملانيـا واململكـة املتحـدة؛
هف أملانيا ميتد التدريب امليدان ملدة سنتني وبعـد هـذه الفـرتة لضـع الطـالب
املعلمــون المتحانــات حتريريــة وشــفوية يف املــواد الرتبويــة ومــواد الت صــص
وال درات العملية ويكون ذلك بةشرا مدير املدرسة واملعلم املتعاون وممثـل
للسلطات املدرسية ا لية ويف اململكة املتحدة ي ض الطالب امللتحـق ب نـام
البكالوريوس الذي مدتف أربع سنوات ما ال ي ل عن أربعة وعشرين أسـبوعظا
يف العــام الثالــإ ومــا ال ي ــل عــن اثــنني وثالثــني أســبوعاظ يف العــام الرابــع يف
التدريب امليدان ؛ حيإ ي وم الطالب املعلم يف بعـا األيـام مـن كـل أسـبوع
بالعمل يف املدرسة؛ هيالح ما يدور يف املدرسة مـن تـدريك وإدارة للفصـول
وسلوك الطالب ثم يتبع ذلك ممارسة هعليـة للتـدريك(مكتب الرتبيـة العربـ
لدول اخللي )2011
ويأخذ برنام الرتبية امليدانية ملعلم الرياضـيات أهميتـف مـن أهميـة الرتبيـة
امليدانيـة بشـكل عــام ومـن أهميــة مـادة الرياضـيات بشــكل خـا ؛ ه نــام
الرتبية امليدانية للطـالب معلمـ الرياضـيات يكتسـب أهميـة كـبرية يف ت يئـة
الطالب؛ ليكونـوا معلمـ رياضـيات نـااحني قـادرين علـى قيـادة عمليـات
تعليم وتعلم الرياضـيات؛ حيـإ يـرك كاهانـا و بريسـكوت )& Cavanagh
 )Prescott, 2007أن هرتة الرتبية امليدانية تعـد واحـدة مـن أشـ ر الطـر لـتعلم
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تدريك الرياضيات؛ وهـ هرصـة للمعلمـني املبتـد ني الختبـار الت ـاء األهكـار
النظريــة الــت درســوها يف م ــررات ــر التــدريك يف اجلامعــة واملمارســات
الواقعية اليومية يف الفصول الدراسية
ويــــرك كجنــــدر و كوتســــبولك و مــــارتنوها و وايتلــ ـ ( Kajander,
 ) Kotsopoulos, Martinovic, & Whitely,n,dأنـــف جيـــب أن تتعاضـــد
م ررات الرياضيات واخل ات امليدانيـة يف برنـام إعـداد معلمـ الرياضـيات
ويكون ذلك التعاضد من خالل كليات الرتبيـة واعيـات املعلمـني وجيـب أن
يتل ى الطالب املعلمون دعمظا وتشجيعظا مستمرظا خالل الرتبيـة امليدانيـة ويـرون
أنف باإلضاهة إىل االداهات الت ليدية يف تدريب الطـالب معلمـ الرياضـيات
ميكن أن حيضر الطالب املعلمـون ور عمـل صـيفية تنفـذ مـن خـالل اعيـة
معلم الرياضيات وحضور السات أو مسينارات حول املناه الدراسية
ويرك هاين( )Hine, 2015أن تدريب معلم الرياضيات قبل اخلدمـة يعـد
حمورظا أساسياظ يف إعدادهم امل ل وأنف جيب تطوير معرهت م الرتبوية من خالل
التـــدريب امليـــدان وأن يعرهـــوا رقــاظ متعـــددة لعـــرض ا تـــوك الرياضــ
ومساعدة الطالب على الف م العميق للرياضيات
ويشـــري هبشـــمان ( )Hepbshman, 2007إىل أنـــف جيـــب إعـــداد معلمـ ـ
الرياضــــــــيات ملواا ــــــــة وصصــــــــات العلــــــــوم والت نيــــــــة واهلندســــــــة
والرياضـيات(Science, Technology, Engineering and Mathematics -
 )STEMوذلك بتبل لوذ ،صارم لتدريب هؤالء املعلمني
وقــد أكــد ا لــك ال ــوم ملعلم ـ الرياضــيات (National Council of
) )Teachers of Mathematics (NCTMعلــى أن بــرام إعــداد معلمــ
الرياضــيات جيــب أن تعمــل علــى إكســاب معلم ـ الرياضــيات جمموعــة مــن
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الكفايــات ومن ــا :معرهــة الرياضــيات معرهــة ــر تــدريك الرياضــيات
التعامــل مــع الطــالب ت ــويم تعلــم الرياضــيات حتمــل املعلــم املســؤولية يف
تطوره امل ل ()NCTM,1991
ويف العــام  2012قــام ا لــك ال ــوم ملعلم ـ الرياضــيات انطالق ـظا مــن
معايري اعتماد برام إعداد املعلمني الت أعـدها جملـك اعتمـاد إعـداد املعلمـني
)Council of the Accreditation of Educator Preparation (CAEP
بةعداد معايري ملعلم الرياضيات ( NCTM CAEP Standards (2012حيإ
كانل اخل ات امليدانية واملمارسـات العياديـة اإلشـراهية أحـد املعـايري األساسـية
ل نام إعداد معلم الرياضيات للمرحلة االبتدا ية إذ يؤكد هذا املعيـار علـى
أنف جيب أن ين رط معلمو الرياضيات قبل اخلدمة يف سلسلة نططـة مـن اخلـ ات
امليدانيــة واملمارســات العياديــة حتــل إشــرا خ ـ اء ذوي كفــاءة عاليــة يف تعلــيم
الرياضيات حيإ يـتم مـن خـالل هـذه اخلـ ات تنميـة مـدك واسـع مـن املعـار
واخل ات من خالل التدريك لفئات نتلفـة مـن الطـالب (العـاديني املوهـوبني
ذوي صــعوبات تعلـــم الرياضـــيات الطـــالب الــذين ليســـل لغـــت م األم اللغـــة
اإلجنليايــة) كمــا أن هــذه اخل ـ ات امليدانيــة تتــيؤ هلــم تنميــة م ــارات م ال ياديــة
واستعماهلا لتطوير برام الرياضيات سواء على مسـتوك املدرسـة أو امل ا عـة
واملشاركة يف ال ضايا امل مة املتعل ة بتعليم الرياضيات
وقد أاريل عديـد مـن الدراسـات حـول برنـام الرتبيـة امليدانيـة للطـالب
معلم الرياضيات حيإ أوضحل نتـا بعـا تلـك الدارسـات أثـر الرتبيـة
امليدانية يف إكساب الطالب معلم الرياضيات عديدظا من امل ارات واخلـ ات
وتكوين مواق واداهات إجيابية حنـو تـدريك الرياضـيات؛ وكـذلك حـددت
بعــا العوامــل الــت تــؤثر يف الرتبيــة امليدانيــة؛ ه ــد أوضــحل نتــا دراســة
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امل دادي( )2003جناح برنـام الرتبيـة امليدانيـة ملعلمـ الرياضـيات يف إكسـاب
الطــالب املعلمــني كــثريظا مــن الكفايــات التدريســية املرتبطــة اجــاالت الت طــيط
وإدارة الص وتعايا الث ة بالنفك وأوضحل نتا دراسـة اخلليفـ ()2008
أن ل نــام الرتبيــة العمليــة تــأثريظا (كــبرياظ) يف إكســاب الطلبــة املعلمــني وصــص
الرياضــيات الكفايــات التعليميــة يف جمــاالت الصــفات الش صــية والتــدريك
والت ويم وتـأثرياظ متوسـطاظ يف إكسـاب م الكفايـات التعليميـة يف جمـال األنشـطة
التعليمية
أمــا دراســة ريــان( )2008هحاولــل معرهــة تــأثري امل ــررات الرتبويــة الــت
درس ا الطالب خالل اجلانب النظري مـن برنـام اإلعـداد يف أدا ـم ل نـام
الرتبية امليدانية حيإ أوضحل النتا أن هنـاك ارتبا ـاظ بـني حتصـيل الطالـب
املعلم وصص الرياضيات يف امل ررات الرتبوية بشكل عام وبني أدا ف يف تنفيذ
برنام الرتبية امليدانية؛ ولكن مما ددر اإلشارة إليف هنا(يف نتا دراسـة ريـان)
ضع قيم معامالت االرتباط بني حتصيل الطالب املعلم يف كل من م رر ر
تدريك الرياضيات وم رر ر التدريك العامـة وأدا ـف يف الرتبيـة امليدانيـة؛
ه د بلغل قيمتا معامل االرتباط ( )0.18 - 0.39على الرتتيـب وهمـا ليسـا
ضمن امل ررات الرتبوية األربعة األكثـر ارتبا ـظا بالرتبيـة امليدانيـة بـل إن م ـرر
ــر التــدريك العامــة كــان أقــل امل ــررات الرتبويــة الثمانيــة ارتبا ـظا بالرتبيــة
امليدانيـــة ويـــرك الباحـــإ أن هـــذه النتيجـــة نـــري منط يـــة؛ هم ـــررات ـــر
التــدريك يفــرتض أن يكــون هلــا التــأثري األكـ يف إكســاب الطــالب املعلمــني
م ارات التدريك وتدريب م على املواق التدريسية؛ وقـد يكـون السـبب يف
هــذه النتيجــة تركيــا م ــررات ــر التــدريك علــى اجلوانــب النظريــة وعــدم
ربط ا باجلانب التطبي
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ويؤثر تدريب الطالب املعلمني علـى االسـرتاتيجيات واالداهـات احلديثـة
سواء كانل تلك االسـرتاتيجيات تتعلـق بـالت طيط أو التـدريك أو الت ـويم يف
تطــوير ممارســات م التدريســية وإكســاب م امل ــارات امل تلفــة؛ حيــإ أوضــحل
نتا دراسة حبيب( )2006أن تدريب الطالب املعلمني( الب الفرقة الرابعة
شعبة الرياضيات بكلية الرتبية بالسويك) من خـالل برنـام تـدريو صـمم يف
ضوء معايري اجلـودة ومت تنفيـذه أثنـاء أداء الطـالب املعلمـني للرتبيـة امليدانيـة
كان لف هاعلية يف تنمية بعا م ارات الت طيط واألداء التدريس
وأوضحل دراسة النمراوي( )2011أن تدريب الطالب املعلمني وصص
الرياضيات أثناء تدريس م للص الثالإ األساس على اسـرتاتيجية الت ـويم
احل ي باعتبارهـا منحـى بـديالظ للت ـويم الت ليـدي أدك إىل حتسـني ممارسـات م
الصــفية وإكســاب م امل ــارات التدريســية حيــإ حــدد الباحــإ مخســة مســتويات
لتصني كفاءة الطالب املعلمني وهـ  :مبتـدئ -مبتـدئ مت ـدم -منـاهك -كفـؤ-
خــبري وبنــاء علــى نتــا الدراســة انت ــل أداء الطــالب املعلمــني يف جمــال الــتعلم
والت ويم من املستوك مبتـدئ قبـل تنفيـذ ال نـام إىل املسـتوك الكفـؤ بعـد تنفيـذ
ال نــام ويف جمــال التعلــيم انت ــل أداء الطــالب مــن مســتوك مبتــدئ مت ــدم إىل
كفؤ ويف جمال ا توك انت ل مستوك األداء من مبتدئ مت دم إىل مستوك مناهك
ويعــد الــتمكن مــن اجلانــب املعــريف واملتمثــل يف إملــام أو إت ــان الطــالب
املعلمـني للمفــاهيم وامل ــارات األساسـية يف الرياضــيات مــن العوامـل الــت هلــا
تــأثري مباشــر يف أدا ــم للرتبيــة امليدانيــة وهــذا مــا أوضــحتف دراســة ميفــن
بريقن( )Zevenbergen, 2005حيإ كشفل النتا أن متكن الطالب املعلمـني
ال وي من املعرهة الرياضية لف تأثريات إجيابية يف ممارست م التدريك؛ والعكك
صحيؤ هالضع الرياض لف تأثريات سلبية يف التدريك
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وأوضــحل دراســة نيكــول و كريســبو ) (Nicol & Crespo, 2003أن
الل اءات األسبوعية الت يع دها املشر مع الطالب املعلمـني الـت يـتم مـن
خالهلــا مشــاهدة تســجيل بعــا احلصــص الــت نفــذها الطــالب املعلمــون
ومناقشة هذه احلصص بني املشر والطالب تعد من العوامل املؤثرة يف جناح
برنام الرتبية امليدانية
ومن األساليب الت كان هلا تـأثريات هعالـة يف إحـداث حتـوالت إجيابيـة يف
معت دات الطالب املعلمني واداهات م التدر ،يف التـدريب امليـدان وربطـف
ا ــررات ــر التــدريك وهــذا مــا أوضــحتف نتــا دراســة ب ــر و مــونرو
) (Monroe, 2008& (Bahrالــت تكونــل عينت ــا مــن ( )18البـظا معلمـظا يف
اامعــة برق ــام يــون ) )Brigham Young Universityبالواليــات املتحــدة
األمريكية حيإ مت ت ديم م رر ر تدريك الرياضـيات بـالتاامن مـع الرتبيـة
امليدانية؛ هدرس الطـالب يف األسـبوعني األول والثـان مـن الفصـل الدراسـ
حماضرات نظرية يف اجلامعـة مـدة كـل حماضـرة ثـالث سـاعات مت مـن خالهلـا
الرتكيا على م دمة يف تدريك الرياضيات و ـر ت يـيم تفكـري الطـالب ويف
األسابيع السبعة الالح ة كان الطالب يدرسون ملدة ساعة ونص حماضرات
نظريـــة يف اجلامعـــة ثـــم يتوا ـــون إىل مـــدارس ابتدا يـــة؛ حيـــإ تناولـــل
ا اضــرات النظريــة الت ــويم البــديل معــايري العمليــات للمجلــك ال ــوم
ملعلمـ ـ الرياضـــيات دور املعرهـــة املفاهيميـــة واملعرهـــة اإلارا يـــة يف تعلـــيم
الرياضيات ونريها مـن املوضـوعات وكـان يـتم ذلـك مـن خـالل املناقشـات
والعــروض اجلماعيــة وتوضــيحات عمليــة ســواء كانــل مباشــرة أو مســجلة
باإلضـــاهة إىل ا اضـــرة الت ليديـــة وبعـــد ا اضـــرة النظريـــة يتواـــف الطـــالب
املعلمــون إىل مــدارس ابتدا يــة عامــة كــان قــد مت التنســيق مــع معلمـ الفصــول
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هي ا ومت حتديـد املوضـوع الـذي سـيتم تدريسـف يف األسـبوعني األول والثـان
مــن األســابيع الســبعة كــان الطالــب املعلــم يعمــل مســاعدظا ملعلــم الفصــل ويف
األســابيع الثالثــة التاليــة قــام الطالــب املعلــم بالتــدريك موعــة صــغرية مــن
الطــالب؛ ويف األســبوعني األخرييــن أعط ـ الطالــب املعلــم هرصــة لتــدريك
حصة دراسـية كاملـة ( 45دقي ـة) للفصـل كـامالظ يف كـال األسـبوعني وخـالل
اخل ات امليدانيـة الـت متـل خـالل األسـابيع السـبعة كـان يعـود الطـالب يوميـاظ
للجامعــة ملناقشــة اإلجيابيــات والســلبيات والتحــديات الــت يواا ون ــا خــالل
التدريب امليدان
ويف األسابيع الثالثة الالح ة ب الطالب املعلمـون يف املـدارس الوقـل
ال وقام كل الب بتدريك وحدة كاملة من الرياضيات ملدة تراوحـل مـا
كام ظ
بني ( ) 10-7أيام وكـان ذلـك حتـل إشـرا معلمـ الفصـول وأعضـاء هيئـة
تدريك من اجلامعة وقد أوضحل نتا حتليل البيانات الت اعـل يف بدايـة
الفصـــل ون ايتـــف واـــود حتـــوالت إجيابيـــة يف معت ـــدات الطـــالب املعلمـــني
وتصــورات م حنــو الرياضــيات و ــر تدريس ـ ا ونظــرت م للطــالب بوصــف م
مــتعلمني للرياضــيات واوانــب أخــرك متعل ــة بتعلــيم وتعلــم الرياضــيات
وكذلك اكتساب م عديدظا من امل ارات التدريسية
وعلى الرنم من أهمية اجلانـب التطبي ـ يف عمليـة إعـداد املعلـم -الرتبيـة
امليدانية -إال أنف ال حيظى بال در الكايف من االهتمام حيإ يغلب عليف الطابع
الشكل يف اإلشرا والتنظيم ويفت ـر إىل معـايري موضـوعية وأسـاليب م ننـة
لت ويم أداء الطالب؛ وال شك أن هذا ال صور سو ينعكك على املعلم أثناء
أدا ف ألدواره يف م نة التدريك(شو وسعيد )1995
ويرك اروتينبور ()Grootenboer, 2006أن الرتبية امليدانية تتم بشكل نري
منظم وأن اإلشرا علي ا نري مال م
جملة العلوم الرتبوية
العدد التاسع عشر شوال 1440هـ

97

وباإلضاهة إىل ذلك هةن برنام الرتبيـة امليدانيـة ملعلمـ الرياضـيات يوااـف
عــددظا مــن املشــكالت وتعــرتض تنفيــذه عوا ــق أو صــعوبات حتــد مــن حت ي ــف
لسهدا املراو ة منـف بشـكل ايـد وهـذا مـا أوضـحتف أيضـاظ نتـا عديـد مـن
الدراســات ه ــد كشــفل دراســة كاهانــا وبريســكوت ( & Cavanagh
 )Prescott,2007أن هناك تعارضظا واضـحظا بـني االداهـات احلديثـة للتـدريك
الــت درس ـ ا الطــالب يف اجلامعــة كــالتعلم التعــاون والــتعلم النشــط واملنحــى
البنــا وبــني املمارســات الت ليديــة املســت دمة مــن قبــل املعلمــني املتعــاونني
املوكل هلم اإلشرا على هؤالء الطالب املعلمني؛ هاملعلمون املشـرهون علـى
الطالب يست دمون الطر الت ليديـة ويـرون أن االداهـات احلديثـة ال ميكـن
استعماهلا إال مع الطالب ذوي التحصـيل املرتفـع كمـا أن ـا ال تتـيؤ الفرصـة
إلكمال عدد كا من التمارين الت يتضمن ا الـدرس؛ وبالتـال هـةن تشـكيل
هوية املعلمـني قبـل اخلدمـة يف خطـر؛ لطبيعـة التفكـك أو عـدم االنسـجام بـني
اجلامعة وال ام املدرسية
كما كشفل دراسـة الابيـدي( )2010أن معـايري تنفيـذ التـدريك والت ـويم
الت بنيل يف ضوء معايري ا لك ال وم ملعلم الرياضيات( )NCTMمتح ة
بدراة ضعيفة ومتوسطة يف أداء الطالب املعلمني وصص الرياضـيات يف أثنـاء
تنفيــذهم برنــام الرتبيــة امليدانيــة وأوضــحل دراســة عراق ـ ( )2011أن مــن
املشكالت املتعل ـة ب نـام الرتبيـة امليدانيـة عـدم واـود اسـرتاتيجية واضـحة
للرتبية ا مليدانية حيإ ينت ـل الطـالب بشـكل مفـاا مـن قاعـات الدراسـة يف
امل ررات النظرية إىل مدارس التطبيق امليدان دون مت يد مسبق للطالب بأهميـة
هذه املرحلة وتوضيؤ األدوار والواابـات واملسـؤوليات الـت علـى الطـالب
ودون تعريف م وق م كما أن من أبرم مشكالت الرتبية امليدانية عدم إتاحة
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الفرصة الكاهية للطالب للتدريب على املواق التدريسية من خالل التـدريك
املصغر ومن املشـكالت أيضـاظ أنـف ال يواـد حتديـد واضـؤ لواابـات املشـر
ومسؤولياتف داه الطالب املعلمني وال يواد تنسيق مسـبق بـني املشـر وبـني
املعلم املتعاون ومدير املدرسة وعدم مناسبة األدوات الت يست دم ا كل من
املشر األكادمي واملعلم املتعاون ومـدير املدرسـة (أدوات نـري م ننـة)؛ ومـن
ثمَّ هةنف ال ميكن االعتماد علي ا يف ت ويم األداء التدريس هلؤالء الطالب
مشكلة الدراسة:
تعد الرتبية امليدانية أهم مكونات برنام إعداد املعلـم ويؤمـل أن تصـ ل
خ ات الطالب املعلم وأن تضي لف مايدظا مـن اخلـ ات الرتبويـة؛ يف ايـع
ا ــاالت املتعل ــة بالعمليــة التعليميــة؛ ولكــن بــالنظر إىل واقــع الرتبيــة امليدانيــة
حاليظا يالح أن تنفيذها ال يتم بشكل ايد؛ همن خالل خ ة الباحإ بالرتبية
امليدانية خالل السنوات السل املاضية يالح أن هناك عـددظا مـن املشـكالت
املتعل ة بالرتبية امليدانية هأهدا ال نام وأهميتف نري واضـحة بدراـة كاهيـة
لكل األ را املعنية بالرتبية امليدانية بدءاظ من الطالـب املعلـم نفسـف واملعلـم
املتعاون ومدير املدرسة بل حتى املشر األكادمي يف بعا األحيان خاصة
عندما يكون متعاونظا من خار ،ال سم أو الكلية وتنفيذ ال نام ال يسـري وهـق
االداهات احلديثة يف الرتبية امليدانية واإلشرا على الطالب املعلم يتم نالبـظا
بطر ت ليديـة وعشـوا ية دون أن يكـون عمليـة نططـة ومنظمـة تعمـل علـى
دعم الطالب املعلم وتعايا اوانب ال وة لديف ومساعدتف على تطوير قدراتـف
وم اراتف وإكسابف اخل ات املناسبة ويدعم هذه املالحظات دراسـة اسـتطالعية
قام ب ا الباحإ حول واقع برنام الرتبية امليدانية للطالب معلم الرياضـيات
تكونل عينت ا من ( )15مـن الطـالب معلمـ الرياضـيات للمرحلـة االبتدا يـة
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خالل الفصل الثـان مـن العـام 1435/1434هــ حيـإ اتضـؤ مـن نتا ج ـا
واــود عــدد مــن املشــكالت والصــعوبات الــت توااــف الطــالب املعلمــني أثنــاء
الرتبية امليدانية
ومن اانب فخر ه د أوضـحل نتـا بعـا الدراسـات واـود مشـكالت
لدك معلم الرياضـيات املبتد ني(السـنة األوىل يف التـدريك) وأن بعـا تلـك
املشكالت مـر تبط بواـود قصـور يف برنـام إعـداد املعلـم قبـل اخلدمـة(احلرب
واملعثم  )2013كما أوصل عدد من الدراسات بضـرورة االسـتمرار يف ت ـويم
بــرام الرتبيــة امليدانيــة وتطويرهــا يف ضــوء املعــايري العامليــة؛ اســتجابة لتحــديات
العصر وإدراكظا ألهمية دور املعلم وبرام إعداده وتدريبف يف إصـالح وتطـوير
التعليم(الش ران  2010؛ والبة  2009؛ الغامدي )2014
ومــن هنــا اــاءت هكــرة الدراســة احلاليــة بوصــف ا حماولــة لتحديــد دقيــق
للصعوبات الت توااف الطالب معلم الرياضـيات أثنـاء تنفيـذ برنـام الرتبيـة
امليدانية ثم ت ديم تصور م رتح لل نام يف ضوء مواا ـة هـذه الصـعوبات
ويف ضوء االداهات احلديثة للرتبية امليدانية
أسئلة الدراسة:
 -1مـــا الصـــعوبات الـــت توااـــف الطـــالب معلمــ الرياضـــيات باملرحلـــة
االبتدا ية أثناء تنفيذ برنام الرتبية امليدانية من وا ة نظرهم؟
 -2ما التصور امل رتح ل نام الرتبية امليدانيـة للطـالب معلمـ الرياضـيات
باملرحلة االبتدا ية يف ضوء الصعوبات الت تواا م ؟
أهدا الدراسة:
ت ـــد الدراســـة إىل حتديـــد الصـــعوبات الـــت توااـــف الطـــالب معلمـ ـ
الرياضيات أثناء تنفيـذ برنـام الرتبيـة امليدانيـة كمـا ت ـد إىل ت ـديم تصـور
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م ــرتح ل نــام الرتبيــة امليدانيــة للطــالب معلم ـ الرياضــيات يف ضــوء هــذه
الصعوبات واالداهات احلديثة يف الرتبية امليدانية
أهمية الدراسة  -ت م أهمية الدراسة من خالل ما يأت :
 -1تتاامن هذه الدراسة مع اجل ود احلالية الت ت وم ب ا كلية الرتبية ةامعة
امللك سعود لتطوير برنام إعداد معلمـ املرحلـة االبتدا يـة حيـإ يعـد برنـام
إعداد معلم الرياضيات أحد الت صصات الر يسة يف هذا ال نام ؛ ومن ثمَّ قد
تــوهر نتــا الدراســة للوحــدة املعنيــة بتطــوير ال نــام معلومــات تفيــد يف إعــداد
ال نــام هيمــا يتعلــق بالرتبيــة امليدانيــة كمــا يؤمــل أن تسـ م الدراســة مــن خــالل
التصور امل رتح يف تطوير برام الرتبية امليدانية للطالب معلم الرياضيات بشـكل
وللت صصات األخرك بشكل عام يف بعا مؤسسات إعداد املعلم
خا
 -2يؤمــل أن ت ــدم نتــا الدراســة للج ــات واأل ــرا املعنيــة بالرتبيــة
امليدانيــة ومن ــا :وحــدات الرتبيــة امليدانيــة املشــرهني األكــادمييني املعلمــني
املتعاونني مديري املدارس وإدارات التعلـيم أبـرم الصـعوبات الـت توااـف
الطالب معلم الرياضيات؛ ومن ثمَّ تعمل هـذه اجل ـات علـى إعـداد وتنفيـذ
خطط وبرام لتاليف هذه الصعوبات
 -3توهر الدراسة أداة علمية(استبانة) ميكن استعماهلا لتحديـد الصـعوبات
الت توااف الطالب معلم الرياضيات أثناء تنفيذ برنام الرتبية امليدانية
حدود الدراسة:
احلــدود املوضــوعية :تتنــاول الدراســة الصــعوبات الــت توااــف الطــالب
معلم الرياضيات يف املرحلة االبتدا ية أثناء تنفيذ برنام الرتبية امليدانية وقـد
صــنفل هــذه الصــعوبات يف جمانيــة جمــاالت ه ـ  :اجلانــب اإلداري املدرســة
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املتعاونة إدارة املدرسة املتعاونة املعلم املتعاون اإلعداد العلم للمتدرب
املتدرب نفسف املشر األكادمي مناه الرياضيات يف املرحلة االبتدا ية
احلدود املكانية :كلية املعلمني ةامعة امللك سعود
احلــــــدود الامانيــــــة :الفصــــــلني األول والثــــــان للعــــــام الدراســــــ
1436/1435هـ
احلدود البشرية :ـالب الرتبيـة امليدانيـة يف وصـص الرياضـيات للمرحلـة
االبتدا ية
مصطلحات الدراسة:
الرتبية امليدانية ه  :برنام تدريو يستغر هرتة ممنية حمددة يـتم تنفيـذه
حتــل إشــرا مؤسســات إعــداد املعلــم وي ــد إىل إتاحــة الفرصــة للطــالب
املعلمني لتطبيـق مـا تعلمـوه مـن معلومـات وأهكـار ومفـاهيم ونظريـات تربويـة
تطبي اظ عمليـاظ أثنـاء قيـام م بالتـدريك الفعلـ يف املدرسـة األمـر الـذي يعمـل
على إكساب م امل ارات التدريسية املنشودة وحي ق األلفة بين م وبني العناصـر
البشرية واملادية للعملية التعليمية(اخلليفة ومطاوع )2015
وتعر الرتبية امليدانية إارا ياظ يف هـذه الدراسـة بأن ـا :أحـد م ـرات اإلعـداد
الرتبوي يف برنام إعداد معلم املرحلة االبتدا ية حيإ يواف الطالب املسجل يف
هــذا امل ــرر إىل إحــدك املــدارس االبتدا يــة هي ــوم باالنتظــام الكلـ يف املدرســة
خــالل هصــل دراس ـ كامــل -الفصــل الثــامن -ويســند إليــف تــدريك عــدد مــن
احلصص ترتاوح ما بني ( )15-10حصة يف األسـبوع؛ باإلضـاهة إىل املشـاركة يف
بعــا األنشــطة كاإلشــرا واملراقبــة وحصــص االنتظــار ونريهــا مــن األنشــطة
املدرسية وحتتسب للطالب جمان ساعات معتمدة وهق اخلطة الدراسية
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صعوبات الرتبية امليدانية :ي صـد بالصـعوبات يف هـذه الدراسـة املشـكالت
أو املعي ات الت يواا ا الطالب معلم الرياضيات أثناء تنفيذ برنام الرتبيـة
امليدانية يف املرحلـة االبتدا يـة؛ هتـؤثر يف أدا ـم وت لـل مـن حت يـق األهـدا
املراوة؛ وتتعلق هذه الصعوبات ةوانب إدارية وتنظيمية أو اوانـب إشـراهية
أو اوانب علمية وصصية أو م ارات تدريسية أو اوانب مادية مرتبطة بالبيئة
الت ينفذ هي ا ال نام
الطـــالب معلمـ ـ الرياضـــيات :هـــم ـــالب الرتبيـــة امليدانيـــة (وصـــص
الرياضــــيات) الــــذين ميارســــون التــــدريب امليــــدان يف مــــدارس املرحلــــة
االبتدا يــة حيــإ يســجل الطالــب يف م ــرر الرتبيــة امليدانيــة بعــد إن ا ــف ايــع
امل ــررات يف اخلطــة الدراســية وقــد يســمؤ للطالــب بدراســة م ــرر أو م ــررين
بالتاامن مع الرتبية امليدانية
إاراءات الدراسة:
من الدراسة :مت است دام أسلوب البحـإ املسـح كأحـد ألـاط املـن
الوصف ؛ حيإ يتم من خالل البحإ املسح استجواب ايع أهراد جمتمـع
البحإ أو عينة كـبرية مـن م لدراسـة الظـاهرة كمـا هـ يف الواقـع ووصـف ا
وصـــفظا دقي ـ ـظا والتعـــبري عن ـــا كميـ ـظا وكيفياظ(العســـا  2000؛ عـــدس
وعبيدات وعبد احلق  )2003وقد متَّ است دام هذا األسلوب السـتجواب
عينة البحإ عن الصعوبات الت تواا م أثناء الرتبية امليدانية
جمتمــع الدراســة :يتكــون جمتمــع الدراســة مــن ايــع الطــالب معلمــ
الرياضيات للمرحلة االبتدا يـة الـذين سـجلوا م ـرر الرتبيـة امليدانيـة يف الفصـل
األول أو الثان من العام الدراسـ 1436/1435هــ والبـالع عـددهم ()60
البظا معلماظ
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عينة الدراسة :نظرظا ل لة عدد أهراد جمتمـع الدراسـة نسـبيظا ه ـد متَّ تطبيـق
أداة الدراسة على ايع أهراد جمتمع ا
أداة الدراســة :متثلــل أداة الدراســة يف اســتبانة موا ــة للطــالب معلم ـ
الرياضــيات للمرحلــة االبتدا يــة وقــد ســارت عمليــة إعــداد االســتبانة وهــق
اخلطوات اآلتية:
 اال الع على بعا األدبيات الت تناولـل مشـكالت الرتبيـة امليدانيـة
بشكل عام ومشكالت الرتبية امليدانية يف الرياضيات بشكل خا
 حتديــد جمــاالت االســتبانة حيــإ مت تصــني الصــعوبات الــت توااــف
الطالب معلم الرياضيات إىل جمانية جماالت
 حتديد الصعوبات املرتبطة بكل جمـال مـن ا ـاالت الثمانيـة وصـيانة
العبــارات الــت تعـ عــن تلـك الصــعوبات وقــد مت اســتعمال م يــاس ليكــرت
اخلماس لتحديد مستوك أو دراة كل صعوبة كما يأت  :كبرية اـدظا  -كـبرية
 متوسطة  -ضعيفة  -ضعيفة اداظ وتأخـذ علـى الرتتيـب ال ـيم3 4 5 : 1 2وقد بلغل احلدود الدنيا والعليا لكل هئة كما يف اجلدول اآلت :
ادول( )1احلدود الدنيا والعليا لفئات امل ياس
مدك املتوسطات
الوص
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كبرية اداظ

5.00 – 4.21

كبرية

4.20 – 3.41

متوسطة

3.40 – 2.61

ضعيفة

2.60 – 1.81

ضعيفة اداظ

1.80 – 1.00
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 حتكيم الصورة األولية لالسـتبانة وذلـك بعرضـ ا علـى جمموعـة مـن
اخل اء واملت صصني يف املناه و ر التدريك
 حساب ثبات االستبانة
 إخرا ،االستبانة يف صورت ا الن ا ية ملحق()2
صد األداة وثبات ا:
ل يـــاس صـــد االســـتبانة مت عـــرض صـــورت ا األوليـــة علـــى عـــدد مـــن
املت صصني يف املناه و ر التدريك ملحق( )3وذلـك ب ـد التح ـق مـن
انتمــاء كــل عبــارة للمجــال الــذي أدراــل هيــف والتأكــد مــن وضــوح العبــارة
ومناسبة صيانت ا اللغوية ومتَّ يف ضوء مالحظات ا كمني واقرتاحات م إاراء
بعــا التعــديالت علــى االســتبانة وذلــك ــذ بعــا العبــارات أو تعــديل
صيانات ا ومن أبرم العبارات الت مت حذه ا ما يل :
 عدم توهر وسا ل املواصالت ا ال الثان
 عــدم إتاحــة الفرصــة للمتــدرب للمشــاركة يف األنشــطة امل تلفــة يف
املدرسة :ااتماعات املعلمني جملك األباء واملعلمني الايارات الـت تنفـذها
املدرسة للطالب بةشرا بعا املعلمني ا ال الثالإ
 وصيص سجل حلضور وانصرا املتدربني وعدم إعطا م الفرصـة
للتوقيع يف سجل حضور وانصرا املعلمني ا ال الثالإ
 قلة مناقشة املتدرب ملوضوعات امل رر ا ال الرابع
 امل ررات الرتبوية ال متكّن من اكتساب م ارات التدريك بشـكل ايـد
ا ال اخلامك
 ضع اهتمام م ررات ر تدريك الرياضيات بالتعليم اإللكرتون
ا ال اخلامك
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 ان طاع مكاهأة اجلامعة ا ال السادس
 كثرة عدد ميارات املشر األكادمي ا ال السابع
 التعارض بني تواي ات املشر وتواي ات املعلم املتعاون ا ال السابع
وحلساب ثبات االسـتبانة مت اسـتعمال ري ـة كرونبـاف ألفـا حلسـاب دراـة
ارتبــاط كــل جمــال مــن جمــاالت االســتبانة بالدراــة الكليــة وقــد بلغــل قــيم
معامالت الثبات االت االستبانة ولالستبانة ككل كما يف اجلدول اآلت :
ادول( )2معامالت ثبات كرونباف ألفا االت أداة الدراسة
عدد

معامل ثبات

العبارات

كرونباف ألفا

صعوبات تتعلق باجلانب اإلداري

9

0.69

صعوبات تتعلق باملدرسة املتعاونة

9

0.84

صعوبات تتعلق بةدارة املدرسة املتعاونة

11

0.90

صعوبات تتعلق باملعلم املتعاون

10

0.89

صعوبات تتعلق باإلعداد العلم للمتدرب

10

0.87

صعوبات تتعلق باملتدرب نفسف

10

0.84

صعوبات تتعلق باملشر األكادمي

15

0.90

صعوبات تتعلق اناه الرياضيات يف املرحلة االبتدا ية

16

0.92

الثبات الكل لالستبانة

90

0.96

ا ال

مـــن اجلـــدول( )2يالحـ ـ أن قـــيم معـــامالت االرتبـــاط لكـــل جمـــال مـــن
ا االت ولسداة ككـل عاليـة وهـذا يعـل الث ـة يف أداة الدراسـة وإمكانيـة
استعماهلا يف اع املعلومات من أهراد العينة
كما مت حساب صد االتسا الداخل عن ريـق حسـاب معامـل ارتبـاط
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بريسون بني دراة كل بند من بنود االستبانة والدراـة الكليـة للمجـال املنتميـة
إليف وقد ااءت ال يم كما يف اجلدول اآلت :
ادول( )3معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدراة الكلية للمجال املنتمية إليف
ا ال
صعوبات تتعلق
باجلانب اإلداري
صعوبات تتعلق
باملدرسة املتعاونة

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

1

**0.4792

4

**0.6027

7

0.1464

2

**0.5778

5

**0.6302

8

**0.4339

3

**0.6919

6

**0.4754

9

**0.5997

**0.7129 16 **0.6870 13 **0.5265 10
**0.7027 17 **0.6690 14 **0.5587 11
**0.6353 18 **0.6671 15 **0.6779 12
**0.6101 27 **0.6900 23 **0.6218 19

صعوبات تتعلق بةدارة

**0.4440 28 **0.7382 24 **0.6560 20

املدرسة املتعاونة

**0.6301 29 **0.7558 25 **0.7947 21
**0.7422 26 **0.7197 22
**0.6992 38 **0.6447 34 **0.6616 30

صعوبات تتعلق باملعلم **0.4815 39 **0.7682 35 **0.5783 31
املتعاون

**0.8050 36 **0.6270 32
**0.7321 37 **0.7868 33

صعوبات تتعلق

**0.6365 48 **0.7690 44 **0.5331 40

باإلعداد العلم

**0.5051 49 **0.7465 45 **0.7116 41

للمتدرب

**0.6668 46 **0.6934 42
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ا ال

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

م

معامل
االرتباط

**0.7182 47 **0.7640 43
**0.7004 58 **0.5886 54 **0.6531 50
صعوبات تتعلق

**0.5927 59 **0.5490 55 **0.7721 51

باملتدرب نفسف

**0.5528 56 **0.6464 52
**0.6067 57 **0.5424 53
**0.7400 70 **0.6132 65 **0.4437 60

صعوبات تتعلق
باملشر األكادمي

**0.7202 71 **0.6564 66 **0.6210 61
**0.5891 72 **0.5673 67 **0.6409 62
**0.7203 73 **0.6855 68 **0.6531 63
**0.6200 74 **0.7683 69 **0.4352 64
**0.5851 87 **0.6937 81 **0.4875 75

صعوبات تتعلق اناه
الرياضيات يف املرحلة
االبتدا ية

**0.3502 88 **0.5101 82 **0.5851 76
**0.5189 89 **0.5934 83 **0.7324 77
**0.5816 90 **0.5339 84 **0.6404 78
**0.7798 85 **0.6893 79
**0.7744 86 **0.7425 80

** دالة عند مستوك 0.01
حتليل نتا الدراسة ومناقشت ا وتفسريها:سيتم يف هذا اجلاء عرض نتا
الدراسة وحتليل ا ومناقشت ا وتفسريها
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نتيجة السؤال األول الذي ينص على ما يل :
 -1مـــا الصـــعوبات الـــت توااـــف الطـــالب معلمــ الرياضـــيات باملرحلـــة
االبتدا ية أثناء تنفيذ برنام الرتبية امليدانية من وا ة نظرهم؟
لإلاابــة عــن الســؤال الســابق مت حســاب التكــرارات والنســب املئويــة
واملتوسطات احلسابية واالحنراهات املعيارية للعبارات الت متثل الصعوبات يف
كل جمال من ا االت الثمانية وللمجال ككل وهيما يأت عرض ذلك:
أوالظ – الصعوبات املتعل ة باجلانب اإلداري:
ادول()4التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراهات املعيارية إلاابات
عينة الدراسة حول الصعوبات الت تتعلق باجلانب اإلداري
م

الصعوبة

كبرية
اداظ

1
2

عدم معرهة املتدرب ملدارس ت 14
التدريب امليدان مسب اظ

13

20

8

اداظ
5

8.3 13.3 33.3 21.7 23.3 %

اقتصار مدارس التدريب على ت 15
مدارس معينة

كبرية متوسطة ضعيفة

ضعيفة

27

7

6

5

10.0 11.7 45.0 25.0 %

عدم إتاحة الفرصة للمتدرب ت 16

14

12

7

11

3
الختيار مدرسة التدريب
عدم إتاحة الفرصة
13 9
ت 11 10 17
للمتدرب؛ الختيار مميلٍ يف
4
معف
وصص الرياضيات يكون
21.7 15.0 18.3 16.7 28.3 %
يف املدرسة نفس ا
10 8
عدم إتاحة الفرصة للمتدرب ت 12 14 16
5
الختيار املشر
16.7 13.3 20.0 23.3 26.7 %
18.3 11.7 20.0 23.3 26.7 %

عدم تاويد املتدرب بدليل ت 30
6

يوضؤ وااباتف ومسؤولياتف
وح وقف أثناء التدريب امليدان

9

12

20.0 15.0 50.0 %

5

4

8.3

6.7

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

3 1.22 3.38
2 1.20 3.68
6 1.45 3.28
7 1.53 3.15
5 1.43 3.30
1 1.29 3.93
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م

الصعوبة

كبرية
اداظ

اقتصار التدريب على فخر ت 12
7

كبرية متوسطة ضعيفة
12

15

10

ضعيفة
اداظ

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

11

هصل دراس يف برنام
اإلعداد وعدم توميعف على 18.3 16.7 25.0 20.0 20.0 %

8 1.39 3.07

الفصول الدراسية
8
9

دراسة املتدرب مل ررات أثناء ت 15
التدريب امليدان

10

22

7

6

10.0 11.7 36.7 16.7 25.0 %

مواعيد امل ررات تتعارض مع ت
مواعيد التدريب امليدان

6

10

17

13

12

20.7 22.4 29.3 17.2 10.3 %

املتوسط العام للمجال

3.35

1.26

4

2.74

1.26

9

3.32

مــن اجلــدول ( )4يالحــ أن متوســط الصــعوبات الــت توااــف الطــالب
املعلمني يف ا ال(اجلانب) اإلداري بلع ( )3.32وبناء على ذلك ميكـن وصـ
صعوبات هـذا ا ـال بأن ـا متوسـطة وميكـن يف ضـوء هـذه النتيجـة ال ـول بـأن
اإلاراءات اإلدارية املتبعة يف عملية وطيط وتنظيم برنام الرتبية امليدانيـة هي ـا
ثم هةن ا ااة إىل مرااعة وتعديل
قصور إىل حد ما؛ ومن َّ
وأشد هذه الصعوبات كمـا يف اجلـدول ( )4الصـعوبة املتعل ـة بعـدم تاويـد
املتدرب بدليل يوضؤ وااباتف ومسـؤولياتف وح وقـف أثنـاء التـدريب امليـدان ؛
هعلى الرنم من أن هناك دليالظ إارا يـاظ معـداظ مـن قبـل وحـدة الرتبيـة امليدانيـة
يفــرتض تاويــد الطالــب املعلــم بــف عنــد تواي ــف للمدرســة؛ إال أن هنــاك عــدة
احتماالت لواود هذه الصعوبة؛ إما ألنف ال يتم توميع هـذا الـدليل هعليـاظ مـن
قبل وحدة الرتبية امليدانية أثناء توايـف الطـالب املعلمـني للمـدارس؛ أو ألن ـم
يرون أن املعلومات الت يتضمن ا الدليل نري كاهية أو ألن م ال يراعون هلذا
الدليل وال يولونف أهمية
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من الصعوبات الت ااءت بدراة كبرية يف هـذا ا ـال الصـعوبة املتعل ـة
باقتصار مدارس التدريب على مدارس معينة؛ ولطاملا عانى الطالب مـن هـذه
املشكلة؛ ويعود السبب يف ذلك إىل أن مدينة الرياض كـبرية اـدظا وكـثري مـن
الطالب املعلمني يسكنون يف أحياء بعيدة عن م ر الكلية وبالتال هةن م يرون
بأن يتم تواي م ملدارس تكـون قريبـة مـن منـامهلم أو األحيـاء الـت يسـكنون
هي ا؛ ولكن هذا ال يتح ق نالبظا إذ إنف يتم عادة توايف الطـالب إىل مـدارس
معينــة ونالبـظا تكــون قريبــة مــن الكليــة والســبب يف اختيــار مــدارس معينــة
قريبة من الكلية يعـود يف معظـم األحيـان إىل أن عضـو هيئـة التـدريك املشـر
ـم كــون مدرســة
علــى الطــالب لديــف نالبـظا اــدول دراسـ يف الكليــة ومــن ثـ َّ
التدريب قريبة من الكلية يتيؤ لف ميارة املدرسة والعودة للكلية ألداء حماضـراتف
وأعمالف األخرك أو العكك أداء ا اضرات يف الكلية ثم ميـارة املدرسـة بعـد
ذلك حسب اداول الطالب املعلمني يف املدرسة كما أن هنـاك أسـبابظا أخـرك
لالقتصار على مدارس معينة ومن ا واود معلم متعاون متميا يف املدرسة أو مدير
متميا؛ مما جيعل املشر يتمسك ب ذه املدرسـة لعـدة هصـول دراسـية؛ وبالتـال ال
يتم التوسع يف مدارس التدريب امليدان ؛ ومن األسباب أيضظا عدم ترحيـب بعـا
املدارس بطالب الرتبية امليدانية أو عدم ت يئة املناف املناسب هلم ألداء برنام الرتبيـة
امليدانية أو تكلي الطالب املعلمني بأعمال إدارية كثرية اداظ مما ال يتيؤ هلم أداء
ال نــام بشــكل ايــد وأخــرياظ هــةن مــن أســباب هــذه النتيجــة أن بعــا الطــالب
املعلمني يكـون ال يـاال لـدي م م ـرر أو م ـرران مـع الرتبيـة امليدانيـة وبالتـال هـةن
واود الطالب املعلم يف مدرسة قريبة من الكلية يتيؤ لف الذهاب للكلية بسـرعة بعـد
انت اء ادولف الدراس وعدم التأخر عن ا اضرات
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وتتفق هذه النتيجة عموماظ مع نتا دراسة عراق ( )2011الت أوضـحل
أن مــن املشــكالت املتعل ــة ب نــام الرتبيــة امليدانيــة عــدم واــود اســرتاتيجية
واضــحة للرتبيــة امليدانيــة حيــإ ينت ــل الطــالب بشــكل مفــاا مــن قاعــات
الدراســة يف امل ــررات النظريــة إىل مــدارس التطبيــق امليــدان دون مت يــد مســبق
للطالب بأهمية هذه املرحلة وتوضـيؤ األدوار والواابـات واملسـؤوليات الـت
علــى الطــالب وكــذلك تعــريف م ــوق م كمــا تتفــق مــع مــا أشــار إليــف
اروتينبور( )Grootenboer,2006من أن الرتبية امليدانية تتم بشكل نري منظم
ثانياظ  -الصعوبات املتعل ة باملدرسة املتعاونة:
ادول ()5التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراهات املعيارية
إلاابات عينة الدراسة حول الصعوبات الت تتعلق باملدرسة املتعاونة
م

الصعوبة

كبرية
اداظ

عدم تاويد املتدرب ا طط ت 14
1

يوضؤ املوقع اجلغرايف
للمدرسة

2

عدم واود معمل
3

للرياضيات ونرهة مصادر
التعلم
عدم توهر مرااع علمية

 4للرياضيات و ر تدريس ا يف
املدرسة
5
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عدم وصيص نرهة جم اة
الاتماعات املشر مع

11

14

15

اداظ
6

10.0 25.0 23.3 18.3 23.3 %

بعد املدرسة عن م ر إقامة ت 25
املتدرب

كبرية متوسطة ضعيفة

ضعيفة

17

6

7

5

8.3 11.7 10.0 28.3 41.7 %
ت 23

14

11

8

ت 24

18

10

16.7 30.0 40.0 %
ت 21

11

14

3.83

1.32

5

3.73

1.29

6

6

10.0 3.3
12

3.20

1.33

9

4

6.7 13.3 18.3 23.3 38.3 %
2

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

2

3.3 20.0 23.3 18.3 35.0 %

3.87

3.62

1.27

1.25
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3

7

م

الصعوبة

كبرية
اداظ

كبرية متوسطة ضعيفة

ضعيفة
اداظ

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

املتدربني قبل وبعد الايارات
الصفية
6

الكثاهة الاا دة ألعدد الطالب ت 22
يف الفصل

12

13

7

6

10.0 11.7 21.7 20.0 36.7 %

عدم تأمني األدوات

ت 29

12

5

9

3.62

1.35

7

5

األساسية :دليل املعلم دهرت
7

إعداد الدروس أقالم
السبورة كمبيوتر داتا شو

20.0 48.3 %

8.3

8.3 15.0

3.85

1.39

4

أآلت التصوير
عدم توهر الوسا ل التعليمية ت 25
8

الالممة لتدريك م ررات
الرياضيات

9

18

8

7

2

3.3 11.7 13.3 30.0 41.7 %
ت 34

8

8

عدم واود إنرتنل يف الفصول 13.3 13.3 56.7 %

5

5

8.3

8.3

3.95

4.02

1.16

1.35

2

1

10.0 11.7 21.7 20.0 36.7 %
املتوسط العام للمجال

3.74

من اجلدول( )5يالح أن متوسـط الصـعوبات املتعل ـة باملدرسـة املتعاونـة
بلع ( )3.74وبالتال ميكن وص صعوبات هذا ا ـال بأن ـا كـبرية ويتضـؤ
مــن نتيجــة الصــعوبات املتعل ــة ب ــذا ا ــال أن كــثريظا مــن األدوات والوســا ل
والت نيات التعليمية اخلاصة بتـدريك الرياضـيات نـري متـوهرة بدراـة كاهيـة يف
املدارس املتعاونة
وتتفق هذه النتيجة مع نتا دراسة احلرب واملعثم( )2013الت أوضحل
أن مــن مشــكالت تعلــيم الرياضــيات قلــة تــواهر الوســا ل التعليميــة الالممــة
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بتـدريك الرياضـيات وقلـة

لتدريك الرياضيات وعدم تواهر معمل خـا
اإلمكانات املادية املتاحة للمدرسة
ثالثظا -الصعوبات املتعل ة بةدارة املدرسة املتعاونة:

ادول ( )6التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراهات املعيارية
إلاابات عينة الدراسة حول الصعوبات الت تتعلق بةدارة املدرسة املتعاونة
م

الصعوبة

كبرية
اداظ

1

عدم رنبة مدير املدرسة يف ت
واود متدربني يف املدرسة

8

2

الت يرنب يف تدريس ا
3

الرياضيات
4

تكلي املتدرب ا ررات

لطالب الرتبية امليدانية
تكلي املتدرب بأعمال
إدارية ليسل ضمن م امف
ومسؤولياتف
8

114

ت 19

2

وضع معظم حصص

انتظار يتجاوم العدد ا دد

التمييا بني املعلم الرمس

17

7

8

9

ت 19

9
15.0
7

5

25

ت 25

5

8.3 41.7 %
ت 12

6

7

12

ت 20

6

10

3.55

1.38

1

3.33

1.63

3

18

30.5 18.6 20.3 10.2 20.3 %
6

2.75

1.74

9

12

20.0 18.3 11.7
11

3.07

1.61

8

6

10.3 17.2 12.1 27.6 32.8 %
11

3.45

1.28

2

16

41.7 8.3
10

2.42

1.40

11

6

26.7 15.0 13.3 15.0 30.0 %

16

تكلي املتدرب صص

7

9

أخرك نري الرياضيات

اليوم الدراس
6

14

3.3 31.7 %

 5الرياضيات يف اجلدول يف فخر

20

10.0 11.7 28.3 23.3 26.7 %

تكلي املتدرب بتدريك أكثر ت 18
من م ررين من م ررات

6

9

16

اداظ

33.9 27.1 15.3 10.2 13.6 %

عدم إتاحة الفرصة للمتدرب ت 16
الختيار الص أو الصفو

كبرية متوسطة ضعيفة

ضعيفة

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

17

2.71
3.10

1.51
1.66
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10
7

الصعوبة

م

كبرية
اداظ

باملدرسة واملتدرب

كبرية متوسطة ضعيفة

ضعيفة
اداظ

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

28.8 10.2 16.9 10.2 33.9 %

ضع االهتمام بتحفيا

ت 16

10

13

10

11

املتدربني معنوياظ من خالل
9

منح م هدايا أو اوا ا
ت ديرية :دروع ش ادات

18.3 16.7 21.7 16.7 26.7 %

3.17

1.46

4

ت دير اإلشادة ب م أمام
املعلمني واملشر
قلة ميارة املتدرب داخل
الص

ت 11

11

22

9

7

وتاويده ببعا

التواي ات واإلرشادات حول
10

أدا ف يف تدريك
الرياضيات(تعايا اوانب

11.7 15.0 36.7 18.3 18.3 %

3.17

1.24

4

ال وة وحتسني اوانب
الضع )
11

عدم تعري املتدرب بأنظمة ت 14

11

15

9

11

املدرسة وتعليمات ا ولوا ح ا 18.3 15.0 25.0 18.3 23.3 %
املتوسط العام للمجال

3.13

1.42

6

3.08

مـــن اجلـــدول( )6يالحــ أن متوســـط الصـــعوبات املتعل ـــة اجـــال إدارة
املدرسة املتعاونة بلع()3.08؛ وبالتال ميكن وص صعوبات هذا ا ال بأن ـا
متوســطة ويالحـ أنــف يــأت يف م دمــة هــذه الصــعوبات كمــا يــرك أهــراد عينــة
الدراسة عدم تنظيم ادول حصص الرياضيات بشكل مناسـب؛ حيـإ يضـع
بعا املديرين حصص الرياضيات يف فخر اليوم الدراس كاحلصة اخلامسـة أو
السادسة؛ مما يؤثر على قدرة الطالب على اسـتيعاب الـدرس؛ هعنـدما تكـون
حصة الرياضيات متأخرة هةن استعدادات الطالب الذهنية وقدرتف على الرتكيا
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تكون أقل مما لو كانل حصة الرياضيات يف وقـل مبكـر مـن اليـوم الدراسـ
وترتبط الصعوبة الثانية واملتعل ة بعدم إتاحة الفرصة للمتدرب الختيار الص
أو الصــفو الــت يرنــب يف تدريســ ا بالصــعوبة الســاب ة  -تنظــيم اجلــدول
الدراس  -هبعا مديري املدارس يستفيد من واود متـدربني يف املدرسـة حلـل
مشكالت ادول املدرسة بشكل عام أو تعويا مـا قـد يكـون يف املدرسـة مـن
ن ص يف أعداد املعلمني وعدم مراعاة املـديرين للجوانـب الفنيـة واألوقـات
املال مة لتدريك الرياضيات عند تنظيم اجلدول
مــن الصــعوبات املتعل ــة ب ــذا ا ــال تكلي ـ مــديري املــدارس الطــالب
املعلمــني اايــد مــن حصــص االنتظــار أو بعــا األعمــال اإلداريــة؛ وعــدم
االهتمام باجلوانب الفنية للطالب املعلـم كايارتـف يف الصـ أو تاويـده بـبعا
التواي ــات؛ وقــد يراــع الســبب يف هــذه اجلا يــة إىل اعتم ـاد مــدير املدرســة
بشكل كبري على املشـر األكـادمي للطالـب املعلـم الـذي يـاوره مـن الكليـة
واقتصار دور املدير على بعا اجلوانب اإلدارية للمتدرب
رابعظا -الصعوبات املتعل ة باملعلم املتعاون:
ادول ( )7التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراهات املعيارية
إلاابات عينة الدراسة حول الصعوبات الت تتعلق باملعلم املتعاون
الصعوبة

م

كبرية
اداظ

قلة عدد حصص مشاهدة ت 10
1

املتدرب للمعلم املتعاون يف
بداية الفصل الدراس

2

116

18

21

35.0 30.0 16.7 %

عدم تاويد املتدرب خبطط ت 10
التوميع الامل مل ررات

كبرية متوسطة ضعيفة

20

10

3

ضعيفة
اداظ
8

13.3 5.0
11

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

9

15.0 18.3 16.7 33.3 16.7 %

3.32

3.18

1.21

1.33

الصعوبات الت توااف الطالب معلم الرياضيات يف املرحلة االبتدا ية أثناء تنفيذ برنام الرتبية
امليدانية وتصور م رتح لتطويره
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6

7

م

الصعوبة

كبرية
اداظ

كبرية متوسطة ضعيفة

ضعيفة
اداظ

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

الرياضيات
عدم تاويد املتدرب بنماذ ،ت 13
3

خلطط دروس رياضيات
(حتاضري الدروس)

10.0 10.0 25.0 33.3 21.7 %

عدم تعري املتدرب بالت ويم ت 18
4

املستمر يف مادة الرياضيات
وتوضيؤ فلياتف

التعليمية
6
7

12

16

عدم قدرة املعلم املتعاون على ت 15
تطوير أداء املتدرب

15

14

9

6

10.2 15.3 23.7 25.4 25.4 %

من املادة العلمية مل ررات
الرياضيات

5

8.5 20.3 %

ضع معرهة املعلم املتعاون ت 12
9

12

10

5

8.5 16.9 20.3 27.1 27.1 %

ضع متكن املعلم املتعاون ت 12
8

19

7

6

15

16

22

3.47

1.29

1

3.41

1.30

4

2.85

1.39

9

10

لنظريات تعليم وتعلم
الرياضيات و ر

3.35

1.30

5

11

18.6 27.1 25.4
9

3.45

1.41

3

7

11.7 11.7 31.7 20.0 25.0 %

ضع متابعة املعلم املتعاون ت 16
للمتدرب

15

12

6

3.47

1.23

1

9

15.0 10.0 20.0 25.0 30.0 %

ضع تدريب املتدرب على ت 15
 5است دام اليدويات والوسا ل

20

15

6

6

16.9 15.3 37.3 10.2 20.3 %

3.02

1.33

8

واسرتاتيجيات تدريس ا
10

املعلم املتعاون نري مت صص ت
يف الرياضيات

5

8.3 %

5
8.3

املتوسط العام للمجال

12

7

31

51.7 11.7 20.0

2.10

1.35

10

3.16
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مــن اجلــدول( )7يالحــ أن متوســط الصــعوبات املتعل ــة اجــال املعلــم
املتعــاون بلــع ( )3.16؛ وبالتــال ميكــن وص ـ صــعوبات هــذا ا ــال بأن ــا
متوسطة وعلـى الـرنم مـن أن املعلـم املتعـاون يعـد مـن أهـم األ ـرا املعنيـة
بالرتبية امليدانية وت ع عليـف مسـؤولية كـبرية يف تطـوير مسـتوك أداء املتـدرب
إال أن هناك قصوراظ إىل حد ما يف هذا اجلانب كما يتضـؤ مـن النتيجـة وقـد
يكون السـبب يف ذلـك اعت ـاد بعـا املعلمـني املتعـاونني بـأن املتـدرب يتحمـل
املسؤولية كاملة سواء هيما يتعلق بت طيط الدروس وإعـداد األدوات التعليميـة
واســتعماهلا وأدوات الت ــويم وأســاليبف ونريهــا مــن امل مــات التعليميــة مــن
اانب فخر هةن بعـا املعلمـني املتعـاونني يعتـ ون واـود متـدرب يف املدرسـة
هرصة لت فيا العبء التدريس وبالتال هةن م يت لون عـن كـل مـا يتعلـق
بتدريك الص أو الصفو الت أسندت للمتـدرب وقـد يكـون مـن أسـباب
قصــور دور املعلــم املتعــاون دــاه املتــدرب عــدم قناعــة بعــا املعلمــني بــبعا
األساليب أو االسرتاتيجيات احلديثة اخلاصة بتعليم وتعلـم الرياضـات أو عـدم
معــرهت م ب ــا وعــدم رنبــت م يف تو يف ــا وتطبي ــا ويــدعم هــذا التفســري مــا
أشارت إليف دراسة ()Cavanagh & Prescott, 2007من أن املعلمني املتعـاونني
املشــرهني علــى الطــالب املعلمــني يســت دمون الطــر الت ليديــة ويــرون أن
االداهات احلديثة ال ميكن استعماهلا إال مـع الطـالب ذوي التحصـيل املرتفـع
وأخريظا ه د يكون من أسباب هذه النتيجة عـدم مبـادرة املتـدرب بسـؤال املعلـم
املتعاون ومناقشـتف حـول بعـا اجلوانـب املتعل ـة بتعلـيم وتعلـم الرياضـيات؛
ال على عدم حااـة املتـدرب ألي
وبالتال هةن املعلم املتعاون قد يعت ذلك دلي ظ
مساعدة أو مساندة مـن قبـل املعلـم املتعـاون وقـد يـرك املعلـم املتعـاون أن يف
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ال يف عمـــل
مبادرتــف لت ـــديم التواي ــات واإلرشـــادات للمتـــدرب يعــد تـــدخ ظ
املتــدرب أو أن ذلــك قــد يــؤدي إىل إحــرا ،املتــدرب وشــعوره بــالن ص ويــرك
الباحإ أن هذه املعت دات الت قد تكون لدك املعلم املتعاون ال تتفق مع الدور
املطلوب منف داه املتدرب
خامسظا -الصعوب ات املتعل ة باإلعداد العلم للمتدرب:
ادول رقم ( )8التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراهات املعيارية
إلاابات عينة الدراسة حول الصعوبات الت تتعلق باإلعداد العلم للمتدرب
م

الصعوبة

كبرية
اداظ

ضع ارتباط م ررات
1

ت 27

كبرية متوسطة ضعيفة
12

11

4

ضعيفة
اداظ
6

الرياضيات الت تدرس يف
الكلية اناه الرياضيات يف 18.3 20.0 45.0 %

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

10.0 6.7

3.83

1.34

1

املرحلة االبتدا ية
م ررات الرياضيات الت ت دم ت 17
 2يف الكلية نري كاهية للتمكن من
املعار الرياضية بشكل ايد
م ررات ر تدريك
3

8

15

7

13

21.7 11.7 25.0 13.3 28.3 %
ت

8

17

15

5

14

الرياضيات نري كاهية؛
الكتساب م ارات تدريك

25.4 28.8 13.6 %

3.15

1.51

4

23.7 8.5

3.00

1.38

9

الرياضيات
تركا م ررات ر تدريك ت 13
4

الرياضيات على اجلوانب
النظرية
ضع اهتمام م ررات ر

 5تدريك الرياضيات باليدويات
ووسا ل تعليم الرياضيات

13

21

6

6

10.2 10.2 35.6 22.0 22.0 %
ت 11

15

15

9

3.36

1.23

2

10

16.7 15.0 25.0 25.0 18.3 %

3.13

1.35
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الصعوبة

م

كبرية
اداظ

ضع اهتمام م ررات ر
 6تدريك الرياضيات بالتدريك
املصغر
قلة عدد مرات مشاهدة
7

ت

كبرية متوسطة ضعيفة

9

8

29

50.0 13.8 15.5 %
ت

9

15

16

4

ضعيفة
اداظ
8

13.8 6.9
11

3.10

1.18

6

8

حصص رياضيات أثناء دراسة
م ررات ر تدريك

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

13.6 18.6 27.1 25.4 15.3 %

3.10

1.27

6

الرياضيات
اختال

ر واسرتاتيجيات ت

6

15

20

11

8

تدريك الرياضيات الت
8

تتضمن ا م ررات ر تدريك
الرياضيات عن الطر

13.3 18.3 33.3 25.0 10.0 %

3.00

1.18

9

واالسرتاتيجيات امل رتحة يف
دليل املعلم
م ررات ر تدريك
9

ت 12

12

17

14

5

الرياضيات ال متيا بني تدريك
الرياضيات لصفو املرحلة 8.3 23.3 28.3 20.0 20.0 %

3.20

1.25

3

الدنيا وصفو املرحلة العليا
ضع اهتمام م ررات ر
تدريك الرياضيات

ت

6

20

16

9

9

15.0 15.0 26.7 33.3 10.0 %

باالسرتاتيجيات واألساليب
10

املناسبة لتدريك الرياضيات
لبعا هئات الطالب:

3.08
25.4 28.8 13.6 %

1.23

23.7 8.5

املوهوبني  -املتأخرين دراسياظ
يف الرياضيات
املتوسط العام للمجال
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3.20

الصعوبات الت توااف الطالب معلم الرياضيات يف املرحلة االبتدا ية أثناء تنفيذ برنام الرتبية
امليدانية وتصور م رتح لتطويره
د ناعم بن حممد العمري

8

مــن اجلــدول( )8يالح ـ أن متوســط الصــعوبات املتعل ــة اجــال اإلعــداد
العلمــ للمتـــدرب بلـــع( )3.20وبالتـــال هــةن صـــعوبات هـــذا ا ـــال تعـــد
متوسطة ويتضؤ من النتيجة أن هناك هجوة بني امل ررات الت يدرس ا الطالب
يف الكليــة ســـواء كانــل هـــذه امل ـــررات يف اجلانــب الت صصــ أو اجلانـــب
الرتبوي وبني امل ررات الت يدرس ا يف املدرسة ومتطلبات تدريس ا؛ ولعل
هذه من أشد الصعوبات تـأثرياظ يف أداء الطـالب املعلمـني إذ إن متكـن الطالـب
املعلــم مــن املــادة العلميــة لــف تــأث ئري كــب ئري يف أدا ــف وقدرتــف علــى ت ــديم املــادة
للطالب وتوضيح ا هلم بشكل ايـد كمـا أن إملـام الطالـب املعلـم باجلوانـب
الرتبوية يساعده على اختيار الطر واالسـرتاتيجيات املال مـة لت ـديم املفـاهيم
والتعميمــات الرياضــية وعرضــ ا باألســلوب املناســب واســتعمال األدوات
والوســا ل التعليميــة املناســبة وعلــى الــرنم مــن كثــرة امل ــررات الــت يدرسـ ا
الطالــب خاصــة يف اجلانــب الت صصـ (مــواد الرياضــيات) يف الكليــة إال أن
حمتــوك هــذه امل ــررات ال يــرتبط بشــكل مباشــر احتــوك منــاه الرياضــيات يف
املرحلــة االبتدا يــة؛ هالطالــب يــدرس يف الكليــة م ــررات كــثرية كالتفاضــل
والتكامل واجلـ اخلطـ والامـر والتحليـل الرياضـ الـت ال يـرتبط حمتواهـا
بشــكل مباشــر انــاه الرياضــيات خاصــة يف املرحلــة االبتدا يــة ومــع أهميــة
دراســة الطالــب ملثــل هــذه امل ــررات ملــا هلــا مــن دور يف تعميــق معرهــة الطالــب
الرياضــية وتوســيع مداركــف؛ إال أنــف جيــب أن يكــون ضــمن م ــررات اإلعــداد
الت صص م ررات تتناول املفاهيم واألهكار الرياضية الت تتضمن ا منـاه
الرياضـــيات يف املرحلـــة االبتدا يـــة؛ همـــن خـــالل خــ ة الباحـــإ يف تـــدريك
م ررات ر تدريك الرياضيات للطالب املعلمني يالح ضـع كـثري مـن
الطالب يف بعا املفاهيم وامل ـارات الرياضـية كمفـاهيم الكسـور االعتياديـة
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والعشــرية وامل ــارات اخلاصــة بالعمليــات علــى الكســور وباملثــل بالنســبة
ملفاهيم النسبة والتناسب والنسبة املئوية وكذلك املفـاهيم املتعل ـة باملسـاحات
واحلجــوم ونريهــا مــن املفــاهيم الرياضــية علــى الــرنم مــن أن ــم قــد وصــلوا
للمســتويني الســادس والســابع يف الكليــة أي أن ــم قــد أكملــوا دراســة معظــم
م ررات الرياضيات يف اجلانب الت صص
وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع نتــــا دراســــت ( )Zevenbergen,2005و
ريان( )2008حيإ أكـدت نتـا الدراسـتني أن لإلعـداد العلمـ للمتـدرب
سواء يف اجلانب الت صص أو اجلانب الرتبـوي تـأثريات كـبرية يف أداء الطالـب
املعلم أثناء الرتبية امليدانية
سادسظا -الصعوبات املتعل ة باملتدرب نفسف:
ادول()9التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراهات املعيارية
إلاابات عينة الدراسة حول الصعوبات الت تتعلق باملتدرب نفسف
م

الصعوبة

كبرية
اداظ

1
2

4

عدم الرنبة يف م نة تعليم ت
الرياضيات
6.7 %
3

ضع محاس املتدرب أثناء ت
حصص الرياضيات
5.0 %
2

كبرية متوسطة ضعيفة
5
8.3
5
8.3

اداظ
26

43.3 25.0 16.7
9

15

28

46.7 25.0 15.0
14

20

23

2.10

1.24

7

2.00

1.19

8

1.98

1.00

9

1.36

4

1.10

5

عدم التمكن من املادة العلمية ت
3
الرياضية
38.3 33.3 23.3 1.7 3.3 %
21 7
18
7
عدم الرنبة يف حضور املشر ت 6
 4األكادمي احلصص الت أقوم
2.49
35.6 11.9 30.5 11.9 10.2 %
بتدريس ا
14 16 22
5
عدم الرنبة يف حضور املعلم ت 3
 5املتعاون احلصص الت أقوم
2.45
23.3 26.7 36.7 8.3 5.0 %
بتدريس ا
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1

10

15

ضعيفة

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

الصعوبات الت توااف الطالب معلم الرياضيات يف املرحلة االبتدا ية أثناء تنفيذ برنام الرتبية
امليدانية وتصور م رتح لتطويره
د ناعم بن حممد العمري

م

الصعوبة

كبرية
اداظ

عدم الرنبة يف حضور مدير ت
6

املدرسة احلصص الت أقوم
بتدريس ا

7
8

اخلو من الرسوب يف
9

امل ررات املصاحبة للرتبية
امليدانية

10

3

1

1.7 %

صعوبة التعامل مع الطالب

ت

3

4

5.0

6.7

3

17

2

3.3 %

5.0

ت 14

13

16

11

18

34

56.7 30.0
17

21

35.0 28.3 28.3
10

16.9 22.0 23.7 %

ال لق من الرسوب يف املعدل ت 18
الرتاكم

8

22

11

اداظ

26.7 18.3 36.7 13.3 5.0 %

الشعور بالرهبة عند مواا ة ت
الطالب

كبرية متوسطة ضعيفة

ضعيفة

9

4

13

21.7 15.0 15.0 18.3 30.0 %
املتوسط العام للمجال

2.52

1.17

3

1.65

0.94

10

2.13

1.07

6

18

30.5 6.8
9

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

3.02

3.20

1.58

1.55

2

1

2.35

من اجلدول ( )9يالح أن متوسـط الصـعوبات املتعل ـة باملتـدرب نفسـف
بلع()2.35؛ وبالتال ميكن وص صعوبات هـذا ا ـال بأن ـا ضـعيفة أي أن
العبارات الواردة يف هذا ا ال ال تشكل يف اإلاال صعوبات للطالب املعلـم
وميكن إرااع السبب يف هذه النتيجة إىل أن املتدربني يشعرون بأن ليك لـدي م
قصور أو ن ص يف كـثري مـن اجلوانـب وعلـى الـرنم مـن أن الشـعور بالث ـة يف
النفك يعد من األمور اإلجيابية يف الش ص؛ إال أن الت ويم الذات يتطلـب أن
تتجلــى املوضــوعية هــيمن ي ــوم بعمليــة الت ــويم ولعــل عــدم إدراك بعــا
الطالب املعلمني ألهمية الت ويم الذات هو السبب يف هذه النتيجة ويدعم هذا
التفســري مــا أوضــحتف دراســة الش ـ ري( )2009مــن أن الطــالب املعلمــني نــري
متعودين على مثل هذا النوع مـن الت ـويم مـن املالحظـات املتعل ـة بصـعوبات
جملة العلوم الرتبوية
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ه ذا ا ال الصعوبة املتعل ـة خبـو بعـا الطـالب املعلمـني مـن الرسـوب يف
املعدل الرتاكم ؛ وهذا يتطلـب وقفـة حيـإ إن بعـا الطـالب املعلمـني قـد
أن ى ايع امل ررات الدراسـية وال يـاال راسـبظا يف املعـدل الرتاكمـ أي أن
معدلف أقل من  2من أصل  5؛ ه و ي ع حتـل ضـغوط نفسـية وينظـر للرتبيـة
امليدانية بأن ـا سـو تسـاعده علـى رهـع معدلـف الرتاكمـ ومـن ثـم الت ـر،
وميكن أن يثـار هنـا تسـاؤلئ حـول قـدرة الطالـب املعلـم املت ـر ،ب ـذا املسـتوك
املتــدن علــى التــدريك بكفــاءة وهاعليــة والتــأثري الــذي ســيحدثف يف البــف
مست بالظ
سابعظا -الصعوبات املتعل ة باملشر األكادمي :
ادول ( )10التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراهات املعيارية
إلاابات عينة الدراسة حول الصعوبات الت تتعلق باملشر األكادمي
م

الصعوبة

كبرية
اداظ

1
2
3
4
5
6

124

تأخر معرهة املتدرب للمشر
األكادمي
تأخر الايارة األوىل للمشر
األكادمي
قلة عدد ميارات املشر
األكادمي
قلة الوقل الذي ي ضيف

ت 12

كبرية متوسطة ضعيفة
9

15

12

ضعيفة
اداظ
12

20.0 20.0 25.0 15.0 20.0 %
ت 12

9

16

12

10

16.9 20.3 27.1 15.3 20.3 %
ت 10

7

11

13

19

31.7 21.7 18.3 11.7 16.7 %
ت

8

10

16

9

16

املشر األكادمي مع املتدرب 27.1 15.3 27.1 16.9 13.6 %
قيام املشر بايارات مفاائة ت 16
دون إشعار مسبق

28.3 11.7 16.7 16.7 26.7 %

تركيا املشر على املالحظات ت 11
والسلبيات ه ط

10

10

7

17

11

12

8

17

28.8 13.6 20.3 18.6 18.6 %

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

2.95

1.41

4

3.02

1.37

1

2.60

1.46

11

2.75

1.38

7

3.02

1.59

1

2.85

1.49

6

الصعوبات الت توااف الطالب معلم الرياضيات يف املرحلة االبتدا ية أثناء تنفيذ برنام الرتبية
امليدانية وتصور م رتح لتطويره
د ناعم بن حممد العمري

م

الصعوبة

كبرية
اداظ

7

ضع اهتمام املشر بةبرام ت 10
اإلجيابيات وتعاياها
عدم تاويد املتدرب

8

باملالحظات و ر تالهي ا
ضع التنسيق بني املشر
واملعلم املتعاون

 10املتدرب وال يتيؤ الفرصة
للمناقشة
ضع اهتمام املشر

ت
ت

باملشكالت الت توااف

15

4

8

7

9

11

13

6

13

12

17

7

الت يع دها املشر مع
تغري وقل االاتماع
األسبوع من حني آلخر
صعوبة التواصل مع املشر
األكادمي

8

9

18

14

ت

5

6

8.3 10.0 %
ت

5

8.5 %

2
3.4

املتوسط العام للمجال

13

24

40.0 20.0 21.7
12

7

2.10

1.31

14

2.60

2.95

1.48

1.40

11

4

17

28.3 13.3 30.0 13.3 15.0 %
12

3.00

1.29

3

20

لوذاية يسرتشد ب ا املتدرب 23.3 11.7 28.3 20.0 16.7 %
8

2.62

1.28

10

29

33.3 21.7 10.0 21.7 13.3 %

عدم تنفيذ املشر لدروس ت 10

املتدربني
14

9

12

19

10

10

48.3 18.3 15.0 11.7 6.7 %

قلة االاتماعات األسبوعية ت
13

5

10

18

11

2.69

1.48

9

16

26.7 18.3 30.0 16.7 8.3 %

ت

املتدرب داخل املدرسة
12

19

16.7 16.7 31.7 20.0 15.0 %

املشر ال يت بل أهكار

11

8

14

8

اداظ

32.2 13.6 23.7 13.6 16.9 %
ت

مكتوبة ومنظمة
9

كبرية متوسطة ضعيفة

ضعيفة

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

33

55.9 11.9 20.3

2.73

1.40

8

2.28

1.34

13

1.97

1.30

15

2.67

مـــن اجلـــدول( )10يالحـ ـ أن متوســـط الصـــعوبات املتعل ـــة باملشـــر
األكــادمي بلــع()2.67؛ وبالتــال ميكــن وص ـ صــعوبات هــذا ا ــال بأن ــا
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متوسطة وبناء على هذه النتيجة ميكن ال ول إااالظ بأن املمارسات اإلشـراهية
على الطالب املعلمني من قبل بعا املشرهني األكادمييني تتم بطري ة ت ليديـة
وأن ا ليسل عملية هادهة نططة ومنظمة هيالح من النتيجة أن تأخر الايـارة
األوىل للمشر متثل أبرم صعوبات هذا ا ال علـى الـرنم مـن أن تعليمـات
تنفيذ ميـارات املشـر للطـالب املعلمـني تؤكـد علـى ضـرورة التـبكري بالايـارة
األوىل الــت ال تتطلــب أن تكــون ميــارة صــفية بــل ميكــن االكتفــاء بايــارة
املدرسة واالاتماع إىل الطـالب املعلمـني ايعـظا وت ـديم بعـا التواي ـات
واإلرشادات هلـم ومسـاعدت م علـى إعـداد خطـط الـدروس اليوميـة وخطـة
توميع امل رر على أسابيع الفصل الدراس وقد يكون السبب يف تأخري الايـارة
مــن قبــل بعــا املشــرهني كثــرة الطــالب املســندين للمشــر ممــا جيعــل الايــارة
األوىل لــبعا الطــالب تــأت متــأخرة نســبياظ أو اعتمــاد املشــر علــى املعلــم
املتعاون الذي يفـرتض أن ي ـدم املسـاعدة والتوايـف للطـالب املعلمـني ويعمـل
على ت يئـة البيئـة املناسـبة هلـم ولعـل النتيجـة السـاب ة تكشـ حااـة الطالـب
املعلم لايارة املشر األكادمي يف بداية برنام الرتبية امليدانية؛ لي دم للطالـب
التواي ات واإلرشادات املناسبة يف الوقل املناسب وتـأت الايـارات املفاائـة
كةحــدك الصــعوبات الــت توااــف الطــالب املعلمــني كمــا يتضــؤ مــن النتيجــة
املتعل ة ب ذا ا ال؛ ويعود السبب يف نتيجة هذه الصعوبة  -كما أشري فنفظا -إىل
عدم وطيط املشـر األكـادمي للايـارات الصـفية بـل إنـف يـتم تنفيـذها نالبـاظ
بطر عشوا ية وضع للعوامل والظرو ا يطـة باملشـر األكـادمي ويـدعم
هـذا التفســري مــا أشـار إليــف اروتينبــور ( )Grootenboer, 2006مــن أن الرتبيــة
امليدانية تتم بشكل نري منظم وأن اإلشرا علي ا نري مال م
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وتتفق هذه النتيجة مع دراسة نيكول و كريسبو ()Nicol & Crespo,2003
الت أوضحل أهمية املمارسات اإلشراهية اجليدة ومن ا الل اءات األسـبوعية
الــت يع ــدها املشــر األكــادمي مــع املتــدربني يف حتســني وتطــوير أدا ــم أثنــاء
الرتبية امليدانية
ثامنظا -الصعوبات املتعل ة اناه الرياضيات يف املرحلة االبتدا ية:
ادول ( )11التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراهات املعيارية إلاابات
عينة الدراسة حول الصعوبات الت تتعلق اناه الرياضيات يف املرحلة االبتدا ية
م

الصعوبة

كبرية
اداظ

ضع وع املتدرب بالفلسفة ت 12
1

الت بنيل علي ا مناه
الرياضيات املطورة

2

ضع معرهة املتدرب
خلطوات التعليم األساسية
امل رتحة لتدريك م ررات
الرياضيات املطورة

كبرية متوسطة ضعيفة
18

17

28.3 30.0 20.0 %
ت

7

17

23

4

ضعيفة
اداظ
9

15.0 6.7
9

احلساب

املعياري

3.33

1.30

3.23

ضع معرهة املتدرب ألنواع ت
(مكونات) املعرهة الرياضية
3.03
3
الت يتكون من ا حمتوك مناه 10.0 20.0 33.3 30.0 6.7 %
الرياضيات

1.09

ضع قدرة املتدرب على ت
 4صيانة أهدا تشمل ا االت
2.80
13.3 23.3 38.3 20.0 5.0 %
امل تلفة لتعلم الرياضيات

1.07

6.7 15.0 38.3 28.3 11.7 %
4

3

12

23

14

12

25

14

3

6

4

8

ضع قدرة املتدرب على ت
است دام االسرتاتيجيات
املناسبة لتدريك كل نوع من 8.3 23.3 41.7 20.0 6.7 %
أنواع املعرهة الرياضية
4

5

18

20

1

4
1.06

12

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

10

5

2.93

1.02
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م

الصعوبة

كبرية
اداظ

ضع قدرة املتدرب على ت
 7است دام اليدويات والوسا ل
وال جميات التعليمية الرياضية
إعداد أدوات ت ويم مناسبة
للتالميذ يف مادة الرياضيات
ضع استيعاب املتدرب

6

11

10

17

18

12

12

10

1

10

18

15

ت 10

6

20

2.73

1.27

12

14

24.1 25.9 31.0 17.2 1.7 %
15

1.31

5

13

22.0 20.3 30.5 16.9 10.2 %

ضع قدرة املتدرب على ت
8

اداظ

ضع قدرة املتدرب على ت
إعداد وسا ل تعليمية
2.95
16.9 20.3 28.8 18.6 15.3 %
للرياضيات
9

6

كبرية متوسطة ضعيفة

ضعيفة

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

2.47

1.10

15

8

للمصطلحات الواردة يف دليل
املعلم :الرتابط الرأس
9

الرتابط األه
التش يص

الت ويم
الت ويم

13.6 25.4 33.9 10.2 16.9 %

2.92

1.26

8

التكويل الت ويم اخلتام
معاجلة خطة تدريك بديلة
أسئلة تعايا
ضع قدرة املتدرب على ت
10

2

9

16

13

18

تنفيذ أاااء درس
الرياضيات :استعد أمثلة

31.0 22.4 27.6 15.5 3.4 %

2.38

1.18

16

تأكد تدرب بشكل صحيؤ
ضع قدرة املتدرب على ت
 11التعامل مع دروس خطة حل
املسألة

22.8 15.8 26.3 22.8 12.3 %

ضع قدرة املتدرب على ت
 12معاجلة مسا ل م ارات التفكري
العليا
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7

13

15

9

13

6

9

13

21

2.86

1.34

9

8

14.0 36.8 22.8 15.8 10.5 %

2.72

1.21
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13

م

الصعوبة

كبرية
اداظ

اخلو من عدم ال درة على ت
13

إكمال موضوعات م رر
الرياضيات وهق اخلطة الامنية

6

14

20

9

اداظ
10

16.9 15.3 33.9 23.7 10.2 %

مستوك بعا املوضوعات ت 11
14

كبرية متوسطة ضعيفة

ضعيفة

12

20

12

2.95

1.22

5

4

الواردة يف م ررات الرياضيات
أعلى من مستوك كثري من

احلساب

املعياري

الرتتيب

دراة املواه ة

املتوسط االحنرا

6.8 20.3 33.9 20.3 18.6 %

3.24

1.18

2

الطالب
ضع قدرة املتدرب على ت
15

ربط الرياضيات با االت
التعليمية األخرك

4

17.2 19.0 43.1 13.8 6.9 %

ضع قدرة املتدرب على ت
16

8

25

11

10

4

11

18

11

15

ربط املفاهيم واألهكار
الرياضية باحلياة العامة

2.74

1.12

11

25.4 18.6 30.5 18.6 6.8 %

2.63

1.24

14

للطالب
املتوسط العام للمجال

2.87

مــن اجلــدول( )11يالحــ أن متوســط صــعوبات ا ــال املتعلــق انــاه
الرياضيات يف املرحلة االبتدا ية بلع( )2.87؛ وبالتال ميكن وص صعوبات
هذا ا ال بأن ا متوسطة وقد يعود السبب يف هذه النتيجـة إىل أن املنـاه الـت
ي وم الطالب املعلمون بتدريس ا ه مناه اديدة ش دت ن لة نوعيـة هيمـا
يتعلق با توك و ر التدريك وأساليب الت ـويم ه ـ تعتمـد بدراـة كـبرية
على املتعلم باعتباره حمور العملية التعليميـة والنظـر للمعلـم علـى أنـف مواـف
ال للمعلومات وه وتل عـن
ومساعد ومرشد للطالب وليك مل نظا وناق ظ
املناه الت كانوا قد درسوها يف مراحل التعليم العام كمـا أن ـم يتعرضـوا
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هلــذه املنــاه و ــر واســرتاتيجيات تدريس ـ ا بشــكل كــا أثنــاء دراســت م
للم ررات الرتبوية يف الكلية خاصة م ررات ـر تـدريك الرياضـيات الـت
يفــرتض أن يــتم مــن خالهلــا تعري ـ الطــالب ب ــذه املنــاه واواذهــا وســطظا
تعليميظا أثناء دراست م مل ررات ر تدريك الرياضيات هتؤخذ من ـا األمثلـة
وتطبق على دروسـ ا االسـرتاتيجيات والطـر والنمـاذ ،التدريسـية امل تلفـة
وتســـتعمل اليـــدويات والوســـا ل وال جميـــات التعليميـــة املناســـبة يف عـــرض
وتوضيؤ املفاهيم واألهكار الواردة هي ا
وتتفق هذه النتيجة مع نتـا دراسـة ))Horsley, 2010الـت أوضـحل أن
 %90مــن الطــالب املعلمــني ذكــروا أن ـم يتل ــوا تعليمـظا وال تــدريباظ لكيفيــة
اســتعمال الكتــب املدرســية واملــواد التعليميــة ويــرون أن هــذا ينــاقا ب ــوة
خ ات التدريب العمل
نتيجة السؤال الثان الذي ينص على ما يل :
 -2ما التصور امل رتح ل نام الرتبية امليدانيـة للطـالب معلمـ الرياضـيات
باملرحلة االبتدا ية يف ضوء الصعوبات الت تواا م؟
لإلاابة عن هـذا السـؤال مت التأمـل يف الصـعوبات الـت توااـف الطـالب
معلمـ الرياضــيات للمرحلــة االبتدا يــة والــت كشــفل عن ــا نتيجــة الســؤال
األول كمـا مت اال ــالع علــى عديــد مــن الدراســات والكتابــات الــت تناولــل
الرتبيــة امليدانيــة وكــذلك اال ــالع علــى دــارب عديــد مــن اجلامعــات ا ليــة
واإلقليمية والعاملية يف تنفيذ برنام الرتبية امليداينة الت ذكر بعض ا يف م دمـة
الدراســة واال ــالع علــى معــايري االعتمــاد األكــادمي لـ ام إعــداد املعلــم
ومن ا معايري جملك اعتمـاد إعـداد املعلمـني ( )CAEPومعـايري ا لـك الـو ل
العتمـــــاد بـــــرام املعلمـــــني ( )NCATEومعـــــايري تـــــدريك الرياضـــــيات
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()Professional Standards for Teaching Mathematics)(NCTM,91
ويف ضــوء ذلــك متَّ إعــداد تصــور ل نــام الرتبيــة امليدانيــة للطــالب معلم ـ
الرياضــيات للمرحلــة االبتدا يــة ثــم َّمت عــرض التصــور علــى جمموعــة مــن
امل تصـــني يف منـــاه و ـــر تـــدريك الرياضـــيات ملحـــق( )3ومتَّ يف ضـــوء
ـم
مالحظــات م وم رتحــات م إاــراء بعــا التعــديالت علــى التصــور ومــن ثـ َّ
إعداد التصور بصورتف الن ا ية وهيما يأت استعراض التصور امل رتح:
ال -منطل ات التصور:
أو ظ
 -1مواكبــة االداهــات الرتبويــة املعاصــرة الــت تؤكــد عل ـى نظــم اجلــودة
واالعتماد ملؤسسات إعـداد املعلـم وبراجم ـا امل تلفـة اـا هي ـا برنـام الرتبيـة
امليدانية
 -2االستفادة من التجارب العاملية يف جمال برام الرتبية امليدانية اؤسسات
إعداد املعلم
 -3االستفادة من البحوث والدراسات الت مت من خالهلا إعداد تصورات
م رتحة لتطوير برنام الرتبية امليدانية
 -4التغلب على املشكالت والصعوبات الت توااف برام الرتبيـة امليدانيـة
ال دون تطويرها واعتمادهـا ومن ـا
يف مؤسسات إعداد املعلم الت ت حا ظ
الصعوبات الت كشفل عن ا نتا الدراسة احلالية
 -5تطوير برنام إلعداد معلم املرحلة االبتدا ية بكلية الرتبية ةامعة امللك
سعود
 -6التكامــل بــني قطــاع ومارة التعليم(اجلامعــات والتعلــيم العــام) يف
وطيط وتنفيذ برام إعداد املعلم وتدريبف
ثانيظا -أهدا التصور:
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 -1إكســاب الطــالب املعلمــني الكفايــات وامل ــارات التدريســية الالممــة
لعمل م كمعلم رياضيات يف جماالت :الت طيط التنفيذ الت ـويم ومـن
أبرم هذه امل ارات ما يأت :
أ -حتديد أهدا الدرس بصورة إارا ية سلوكية
ب -حتليل حمتوك كتب الرياضيات يف املرحلة االبتدا ية إىل أصـنا اخلـ ة
الرياضية :مفاهيم تعميمات م ارات
 -،اختيار الطر واالسرتاتيجيات التدريسية املال مة لتـدريك كـل صـن
من أصنا اخل ة الرياضية
د -الت طيط لتـدريك الرياضـيات يف املسـتويات امل تلفـة :ويـل املـدك
متوسط املدك قصري املدك(وطيط الدروس اليومية)
هـــــ  -إعــــداد األدوات والوســــا ل التعليميــــة وال جميــــات الرياضــــية
واستعماهلا
و -إعـــداد أدوات الت ـــويم املناســـبة بأشـــكاهلا امل تلفـــة مـــن اختبـــارات
وبطاقات املالحظة وسال الت دير وملفات اإلجنام
 -2تنميــة اداهــات إجيابيـــة حنــو م نــة التـــدريك لــدك الطــالب معلمــ
الرياضيات
ال
 -3املشاركة بفاعلية يف احلياة املدرسية وبيئة العمل مست ب ظ
ثالثظا -متطلبات التصور(ضمانات جناح التصور):
الرتبية امليدانية كمـا أشـري سـاب اظ هلـا أ ـرا متعـددة من ـا :اجلامعـة
وحدة الرتبية امليدانية بكلية الرتبية املشر األكادمي مـدير املدرسـة املعلـم
املتعاون الطالب املعلم؛ ولضمان جناح التصور يف حت يق أهداهف؛ هةنف ال بـد
من توهر شروط معينة وال يام بةاراءات حمددة وهيما يأت حتديد الشروط
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واإلاراءات هيما يتعلق بكل ر من أ را الرتبية امليدانية:
أ -اجلامعة:
 -1جيب أن تتضمن امل ررات الدراسية ضمن املكون الرتبـوي يف برنـام
إعداد املعلم مواق تدريسية حية يستفيد من ا الطالب الح ـظا أثنـاء برنـام
الرتبية امليدانية وعدم اقتصار تلك امل ررات على اجلوانب النظريـة الـت قـد
ال ترتبط بشكل كا بالواقع الرتبوي وهـذا يتطلـب إعـادة النظـر يف توصـي
تلك امل ـررات يـإ يـتم إهسـاح ا ـال هي ـا بشـكل كـبري للجوانـب العمليـة
والتطبي ية واالرتباط بالواقع الرتبوي
 -2ميـادة الرتابــط بــني امل ــررات الت صصــية(م ررات الرياضــيات) ضــمن
املكــون الت صص ـ يف برنــام إعــداد املعلــم وبــني م ــررات الرياضــيات يف
املرحلــة الــت ســي وم الطالــب املعلــم بالتــدريك هي ــا بعــد الت ــر (،املرحلــة
االبتدا ية)
 -3إجياد معامل حديثة للتـدريك املصـغر يف مؤسسـات إعـداد املعلم(كليـة
الرتبية)؛ ليتم من خالهلا تدريب الطالب املعلم على تدريك م ـارات صـغرية
حمددة يف ضوء خطة تضمن إكساب الطالب املعلم امل ارات التدريسية
 -4تـــوهري معامـــل للرياضـــيات بكامـــل مكونات ـــا :األدوات الوســـا ل
التعليميــة النمــاذ ،اليــدويات معمــل اجل ـ احلاســبات اآللي ـة اآلالت
احلاســــبة العاديــــة والبيانيــــة الت نيــــات وال جميــــات الرياضــــية اخلامــــات
األولية(الواح خشبية وبالستيكة أدوات قياس :مرت مرت شريط مسـا ر
موامين مسامري م صات مطا ات )
 -5تأســـيك مـــدارس تشـــر علي ـــا كليـــة الرتبيـــة؛ لتكـــون اثابـــة مـــدارس
دريبية(نت ية) تطبق هي ا األهكار والتجارب الرتبوية اخلاصة بةعداد املعلم قبل اخلدمة
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ب  -وحدة الرتبية امليدانية:
 -1تفعيل دور وحدة الرتبية امليدانيـة يـإ تكـون مركـا ـوث مصـغر
يشر إشراهظا تامظا على الرتبية امليدانيـة ويسـ م يف تنظيم ـا واإلعـداد هلـا
ويتــابع أداءهــا ويعمــل علــى ت ــويم نتا ج ــا وهــق من جيــة علميــة دون أن
تكون جمرد اات ادات هردية وممارسات عشوا ية
 -2إعداد دليل للرتبيـة امليدانيـة يوضـؤ أهـداه ا ومباد ـا وأهميت ـا
ومراحل ا وعناصرها وأسك ت ومي ـا وحيتـوي أيضـظا جمموعـة مـن النمـاذ،
اإلارا ية واخلطط التدريسية املناسبة
 -3تصميم بطاقات مالحظة دقي ة واستمارات ت ويم موضوعية أقـرب
إىل الت نني يإ تتضمن بطاقات املالحظة امل ـارات التدريسـية واملؤشـرات
الــت تتح ــق مــن خالهلــا تلــك امل ــارات؛ وأن تشــمل اســتمارات الت ــويم
اســتمارة ت ــويم املشــر األكــادمي للطالــب املعلــم واســتمارة ت ــويم مــدير
املدرسة واستمارة املعلم املتعاون واستمارة ت ويم ذاتية للطالب املعلم
 -4ع د ندوات أو ل اءات ملـديري املـدارس املتعاونـة وللمعلمـني املتعـاونني
لتحديد املسؤوليات وامل ام املتوخاة من م إلجناح برنام الرتبية امليدانية
 -5تــوهري التج يــاات ومســتلامات التــدريب ال ر اســية والت نيــة مــع
إمكانيــة تســجيل هعاليــات التــدريك املصــغر وإعــادة بث ــا علــى موقــع وحــدة
الرتبية امليدانية؛ لتكون متاحة للطالب املعلم على مدار الساعة
 -6إعداد دليل إارا يوضؤ م ام ومسؤوليات كـل مـن املشـر ومـدير
املدرسة واملعلم املتعاون والطالب املعلم
 -7وضـــع أســـك علميـــة الختيـــار املـــدارس املتميـــاة؛ لتكـــون مـــدارس
للتدريب من خالل التنسيق املسبق مع إدارة التعليم
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 -8تاويــد الطــالب املعلمــني بكتــب الرياضــيات للمرحلــة االبتدا يــة قبــل
التواف إىل الرتبية امليدانية يف املدارس
 -9ال يام بايارات دورية ملدارس التدريب؛ ملتابعة عمليـة اإلشـرا علـى
الرتبية امليدانية والوقو على املشكالت الت تواا ا
 -10تشــكيل جلنــة مــن الرتبــويني لتحديــد ودراســة املشــكالت الــت توااــف
الطالب املعلمني أثناء تنفيـذ برنـام الرتبيـة امليدانيـة مـن خـالل ع ـد ل ـاءات
ش ـ رية جلميــع الطــالب املعلمــني والعمــل علــى حل ـ ا لت ـوهري البيئــة املدرســية
املناسبة هلؤالء الطالب
 - ،املشــر األكــادمي  :جيــب أن تتــوهر يف املشــر األكــادمي عــدد مــن
السمات؛ ومن ا:
 -1أن يكــون مــؤهالظ ميتلــك املعــار وامل ــارات الالممــة يف جمــال تطــوير
املعلمـــني واإلشـــرا والت ـــويم وأن يكـــون مت صصــاظ يف ـــر تـــدريك
الرياضيات
 -2قــادرظا علــى تو يــ األســاليب اإلشــراهية احلديثــة اجلماعيــة من ــا
والفرديـــة كـــور العمـــل والل ـــاءات الامريـــة واإلشـــرا اإلكلينيكـــ
(العيادي) وإشرا األقران والـدروس التوضـيحية ونريهـا مـن األسـاليب؛
لت ديم خدمات إشراهية متنوعة حسب احتيااات املتدربني الفردية واجلماعية
 -3ال يام بعـدد كـا مـن الايـارات لكـل الـب ي ـرتح مخـك ميـارات
على األقل يف الفصل الدراس يفضـل أن تكـون الايـارة األوىل إشـراهية ال
يدخل هي ا املشر مع الطالب املعلم الفصل وتكـون يف األسـبوعني األولـني
من توايف الطالب املعلم إىل املدرسة يف م رر الرتبية امليدانية()3
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 -4ت ــديم تغذيــة رااعــة هوريــة للطالــب املعلــم مــن خــالل الل ــاء الــذي
يع ب الايارة الصفية ووصيص سجل لكل الـب معلـم تكتـب هيـف أبـرم
اإلجيابيات والسلبيات ويُضمن التواي ات واإلرشادات الت يتم من خالهلـا
تعايا اإلجيابيات وتاليف السـلبيات علـى أن يـتم تو يـ نتـا الت ـويم يف
حتسني أداء الطالب املعلم وليك لرصد الدراات وإصدار األحكام ه ط
 -5احرتام الطالب املعلمني وحسن معاملت م والعدالة بين م
 -6إعداد خطة بالتنسيق مع مدير املدرسة واملعلم املتعـاون؛ لتنظـيم عمـل
الب الرتبية امليدانية خالل هرتة التدريب امليدان
 -7ع د ل اءات أسبوعية جلميع الطـالب املعلمـني الـذين يشـر علـي م
تكــون اثابــة حل ــة ن ــا يــتم هي ــا توضــيؤ أبــرم اإلجيابيــات والســلبيات
وتــدعيم اإلجيابيــات و ــر تــاليف الســلبيات كمــا يــتم يف هــذه الل ــاءات
األسبوعية مشاهدة عدد من احلصص الفعلية لبعا هؤالء الطالب وحتليل ا
وت ومي ا
 -8الت ويم املوضوع ألداء الطالب املعلمني
د -مدير املدرسة:
 -1توهري البيئة املدرسية املناسبة وتأمني التج ياات واألدوات الت حيتـا،
إلي ا تنفيذ برنام الرتبية امليدانية
 -2املشاركة يف إعداد خطة تنفيذ برنام الرتبية امليداينة واإلشـرا علـى
تنفيذها
 -3ميــارة الطــالب املعلمــني يف الفصــول ومالحظــة أدا ــم وتاويــدهم
بالتغذية الرااعة املناسبة
 -4احــرتام الطــالب املعلمــني وحســن معــاملت م وبنــاء عالقــات يبــة
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مع م وكذلك بناء عالقات ايدة بني الطالب املعلمني وبني معلم املدرسة
 -5تعري ـ الطــالب املعلمــني باألنظمــة واللــوا ؤ الرمسيــة والتعليمــات
وكل ما يتعلق باجلوانب اإلدارية
ومتابعت م يف هذه اجلوانـب كالغيـاب والتـأخر ومتابعـة دهـاتر التحضـري
وسجالت الت ويم و
 -6املشــاركة يف ت ــويم الطالــب املعلــم مــن خــالل االســتمارات والنمــاذ،
اخلاصــة بت ــويم مــدير املدرســة للطالــب املعلــم والتنســيق مــع املعلــم املتعــاون
واملشر بشأن الت ويم الن ا للطالب املعلم
هـ  -املعلم املتعاون :من املسؤوليات الت جيب أن ي وم ب ا املعلم املتعـاون
ما يأت :
 -1احرتام الطالب املعلم وت ـديره وبنـاء عالقـات إجيابيـة معـف والعمـل
على دجمف يف جمتمع املدرسة بشكل مناسب
 -2ت ديم التواي ات واإلرشادات املال مـة للطالـب املعلـم خاصـة هيمـا
يتعلق باملادة الدراسية
 -3تاويــد الطالــب املعلــم خبطــط تدريســية لوذايــة ولــاذ ،مــن أدوات
الت ويم تس م يف اكتساب الطالب املعلم لعدد من امل ارات التدريسية
 -4تاويــد الطالــب املعلــم بــاألدوات والوســا ل وال جميــات التعليميــة
الالممة لتدريك م ررات الرياضيات يف املرحلة االبتدا ية
 -5ميــارة الطالــب املعلــم باســتمرار ومالحظــة أدا ــف وتاويــده بالتغذيــة
الرااعة املناسبة
 -6املشــاركة يف إعــداد خطــة تنفيــذ برنــام الرتبيــة امليدانيــة بالتنســيق مــع
مدير املدرسة واملشر األكادمي والطالب املعلم نفسف
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 -7ت ويم أداء الطالب املعلم من خـالل االسـتمارة اخلاصـة بت ـويم املعلـم
املتعاون للطالب املعلم
و -الطالب املعلم:
 -1تــدريك عــدد مــن احلصــص يف ص ـ أو أكثــر مــن صــفو املرحلــة
االبتدا ية يإ يتوىل بشكل شبف كامل مسؤولية تـدريك الطـالب وت ـومي م
ومتابعت م
 -2تنفيذ مشروعات ميدانية مع بعا ممال ف سواء يف املدرسـة نفسـ ا أو
يف مدارس أخرك
 -3االلتاام بأنظمة املدرسـة وتعليمات ـا مـن حيـإ احلضـور واالنصـرا
واملشاركة يف بعا امل ام كاملناوبة واإلشرا
 -4املشاركة يف انضباط الطالب وتنظيم م داخل الص وخاراف
 -5التعاون مع إدارة املدرسة واملعلم املتعاون والامالء لوضع خطط يـتم
مــن خالهلــا حــل املشــكالت الــت قــد توااــف الطــالب ســواء كانــل مشــكالت
تتعلق بالتحصيل أو نريه من اجلوانب الرتبوية
 -6حضــور النــدوات و ور العمــل واالاتماعــات الــت تنفــذها وحــدة
الرتبية امليدانية وكذلك الل اءات األسبوعية الت يع دها املشر األكادمي
 -7إاراء عملية ت ييم ذاتية باستعمال استمارات مناسـبة للت يـيم الـذات ؛
لتنميــة م اراتــف يف الن ــد والتأمــل الــذات واإلهــادة مــن األخطــاء وال ــدرة علــى
تصحيح ا
رابعظا -مراحل تنفيذ التصور:
تنفيذ التصور امل ـرتح يـتم وهـق أربـع مراحـل يـتم مـن خالهلـا إكسـاب
الطالــب املعلــم الكفايــات وامل ــارات التدريســية الالممــة لتعلــيم الرياضــيات يف
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ال وهيما يأت استعراض هذه املراحل:
املرحلة االبتدا ية تعليمظا هعا ظ
املرحلة األوىل -الرتبية امليدانية( :)1وه عبارة عن م رر ي دم يف املستوك
السادس حيتسب ساعتني معتمدة يتم من خاللف ت ديم ااء نظري عن الرتبية
امليدانية يإ يشمل هـذا اجلـاء النظـري عـدداظ مـن اجلوانـب املتعل ـة بالرتبيـة
امليدانيــة ومن ــا مف ــوم الرتبيــة امليدانيــة وأهــداه ا وأهميت ــا ومراحلـ ا
وإاراءات تنفيذها وأسـاليب ت ومي ـا ويسـتغر تنفيـذ هـذا اجلانـب النظـري
النص األول من الفصل الدراس ويف اجلانب العمل من هذا امل رر ي وم
الطالب بايارات ميدانية للمدارس يإ ياور الطالب املدرسـة يومـظا واحـدظا
يف األسبوع ملدة ثالث ساعات وتستمر هذه الايـارات خـالل النصـ الثـان
مــن الفصــل الدراسـ ووصــص هــذه الســاعات ملالحظــة األنشــطة املدرســية
بشــكل عــام واملشــاركة يف تنفيــذ بعــا تلــك األنشــطة كمــا يــتم مشــاهدة
املعلمـــني داخـــل الفصـــول ســـواء كـــانوا معلمـــني يف وصـــص الطالـــب أو يف
وصصـــات أخـــرك وحيـــإ إن برنـــام الرتبيـــة امليدانيـــة للطـــالب معلمـ ـ
الرياضيات سينفذ ضمن برنام عام للرتبيـة امليدانيـة للطـالب معلمـ املرحلـة
االبتدا ية بكلية الرتبية؛ هةنف ميكن أن يدرس الطالب هذا امل رر ضمن جمموعـة
من الطالب وصصات م نتلفة
املرحلة الثانية -الرتبية امليدانية( :)2وه م ـرر ي ـدم يف املسـتوك السـابع
وحيتسب أيضظا بساعتني معتمـدة ويكـون هـذا امل ـرر ضـمن امل ـررات الرتبويـة
الت صصية اعنى أن يتنـاول الكفايـات وامل ـارات التدريسـية اخلاصـة بتعلـيم
الرياضــيات وتعلم ــا ويتــوىل تدريســف واإلشــرا عليــف أحــد أعضــاء هيئــة
التدريك املت صصني يف مناه و ر تدريك الرياضيات ويتم يف هذا امل ـرر
حتديــد امل ــارات التدريســية الــت جيــب أن يكتســب ا الطالــب املعلــم وحتليــل
مكونات كل م ارة ودراست ا من اجلانب النظري ثم إكساب الطالـب هلـذه
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امل ارات وتدريبف علي ا من خالل التدريك املصغر حيإ يفسؤ ا ال بشكل
كبري يف هذا امل رر للتدريك املصغر وأيضاظ ي وم الطالب مـن خـالل هـذ امل ـرر
بايارات متكررة للمدارس يإ ياور املدرسة يومـاظ واحـداظ يف األسـبوع ملـدة
ثــالث ســاعات علــى أن يــتم مــن خــالل هــذه الايــارات مشــاهدة معلمــ
الرياضيات أثناء أدا م احلصص التدريسية وبعـد املشـاهدات الكاهيـة ي ـوم
الطالــب املعلــم بــأداء عــدد مــن احلصــص التدريســية حتــل إشــرا املشــر
األكادمي واملعلم املتعاون
املرحلة الثالثة -الرتبية امليدانية ( :)3حيتسب م رر الرتبيـة امليدانيـة( )3جمـان
ساعات معتمدة ولصص لف املستوك الثامن كـامالظ؛ هيكـون الطالـب املعلـم
متفرنظا متاماظ للتدريب امليـدان دون أن يكـون لديـف أي م ـررات يف اجلامعـة؛
حيــإ يواــف رمسيـظا إلحــدك املــدارس مــن بدايــة الفصــل الدراسـ وي ــوم
الطالب املعلم يف بداية الفصل الدراسـ وهـق خطـة التـدريب اشـاهدة عامـة
لسنشطة املدرسـية ومشـاهدة خاصـة ملعلمـ الرياضـيات أثنـاء أدا ـم بعـا
احلصص التدريسـية ثـم يسـند للطالـب املعلـم عـدد مـن احلصـص التدريسـية
( )10حصص على أن تشمل م ررين علـى األقـل مـن م ـررات الرياضـيات
يف املرحلــة االبتدا يــة يــإ ي ــوم الطالــب املعلــم بالتــدريك الكامــل لــبعا
هصـول املدرســة ويتــوىل بشــكل كــبري مســؤولية تــدريك الطــالب وت ــومي م
ويكون كل ذلك حتل إشرا املشر ومدير املدرسة واملعلم املتعاون
وتنت ــ هــذه املرحلــة يف ضــوء الت ــويم الن ــا للطالــب مــن املشــر
األكــادمي واملعلــم املتعــاون ومــدير املدرســة ووه ـظا للــوا ؤ وأنظمــة اجلامعــة
صــول الطالــب علــى الشــ ادة اجلامعية(دراــة البكــالوريوس) يف وصــص
الرياضيات والرتبية للمرحلة االبتدا ية
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املرحلة الرابعة  -احلصول على رخصة مااولة امل نة:
تبـدأ هــذه املرحلــة بعــد ااتيــام املت ــر( ،احلاصــل علــى الدراــة اجلامعيــة)
اختبار كفايات املعلمني والشروط األخرك الـت قـد حتـددها ومارة التعلـيم؛
حيإ يتم توايف املت ر ،إىل إحدك املدارس االبتدا ية (يف املدينة الت ت ع هي ا
اجلامعة) لي ض هي ا عامظا دراسياظ كامالظ؛ ويسند لـف حصصـظا تدريسـية يـرتاوح
عــددها مــا بــني(  )15-12حصــة تشــمل ثالثــة مــن م ــررات الرياضــيات يف
املرحلــة االبتدا يــة يف الفصــل الدراسـ األول ويف الفصــل الدراسـ الثــان
تستبدل ا ررات الصفو الثالثـة األخـرك حيـإ يتـوىل املعلـم بشـكل كامـل
تــدريك الطــالب وت ــومي م ويشــارك يف وطــيط وتنفيــذ األنشــطة املتعل ــة
واألنشـطة املدرسـية بشـكل عـام كمـا يشـارك يف
بالرياضيات بشكل خا
اوــاذ ال ــرارات التعليميــة املتعل ــة بت ــويم وتطــوير املنــاه الدراســية والـ ام
التعليمية وتستمر يف هذه املرحلة ميارات املشر األكادمي مـن كليـة الرتبيـة
وع ــد االاتماعــات الدوريــة مــع هــؤالء املعلمــني وتنفيــذ بعــا الايــارات
املتبادلة بني املعلمني سـواء معلمـ املدرسـة أو معلمـ الت صـص املتميـاين يف
مدارس أخرك كما يستمر قيام املعلـم املتعـاون بـدوره دـاه املعلـم هي ـدم لـف
الدعم والتوايف ويتعاون معف يف إعداد اخلطط التدريسية ويف إعداد األدوات
وال جميــات والوســا ل التعليميــة واســتعماهلا وأيض ـوا يتعــاون معــف يف إعــداد
أدوات ال ياس والت ويم وتطبي ا وحتليل نتا ج ـا ويكـون دور مـدير املدرسـة
يف هذه املرحلة دور املشر امل يم هيعمل على ت يئـة البيئـة املناسـبة للمعلـم
واملشــاركة يف تطــوير أدا ــف ويعمــل مــن اانــب فخــر علــى تبصــري املعلــم ا نـة
التعلــيم ويعرهــف بأخالقيات ــا كمــا يعرهــف باألنظمــة واللــوا ؤ والتعليمــات
املتعل ة بكل اوانب العملية التعليمية
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ومــن اخل ـ ات امل مــة الــت ينبغ ـ أن يتعــرض هلــا املعلــم يف هــذه املرحلــة
الدورات التدريبية وال ام اإلشراهية الت ي دم ا اإلشرا الرتبـوي وإدارات
التــدريب هيــتم التحــا املعلــم حســب حاااتــف التدريبيــة بعــدد كــا مــن
الدورات والـ ام اإلشـراهية اخلاصـة اـادة الرياضـيات وتعليم ـا وبالعمليـة
التعليمية والرتبوية عموماظ
ويف ن ايــة هــذه املرحلــة ي ــوم املشــر األكــادمي واملعلــم املتعــاون ومــدير
املدرسة واإلشرا الرتبوي بةعداد ت رير كامل ومفصـل عـن املعلـم يتضـمن
أبرم ن اط ال وة وسبل تعاياها وتطويرها كما يتضمن حتديداظ دقي اظ للكفايات
وامل ـــارات الـــت ال تـــاال ااـــة إىل تنميت ـــا وتطويرهـــا واقـــرتاح الـ ـ ام
واألنشطة واألساليب الت يتم من خالهلا تنمية هذه امل ارات
وتنت هذه املرحلة خبضوع املعلم الختبار رخصة املعلم؛ للحصول علـى
ترخيص مااولة امل نة(وهق إاـراءات معينـة حتـددها الـومارة) ويف ضـوء ذلـك
يــتم تعيينــف معلمـظا رمسيـظا يف املرحلــة االبتدا يــة وميــنؤ املعلــم يف هــذه املرحلــة
مكاهأة من الومارة تعادل راتب املعلم اجلديد وحتتسـب لـف هـذه السـنة ضـمن
سنوات اخلدمة الفعلية
التوصيات -يف ضوء نتا الدراسة ميكن ت ديم التوصيات اآلتية:
 -1اختيـــار مـــدارس متميـــاة؛ لتكـــون مـــدارس للتـــدريب تتـــوهر هي ـــا
التج يــاات واإلمكانــات والوســا ل التعليميــة الــت تســاعد الطــالب معلمـ
الرياضيات على تنفيذ برنام الرتبية امليدانية بكفاءة عالية
 -2إع ـداد دليــل إارا ـ واضــؤ للرتبيــة امليدانيــة مــن قبــل وحــدة الرتبيــة
امليدانية يتضمن كل ما يتعلـق ب نـام الرتبيـة امليدانيـة ومـن أهم ـا تعريـ
الطالب املعلم اسؤولياتف ووااباتف وح وقف أثناء التدريب امليدان
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 -3ربــط بعــا م ــررات الرياضــيات الــت يدرسـ ا الطالــب أثنــاء برنــام
اإلعداد ا ررات الرياضيات يف املرحلة االبتدا ية وكـذلك تو يـ امل ـررات
الرتبوية خاصة م ررات التعلم والتعليم وم ررات ر تـدريك الرياضـيات
يف تعريــ الطــالب بــالطر واالســرتاتيجيات والنمــاذ ،التدريســية املال مــة
لتـــدريك موضـــوعات الرياضـــيات يف املرحلـــة االبتدا يـــة وتـــدريب م علـــى
استعماهلا يف التدريك
 -4اختيار معلمني متعاونني من ذوي اخل ة والكفـاءة وتاويـدهم بـدليل
إارا ـ إرشــادي مــن قبــل وحــدة الرتبيــة امليدانيــة وت ــديم دورات ول ــاءات
هلم يتم من خالهلا توضـيؤ أدوارهـم ومسـؤوليات م دـاه الطـالب املعلمـني
أثناء تنفيذ برنام الرتبية امليدانية
 -5دعــم الطــالب املعلمــني مــن قبــل مــديري مــدارس التــدريب وت ئيــة
البيئة املادية واالاتماعية املال مة لنجاح تنفيذ برنام الرتبية امليدانية
امل رتحات:
 -1إاـراء دراسـة حـول الصـعوبات واملشـكالت الـت تتعلـق ب نـام الرتبيــة
امليدانية يف لط اإلعداد التتابع الذي يطبق يف بعا مؤسسات إعداد املعلم
 -2إاراء دراسة حول الصعوبات واملشكالت الت تتعلق ب نام الرتبيـة
امليدانية للطالبات معلمات الرياضيات للمرحلة االبتدا ية
 -3إاراء دراسـات حتليليـة م ارنـة شـاملة لـ ام إعـداد املعلـم يف اامعـة
امللك سعود وبعا اجلامعات العاملية املتمياة يف برام إعداد املعلمني

*

*

*
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املراجع:
أوالظ  -املرااع العربية
أبو شعرية خالد ونا ،بسام ( )2015الرتبية العملية الفاعلة بني النظرية والتطبيق
يف صــفو احلل ــة األوىل مــن املرحلــة األساســية عمــان :دار اإلعصــار العلم ـ للنشــر
والتوميع
أبو االلة صبح ( )2003ت ويم دور مشر الرتبية العملية يف كلية الرتبية ةامعة
عجمان من وا ة نظر الطلبـة املعلمـني وصـص علـوم ورياضـيات م ارنـة بوا ـات نظـر
ممال ــم يف الت صصــات األخــرك جملــة كليــة الرتبيــة اامعــة نطــا -360 )32(1
398
أبو لطيفـة را ـد و عيسـى شـاهينام ( )2011املشـكالت الـت توااـف لبـة الرتبيـة
العمليـــة يف اجلامعـــة األردنيـــة يف أثنـــاء التـــدريب امليـــدان دراســـات :العلـــوم الرتبويـــة
2236-2224 )38(2
حبيب أبو هاشم ( )2006هاعلية برنام تدريو للطالب املعلم بشعبة الرياضـيات
بكليــة الرتبيــة بالســويك لتنميــة بعــا م ــارات وطــيط الــدروس واألداء التدريسـ أثنــاء
الرتبية العملية يف ضوء معايري اجلودة املؤمتر العلمـ السـادس ":مـداخل معاصـرة لتطـوير
تعليم وتعلم الرياضيات" اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات 136-103
احلرب

حممـد واملعـثم خالـد ( )2013مشـكالت معلمـ الرياضـيات املبتـد ني يف

اململكة العربية السعودية مـن وا ـة نظـرهم ومشـرهي م الرتبـويني جملـة العلـوم الرتبويـة
اامعة امللك سعود 301 -263 )2(25
احلكيمى عبــد اللطيـ ( )2005تطــوير الـ ام األكادمييــة يف كليــة الرتبيــة ةامعــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف ضــوء معــايري االعتمــاد األكــادمي كليــة الرتبيــة اامعــة
اإلمارات العربية املتحدة
احلليو عبد اللطي وسا
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م دي ( )2004الرتبية امليدانية وأساسيات التدريك
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الرياض  :مكتبة العبيكان
محارشــة عبــد الســالم والرميــاوي عمــر ( )2011املعوقــات الــت توااــف لبــة
التدريب امليدان يف دا رة الرتبية الرياضية يف اامعـة ال ـدس مـن وا ـة نظـر الطلبـة جملـة
اامعة النجاح لس اث (العلوم االنسانية) 1058-1037 )4( 25
اخلليفة حسن و ضياء الدين مطاوع ( )2015م ارات التنـدريك الفعـال :اـودة
للتعليم وإت اناظ للتعلم الرياض :مكتبة الرشد
اخلليف

يوس ( )2008دراسة واقع برنام الرتبية العمليـة لطلبـة وصـص معلـم

الرياضيات يف الكويل يف ضوء االداهات العاملية املعاصرة يف تدريك الرياضـيات رسـالة
مااستري نري منشورة اامعة عمان األردن
ريان عادل ( )2008لوذ ،تنبؤي ألداء لبـة الرتبيـة العمليـة وصـص الرياضـيات
يف اامعــة ال ــدس املفتوحــة علــى ضــوء معــدالت م يف م ــررات اإلعــداد الرتبــوي جملــة
البحوث والدراسات اإلنسانية الفلسطينية  -هلسطني ع (110-91 )11
الابيـــدي إبراهيم ( )2010بطاقـــة م رتحـــة لت ـــويم أداء الطالـــب املعلـــم(وصـــص
رياضـيات) يف ضـوء بعـا معـايري ا لــك الـو ل األمريكـ ملعلمـ الرياضـيات رســالة
مااستري نري منشورة كلية الرتبية اامعة أم ال رك مكة املكرمة
سويلم أمحد ( )2015دليلك إىل التدريب امليدان كلية الرتبية اامعة عني

ك

شاهني حممد ( )2010مشكالت التطبيق امليدان مل رر الرتبيـة العمليـة يف اامعـة ال ـدس
املفتوحة من وا ة نظر الدارسني ا لة الفلسطينية للتعليم املفتوح 74- 45 )4(2
الش ـ ران

ناصــر ( )2010مــدك حت ــق معــايري اجلــودة الشــاملة يف برنــام الرتبيــة

امليدانيــة يف بعــا اامعــات اململكــة العربيــة الســعودية جملــة ال ــراءة واملعرهــة اجلمعيــة
املصرية لل راءة واملعرهة كلية الرتبية اامعة عني
الش ري

ك 224 -190 )105(2

اهر ( )2009أثر املرحلة التعليمية واملعدل الرتاكم على الت ييم الذات
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ألداء الطــــــالب املعلمــــــني وصــــــص الرياضــــــيات دراســــــات يف املنــــــاه و ــــــر
التدريك ع(33-14 )142
شــو
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The Difficulties Encountered by Primary School Mathematics Student Teachers
While Completing the Teaching Practice Program and a Proposal for
Developing It
Dr. Naem Bin Mohamed Al-Amri
Department of Curriculum & Instruction, College of Education
King Saud University
Abstract:
This study aimed at identifying the difficulties the primary school
mathematics student teachers encounter while implementing the teaching
practice program, and providing a proposal for developing it in light of these
difficulties and the current trends in the teaching practice area. To fulfill the
purpose of the study, the researcher used the descriptive survey method. The
sample of the study consisted of 60 mathematics student teachers who were
attending the College of Teachers at King Saud University during the 1435/1436
academic year. The study used a questionnaire that covers eight areas of
difficulties in the teaching practice program. The results of the data analysis
revealed a number of difficulties the mathematics student teachers encounter in
their teaching practice; including: lack of the instructional aids needed for
teaching mathematics, lack of Internet access in classrooms, the need for a
teaching practice trainee guide which explains their duties, responsibilities and
rights, lack of the strong link between the mathematics courses at the College
and the mathematics syllabus taught at the primary school, and the long distance
between the school and the trainee’s house. In light of the difficulties revealed by
the study and the current trends in the teaching practice area, the researcher has
provided a proposal for developing teaching practice program completed by the
primary school mathematics student teachers. The recommendations of the
present study include: selecting appropriate field training schools with good
facilities, capabilities and instructional aids, developing a teaching practice guide
which includes all what is related to student teachers’ practices and
responsibilities, and linking the mathematics courses the student teachers study
at the College with the mathematics syllabus they teach at the primary school.
Keywords: pre-service teacher education; current trends in teacher
education; teaching practice difficulties; teaching practice
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ث املتوسِّط يف حمافظة األحساء
الصف الثال ِ
ِّ
لدى طالب

د .عبدالعزيز بن فاحل العصيل
ت اإلسالميَّة باألحساء
الشرِيعة والدِّراسا ِ
طرُق التَّ ْدرِيس  -كلية َّ
قسم املناهج و ُ
جامعة اإلما حمدد بن سعود اإلسالمية

استيعاب مفاهيم محاية النَّزاهة ومكافَحة الفَسَا ِد يف مقرَّر احلديث لدى طالب الصفِّ
ث املتوسِّط يف حمافظة األحساء
الثال ِ
د .عبدالعزيز بن فاحل العصيل
قسم املناهج وطُرُق التَّ ْدرِيس  -كلية الشَّرِيعة والدِّراساتِ اإلسالميَّة باألحساء
جامعة اإلما حمدد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1438 /1 /8 :هـ

تاريخ قبول البحث1438 /3 /7 :هـ

ملخص الدراسة:
ف ادداف ر د ر ص د
ل در د س ي د رسددعارص ى
َه د َف ْت ه هددلد ر ف رس د إ ا ر عَ َر د ع ى
رملعوسط ملفصها ِم محصي ى ر نَزره ومكصتح ر فسصس يف مق َ رحلدفي وققدفيمِ ق دوع ق مقد َ
َعنه ىماَ رسعارصبهص و عحقاق هلر رهلْ َفلى؛ اإب ْق ى ر ف رس إ در أ بعِ م رحدََ ث اَد ََّرد ى
رألوا يف حتفيف مفصهامِ محصي ر نَزره ومكصتح ر فسصس ر يت َي هنبَغىي َقنه ىماَ إ رسعارصبىهص دف
ةددر ر ف رس د إ ا ص م د بعر د
ادداف ر د ر ص د ى رملعوسددط يف مق د َ رحلددفي وقو َ
رملفصها ِم ضمَ ( )12مفهومًص و( )24مؤش ًر .ويف رمل حرد ر صياد ى َ حتفيدف مدف قدورت ِ
هدلد رملفدصها ِم يف اعدصف رحلدفي رملقد َ درد اداف ر د ر ص د رملعوسدط بصسدع فر
أسورت ةمم عحراَ رحملعو و ف قوةَدر ر ف رسد إ ا قدفيي قدورت ِ هدلد رملفدصها ِم يف
ر ص رملعوسدط
ر كعصف رملق َ ويف رمل حر ر ص َ حتفيف س ي رسعارصف ااف ر
هللد رملفصهام وذ من خال بندص ىِ ص مد شؤشد رت رسدعارصف رملفدصهام رشدعمر درد
ع اسد د اسدددعارصف وهدددي (ر َد د ه
( )16مؤشدد ًر وتدد د دردد أ برد د ى يوريدد َ
ور عَ ْفسىري ور عَ ْطبىاق ورق َصذ رملنظو ) و دفرسى رخعبص ق قادص س يد رتسدعارصف قكدوَ
مددن ( )16سددؤر،ص اب د َق در د دان د مددن ادداف ر د ر ص د رملعوسددط ىورمهددص ()72
اص بًص و ف قوةَر ر ف رس ا ضر س ي رسعارصف ر طاف هللد رملفصهام؛ ذ برغد
س يدد إ رسدددعارصف ر طددداف هلدددلد رملفدددصهام يف يوريددعى رتسدددعارصف (اكدددَ) مدددص يسدددبع
( )% 31.78وهو مسعو رسدعارصف معدف رغصيد مقص َيد  ،شسدعو رتسدعارصف رحملدفَس يف
هددلد ر ف رس د بددددد ( )%80ويف رمل حر د ر ربر د ى ددص ر بصح د ببنددصِ ق دوع ق مق د َ َعنه ىمَا د
رسعارصف ر طاف هللد رملفصهام.

ة ى ر ف رس إ بض و ة قضدم ِ مفدصهامِ محصيد ى ر نَزرهد ومكصتحد ر فسدصس
و ف ْأوه َ
ةددر اهددص ر ف رسد إ يف منددصهق رحلددفي رملقد َ ة درد ادداف رمل حرد رملعوسددط
ر دديت قو َ
ق رحلددفي
وقضددم ِ مؤش د رت رسددعارصف هددلد رملفددصهام يف أس ،د رملررم د وقزوي د ىف منددصه ِ
ت اددص ق حفي د ق هس دهِم يف ر ك د دددن س ي د رتسددعارصف
بصمل حر د رملعوسددط ب د سور ى
سعى َرقاجاصت ر عرراما رحلفي ؛ َعنه ىماَ رسعارصف هلد رملفصهام.
وقف يعى رملررم در رإل ه
ر كرمصت رملىفْعصحاَ رسعارصف رملفصهام محصي ر نَزره مكصتح ر فسصس مق َ رحلفي .

املقدمة:

شــتَّ ــنو
ا ٌّ ،ــا،انب يــر اجمل بتعــويف اَّتإصعــا
النَّزاهـ مة هومــو يم يٌّ إـ ن
ق العل اب والنَّزاهـ مة ل ـخت ُّصيفصـا
احل اةب ويشتإل عل هواه صم حتقِّق األخال ص
ـتإد
ت ي يف
م هتَّـزخب وخعـا ي
ه تقلًّا؛ بل ها فل وةٌ وثقافةٌ عاهَّـةب و،اـام فيـر ن
وجــودصو ومهإََّّتصــه هــع علــوم شـــتَّ ب ســَّإا علــوم الشــريعةٌّب والول ـــوةٌّب
واألخالقِب واإلعالمِب واآلداتٌّب والتَّرْبصةب وغريِها.
مها الو ادب فمو ظاهرة اجتإاعَّةٌ يدميـةٌ هـع ث ـل الوجـودب وهـو هومـو يم
ب له مبعادي هتعدَّدةب ُّتلٌّف باختال ٌّ الزَّاوية اليت يناَـر هـع خال ـا ٌّل ـهب
هركَّ ي
وهو سلوكٌ يمدَّد املصلحةَ العاهَّـةَب ولـه اثـا ي سـلاَّةٌ هتعـدَّدةب صعـوق التَّ ْنإٌّصـةَ
الاالدب و ادَّد املوا صد واإلهياَّ،ا ٌّ.
هَّس ــا اَّتإصــع
َّ
وصقَــع ه ــَّولَّةَ ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــاد علـ
كافَّةًب وهٌّـع ب نٌّمـا املَّسَّ ـا التعل إَّـةمب وكلَّإـا كـاخ التعلـ م ـح حاب هصاْن ـا
بإصــع بــع هاــاديِ الشــريعة اإلســالهَّة
م ربويَّ ـ ،ة عإ ق ـة،ب ص ْ
م وهنــاه ص
عل ـ بــراه ص
وفضائلٌّماب وه ْنبصزا ٌّ العٌّلْم التبرييبَّ  -فإ،نا سنخرج مج الًا صاْنٌّا جمتإصعـا يويـا
ملواجمة خعر ظاهرةٌّ الو اد.
ٌّ
ٌّد جٌّ لًا هَّهَّلًا
هتإاسيًاب و،ع يف
ٌّ
ويد ،صَّختٌّ املادَّةم الثاهنـةم والعشـروخ هـع س اسـة التعلـ م املإليـة العربَّـة
ال عوديَّة (1416هـ)ب عل مخ غايـ َة التعلـ م صيإـع ف هفَمْـمِ اإلسـالم فَمْإـا
ب بـالق م
س العق دة اإلسالهَّة و،شرِهاب و زويدٌّ العال ٌّ
ح حا هتياهلًاب و َغرْ ِ
والتَّعال م اإلسـالهَّةب وباملمثـلِ الع ْل ـاب وٌّك ـابٌّه املعـا ص واملمـا ا ٌّ املختلوـةَب
َّة الانَّــايةب و عــوي ِر اَّتإص ـ ِع ايتصــاديا واجتإاع ــا
وصنْإٌّص ـ ٌّة ا َّباهــا ٌّ ال ــلوك ٌّ
وثقاف اب وصمٌّئ ٌّصة ال َور ٌّْد ل يوخص عضْوا ،افعا بناي جمتإصعٌّهه (ص.)5
و ضوي ذلك ب مَ ْولَـختٌّ املإليـةم العربَّـة ال ـعوديَّةب اهتإاهـا كـاريا بمـ ا
اجلا،بٌّب و انَّختٌّ هواه صم اي ٌّة النَّزاهة وهيافحـة الو ـادب و عزيزصهـاب فصـد
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َّـة
ئـة الوطن ٌّ
األهر املليايف يْم (م)65/ب ا يخ 1432/4/13هـب بإ،شاي ا ٌّ
للنَّزاهة وهيافحة الو اد؛ لتحق ق جمإوع ،ة هع األهدا ب ف إا يصخـُّيف ايـ َة
النَّزاهةب وهواجم َة ظاهرة الو ادب ولعإل الَّا التَّعْاٌّ قِ العإلاَّ لالسرتا ب ة
الوطنَّة حلإاية النَّزاهة وهيافحة الو ـادب الصـاد ٌّة بقـرا جملـو الـور اي يـم
()3ب بتا يخ 1428/2/1هـب ويد ،صَّـختٌّ الوٌّقْـر مة (/5م)ب والوٌّقْـرة (/5ج) –
ل نو ا سرتا ب ة املتعلِّقة بالوارع الـديَِّّ –
املادةٌّ الثالثة الوا د ٌّة وسائ ِ
هع َّ
عل ف هٌّعـدادٌّ ـال التَّ ْوعٌّصـةب والتَّحْـ ٌّيرِ هـع الو ـادب ومخ ايـةَ النَّزاهـة
ُّ املش ـيٌّال ب ثــم عالجصمــاب وصفْ ـ صق ممســو
ب هش ـرتصكب ي ــتلزم شــخ ص
واج ـ ي
ـم
علإَّــةب وذلــك هــع خــالل غَ ـرْس املوــاه ِم والقٌّ ـصمب و عزيزِهــاهب وهــع مهـ َّ
املَّس ا التَّرْبويَّةب وذلك هع خـالل
املَّس ا املَعْنَّة بتحق ق ه ا املشروعف َّ
َّ
ل علـ ص ْنإٌّصـة
انَّا هواه ِم اية النَّزاهة وهيافحة الو ادب وحتديدٌّهاب والعإ ِ
است عابما.
ل ا؛ هع مجل التصدَّم ملشيلة الو ادب والقضاي عل ما؛ بد مخ َّ،سَّـو
م د اســَّ ،ة هتعـــوَّ ة،ب
ملومـــو ِم ايـــة النَّزاهـــة وهيافحـــة الو ـــادب عصاْــ صر هنـــاه ص
ل كافَّ ٌّة هَّسَّ ـا الدَّوْلـة؛ وذلـك هـع مجـل
وعلإَّة،ب حتا ب صد ْعمٍ كاري هع يٌّاص ِ
ي والق م األخاليَّة العلْ ا.
ٌّ ساي املااد ِ
ويعديف هنمم احلديل باملرثلة املتوسَّعة هع مبرر املناهمِ الدَّ اس ةب اليت هٌّـع
شأٌّ،ما مخ ِم صم ص،شْر ثقاف ٌّة اية النَّزاهة وهيافحة الو ـاد لـدى املـتعلِّإع؛
ـد ٌّة مهــدا  ،ربويَّــة صــبيف ه ـ ا اَّــالب مبررهــاف همخ
ٌّذ ي ــع ٌّحت حتق ــق عـ َّ
الرذٌّيلةب
ت الشَّرْعَّةب وا بتعاد عع َّ
يتحل العالب باألخالق الواضلةٌّب واآلدا ٌّ
َّ
والصَّوا ٌّ املش نةه؛ (وث قة هنمم هوادَّ العلوم الشرع ةب 1427وب ص.)121
كإا ،صَّختٌّ الوث قةم عل جمإوعـة ،هـع األهـدا العاهَّـة املشـتإٌّلة علـ كافَّـة
اية النَّزاهة وهيافَحة ال َو صادٌّ هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثاللٌّ املتوسَّجمل
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است عات هواه م
حمافاة األث اي
د .عادالعزيز بع فاحل العص ل

اجلوا ،ـبٌّب هــع هعــا ص وهوــاه صم وهمــا ا  ،ويٌّ ـصمِب ٌّ مخ مهــدا ص هق ـرَّ ا
ا حلــديلٌّ تحقَّــق غَــ ْرسِ املوــاه مِ الــيت نإَّــا ســلوك ا ٌّ النَّزاهــة لــدى
املــتعلِّإعب ٌّ بتحديــد املوــاه م املرغوبــةب ويــد ،اَّمــخت لــ لك جمإوعــةٌ هــع
الدَّ اسا العلإَّة؛ كد اسـة املـاليا (1429و)ب ود اسـة عقـا (1435و)ب
ود اسة الغاهدم (1437و).
ـل هويعــا ئ ــا الــنيفامم
واملرثلـةم املتوسَّــع مة هــع املراثـلِ املمإَّــةٌّ الــيت حتتـ يف
التعل إَّ ٌّة احلديثةب ث ل ٌّ،ه ه و املرثلة صنضصم يد ا الوردٌّ وه ولمه بشـيل
مييِّننــا هــع وج مِــه ٌّحت م،ــواع التَّعْلٌّـ م الــيت تَّوٌّــق هعمــا؛ (رهــراخب 2001مب
ت املوـاه ِم
ص)563ب والعالب باملرثلة املتوسَّعة مثوج ها ييـوخ ٌّحت اسـت عا ٌّ
العلإَّة الـيت وجَّـه ال ـلوكَب وحتقِّـق لديـه يـ مص النَّزاهـة وهيافحـة الو ـادب
سَّإا عصر هـَّثَّرا ا ْ،وٌّتـا ب والتَّقْنٌّصـةٌّ احلديثـةب وال صعوْلَإـة؛ (ٌّي ـيوب
2005م).
و ركِّــز مهــدا الــتَّعليم ثال ــا عل ـ مخ يعــوَّ امل ـتعلِّم اســت عابصه للإوــاه م
الرئ ٌّة جما التَّعليم ()Cartier et al.,2001ب وم اح است عات املواه ِم
م الـــتَّعليم املنصـــوصِ عل مـــا ضٌّـ ـ ْإ صع املعـــاي ِري العاملَّــ ٌّـة للـــتَّعليم
ـم ،ـــوا ِ
هـــع مهــ َّ
( .(Russel,2002لـ ا؛ ٌّخ هـع مهـمَّ واجاــا ٌّ هعلِّـ ِم العلـوم الشـرعَّ ٌّة ا هتإــا صم
بتصنْإٌّصة جوا،بٌّ است عات هواه ِم اية النَّزاهة وهيافحة الو ـادب عنـد هعاجلـة
حمتوى هقرَّ احلديل لدى طالت املرثلة املتوسَّعة.
ل لك فإخ ص ْنإٌّصـة اسـت عات هوـاه م ايـة النزاهـة وهيافحـة الو ـاد لـدى
املتعلِّإعب جيب مخ ييوخ ٌّهحْـو ص اهتإـام العـاهلع عـوير الـماهم التعل إ ـة
عل اختال هشا بماب و وجيفما ماب و تأكَّد ه و األهإ ـة هقـرَّ احلـديل؛
ث ــل عــد ه ـ و املوــاه م مكثــر عليقًــا و ــاة العالــب ووايعــهب و ــا دو بــال
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ٍّ سلوكه.
األهإ ة يويع شخص ته ال ويَّةب وٌّثداث غ ري ٌّجيابا
حتديد هشيٌّلة الدَّ اسةف
ت هواه ِم ايـة النَّزاهـة وهيافحـة الو ـاد
بالرغم هع مهإ ة صنْإٌّصة است عا ٌّ
املقرَّ ا الدَّ اس ة بصوة عاهَّةب وهقرَّ ا العلـوم الشـرع ة بصـوة خا َّـةب
ـام
ف اســت عات طــالت التعلـ م العـ َّ
ٌّ مخ الدَّ اســا ٌّ هـ ا اَّــال َّكِّــد ضــع ص
و املواه مب والتواو الياري وريع ه و املواه مِ املقرَّ ا الدَّ اسـ ة؛
ٌّذ شري ،تائم د اسة ال كحالخ والاحريم (2013م)ب ٌّحت ضعف  ،اة نـاول
يضــايا ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــاد هقــرَّ ا العلــوم الشــرعَّة بصــوة
عاهَّةب و هقرَّ ا الوقه بصوة خا َّة.
ف الرتابــجمل
ومظمــر ،تــائم د اســ ٌّة العا يــا واخــريع (2014م)ب ضــع ص
اسـا نـاول هوـاه ِم ايـة النَّزاهـة
والتياهل ها بع األهدا واحملتوى الدَّ َّ
وهيافحـة الو ــادب وذلــك هقــرَّ ا اللغــة العرب ــة والدَّ اســا ا جتإاع ــة
باملرثلــة املتوسَّــعةب كإــا لــوثٌّ ٌّهإــال األهــدا واحملتــوى هـ و املقـرَّ ا
ملوــاه صم همإَّـة ،لتعزيــز اا ســا النَّزاهــة اَّتإــع؛ كإوــاه ِم ا عتإــاد علـ
النووب والتشريعب واثـرتام القـا،وخب واإل ـال ب واملشـا كةب والشـواف ةب
ض الرَّشْوصة واحمل وبَّةب وحما بة الاعالة والوقر والالـم؛ وهـا هوـاه م
وف ِ
ٍّب و عزيزها وصنْإٌّصتما لدى العـالت
غاية األهإ ة بالن اة للعالب واَّتإع كيل
ٍّ هايِّرةب ي ـمِم بنـاي مفـراد جمتإصـعٍ يتإتَّعـوخ بقـد كـاري هـع امل ـَّول ة
سع
باوص قديفم وطنمم بصوة ه تإرَّة.
وكشــوخت ،تــائم د اســة عقــا (2014م)ب مخ مثَّ ـ َة واو ــا كــاريا وريــع
هوـاه ِم ويـ ِم النَّزاهـة وهيافحـة الو ـاد هقـرَّ ا العلـوم الشـرع ة بالصــف
ف األ،شـعة الــيت تنـاول يـ صم النَّزاهــة
خت النتــائم ضــع ص
األول الثـا،ومب كإــا بَّنـ ٌّ
اية النَّزاهة وهيافَحة ال َو صادٌّ هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثاللٌّ املتوسَّجمل
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بالصف األول الثا،ومَّ.
َّ
ا التَّ ْو ٌّري والتَّوْث د
وهيافحة الو اد بيتاصب ِ
ومَسْوَر ،تـائم د اسـة الغاهـدمَّ (2016م)ب عـع ضـعف و وـاو ٌّ ـوافر
يـ م النَّزاهــة وهَّشَّــرا ما الورع ــة هقــرَّ صمِ احلــديل باملرثلــة الثا،ويــة (،اــام
املقرَّ ا ).
ث اا ساقف مخ غالاَّةَ الدَّ اسا كَّـز علـ التَّعـريف علـ د جـة
ويال ص
وافر هواه مِ وي مِ النَّزاهة املقرَّ ا الدَّ اسـ ة باملراثـل التعل إَّـة املختلٌّوـةب
س
دوخ الرتك ز عل ي اس است عات العالت ـ و املوـاه مب واـا صدعصـمص ٌّث ـا ص
الااثل مبشـيلة الدَّ اسـة هـا ثصاَـه مثنـاي ريا ا ـه امل داَّ،ـة لـاعض املـدا س
املتوسَّعة هع ضعفٌّ است عات العالت للإواه م العلإَّـة املتضـإَّنة هقـرَّ ا
العلوم الشرعَّة بصوة عاهَّةب وهواه ِم اية النَّزاهـة وهيافحـة الو ـاد بصـوة
خا َّــةب ولقــد مكَّــد املعلِّإــوخ واملشــرفوخ ضــعف اســت عات العــالت ــ و
نوا،ـب
ٌّ
ب ذلك ٌّحت عـدم هعرفـة العـالت
املواه مب ويد يعزو الااثل ال ا ص
است عات املواه م وهَّشَّرا ما؛ اا ثدا بالااثل ٌّحت د اسة ه و املشيلة.
ثـد علـم
َّ
وبالنار ٌّحت طا عة ه ا املوضـوعب فإ،ـه وجـد د اسـ ٌة – علـ
الااثل – ثاولخت اليشفص عع د جة است عات طالت الصف الثالل املتوسَّجمل
ملوــاه مِ ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــاد هقــرَّ احلــديلب و قــدي صم صــويف
هقرتص لتصنْإٌّصة است عابما.
و ضــوي هــا ســاقب مييٌّــع حتديــد هشــيلة الدَّ اســة احلالَّــة جــا،اص ْعِ؛
األولف التَّعريف عل د جة است عات هواه ِم اية النَّزاهـة وهيافحـة الو ـاد
الصف الثالل املتوسَّجملب واجلا،ب الثا،اف قـديم
َّ
هقرَّ احلديل لدى طالت
صويف هق صرت لتصنْإٌّصة است عات ه و املواه م لدى طالت ه و املرثلة.
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مسئلة الدَّ اسةف
ع الدَّ اسة احلالَّ مة لإلجابة عع األسئلة التال ةف
 -1ها هواه م اية النَّزاهة وهيافحة الو اد اليت يناغـا ص ْنإٌّصـةم اسـت عابما
هقرَّ احلديلب لدى طالت الصفَّ الثالل املتوسَّجمل؟
 -2هــا هــدى ــوافم ِر هوــاه مِ ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــاد كتــات
احلديل املقرَّ عل طالت الصفَّ الثالل املتوسَّجمل؟
 -3هــا د ج ـ مة اســت عات طــالت الصــفَّ الثالــل املتوسَّــجمل ملوــاه مِ ايــة
النَّزاهة وهيافحة الو اد هقرَّ احلديل؟
 -4ها التَّصـويف املقـرتص لتص ْنإٌّصـة اسـت عات هوـاه م ايـة النَّزاهـة وهيافحـة
الو اد هقرَّ احلديلب لدى طالت الصفَّ الثالل املتوسَّجمل؟
مهدا الدَّ اسةف
سعخت الدَّ اسة احلالَّ مة ٌّحت حتق ق األهدا اإلجرائَّة التالصةف
ٌّ -1عداد يائإ ،ة مبواه ِم اية النَّزاهة وهيافحة الو ادب اليت يصلـزصم صنْإٌّصـ مة
است عابما هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثالل املتوسَّجمل.
 -2التَّعريف عل د جة وافر هوـاه م ايـة النَّزاهـة وهيافحـة الو ـاد
كتات احلديل املقرَّ عل طالت الصفَّ الثالل املتوسَّجمل.
 -3التَّعريف عل د جة اسـت عات طـالت الصـفَّ الثالـل املتوسَّـجمل ملوـاه ِم
اية النَّزاهة وهيافحة الو اد هقرَّ احلديل.
،ارم يوظِّف هواه ِم ايـة النَّزاهـة وهيافحـة الو ـادب
ٍّ
 -4قديم صويف
عصاْ صر هناوهة هنمم احلـديلف (األهـدا ب احملتـوىب ٌّسْـٌّترصا بَّا التَّـدْ ِيوب
األ،شعة التعل إَّةب مسال ب التَّقْوِيم)؛ وذلك لتص ْنإٌّصـة اسـت عات طـالت الصـفَّ
الثالل املتوسَّجمل لتلك املواه م.
اية النَّزاهة وهيافَحة ال َو صادٌّ هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثاللٌّ املتوسَّجمل
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مهإََّّة الدَّ اسةف
صإد ه و الدَّ اس مة مهإََّّتصما اا يلاف
ص ت يف
مولًاف األهإََّّةم العلإَّـة (النَّاَرِيَّـة)ف و تإثَّـل ٌّلقـاي الضـوي علـ هوـاه ِم
ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــادب الــيت يناغــا صنْإٌّص ـ مة اســت عابما لــدى طــالت
الصفَّ الثالل املتوسَّجمل هع خالل هقرَّ احلديل.
األهإََّّة ال صعإصلَّة (التَّعْاٌّ قَّة)ف و تإثَّل ٌّفادة الوئا التالصةف
 .1طــالتٌّ املرثلــة املتوسَّــعةف وذلــك باليشــف عــع ه ــتوى اســت عابٌّمم
ملواه ِم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد هقرَّ احلديل.
 .2هعلِّإا العلـوم الشـرع ةف وذلـك هـع خـالل زويـدٌّهم باختاـا ٍ هقـنَّ ٍع
علإ اب ييشف عع ه توى است عات طالت الصـفَّ الثالـل املتوسَّـجمل ملوـاه ِم
اية النَّزاهة وهيافحة الو اد هقرَّ احلـديلب وهـع ثصـمَّ اإلسـمام ص ْنإٌّصـة
است عابما مثناي اا سا مم التَّدْ ِي ة.
م احلديل وهعوَّ يماف وذلـك هـع خـالل زويـدٌّهم بقائإـ ٌّة
 .3هصإَّإا هناه ِ
هواه ِم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد؛ مبا يع نمم علـ ضـإ نما مدلَّـة املعلِّإـع
علإا هقنَّ ٍع مييٌّع ضإ نه ميضا مدلَّة
ٍّ
م احلديلب وك لك زويدهم باختاا ٍ
وهناه ِ
املعلِّإعب و مسال بٌّ قويم عليم العالت هناهم احلديل.
 .4الااثثعف وذلك هع خالل ا هتإا ِم مبواه مِ اية النَّزاهة وهيافحـة
الو ادب ومبا مييٌّع مخ يوتح جمالًا جديدا للااثثع ه ا ا َّباو.
ثدود الدَّ اسةف
مولًاف احلدود املوضوعَّةف
ايتصر ٌّ الدَّ اس مة احلالَّة عل احلدود املوضوعَّة التالصةف
 -يائإة هواه م اية النَّزاهة وهيافحة الو اد اليت يناغا صنْإٌّصةم است عابما
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لدى طالت الصفَّ الثالل املتوسَّجمل مبقرَّ احلديلب احملاو التالصةف (املواه م
الورديَّة حلإاية النَّزاهة وهيافحة الو ـادب املوـاه م ا جتإاعَّـة حلإايـة النَّزاهـة
وهيافحة الو ادب املوـاه م الوطنَّـة حلإايـة النَّزاهـة وهيافحـة الو ـاد)ب الـيت
ق بع احمليِّإعب رتاو بع (ٌّ %80حت.)%100
صب اَّوا ٍ
خت ٌّبن ٌّ
ثصاٌّص ْ
 ايتصر ي اس ه توى است عات هواه ِم ايـة النَّزاهـة وهيافحـة الو ـادـب
هقـــرَّ احلـــديل لـــدى طـــالت الصـــفَّ الثالـــل املتوسَّـــجمل ب علــ جوا،ــ ٌّ
ا ست عات التالصةف (الشَّرْ ب والتَّ ْو ٌّريب والتَّعْاٌّ ـقب واَّخـاذ املَنْامـو ِ)ب وذلـك
وصفْقًا لتصن ف وجينز وهاكتام (.)Wiggins&Mctighe.2008
ٍّ لتص ْنإٌّصـة اسـت عاتٌّ هوـاه م ايـة النَّزاهـة وهيافحـة
 قديم صـويف ،اـرمالو اد هقرَّ احلديلب لدى طالت طالت الصفَّ الثالل املتوسَّـجمل باملإليـة
العربَّة ال عوديَّة.
ثا ،اف احلدود الاشريَّةف
طــالت الصــف الثالــل املتوسَّــجمل؛ أل،مــم ميثَّلــوخ ،مايــة هرثلــة همإَّ ـ ،ة
التعل مب وها هرثلة عإريَّـة شـيَّلخت ف مـا املعرفـة وا ـما ال ـابقةب وهـا
عواهل همإَّ ٌة َّثَّر است عات املواه م.
ثالثاف احلدود الزهاَّ،ةف
ـا
مجْرِيصــخت هـ و الدَّ اسـةم الوصــل الد اســا الثــا،ا هــع العــا ِم الدَّ اسـ َّ
1437/1436هـ.
ص َعلحا الدَّ اسةف
ه ْ
 )1است عات املواه م :Understanding of Concepts
ب
خ صو َمجْ صإعصب واسْصت ْوعص ص
ب الشا صي وعْااب واسْصت ْوعصاصهف َم ص
ا ست عاتف وعص ص
املياخ والوِعاي الشا صيف وصسٌّعصهب وا ست عاتف ا ستٌّئصال وا ستقصاي؛ (ابع
اية النَّزاهة وهيافَحة ال َو صادٌّ هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثاللٌّ املتوسَّجمل
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هناو ب 2009مب هادة ه صوعصبصه).
ت املومـــوم بأ،ـــهف هوضـــو ي
ويعــ َّـر وجينـــز وهاكتـــام ()2008ب اســـت عا ص
صويف من هوـاه إانب مييٌّـع هـع خاللـه التإ ـز بـع املعرفـة ال َّـعحَّة والعإ قـة
لتعليم املومومب عصاْ صر حتق ق َموْج ٌّه وهَّشَّرا است عات املعرفـة التالصـةف الشَّـ ْر ب
التَّ ْو ٌّريب التَّعٌّْا قب يويع املناو ب املشا كة الوِجدا ،ةب هعرفة ال ا ه.
إا
وعـــرَّ اللقـــا،ا واجلإـــل (2003مب ص)218ب ا ســـت عات املوـــاه َّ
بأ،ــهف همخ ييــوخ العالــب يــاد ا علـ ٌّععــاي هعنـ للإويــف الـ م يواجٌّمــهب
ـتدل عل ــه هــع جمإوع ـ ،ة هــع ال ــلوكَّا العقلَّــة الــيت يامِرهــا العالــبب
وي ـ يف
و ووق ه توى التـ كير لديـهب وصنـدص ِج حتتصمـا جمإوعـةٌ هـع ال ـلوك ا ؛ كـأخ
رتجمصب مو يو َّـرب مو ي ـتيإلب مو يصشـ صر ب مو يععـا هثالًـاب مو صي ـتصنتمب مو
ي ٌّ
يعاَّ صر عع شاي هاه.
 )2النَّزاهة :Integrity
النَّزاهة اللغة عِّف هالاعْد عع ال ـويب ويقـالف ٌّخ فال،ـا لصنزِيـهي كـريميب
ٌّذا كاخ بع دا عع اللي َّْمِب والتَّنصزيفوف صفْع ،صو ٌّه عع الشـاي يريفهـا و غاـةً عنـهه؛
(ابع هناو ب 2009ب ص.)76
و عرَّ النَّزاهـةم ا ـعالثا بأ،مـاف هالاعـد عـع الشـرَّب و تحقَّـق هـع خـالل
هناوهة هع الق م واملواه م؛ للإحافاة عل املوا د واملإتلَيـا ب واستئصـال
الو ـــاد؛ كالصَّـ ـدْقِب واألها،ـــةب وعصـ ـدصم اإلضـــرا ه؛ (الـــدويكب 2013مب
ص.)9
وعــرَّ العي لــا (2013مب ص)78ب النَّزاه ـ َة بأ،مــاف هظــاهرةٌ صحيمإمــا
يوا،ع وي م األفـراد واجلإاعـا ب يعاَّـر عنمـا بألوـاظ ،هتعـدَّدة؛ هنمـاف العوَّـةمب
والق ْجملمب واألهعب والصال ب وا ستقاهةمب والتقوىه.
ٌّ
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 )3الو اد Corruptionف
الو اد اللغةف ه،ق ض الصال ه؛ (ابع هناـو ب 2009ب ص)1095ب
يال عاحتف (ﭐﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ) [األعرا ف .]56
ا عال بأ،هف هكليف سلو ،ك ا،تصمك ميا هع القواعـ ٌّد والضَّـوابجمل
ويعرَّ
ـد ف ــاداف كــليف ســلوك يمــدَّد املصــلحة العاهَّ ـ َة
الــيت يصورِضــما الناــامب كإــا يعصـ يف
خب ا،تٌّماب وعدمِ ا لتزام بماب وذلـك بتغل ـب املصـلحة ا ا َّـة علـ املصـلحة
ب خا َّ ،ة
العاهَّةب وك لك ميَّ مة ٌّساية ستخدام الوظ وة العاهَّةٌّ؛ لتحق ق هياس ص
مو ذا َّةه؛ (ا ئة الوطنَّة للنزاهة وهيافحة الو ادب 1433هـب ص.)8
و ضوي التعريوا ال ابقةٌّب حيـدَّد الااثـل املقصـودص باسـت عات هوـاه مِ
ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــاد الدَّ اســة احلالَّــة بأ،مــاف جمإوعــ ٌة هــع
املَّشَّــرا الــيت يوظِّوممــا طــالت الصــفَّ الثالــل املتوسَّــجمل ســت عات هوــاه ِم
اية النَّزاهة وهيافحة الو اد هقرَّ احلديل؛ است عابا يقوم عل الشَّ ْر ب
والتَّ ْو ٌّــريب والتَّعْاٌّ ــقب واَّخــاذ املَنْامــو ِب والــيت هعــل ســلوكَمم املوايــف
املختلٌّوة يوميـا يتَّصٌّـف بالنَّزاهـة وهيافحـة الو ـادب ويقـاس ه ـتوى اسـت عات
العــالت ـ و املوــاه م هــع خــالل اختاــا ِ هوــاه مِ ايــة النَّزاهــة وهيافحــة
ٌّد ا الغرض.
الو اد ال م مع َّ
اإلطا النَّاَرِميف للدَّ اسةف
مولًاف هوموم النَّزاهة وهيافحة الو ادف
 هوموم النَّزاهةف
هصعَلَح النَّزاهة م له اللي صغوِمَّ يعِّ الاعْ صد عع ال ـوي و ـرك الشيفـاما ؛
(املعبــم الوس ـ جملب 2010مب ص)955ب و عــِّ النَّزاه ـةم عــر الليغص ـوِيَّع
ـل يمـاْح وهعصـصة،ب وهــا بـ لك تضــإَّع املعنـ
و و ااعـدصها عــع كـ َّ
صرصفيـ صع الــنَّوْ ِ
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الرتبــومَّ للنزاهــة ميضــا؛ ٌّذ ٌّخ الرتب ــة نإَّــا كــلَّ املوــاه ِم والقـ ِم ا جتإاعَّـ ٌّـة
املرغوبة األج ال اليت تعاهل هعمـا؛ ألخ النَّزاهـة هـا ا بتعـاد عـع كـلَّ هـا
يلوَّث الورد هع هواسدص هرفوض ،ة هع املواه ِم والق م ا جتإاع ـة؛ (األسـدمب
2003مب ص.)1
و عرَّ النَّزاهـة ا ـعالثا الدَّ اسـا التَّرْبويَّـة بأ،مـاف هجمإوعـةم املعـايري
الــيت ييت ــاما العالــب خــالل التَّ ْنشٌّــئة ا جتإاعَّــةب وهــع خــالل عالياٌّــه
بــاَّتإصعب وهــع خــالل د اســته باملد ســةب وهـ و املعــايري َّ َّــل لديــه يواعـ صد
اســخةً؛ كالصَّ ـدْقب واألها،ــةب وعــدم التحيف ـ ِز واإلضــرا بــاآلخريعب وه ـ و
املعــايري وجَّــه ال يفــلو َك املوايــف املخت ٌّلوــة الــيت واجٌّمــه يوه ــاه؛ (العا يــا
واخروخب 2014مب ص.)66
ْد
وعرَّفما الدويك (2013مب ص )9بأ،ماف هالاعْد عع الشَّرَّب و ر اجمل بالاع ٌّ
عع اللَّوْمب و،زاهـة ا ملمـقب و تحقَّـق النَّزاهـة هـع خـالل هناوهـة ،هـع املوـاه مِ
والق م؛ للإحافاة عل املوا د واملإتلَيـا ب واستئصـا ِل الو ـادب هنمـا ي إـ مة
الصَّدْقب واألها،ةب وعدم اإلضرا ه.
ـجمل هوــاه مِ ويـ م النَّزاهــة
وبتأهيفــل التعريوــا ال ــابقة للنزاهــةب يالثصـ صبْـ ٌّ
باملواه ِم والق م الثابتةب واملاادي األخاليَّـةب ويَّيَّـد املعـريم (2008م) ذلـك
ف شري ٌّحت مخ النَّزاهة صامصر سلوك ال َورْدٌّب وهعل هنـه اإل ،ـا صخ الـ م يتيَّـف
هع ا ستقاهة واإلخالصب والاعْد عع هااهر الو اد.
و غم مخ هصعلح النَّزاهة يـد يتـداخل هـع بعـض املصـعلحا األخـرى؛
هثل هصـعلحا األها،ـةب واألخـالقب والشـواف ة  -فإ،ـه موسـع هنمـا بيـثريب
وصامصــر النَّزاه ـ مة جصلٌَّّ ـةً لــدى الوــرد ثــع ص ـعدم يرا ا ــه ومفعالمــه باملصــلحة
الشخص ة؛ (حمإدب 1434وب ص.)8
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ٍّب وحمرَّك
ويشري الغاهدم (2016مبص)9ب ٌّحت مخ النَّزاهة ذا بعْ ،د ي إا
ـب احل ــاة
ٍّب يــر اجمل نوا،ـبص هتعــدَّد ،ة هــع جوا،ـ ٌّ
ٍّ ظــاهرم
داخلــاب وبعْـ ،د ســلوكا
وجما مــا الورديَّــةب وا جتإاعَّــةب والوطنَّــةب والتنا إَّــةب مييٌّــع مخ تحقَّــق
الـداخلا
َّ
بالتياهلب والتوارخ األخالياَّب و إثَّل النَّزاهةم ال مقدْ ةَ عل ا َّ ـاقِ
بع ال لوك الوعلاَّب وها يعلٌّنه الورد هع هااديص.
ومييٌّع عريف النَّزاهة ضوي ها ساق بأ،ماف جمإوعةٌ خمتـا ة هـع املعـايريِب
ي املتقا ِ بـةب الـيت ـمِم حتق ـق ايـة النَّزاهـة لـدى طـالت املرثلـة
واملااد ِ
املتوسَّعةب اَّال الوردمَّب وا جتإاعاَّب والـوطَِّّب وهـ و املعـايري َّ َّـل
لديمم هواه مص اسخةً؛ كالصَّدْقب واألها،ةب وعدمِ التحيفـزِب وعـد ِم اإلضـرا
باآلخريع.
 هوموم الو ادف
يعديف هوموم الو اد هوموها هضادا للنزاهة؛ ٌّذ يشري العي لا (2011م)ب
ٌّحت مخ الو اد هومومي يغعِّا جمإوعةً واسعة هع املإا صسا الورديةب
وا جتإاع ةب وا يتصاديةب واإلدا يةب ا َملشْاوهةٌّ واملمرياةٌّب ويصشإصل ه اثةً
واسع ًة هع األعإال والتصريففا غ ِري الشرع ةب فمو ظاهرة هعقَّدةٌ تشعَّب
مساابماب و تنوَّع اثا هاب و شإل م،واعا خمتلو ًة هع ممناط ال لوك الشاذَّةٌّب
الرشْ صوةمب وا ختالسب واستغالل النيفووذٌّب وا بتزارب وهد املال
مهإيفماف َّ
العامَّب و وظ ف األهوال العاهَّة لغري ها خصَّصخت لهب والواسعةمب و ريب
الوظائفٌّب واملزاجَّ مة
املعلوها ب و وض ل صذوِم الصَّال والقمرْب
ٌّ دا القرا ا ب وٌّهإال األهوال واملإتلَيا العاهَّة.يال عاحتف (ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ) [الاقرةف .]205
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ب  -رك اــا هعنويــا -ب لــه مبعــا يد هتعــدَّدةب
وهومــوم الو ــاد هومــومي هركَّـ ي
ُّتلف باختال الزاوية اليت يناَر هع خال ا ٌّل هب فالو اد اللغـة لـه هعـا ٍخ
عديــدةٌ؛ هنمــاف َف ـدص الشــاي ف ــاداب فمــو َف ٌّـ ديب واملَ ْو صــدةم ضــديف املصــلحة؛
(الــرارمب 1983مب ص)503ب وي ــلف ٌّخ الو ــاد هــو مخــ املــال ظملإــا؛
ف النَّزاهـة
(الوريور ابـادمب 1978مب ص)145ب كإـا ٌّخ الو ـاد يعـِّ ضـع ص
ـدم األخاليــاَّب وا لــاللصب والتحلي ـلصب واحلــاف صز ٌّحت
والوض ـ لةب وضــعفص املاـ ٌّ
ـا
ا عــأ؛ (اليا ــاب 2011مب ص)17ب وهــو ميضــا ي ــام املوظَّــف الر ـ َّ
مبإا سة سـلعته التقديريَّـة بعريقـة غـريِ هشـروعةب يشصـميف هنمـا ائحـةم اسـتغاللِ
ـوي اســتخدام ال ــلعة الر َّــةب و ــرج حِ املصــلحة
املنصــب اإلدا مَّب مو سـ ٌّ
الشخص ة عل املصـلحة العاهَّـة؛ (مبوسـعب 1417وب ص)91ب كإـا يعـِّف
ق الضَّرص باألفراد واجلإاعا ب وهو ،اشئ عع سـلوك اإل ،ـاخ وثـدصوه؛
هٌّحلا ص
(،افعةب 2004مب ص.)85
و عـــرَّ ا ئـ ـ مة الوطنَّـــة مليافحـــة الو ـــاد باملإليـــة العرب ـــة ال ـــعودية
ـد
ـل ســــلو ،ك ا،تمــــك ميــــا هــــع القواعـــ ٌّ
(1428وب ص )8الو ـــا صد بأ،ــــهف ه كـــ يف
والضوابجملب اليت يصورِضما الناامب كإـا يعـديف ف ـادا كـليف سـلوك يمـدَّد املصـلحة
العاهَّةَب خب ا،تٌّماب وعدمِ ا لتـزام بمـاب وذلـك بتغل ـب املصـلحةٌّ ا ا َّـةٌّ علـ
املصلحة العاهَّةه.
ويعرَّفمه الااثل ضوي ها ساق بأَّ،ـهف كـليف سـلوك يقـوم بـه العالـبب ف ـه
ٍّ هع هواه مِ هيافحة الو ادب اليت علَّإما هع د استه حمتوى كتـات
ا،تماكٌ ألم
احلديل املقرَّ عل طالت املرثلة املتوسَّعة.
اية النَّزاهة وهيافحة الو ادف
ثا ،اف مهدا
اهتإَّـختٌّ املإليــة العرب ــة ال ــعودي مة بتانَّــا هوــاه ِم ويـ م النَّزاهــة وهيافحــة
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الو ـــادب و عزيزِهـــا هـــع خـــالل بنـــاي ا ســـرتا ب ة الوطنَّـــة حلإايـــة النَّزاهـــة
وهيافحـــة الو ـــادب الصـــاد ٌّة بقـــرا جملـــو الـــور اي يـــم ()3ب بتـــا يخ
1428/2/1وب ويد ،صَّختٌّ الوٌّقْرة (/5م)ب والوٌّقْرة (/5ج) هع املادَّة الثالثة
وسائلِ عا ق ا سـرتا ب ة علـ ف ه عإ ـق الـوارع الـديَِّّب وٌّعـدا ٌّد َـال
التَّ ْوعٌّصة بالنَّزاهةب والتح ي ِر هع الو اده؛ (ص.)16
ومكَّـــد ٌّ ا ســـرتا ب ة علـ ـ صدوْ ِ املَّسَّ ـــا التعل إ ـــة علـ ـ وضـــع
ـام
املوـرصدا املر اٌّعــة وإايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــادب هنــاهم التعلـ م العـ َّ
واجلاهعاَّب ا،عاليًا هع مهدافما التالصةف
 .1اية النَّزاهةب وهيافحة الو اد بشتَّ وص و.
ضد الو اد بالق م األخالي ة والتَّرْبويَّة.
 .2حتصع اَّتإصع ال عودمَّ َّ
 .3وج ـــه املـــواطٌّع واملقــ م لــ صو التحلِّـــا بال ـــلوك ال ـــل مب واثـــرتا ِم
النصوص الشرعَّة والنَّااهَّة.
 .4حتق ــق العدالــة بــع مفــراد اَّتإصــع؛ (ا ســرتا ب ة الوطنَّــة حلإايــة
النَّزاهةب 1428وب ص.)10
و ناولخت د اسة الغاهـدم (2016مب ص)19ب جمإوعـ ًة هـع األهـدا
ح ِو التالاف
الن ْ
املتعلِّقة وإاية النَّزاهة وهيافحة الو ادب عل َّ
 .1هعرفةم املواه مب والق م املتعلِّقة بالنَّزاهة.
 .2حتديد هوا وا الشخصَّة النزيمة مخالي اب واجتإاع اب و نا إ اب ووطن ا.
 .3و ري مساات ا،تشا الو اد اَّتإصع.
 .4استنتاج هعاي ِري النَّزاهة العإل.
ٌّ .5ك ات العالتٌّ هما ا ٌّ التويريِ اليت اعد عل هواجمة األخعا ب
والتحدَّيصا امل اَّاة للو اد.
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ضد الو اد هع خالل غرس ي م النَّزاهة.
 .6حتصع اَّتإصع َّ
ـوم هــع مهــدا
والدَّ اســة احلالَّـ مة عــديف صرْجصإـةً ثق قَّـ ًة ـ ا اجلا،ــب الرتبـ َّ
اية النَّزاهة وهيافحة الو اد؛ ٌّذ ع ٌّحت صنْإٌّصـة اسـت عات هوـاه مِ ايـة
النَّزاهة وهيافحة الو اد هقرَّ احلديلب لدى طالت املرثلة املتوسَّعة.
ثالثاف مهإََّّ مة ص ْن ٌّإصةٌّ است عات هواه م اية النَّزاهة وهيافحة الو ادف
يأ ا ا هتإام بتص ْنإٌّصة است عات هواه م اية النَّزاهة وهيافحة الو اد؛ ملـا
متثَّلمــه هــع مهإََّّــة بالغــة كافَّــة اَّــا التَّرْبويَّــة؛ ث ــل ٌّ،مــا صاْنٌّــا الضــإريصب
و وجَّـــه ال ـــلوك اإل ،ـــا،اَّب وحتـــا ت الو ـــاد نإ ـــع م،واعـــهب وجما ٌّـــهب
وه اَّاا هب وصإنصع التنافو ال ـليبَّ املـادَّمَّ النَّوْعـاَّب ويشـري عإـراخ (2010مب
صٌّ )23حت مخ الو ــا صد مره ـ ٌة مخاليَّــة هتعــدَّد مة اجلوا،ــبب ويعلَــق عل ـ ممنــاط
ج علـــ يــ ـ م اإلســــالمب وهعــــايريِو الورديَّــــةب
هعَّنـــ ،ة هــــع ال ــــلوك ا ــــا ِ
وا جتإاع ةب والوطنَّةب سواي عل ه توى الويرب مو القولب مو الوعل.
كل ف ا ،د
ت النَّزاهة ساب َّ
الغاهدم (2016مب ص)25ب ٌّحت مخ غ ا ص
يف
ويشري
عل امل توى الوردمَّب وا جتإاعاَّب ومخ ص ْنإٌّص َة ي م النَّزاهـة هـع مهـمَّ وسـائل
العالج والوياية هع اليثري هع التَّحـدَّيصا واآلثـا ِ ال ـلاَّة الـيت ـاثاخت هـ و
القضاياب وسابي للحدَّ هع مهدافما النَّوْعَّةب اليت صوصٌّل بـع اإل ،ـاخ ويٌّ إٌّـهب
فتصاْنٌّا هنه فردا عا فًا وهتقٌّنا؛ لينَّه يد ييوخ بال ي ٍم مو مخالق .ويَّكِّد ه بـاخ
س هوــاه ِم
ف الرتبص ـ ٌّة غَ ـرْ ِ
(2003مب ص )11ذلــك؛ ٌّذ يشــري ٌّحت مخ ضــع ص
اية النَّزاهة وهيافحة الو ادب يَّدَّم ٌّحت ا،تشـا املوـاه م ال ـلاَّة املَّدَّيصـ ٌّة ٌّحت
الو اد بيافَّة وص و ومشيالٌّه.
و عـديف عإل ـةم اسـت عات املوـاه مِ بصــو ة عاهَّـةب هٌّوْتـا ص املعرفـة ومساسصــماب
ياعـدة ال ـلوك
ٌّ
ومدا ًة إلك ات املعا ٌّب وجوا،بٌّ الـتعليم املختلٌّوـةب و شـي لِ
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ـل املشــيٌّال ب وهإ ـ ِع
املعــر َّ األكثـ ِر عق ــدا؛ كاملاــاديب والتعإ إــا ب وثـ َّ
احلقائق؛ (،شوا اب 2001مب ص.)117
كإا مخ ص ْنإٌّص َة است عات املواه م لدى املتعلِّإع ي اعد عل بناي شايا  ،هع
املعلوهــا املرتابٌّعــة عــع األفيــا املمإَّــةب وي ــمم جعلــمم حيتواــوخ مبــا
علَّإــووب ويعاَّقو،ــه هوايــفص هشــابم ،ة جديــدة،ب وســ ايا  ،خمتلٌّوــةب و ــل
جمل بع املعرف ٌّة ال ابقة واملعلوها اجلديدةب كإا مخ حتق ـ صق
ي تع ع العالت الرب َ
ا ســــــــت عات يــــــــَّدَّم ٌّحت حت ــــــــع األدايب وا،تقــــــــا ِل مثــــــــر الــــــــتعليم
(.)Chadwick,2009,p.7
وٌّذا كاخ كليف ها ساقب ميثَّل مهإََّّة عاهَّة است عات املواه مب فإ،ه جمال
ت عل ـ الشَّ ـ ْر ب
العلــوم الشــرع ة ميثَّــل مهإََّّ ـ ًة خا َّــة؛ أل،ــه يــد َّت العــال ص
والتَّ ْو ٌّــريب والتَّعْاٌّ ــقب واَّخــاذ املَنْامــو ِب وهــو هــا َّكِّــدو الشــإرم (2011مب
ـد مكث ـرص ا ااطًــا ومهإََّّــة ــد يو
ص)95ب مخ صنْإٌّصــة اســت عات املوــاه م يعـ يف
العلوم الشرع ة.
ابعاف صن وا هواه مِ اية النَّزاهة وهيافحة الو ادف
ناول العديـد هـع الدَّ اسـا والاحـوثٌّ واألدبَّـا ٌّ احلديثـة هوـاه مص ويـ مص
ـاي هَّشَّــرا ماب
ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــادب وسص ـعصختْ ٌّحت صــن وماب وبنـ ٌّ
ـدم (2016م)ب الــيت ــنَّوخت ي ـ صم النَّزاهــة ٌّحتف (الق ـ ِم
وهنمــا د اس ـ مة الغاهـ َّ
الورديَّة للنزاهة  -القـ م ا جتإاع ـة للنزاهـة  -القـ م الوطنَّـة للنزاهـة  -القـ م
التنا إ ة للنزاهـة)ب و ـنَّوتْما د اسـةم عقـا (2014م)ب ٌّحتف (يـ م عايفديَّـة -
م شخصـ ة)ب ويـدَّهخت د اسـة Aman j et al
ي ٍم اجتإاع ة  -ي م وطنَّة  -يـ ٍ
)(2012ب صن وًا ملواه م النَّزاهة وهيافحة الو ادب كَّز ف ه علـ اجلوا،ـب
ا بم و املواه م.
وحتديد اثنتص ْعِ وعشريع ( )22مدا ًة د ي َّة لل صوعْ ِ
ٌّ
ا جتإاعَّةب
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و هـ ا املضـإا ب ـنَّف العا يـا واخـروخ (2014م)ب هوـاه صم ايـة
النَّزاهة وهيافحة الو اد ٌّحت جمإوعتع ئ تص ْعِب كليف جمإوعة ،تضإَّع جمإوعـ ًة
هع املواه م اليت نضوم حتتصماب وهاف
 املواه م املر اٌّعة وإاية النَّزاهةب و شتإل عل املواه ِم التالصةف (،زاهةالصــدقب اإل ــال ب ثوـ احلقــوقب األها،ــةب العــدلب املشــا صكةب العإــلب
امل اواةب حتإيفل امل َّول ةب ثو األهعب الشواف ة).
 املوــاه م املر اٌّعــة وإايــة الو ــادب و شــتإل علــ املوــاه م التالصــةف(الو ادب حما بة الوقرب حما بة الاعالةب الالمب العإولةب احمل ـوب ةب الي ـب
غري املشروع).
ومضـــا هشـــروع ()ESDinds,2010ب ؤيـ ـ ًة مكثـ ـ صر وصـ ـ لًا لتصـــن ف
هواه ِم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد؛ ث ل نَّوما ٌّحت جمإوعة ،هـع احملـاو ِ
واملَّشَّرا تلخَُّّ ف
 املواه مِ األخاليَّـة حلإايـة النَّزاهـة وهيافحـة الو ـادب ويصنـدص ِج حتتصمـا
جمإوعةٌ هع املَّشَّرا ؛ هنماف (الوفاي با لتزاها األخالي ة – قصَّا احلقائق
كـل
– بناي الثَّقَة – التوج ه بتعا ـق األخـالق  -الصَّـدْق والشـواف ة  -هيافحـ مة َّ
م،واع الو اد؛ كالرَّشْوصة والتزوير).
 املواه ِم التنا إ ة الشخص ةب ويصندص ِج حتتصما جمإوعـةٌ هـع املَّشَّـرا ؛
هنماف (الصَّدْق هع ال َّا ٌّ  -ا لتزام بالثوابخت غـم اإلغـرايا  -املوارص،ـ مة بـع
املصاحل الشخص ة والنَّزاهة).
 هواه ِم ال لوك األخالياَّ حلإاية النَّزاهة وهيافحة الو ادب ويصنـدص ِج
حتتصما جمإوع ٌة هع املَّشَّرا ؛ هنماف (الصَّدْق  -الشواف ة  -ا ثرتام  -احل اديَّة
 -العدل  -هيافحة الواسعة  -هيافحة الغشَّ).
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ولقد هثَّلخت التصن وا ال ابقة املختلٌّوـة ملوـاه ِم ايـة النَّزاهـة وهيافحـة
الو ــادب اللَّاٌّنصــةَ األساســَّ َة إلعــداد يائإــ ،ة مبوــاه مِ ايــة النَّزاهــة وهيافحــة
الو ــادب الــيت يناغــا صنْإٌّصـ مة اســت عابما لــدى طــالت املرثلــة املتوسَّــعة هقــرَّ
تم ناولمما بالتوص ل عند ٌّعداد القائإة الدَّ اسة احلالَّة.
احلديلب واليت س يف
خاه اف جوا،ب است عات هواه ِم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد هقرَّ
احلديلب وهَّشَّرا ماف
عإل ة است عات املوموم عِّف هال مقدْ ص َة علـ ٌّد اك املعـا،اب ويامـر ذلـك
برتمجــة األفيــا هــع ــو ة ٌّحت مخــرىب و و ـريِهاب وشــرثٌّماب بإســمات مو
م واثـــا ٍ هعَّنـ ـة،ب بنـــاي علـ ـ امل ـــا ا
بإجيـــارب والتنايفـــَّ هـــع خال ـــا بنتـــائ ص
وا َّباهـــا املتضـــإَّنة هـ ـ و األفيـــا ه؛ (شـــحا ه؛ النبـــا ب 2011مب
ص.)270
ويشري جـابر (2003مب ص)278ب ٌّحت مخ حتق ـق اسـت عات املومـوم لـدى
املتعلِّإع يعِّف هيمد صصمم علـ قـديم هعنـ املـادَّة وا ـمة التعل إ ـةب وصامصـر
ه و القد مة و ري بعض مجزاي املـادَّةب والتوسيفـ ِع ف مـاب ووضـو ِ األفيـا ب
ف جديدة،ب و صوي ِر املشيلة وثلِّما بعريقة خمتلٌّوةه.
و عا قٌّما هواي ص
و تحــدَّد جوا،ــب اســت عات املوــاه م يــد ة العالــب عل ـ مخ يشــر ب
ويو َّ ـرصب ويعاَّ ـقص املوــاه مصب وييَــوَّ صخ وجمــا ٌّ ،ا ـ ٍر ،ايــدة ملــا يع ـ صر عل ــه هــع
هوضوعا ومفيا ب هع خالل عإل ة عقلَّة يعلَـق عل مـا املناـو ب باإلضـافة
ٌّحت يــد ة العالــب عل ـ اإلد اك و اس ـ ،ة للإوــاه مب ومخ يصضص ـ صع ،و صــه هيــا صخ
اآلخصـــر؛ إلد اك العــامل هـــع وِجمـــة ،اـــر اآلخـــر هـــع خـــالل عإل ــ ،ة عْــرص
بالتعاطفب وميضا هعرفة ال َّا ب و صو ْع ه ال ا ا عل حتديد ها يصومصإهب وهـا
يومإهب هع هوضوعا ومفيا ؛ (.)Huffman,1997
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ويصر اٌّجمل است عات هوـاه م ايـة النَّزاهـة وهيافحـة الو ـاد مبـدى وضـو
ل الصـو ةم بشـيل
الصو ة ال َّهنَّة املتيوَّ،ة دهاغ املتعلِّم عنماب وٌّذا مل تشيَّ ِ
جَّدب فلع يتإيَّع املتعلِّم هع حتق ق هعن للإـادَّةب ومخ ييـوخ للإومـوم ،تـائم
وظ و ـ ٌة وهلإوس ـ مة األثــر؛ اَّــا يتعلَّــب ه ــاعدصه علـ ٌّد اك هواه إــه بشــيل
ح ح؛ ثت تيوَّخ لَاٌّنص ٌة فاعلة بنائه املعر َّ.
وٌّمجالًا؛ فإخ عإل ة است عات هواه م اية النَّزاهة وهيافحـة الو ـاد
هقرَّ احلديلب تضإَّع هرثلتعف
األوحتف و تإثَّل يويع الاٌّن األوَّلَّـة ملوـاه ِم ايـة النَّزاهـة وهيافحـة
ٍّب غريِ هيتإٌّلٍب ضـوي
ٍّ هص ْيَلا
الو ادب وه و املرثل مة عاا ة عع صويف عقلا
مبعــاد املومــوم الرئ ــةٌّ وعاليا ــه املتداخلــةب و تضــإَّع ٌّثــا ةَ الــتويري ثــول
املوموم؛ (بـايرب 1994م)ب واا سـة خعـوا  ،ذٌّهنَّـة يـتميف بواسـعتٌّما اكتشـا
الشيْل ( هز املوموم)؛ ممف هضإو،ه؛ (ا را ب 2000مب ص.)221
هعن َّ
ع صقموم املرثلة الثا ،ة علـ عإ ـق اسـت عات هوـاه م ايـة النَّزاهـة
ث ِ
ح األخعــايب و عإ ـ صق ه ــتوى الوَمْــمب
وهيافحــة الو ــادب و تضــإَّع صــح ص
وا ،تقا صل هع امل تويا الد ،ا ٌّحت امل تويا األكث ِر دٌّيَّ ًة ومشولًاب ويد ةً علـ
ف هشـــابٌّم ،ة
الشَّـ ـ ْر ب والتَّ ْو ٌّـــريب وا ســـتخدا ِم الـــوظ واَّ للإومـــوم هوايـ ـ ص
جديدة،ب وس ايا  ،خمتلٌّوةب ويد ًة عل اَّخـاذ املَنْامـو ِ؛ للتأكيـد هـع فاعل تـه؛
(لا بب 1982مب 12؛ يعاهاب ويعاهاب 2001مب ص.)137
ت
ويوضَّــــح وجينــــز وهاكتــــام ()Wigins&Mctighe,2008ب مخ اســــت عا ص
املومـــوم يعـــِّ يـــد ةَ املـــتعلِّم علـــ اســـتخدام املعرفـــة وٌّ ْيإصـــة ،وفاعل ـــةب
ف جديدة ،ذا ٌّ لة بـهب وعنـدها يومـم املـتعلِّم
واستحضا ِها للتَّعٌّْا ق هواي ص
املومو صم فمو يتإيَّع هع حتق ق املَّشَّرا اليت يوضَّحما اجلدول التالاف

جملة العلوم الرتبوية
العدد التاسع عشر شوال 1440هـ

179

جدول يم ()1
جوا،ب است عات املوموم وهَّشَّرا ه
هَّشَّرا است عات املوموم
جوا،ب است عات املوموم
َفمْ يم يقتصر عل جمرَّد هعرفة (عنا ر املوموم)؛ بل
الشَّرْ

Explaining

يضوٌّا املعن ب عع طريق األدايب والنا م ال م يشر
ال اب (ملاذا)ب والعريقة (ك ف)ب و قديم احلمبصم دفاعا
عع وِجمة ،صاَرو.
ؤية ك ف تيوَّخ و ان هعرفة املوموم هع الداخلب

التَّ ْو

ٌّري Interpreting

والتو يفل ٌّحت ،تائمص هع ب ا،ا هنوصٌّلةب و قديم و ريٍ يائم

ألم هع النتائمِ مو ا صائُّ اليت متَّ
ٍّ
عل ا ستنتاج
التو يفل ٌّل ما.

عاٌّ ق Applying
التَّ ْ

ف جديدة،ب وس ايا  ،خمتلٌّوة يرياة
وظ ف املواه م هواي ص
ل اق التعليم وس اق الوايع.
يويع وِجْمةٌّ ،صاَرٍ ،ايدة هتاصَّرة ،لرؤية الصو ة اليلَّةب عع
طريق اإلد اك الناضم؛ و ل يتوفَّر للإتعلِّم هد ي مدائانب

اَّخاذ ا َمل ْنامو ِ

ي اعدو عل هواجمة التَّصويف ا الاديلةب ووِجما النَّاَر

Perspective

املختلٌّوة.

املصــد ف (وجينــز؛ وهاكتــامب 2008مب ص ص 162 -129؛ جــابرب
2003مب ص286؛ العإرا،اب2015مب ص)40
ت هوـــاه م ايـــة النَّزاهـــة
يتَّضٌّـــح هـــع اجلـــدول ال ـــابقف مخ اســـت عا ص
وهيافحة الو اد عإل ةٌ عقل ة استد لَّة (هع العـامَّ ٌّحت ا ـاصَّب والعيـو)ب
تدل عل ما هع
و املوموم وضوابعه بواعل ةب ي يف
و قوم عل وظ ف املتعلِّم ممس ص
يد ه عل مداي واثدة مو مكثر هع هَّشَّرا است عابه.
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الدَّ اسا والاحوث ال ابقةف
باستقراي الاحوث والدَّ اسا ٌّ الـيت ناولـخت هوـاه صم ويٌّـص صم ايـ ٌّة النَّزاهـة
وهيافحـــة الو ـــادب يتَّضٌّـــح م،مـــا ااينـــخت هـــع ث ـــل ا ـ ـدص ب واألمســـوب
واألدوا ب واإلجـــرايا ب واملـــداخلب والناريـــا الـــيت اســـتند عل مـــاب
و صن وا هواه ِم وي م النَّزاهة وهيافحة الو اد اليت انَّتمـاب ٌّ م،مـا مج عـا
مكَّــد عل ـ مهإ ــة لــك املوــاه م والق ـ مب وضــرو ة ص ْنإٌّصــة اســت عابما لــدى
ث والدَّ اسـا ٌّ
املتعلِّإع املراثل الدَّ اسَّة املختلٌّوةب وهـع مهـمَّ هـ و الاحـو ٌّ
جرِيصــخت العقـدصيْ ِع األخرييــع (هنـ عــام 1998م ٌّحت عــام 2016م) هــا
الــيت م ْ
يلاف
د اسة مول وخ 1998( Olsonم)ب اليت صهدصفَخت ٌّحت ق ِم ه توى النَّزاهة
األخالي ة لدى األفـراد خـاللص هرثلتصـاِ املراهصقـة والريفشْـدب وعاليتٌّمـا بالصـحَّة
ـوا امل ــحاَّب ولتحق ــق هــد
النو ـَّةب واســتخدهخت الدَّ اس ـ مة املــنممص الوص ْـ َّ
الدَّ اسة؛ ياهـخت الااثثـة بانـاي هق ـاس سـلوك النَّزاهـةب واشـتإل علـ هٌّحْـوص
وهحْوص ِ القضايا ا جتإاع ةب وكشوخت ،تائم الدَّ اسـة عـع
النَّزاهة األخالي ةب ٌّ
عــدم وجــود فَــ ْرقٍ ذم د لــةٌّ ،ثصــائ ة بــع املــراهٌّقع والشــاات ال ــلوك
والشعو ب والتويري املتعإَّق النَّزاهة األخالي ةب ومخ ثصإَّةَ ا ااطًـا ٌّجياب ـا بـع
النَّزاهة األخالي ة والصـحة النو ـ ةب وا ااطًـا عي ـ ا بـع النَّزاهـة األخالي ـة
والقلــق لــدى الراشــديعب ثــع كا،ــخت د جــة ا اــاط ضــع و ًة بــع النَّزاهــة
األخالي ة والصحة النو ة لدى املراهقع.
إــا
ٍّ
ق عل
ويــدَّم الزب ــدم (2008م)ب د اســ ًة هصــدصفَخت ٌّحت صــإ م ه ــا ٍ
هق صرت هضإوخ النَّزاهةب ودل لِ د ي ٌّـه لعـالت املرثلـة ا بتدائ ـة دولـة
العراقب وايرت الااثل جمإوعةً هع املواه مِ والقٌّصم واملضاهعِ املتعلِّقة بتعزيـز
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ق التعل إــاَّب واســتخدهخت
النَّزاهــةب و صــويف هقـ صرت لي وَّــة ضــإ نما امل ــا ِ
الدَّ اسة املنمم الوثائقاَّب ومكَّد ٌّ الدَّ اسةم ،تائبٌّما مهإََّّـ َة دصوْ ِ ورا ة الرتب ـة
م
ع هواه ِم النَّزاهة وي إٌّما هنـاه ِ
والتعل م عزيز النَّزاهةب هع خالل ضإ ِ
التعل م العامَّ.
وَمعصدَّ املعاض دم (2008م)ب د اس ًة صهدصفَخت ٌّحت حتدي ٌّد الَّا ٌّ بنـا ٌّي هوـاه ِم
النَّزاهة املناهم التَّرْبويَّة العراي ةب واستخدم الااثل ف ما املنمم الوثائقاَّ هع
خالل ا ستقراي والتحل لب ويدَّهخت الدَّ اسة جمإوع ًة هع الَّـا بنـاي املوـاه م
املناهمب ومكَّد مهإ ة عزيز هواه م وي م النَّزاهة.
ل هع Aman, j., Berenbeim, R., Cecchini, G., Depersis, D,
ويام ك ن
) & Gentile, M. (2012بد اس ،ة صه صد َفخت ٌّحت قديم صويف هق صرت باملوضـوعا
ا العـالت بقـ م النَّزاهـة وحما بـة الو ـاد
اليت مي ٌّيع مخ ـاعد علـ صنْإٌّصـة صوعْـ ِ
لــدى طــالت مكادمي ــا ٌّدا ة األعإــالب و يوَّ،ــخت عَّنــة الدَّ اســة هــع طــالت
( )30كلَّ ًة هع كلَِّّا ٌّدا ة األعإالب املويِّع ٌّة عل هااد ة األهم املتَّحدة للرتويـم
للإ َّول ة ا جتإاع ةب وا ستداهة براهم التعلـ م اإلدا مَّب ومشـا ،تـائم
الدَّ اسة ٌّحت مهإََّّة عل م ي م النَّزاهة وحما بة الو اد لدى العالتب وك لك مهإََّّة
نويع طرق وٌّسٌّْترصا ب ا التَّدْ ِيو عند ناول لك الق م.
ل هع ال كحالخ والاحريم (2013م)ب د اس ًة صهدصفَخت ٌّحت التَّعريف
صد ك ن
وَمع َّ
عل ـ هــدى نــاول حمتــوى هقــرَّ ا الوقــه ي ــم العلــوم اإلدا يــة باملرثلــة
س املإليــة العرب ـة ال ــعودية  -لقضــايا الو ــادب واســتخدم
الثا،ويــةب هــدا ِ
ف ناولِ كمتب
الااثثا ِخ املنمم الو واَّب وكشوخت الدَّ اسة ،تائبٌّما عع ضع ٌّ
الوقه باملرثلـة الثا،ويـة لقضـايا الو ـادب وهعاجلتٌّمـا بالصـو ة املعلوبـة؛ ث ـل
بلغخت  ،اة ناول كتب الوقـه لتلـك القضـايا املرثلـة كاهلـة ()%28.2ب هـع
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ٌّمجالاَّ القضايا الوا دة يائإة القضايا اليت متَّ التحل ل ضوئما.
وهصـ ـدصفَخت د اســـة حمإـــد (2013م)ب ٌّحت التَّعـــريف علـ ـ د جـــة النَّزاهـــة
خت الدَّ اسةم املنمم الو ـواَّب
األخالي ة لدى طلاة اجلاهعة العراي ةب واستخده ٌّ
وَمعصدَّ الااثل هق اسا للنزاهة هيوَّ،ا هع ( )44فٌّقْرةًب طاَّقَه الااثـل علـ عَّنـة
عشــوائَّةب وكشــوخت الدَّ اســة ،تائبٌّمــا عــع متتيفــع عَّنــة الدَّ اســة بالنَّزاهــة
األخالي ــةب وم،ــه يوجــد فــرقي ذو د لــة ٌّثصــائ ة النَّزاهــة األخالي ــة بــع
طلاة اجلاهعةب اعا ملتغَّرا النَّوْع والتخصيفُّ.
كإا هصـدصفَخت د اسـ مة العا يـا واخـريع (2014م)ب ٌّحت قـويم صدوْ ِ هنـاهم
اللغــة العرب ــة والدَّ اســا ا جتإاع ــة املرثلــة املتوسَّــعة باملإليــة العرب ــة
ال عوديةب ص ْنإٌّصـة هوـاه م ويـ م النَّزاهـة وحما بـة الو ـاد لـدى طـالت لـك
املرثلةٌّب ولتحق ق هد ٌّ الدَّ اسة؛ َمعصدَّ الااثثوخ يائإـ ًة بـاعض هوـاه ِم ويـ م
س ي م النَّزاهة وحما بة الو ـادب
ٍّب وهق ا ِ
النَّزاهة وحما بة الو ادب واختاا ٍ حتص لا
وكشـوخت ،تـائم الدَّ اســة عـع األثــر اإلجيـاباَّ لتضـإع املوــاه م واحلقـائق املتعلِّقــة
بالنَّزاهــة وحما بــة الو ــادب صوثْ ـدص ،ة د اس ـَّ ،ة مبنــاهم اللغــة العرب ــة والدَّ اســا
ت لك املواه صم واحلقائ صق والق م.
ت العال ٌّ
ا جتإاع ةب عل اكت ا ٌّ
ويــام عقــا (2014م)ب بد اســة هص ـدصفَخت ٌّحت قــويم حمتــوى كتــب الرتب ــة
ـا،وم باملإليــة العرب ــة ال ــعوديةب ضــوي ي ـ ِم
اإلســاله ة بالصــفَّ األول الثـ َّ
النَّزاهة وهيافحة الو ادب ولتحق ق هد الدَّ اسة؛ يام الااثل بإعداد يائإـ ،ة
باعض ي م النَّزاهة وهيافحة الو ادب الـالر ِم ضـإ نما حمتـوى كتـب الرتب ـة
اإلساله ة .واستخدم الااثل بعاية حتل ل احملتـوى كـأداة للدَّ اسـةب ومظمـر
ــوافر يــ م النَّزاهــة وهيافحــة الو ــاد
النتــائم وجــود يصــو و وــاو
للصف األول الثا،ومَّب وكشوخت عع ضعف األ،شعة
َّ
هقرَّ ا العلوم الشرع ة
اليت تناول لك الق مص.
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ومجرى الغاهدم (2016م)ب د اسةً صهدصفَخت ٌّحت بناي بص ْر،صـاهصم ص ْنإٌّصـة يـ م
النَّزاهة لعالت املرثلة الثا،ويةب هقرَّ احلديل باملإليـة العرب ـة ال ـعوديةب
ل
خت الدَّ اسـ مة لتحق ـق مهـدافما املـنمم الو ـواَّ بأسـلوبص ْ ٌّه امل ـحاَّ وحتل ـ ِ
واَّاصع ٌّ
احملتوىب ويام الااثل بإعداد م بعِ مدوا  ،وثَّةب متثَّلخت ف يائإة ،باعض يـ م
النَّزاهة اليت يصلزصم ص ْنإٌّصتما لـدى طـالت لـك املرثلـةب وبعايـةٌّ حتل ـل احملتـوىب
م املق صرت ب واسـتاا، ،ة عـرَّ د جـة هناسـاة الصا ْر،صـاهصم املقـرتص للتَّعْاٌّ ـقب
والصا ْر،صاهص ِ
وكشــوخت ،تــائم الدَّ اســة عــع ــدَّ،ا ــوا مف ِر ي ـ م النَّزاهــة هقــرَّ ا احلــديل
باملرثلة الثا،ويةب و واو وريعٌّما املقرَّ .
التَّ ْع ٌّل ق عل الدَّ اسا ال ابقةف
يتَّضٌّــح هــع العــرض ال ــابق اهتإــام بعــض الاــاثثع مبوــاه ِم ويـ م ايــة
النَّزاهة وهيافحـة الو ـاد؛ ث ـل نـاول بعـض هـ و الدَّ اسـا قـويمص بعـض
املقـرَّ ا الدَّ اسـ ة ضــوي هوـاه م ويـ م ايــة النَّزاهـة وهيافحــة الو ــادب
،تائبٌّما ٌّحت األثر اإلجيـاباَّ لتضـإ نٌّما املقـرَّ ا الدَّ اسـَّة؛ هثـل
ومشا
ٍّ هع الزب ـدم (2008م)ب والعا يـا واخـريع (2014م)ب ود اسـة
د اسة كل
عقــا (2014م) .و كَّــز د اســا ي مخــرى علـ التعــريف علـ هــدى نــاول
بعض املقرَّ ا الدَّ اس ة ملواه م وي م النَّزاهة وهيافحة الو ادب ومشـا ٌّحت
ضعف ناو ا لك املقرَّ ا ؛ كد اسة ال كحالخ والاحريم (2013م).
م د ي ـَّ ًة هتنوَّع ـ ًة لتعل ـ م
ل وبــراه ص
كإــا وظَّوــخت بعــض الدَّ اســا هــداخ ص
،تائبمـا ٌّحت فاعل ـة
هواه مِ وي م اية النَّزاهة وهيافحة الو ادب ومشا
لك الماهم التَّدْ ِي ة ص ْنإٌّصة لك املواه مِ والق م لـدى املـتعلِّإعب ومكَّـد
مهإََّّة نويعِ طرق وٌّسْـٌّترصا ب ا التَّـدْ ِيو عنـد نـاول هوـاه م ويـ م النَّزاهـة
وهيافحة الو اد؛ كد اسة الغاهدم (2016م).
اية النَّزاهة وهيافَحة ال َو صادٌّ هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثاللٌّ املتوسَّجمل
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و أ ا الدَّ اسة احلالَّةم لت ـتيإل هـا بدم ـه هـ و اَّإوعـةم هـع الدَّ اسـا ؛
ث ل متَّ التَّعريف عل ه توى است عات طالت املرثلة املتوسَّعة ملواه ِم اية
،اـرم هقـرتص لتص ْنإٌّصـة اسـت عات لـك
ٍّ
النَّزاهة وهيافحة الو ادب و قديم صويف
املواه ِم هقرَّ احلديل.
واستواد ٌّ الدَّ اسة احلالَّـةم هـع الدَّ اسـا ال ـابقة حتديـد هوـاه م ايـة
النَّزاهــة وهيافحــة الو ــادب الــيت يناغــا صنْ ٌّإص ـةم اســت عابما لــدى طــالت املرثلــة
املتوسَّعة هقرَّ احلديلب و أ ل ٌّطا ها النارمَّب وك لك مفـاد هنمـا
بناي مدوا الدَّ اسةب وحتدي ٌّد األسال ب اإلثصائَّة املناسٌّاة لتحل ل الا ا،ا .
ٌّجرايا الدَّ اسةف
ص ــتمدٌّ الدَّ اســة احلالَّـ مة التَّعــريف ص علـ د جــة اســت عات طــالت الصــفَّ
الثالــل املتوسَّــجمل ملوــاه م ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــاد هقــرَّ احلــديلب
ـرم لتصنْإٌّصــة اســت عابماب ولتحق ــق ه ـ ا ا ــد ٌّ؛ س ـ تناول
ٍّ
و قــدي صم صــويف ،اـ
الااثل اإلجرايا ٌّ التالصةَف
هنمم الدَّ اسةف
اعتإد ٌّ الدَّ اسة احلالَّةم عل املنمم الو واَّب وهو مثد مشيال التحل ـل
والتَّ ْو ٌّري العلإاَّ املناَّم؛ لو ف ظـاهر ،ة مو هشـيلة حمـدَّدةب و صـويرِها كإَّ ـا
عع طريق مجع ب ا،ا وهعلوها  ،هقنَّنة عـع الاـاهرة مو املشـيٌّلةب و صـن وٌّما
وحتل لٌّما وٌّخضاعٌّما للدَّ اسة الدي قة؛ (ا اطب 2010مب ص.)135
جمتإصع الدَّ اسة وعَّنتماف
يتيوَّخ جمتإصع الدَّ اسة احلالَّة هع مج ع طالت الصـفَّ الثالـل املتوسَّـجمل
املدا س احليوه ة النما ية بالتعل م العام مبحافاة األث ـايب الـ يع د سـوا
الوصل الد اسا الثا،ا هع العام الد اسـا 1437 /1436وب ويقـد عـددهم
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وــوالا ( )700طالاــا؛ ينتإــوخ ٌّحت هيتــاع هــع هيا ــب اإلشــرا الــداخلا
التابعة إلدا ة التعل م مبحافاة األث اي.
واشتإلخت عَّنة الدَّ اسة عل جمإوعة هع طالت الصف الثالل املتوسـجملب
اختري بالعريقة العشوائ ة العنقودية هتعدَّدة املراثل Multi-Stage Sampleب
كإا يلاف
املرثلــة األوحتف ا خت ــا العشــوائا ألثــد هيا ــب اإلشــرا الــداخلا
التابعــة إلدا ة التعل ـ م مبحافاــة األث ــايب والاــال عــددها اثــنعب ويــد ويــع
ا خت ــا العشــوائا عل ـ هيتــب التعل ـ م بــاملمر؛ ل إثَّــل العنقــودب و تْاــع لــه
مخ ة عشر هد س ًة هتوسعة.
املرثلـــة الثا ،ـــةف ا خت ـــا العشـــوائا ملد ســـتع هـــع املـــدا س املتوســـعة
احليوه ة التابعة للإيتب اإلشرا ب ال م متَّ اخت ـا و املرثلـة األوحتب ويـد
ويع ا خت ا العشوائا عل هد سيت مشا ل ة املتوسعة وسعد بع مبا وياص.
ل املتوسَّـجملٌّب
ت الصَّـفَّ الثالـ ٌّ
املرثلة الثالثةف اخْتٌّصا عَّن ،ة صعشْوائَّ ،ة هع طال ٌّ
ـم اخت ا هإــا املرثلــة الثا ،ــةب بصلَ ـ ص عص ـ صددها ()٧٢
هٌّ ـ صع املد س ـتص ْ ِع اللَّتص ـ ْ ِع صـ َّ
طالاا؛ ممف بن اة ( )٪١٠هع جمتإصع الدَّ اسة اليلِّاَّ.
بناي مدوا الدَّ اسةب وهوادَّ املعالَبةب وضاعمماف
واملــواد
َّ
لتحق ــق مهــدا الدَّ اســة؛ ــإَّم الااثــل عــددا هــع األدوا
الاحثَّةب وهاف
مولًاف بناي يائإ ٌّة هواه مِ اية النَّزاهة وهيافحة الو ادف
م  -هص صد القائإةف
هصدصفَخت ه و القائإـةم ٌّحت حتديـد هوـاه م ايـة النَّزاهـة وهيافحـة الو ـادب
اليت يناغا صنْإٌّص مة است عابٌّما لعالت الصف الثالل املتوسَّجمل هقرَّ احلديل.
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ت  -حتديد هصاد ِ بناي القائإةف
اعصتإصد الااثل بناي ه و القائإ ٌّة عل عد ،د هع املصاد ِب هع مهإَّماف
 هراجعةم مهدا هنمم احلديل املقرَّ عل طالت الصف الثالل املتوسَّجمل.
 الدَّ اسا والاحوث ال ابقةم اليت ممج ِريصخت جمال النَّزاهة وهيافحة الو اد.
 األدبَّا املر اٌّع مة مبوضوع النَّزاهة وهيافحة الو اد.
م العلوم الشرع ة وطرق د ي ٌّما.
 ا اي ا ما ٌّي واحمليِّإع واملختصَّع هناه ِ
 طا عةم ا صائُّ النَّإائَّة لعالت املرثلة املتوسَّعة.
 صو ْف القائإةفو َّل الااثل هع خالل ا عوا ال ابقة ٌّحت يائإة ،ضإَّنخت ثالثةَ حمـاو ص
ئ ـة،ب يصشــتإٌّل كــليف ٌّهحْـوص ٍ هنمــا علـ جمإوعــة هــع املوــاه م املر اٌّعــة وإايــة
كل هوموم ٌّحت جمإوعـة
ثم يام الااثل برتمجة َّ
النَّزاهة وهيافحة الو ادب وهع َّ
هع املَّشَّرا املع ا يةب عددها ( )24هَّشَّراب عل النحو التالاف
جدول يم ()2
يائإةم هواه م
م
1

اية النَّزاهة وهيافحة الو اد الالرهة لعالت املرثلة املتوسَّعة
عدد هَّشَّرا
عدد املواه م
املٌّحْوص
املوموم

املواه م الورديَّ مة حلإاية النَّزاهة وهيافحة
الو اد
املواه م ا جتإاعَّة حلإاية النَّزاهة
وهيافحة الو اد

2

املواه م الوطنَّة حلإاية النَّزاهة وهيافحة
الو اد
اَّإوع

4

8

4

8

4

8

12

24
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ث  -حتي م القائإةف
ولضــاجمل هــ و القائإــة عٌّلإ ــا؛ متَّ صعرْضــما علــ جمإوعــة هــع احمليِّإــع
م
املتخصَّصــع املنــاهم وطــرق التَّـدْ ِيوب والعلــوم الشــرعَّة؛ إلبــداي الـ َّـرْم ِ
ثولَمــا؛ ٌّذ طلــب الااثــل هــع احمليِّإــع ٌّبــدا صي ا ائمــم ثــول القائإـةٌّ ضصـو ٌّْي
الانود التالصةف
 هدى مهإََّّةٌّ املوموم عزيز النَّزاهة وهيافحة الو اد.حوص ِ ال م صقَع ف ه.
كل هوموم للإٌّ ْ
ا،تإاي َّ
 هدى ٌّ هدى هناسصاة املواه ِم املقرتصثة لعالت الصف الثالل املتوسَّجمل.كل هَّشَّر للإوموم.
 هدى هناسصاة َّج  -الورخ الن يبيف للقائإةف
يب
ج الورخ الن َّ
متَّ صعرْض القائإ ٌّة عل جمإوعة هع املتخصَّصع؛ ستخرا ِ
للقائإةب ويد ثدَّد الااثل هع ـا ا خت ـا هوـاه ِم ايـة النَّزاهـة وهيافحـة
الو اد املناسٌّاة لعالت الصفَّ الثالل املتوسَّجملب واعتإادٌّها القائإة النمائَّةب
ق احمليِّإـع بن ـب ،صتصـراو بـع ()%100 -%80ب
وها املواه م اليت ،الخت اَّوا ص
وبعد ص ْ ٌّد استبابا ٌّ احمليِّإـعب متَّ ث ـات األوراخ الن ـاَّة ليـل ٌّهحْـوص ٍ هـع
خت املع ا ص ال م
ُّ الااثل ٌّحت مخ مج صع املواه م يد اسْصتوْفَ ٌّ
حماو ِ القائإةب وخصلَ ص
ثدَّدو سلوًا.
ثا ،اف ٌّعداد بعاية حتل ل احملتوىف
يام الااثل بتحل ل حمتوى كتـات احلـديل املقـرَّ علـ طـالت الصـف الثالـل
ضوْ ٌّي ا معموا التالصةف
املتوسَّجملب العامِ الدَّ اساَّ 1437 /1436هـب ص
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ح ٌّل لف
م  -حتديد هد التَّ ْ
يصمد ه ا التحل ـل ٌّحت التعـريف علـ هـدى ـوافرِ هوـاه مِ ايـة النَّزاهـة
وهيافحــة الو ــادب الــيت و َّــلخت الدَّ اسـ مة ٌّحت حتديـدٌّها و صــن وٌّما حمتــوى
الصف الثالل املتوسَّجمل.
َّ
كتات احلديل املقرَّ عل طالت
ت  -حتديد هصد عَّنة التحل لِف
حمتوى كتات احلديل املقرَّ عل طالت الصف الثالل املتوسَّجمل املإليـة
اسا 1437 /1436هـ.
العرب ة ال عوديةب العا ِم الدَّ َّ
ل حمتوى كتات احلديل املقرَّ عل طالت الصـف
 حتديد خعموا حتل ِالثالل املتوسَّجملف
يام الااثل باَّااع ا معموا التالصةف
 .1يراية كلَّ هوضوعب و ق إه ٌّحتف فٌّقرا ب وجإصلٍب وهواه مص؛ ملعرفـة
هدى وافرِ هَّشَّرا ٌّ هواه م اية النَّزاهة وهيافحة الو ادب اليت متَّ التو يفل
ٌّل ما يائإة الدَّ اسة.
 .2تايفـــع هَّشَّـــرا هوـــاه ِم ايـــة النَّزاهـــة وهيافحـــة الو ـــادب الـــيت َّمت
التو يفل ٌّل ما كلَّ هوضوعب وها يصتْاصعه هع م،شعةب ومسئلة التقويم الـيت صـرِد
،ماية كلَّ دص ْس؛ وذلك ملعرفة هدى و ودهاب وعد ٌّد هرَّا صيْرصا ِها.
 .3اَّخص الااثـل (الويـرةَ) مساسـا لعإل ـة التحل ـل؛ وذلـك ليو،مـا مكثـرص
وصثصدا التحل ل هاليه ًة و الدَّ اسة.
 .4يوضصع احلقل املخصَُّّ للتَّيرا عاله مة ()/ب للإوضوع ال م يتوافر ف ه.
الن صـبص املئويَّـ َة
التيْرا يَّةب هع ٌّععائمـا َّ
 .5وري ،تائم التحل ل اجلداول َّ
اليت دليف عل د جة وافرها.
ث  -حتديد فئا التحل لف
ومتثَّلــخت هَّشَّــرا هوــاه مِ ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــادب الــيت
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و َّلخت ٌّل مـا الدَّ اسـةب ث ـل اعتاصـرص كـليف هَّشَّـر فئـةً يـتميف حتل ـل املوضـوعا
املقرَّ ة ضوئما.
ج  -صإ م مداة التحل لف
ضوي ا عوا ال ابقةب إَّم الااثل مداة التحل لب صوفْ صق النإوذج التالاف
جدول يم ()3
،صإوذصج مداةٌّ حتل ل حمتوى كتات احلديل املقرَّ عل طالت الصف الثالل املتوسَّجملب

م املوموم

م

1

1

2

2

ضوي هَّشَّرا هواه م اية النَّزاهة وهيافحة الو اد
الويرة و يم
فئا التحل ل
اَّإوع
الصوحة
هَّشَّرا حتق ق
املوموم

الويرة

الصوحة التَّيرا

العدد النَّ ْاة

كإا يام الااثل بتصإ م مداة خا َّة لتوري ،تائم التحل ل؛ ث ل يوَّ،خت
ُّ األول هنمــا لوئــا التحل ــل (هَّشَّــرا هوــاه م
هــع ثالث ـ ٌّة ثقــولب خصَّ ـ ص
اية النَّزاهة وهيافحة الو اد اليت و َّلخت ٌّل ما الدَّ اسـة)ب وعـددها ()24
ُّ احلقالخ اآلخـراخ لر ـد هـدى صيـرا فئـا التحل ـلب
هَّشَّراب ب نإا خصَّ ص
و ،اتما املئويةب كإا يتَّضح هع النإوذج التالاف
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جدول يم ()4
،صإوذصج مداة وري ،تائمِ حتل ل حمتوى كتات احلديل املقرَّ عل طالت الصف الثالل
املتوسَّجملب ضوي هَّشَّرا هواه ِم
م
1
2
3

فئة التحل ل

اية النَّزاهة وهيافحة الو اد
هدى التوافر
التَّيرا

النَّ اة

هَّشَّرا املواه مِ الوردية حلإاية النَّزاهة
وهيافحة الو اد
هَّشَّرا املواه م ا جتإاع ة حلإاية النَّزاهة
وهيافحة الو اد
هَّشَّرا املواه م الوطنَّة حلإاية النَّزاهة
وهيافحة الو اد
اَّإوع اليلايف

 ي اس ثاا التحل لفللتأكيد هع ثاا التحل ل؛ يام الااثل باجلإع بع العريقتع التال تص ْعِف
رهِّ يَـد و ثالثـ مة
ٍّ
 .1مجرى الااثل بنو ٌّه عإل َة التحل ل هرَّ عِب بوا ق
م عإل ــة التحل ــل
تــأثَّر عإل ـ مة التحل ــل الثا ،ــة بنتــائ ِ
مســاب عص؛ وذلــك ثتـ
األوحتب ويد متَّ ث ات  ،اة ا َّواق بع التحل لعِ باستخدام هعادلة هول ـيت
ق عالصـة،ب مييٌّـع الوثـوق
()Holistiب وبلغخت النَّ ا مة ()%95.4ب وها  ،ا مة اَّوـا ٍ
بماب وي إَّ ه ا النَّوْع بالثاا عصاْ صر الزَّ صه ِع (ا َّ صاق عصاْ صر الـزهع)ب ويقصـد بـه
م ،و ٌّما
و ول احمللِّلِ الواثد (الواثُّ ال م يام بعإل ة التحل ل)ب ٌّحت النتائ ِ
عنــد عا ــق ٌّجــرايا التحل ــل بعــد فــرتة ،حمــدَّدة هــع الــزهع؛ (ا ويــدمب
2004مب ص.)117
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 .2لزيادة ا طْإٌّئناخ ٌّحت ثاا التحل ل؛ استعاخ الااثل بأثـد املختصَّـع
املنــاهم وطــرق ــد يو العلــوم الشــرع ة؛ للق ــام بعإل ــة التحل ــل بشــيل
ٍّب وبلغخت  ،اة ا َّواق بع النت بة اليت و ل ٌّل ما الااثلب والنت بـة
ه تقل
املختُّ ()%94.3ب وها  ،ا مة اَّواق عالصة.
يف
اليت و ل ٌّل ما
ثالثاف ٌّعداد يائإة هَّشَّـرا اسـت عات هوـاه ِم ايـة النَّزاهـة وهيافحـة
الو ادف
وذلك عصاْ صر اإلجرايا التالصةٌّف
م  -حتديد ا َ صد ٌّ هع القائإةف
هصدصفَخت ه و القائإةم ٌّحت حتديـد هَّشَّـرا اسـت عات هوـاه ِم ايـة النَّزاهـة
وهيافحــة الو ــاد هقــرَّ احلــديل لــدى طــالت املرثلــة املتوسَّــعة؛ متم ــدا
ســتخداهما بنــاي اختاــا ِ ي ــاس د جــة اســت عات طــالت الصــف الثالــل
املتوسَّجمل لتلك املواه م.
ت  -حتديد هصاد بنايٌّ القائإةف
اعتإصدص الااثل ٌّعـداد القائإـة علـ املصـاد ِ التالصـةف بعـضِ الدَّ اسـا
ـابقة املر اٌّعـ ٌّـة باســت عات املوــاه مب واألدبَّــا ٌّ التَّرْبويَّـ ٌّـة املر اٌّعـ ٌّـة
والاحــوثٌّ ال ـ ٌّ
باست عات املواه مب ومهدا ٌّ عل م هنمم احلديل لعـالت املرثلـة املتوسَّـعةب
ُّ النَّإائَّــة لعــالت املرثلــة املتوسَّــعةب وا ا ٌّي بعــض املختصَّــع
وا صــائ ِ
د يو العلوم الشرع ةب و صإ ِم هناهبما.
و ما األوَّلَّةف
 ٌّعداد القائإةيام الااثل  -ضوي املصاد ال ابقة  -بإعداد يائإة هَّشَّـرا اسـت عات
هواه م اية النَّزاهة وهيافحة الو ادب هقرَّ احلديل لدى طالت الصـفَّ
ب
الثالل املتوسَّجملب واشتإلخت عل ( )16هَّشَّـراب ورَّعـخت علـ م بعـةٌّ جوا،ـ ص
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ئ ،ة لالست عاتب وهاف ( الشَّرْ ب والتَّ ْو ٌّريب والتَّعْاٌّ قب واَّخاذ املَ ْنامو ِ).
واجلدول التالا يوضَّح الصو ة األوَّلَّةَ لتلك القائإةف
جدول يم ()5
يائإةم هَّشَّرا است عات هواه م

اية النَّزاهة وهيافحة الو اد

م

جوا،ب ا ست عات

هَّشَّرا ا ست عات

1

الشَّرْ

4

2

التَّ ْو ٌّري

4

3

التَّ ْعاٌّ ق

4

4

اَّخاذ ا َمل ْنامو ِ

4

و ما األوَّلَّة
اَّإوع
اليلايف

16

ض ْاجملم القائإةف
ث  -ص
للتح يق ِق هع دق القائإة؛ َّمت عرضما بصو ما املادئَّة علـ جمإوعـة هـع
ا مايٌّ واملختصَّـع املنـاهم وطمـرق التَّـ ْد ِيوب وطلـب الااثـل هـنمم ٌّبـدايص
م ثص ـوْ صل القائإ ـةٌّ ف إــا يلــاف (هــدى ا،تإــاي املَّشَّــرا الورعَّــة للبا،ــب
الـ َّـرْم ِ
األساس لالست عاتب حتديد هدى هناسصـاة كـلَّ هَّشَّـر لعـالت الصـف الثالـل
اغة املَّشَّرب ٌّضافة مو ث مو عديل مو صدهْم ها صيرص ْو،صـه
املتوسَّجملب وضو
جل ْودصة القائإة).
رها َ
وبعد مجع ا اي وهلحوظا احمليِّإعب بدم الااثل ص ْدٌّ استبابا ممب
والتعــديلِ ضــوي هلحوظــا مم و صهرْئٌَّّــا مم ثــول القائإــةب كإــا َّمت ث ــات
األوراخ الن ا ة ليل جا،ب هع جوا،ب ا ست عات وهَّشَّرا ه الورع ةب وذلك
بنـــاي علـ ـ  ،ـــاة اَّوـــاق احمليِّإـــعب واعصتإصـــد الااثـــل جوا،ـ ـبص ا ســـت عات
وهَّشَّــراٌّما الورع ــة الــوا د َة القائإــة؛ ث ــل كا،ــخت  ،ــاةم ا َّوــاق عل مــا
رتاو بع (.)%100 - 80
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و ما النمائ ةف
ج ٌّ -عداد القائإةٌّ
بنــاي علـ هــا ســاق هــع خعمــوا ب و َّــلخت الدَّ اس ـ مة ٌّحت القائإــة النمائ ــة
ملَّشَّرا است عات هواه م اية النَّزاهة وهيافحة الو ـادب هقـرَّ احلـديل
لدى طالت الصفَّ الثالـل املتوسَّـجملب ضـإَّنخت ( )16هَّشَّـرا فرع ـاب هورَّعـ ًة
عل م بع ٌّة جوا،بص ئ ة ،لالست عاتب وهاف الشَّرْ ب والتَّ ْو ٌّريب والتَّعْاٌّ ـقب
واَّخاذ املَنْامو ِ.
واجلدول التالا يوضَّح الصو ة النمائَّة لتلك القائإةف
جدول يم ()6
اية النَّزاهة وهيافحة الو اد هقرَّ احلديلب لدى

ت هواه مِ
يائإة هَّشَّرا است عا ٌّ

طالت الصفَّ الثالل املتوسَّجمل
م

جوا،ب
ا ست عات

م
1
2

1

الشَّرْ

2

التَّ ْو ٌّري

هَّشَّرا ا ست عات
يقدَّم شرثا شاهلًا ملوموم

5
6

يوثَّق ٌّجابتصه مبمَّ ا  ،علإَّة ،داعإة ،لشر هوموم

اية

النَّزاهة وهيافحة الو اد.
يعر املعن ا
َّ

عالثا ملوموم
َّ

اية النَّزاهة

وهيافحة الو اد.
يعٌّ د

اغةَ دص لة هوموم

اية النَّزاهة وهيافحة الو اد

ألساات تعلَّق بصحَّة هضإوٌّ،ه.
يقدَّم و ريا ملوموم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد
بعريقة فاعل ،ة وذا ٌّ هعن .
يص تصخْلٌُّّ األفيا ص الرئ ةَ هع هوموم اية النَّزاهة
وهيافحة الو اد.
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اية النَّزاهة وهيافحة

الو اد.

3
4

و ما النمائ ة

م

جوا،ب
ا ست عات

م
7
8
9
10

3

التَّ ْعاٌّ ق

4

اَّخاذ ا َملنْامو ِ

11
12
13
14
15
16

هَّشَّرا ا ست عات
صي ْتصخلٌُّّ األفيا الورعَّ َة هع هوموم

اية النَّزاهة

وهيافحة الو اد.
الشاصهٌّ مو ا ختال ٌّ بع هوموم واخصرص هع
حيدَّد موج صه َّ
هواه ِم النَّزاهة وهيافحة الو اد.
اية النَّزاهة وهيافحة الو اد هوايفص

يعاَّق هوموم

جديد ،ة وس ايا  ،خمتلٌّوة.
يعالٌّم التَّصويف ا ٌّ الاديل َة ملوموم

اية النَّزاهة وهيافحة

الو اد.
ميَّز بع ها ميثَّل هومو صم

اية النَّزاهة وهيافحة الو ادب

ميثلمه هع هواه مص.
وها َّ
يصرٌّبجملم هومومص

اية النَّزاهة وهيافحة الو اد باملواه مِ
األخرى.

ينايٌّش هومومص

اية النَّزاهة وهيافحة الو اد هع روايا
خمتلٌّوة.

حيوَّل جمإوعةَ هواه مص عاهَّ ،ة ٌّحت هواه صم صرصاٌّجملم وإاية
النَّزاهة وهيافحة الو اد.
يصنَّف بع ها ينتإا وها ينتإا ملوموم

اية النَّزاهة

وهيافحة الو اد.
الناَ ِر املختلٌّوةَ ث الص هومو ِم
يرى وِجما ٌّ َّ

اية النَّزاهة

وهيافحة الو اد برؤية، ،ايٌّدة.
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ابعاف ٌّعداد اختاا ِ هواه ِم اية النَّزاهة وهيافحة الو ادف
يام الااثل بإعداد اختاا ِ هواه مِ اية النَّزاهـة وهيافحـة الو ـادب وصفْـ صق
ا عوا ٌّ التالصةٌّف
م  -حتديد ا َ صد ٌّ هع ا ختاا ف
صهدص ص ا ختاا ٌّحت ي اس د جة است عات هواه ِم اية النَّزاهـة وهيافحـة
الو اد هقرَّ احلديلب لدى عَّنة هع طالت الصف الثالل املتوسَّجمل.
ت  -حتديد هصاد ِ بناي ا ختاا ف
ـد هــع املصــاد ِ لانــاي هـ ا ا ختاــا ب وهــاف يائإـ مة
اســتعا صخ الااثــل بالعديـ ٌّ
هوــاه مِ ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــادب الــيت َّمت التو يفــل ٌّل مــا الدَّ اســة
احلالَّةٌّب ويائإةم هَّشَّرا است عات املواه م اليت متَّ ٌّعدادهاب وبعض األدبَّا
والدَّ اســا الــيت ممجرِيصــخت جمــال هوــاه ِم وي ـ م النَّزاهــة وهيافحــة الو ــاد
وك وَّ ٌّة ي اسماب ومهدا هنمم احلديل باملرثلة املتوسَّعةب وطا ع مة ا صائُّ
النَّإائَّة لعالت املرثلة املتوسَّعة.
 هعايري بناي اختاا هواه ِم اية النَّزاهة وهيافحة الو ادفالتزم الااثل مببإوع ،ة هع املعاي ِري عنـد بنائـه لالختاـا ب وهـاف مخ يـوخ
هوردا ا ختاا هر اعةً بأهدافهب ومخ غعِّا مسئلةم ا ختاا مج ـعص هَّشَّـرا
است عات هواه م ايـة النَّزاهـة وهيافحـة الو ـادب وا اـاطم ال ـَّالِ باملَّشَّـر
املرا ٌّد ي اسهب ووضو الص اغة ودٌّيَّتما.
ث  -صو ْف ا ختاا ف
ب ئ ـ ،ة لالســت عاتب وهــاف
ايتصــر ا ختاــا عل ـ ي ــاس م بع ـ ٌّة جوا ،ـ ص
ب م بع مة
كل جا، ،
خت َّ
الشَّرْ ب والتَّ ْو ٌّريب والتَّعٌّْا قب واَّخاذ املَ ْنامو ِب ويصندص ِج حت ص
هَّشَّرا فرعَّة،؛ ل يوخ العدد اليلـايف ل سـئلة ( )16سـَّالًاب نوَّعـخت هـا بـع
اية النَّزاهة وهيافَحة ال َو صادٌّ هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثاللٌّ املتوسَّجمل
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األسئل ٌّة املوضوع ةب ومسئل ٌّة املقال اليت تعلَّـب قـدي صم اسـتبابا هعْلَقـ ،ة غـ ِري
هقَّــدةب تإثَّــل شــر املومــومب و و ـريِوب مو عا قٌّــه هوايـفص جديــد ،ة مو
ِجمة ،ار.
ٌّبداي و ٌّ
س ايا  ،خمتلٌّوةب مو ٌّ
ج ٌّ -عداد جدول هوا وا ا ختاا ف
بمد حتق ق ـدق العاليـة بـاحملتوىب ومخ يـوخ فٌّقـرا ا ختاـا علـ
مبــادةٌّ وحمتــوى ا ختاــا (العــا،اب 2009مب ص)221ب وبعــد مخ َّمت
عاليــة َّ
حتديد املوضوعا ب وحتل ل هواه إٌّماب وحتديد هَّشَّـرا اسـت عات املوـاه مب
الن ْــاَّةٌّ ألســئلة ا ختاــا ب
ومخـ صْممِ ا ــما ٌّي واملختصَّــع  -متَّ صعْـٌّع األورا ِخ َّ
الـــيت متَّـــخت ــ اغتما ضـــوي هَّشَّـــرا اســـت عات هوـــاه م ايـــة النَّزاهـــة
وهيافحة الو ادف (الشَّ ْر ب والتَّ ْو ٌّريب والتَّعْاٌّ قب واَّخاذ املَنْامو ِ)ب واجلدول
التالا يوضَّح هوا وا ٌّ بناي اختاا هواه ِم اية النَّزاهة وهيافحة الو ادف
جدول يم ()7
جدول هوا وا ٌّ بناي اختاا است عات هواه م
م

اية النَّزاهة وهيافحة الو اد هقرَّ

احلديل لعالت الصف الثالل املتوسَّجمل
عدد املَّشَّرا
عدد األسئلة
جوا،ب ا ست عات
الورعَّة

الورخ الن يبيف

1

الشَّرْ

4

4

%25

2

التَّ ْو ٌّري

4

4

%25

3

التَّ ْعاٌّ ق

4

4

%25

4

اَّخاذ ا َملنْامو ِ

4

4

%25

اَّإوع

16

16

%100

 ٌّدْق ا ختاا فض الااثــل ا ختاــا ص
عص ـ صر ص

ــو ه األوَّلَّــةٌّ عل ـ جمإوع ـ ،ة هــع ا ــماي
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خـماي
ٌّ
ض
واحمليِّإع هع ذوم ا ختصاص املنـاهم وطـرق التَّـدْ ِيوب وبعـ ِ
م التـالاف هـدى ي ـاس
الـرْم ِ
ب هـنمم ٌّبـدا صي َّ
الق اس والتقويم الرتبومَّب وطَلَ ص
كلَّ سـَّال للإَّشَّـر الورعـاَّ الـ م وضٌّـع لق اسـهب وهـدى هناسصـاة كـلَّ سـَّال
لعالت الصـفَّ الثالـل املتوسَّـجملب ودٌّيَّـة ـ اغة األسـئلة ووضـوثماب وهـدى
حلا
هناسصــاة الاــدائل املوضــوعة ليــل ســَّالب وٌّضــافةم مو ثـ هــا يص صر ْو،صــه ــا ً
لتبويد وضاجمل ا ختاا  .ويد راوثخت  ،اةم ا َّواق بع احمليِّإع علـ مج ـع
هوْرصدا ا ختاا بـع ()%100- 80ب ويـد مجْرِيصـخت التعـديال الـيت مشـا
ــو ه النمائَّــة ــاحلًا للتَّعْاٌّ ــق عل ـ اَّإوعــة
ٌّل مــا احمليِّإــوخب وم ــاح
ا ستعالعَّة.
خ  -ث ات هَّشرا ا ختاا ف
لضـاجمل اختاـا هوــاه ِم ايـة النَّزاهــة وهيافحـة الو ــاد؛ َّمت عا قمـه علـ
عَّنـ ،ة اســتعالع ة عشــوائَّة هــع جمتإصــع الدَّ اســة  -هــع خــا ج عَّنــة الدَّ اســة -
مبد سة ا ندق املتوسَّعةب وبل عدد مفرادٌّها ( )40طالااب وذلك يو صم ا ثنعب
املوافـ ِق الرابـ صع هــع شــمر جــبب ســنة 1436هـــ؛ وذلــك بمــد التحقيــق هــع
التالاف
 رهع ا ختاا ف
ويد بل الزهع الالرم لإلجابة عـع مسـئلة ا ختاـا ( )40دي قـةً؛ ممف هـا
يعادل ثصَّ ًة د اسَّ ًة كاهلة.
 ثاا ا ختاا ف
ويد َّمت ث ات ثاا ا ختاا عع طريق األسال ب اإلثصائَّة التالصةف
مولًـــــاف اســـــتخدام هعاهٌّـــــل ثاـــــا كـــــود – يتشا ســـــوخ (Kuder-
اإلثصـــائا للا ا،ـــا
َّ
)Richardsonف وذلـــك باســـتخدام صب ْر،صـــاهصم التحل ـــل
اية النَّزاهة وهيافَحة ال َو صادٌّ هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثاللٌّ املتوسَّجمل
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است عات هواه م
حمافاة األث اي
د .عادالعزيز بع فاحل العص ل

الن ــاةم شــري ٌّحت مخ
()SPSSب وجٌّــد مخ ي إــة هعاهــل الثاــا ()%86ب وهـ و َّ
ا ختاا ص يتإتَّع بد جة عالص ،ة هع الثاا .
ثا ،ــاف التبزئــة النصــوَّة ()Spearman-Brown Prophecyف ويــد بلغــخت
ي إة هعاهل الثاا ()%85ب وه و الن ا مة شري ٌّحت م،ه مييٌّع الوثـوق با ختاـا
عنــد عا قــه علــ عَّنــةٌّ الدَّ اســةب واجلــدول التــالا يوضَّــح هعاهٌّــلص ثاــا
ا ختاا ف
جدول يم ()8
هعاهٌّل ثاا اختاا هواه ِم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد
ثاا التبزئة
ثاا كود  -يتشا سوخ
هعاهل الثَّاا
الثاا اليلايف
لالختاا

0.8552

0.8521

ث ات هعاهل الصعوبة ملوردا ا ختاا ف

يعرَّ هعاهل الصعوبة ملوردا ا ختاا بأ،هف هالن اة املئوية لعدد العالت
ال يع مجابوا عع ال َّال ٌّجابة خعأب ٌّحت عدد العالت اليلاب مو عدد ال يع
ثاولوا اإلجابةب ويعاَّر عنه باملعادلة التال ةف
هعاهل الصعوبة= عدد ال يع مجـابوا ال ـَّال ٌّجابـة خعـأ ÷ عـدد العـالت
اليلا.
ويد الصر ي م هعاهال الصعوبة ألسئلة اختاا است عات املواه م بع
()0.6- 0.3ب وه ا يتَّوق هـع هـا مو دو ا ويـدم (2004مب ص)187ب مخ
ممَّ ٌّفقْرة با ختاا يرتاو هعاهل عوبتما بع ( )0.9 -0.1عديف فٌّقْرةً هقاولـةب
ومييٌّع مخ ضصمَّ ٌّحت ا ختاا ب واجلدول التالا يوضَّح ذلكف
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جدول يم ()9
هعاهل الصعوبة ألسئلة اختاا است عات هواه م
م
هعاهل الصعوبة
م

اية النزاهة وهيافحة الو اد
هعاهل الصعوبة

1

0.54

9

0.54

2

0.51

10

0.55

3

0.50

11

0.55

4

0.31

12

0.59

5

0.49

13

0.52

6

0.51

14

0.44

7

0.46

15

0.55

8

0.61

16

0.47

ث ات هعاهل التإ ز ملوردا ا ختاا ف

يقصصــد مبعاهــل التإ ــزف ههــدى يــد ة املوــردة علـ التإ ــز بــع امل ــتويا
املختلوــة للعــالتب وٌّظمــا الوــروق الورديــة ب ــنممه؛ (ا ويــدمب 2004مب
ص.)187
ويشري الناماخ (2004مب صٌّ )195حت مخ ا عتإاد عل هعاهل الصـعوبة
كإَّشَّــر وث ــدب يوــا بــالغرض؛ أل،ــه ي ــاعد ٌّجــراي هقا ،ــة بــع مداي
املإْتحٌّــنع ث صــب ه ــتوى مدائمــم اليلِّــا؛ ل ـ لك فــإخ هعاهــل التإ ــز هــع
الصــوا املممإَّــة حتل ــل مســئلة ا ختاــا ب واجلــدول التــالا يوضَّــح  ،ــب
هعاهال التإ ز ألسئلة ا ختاا ف
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است عات هواه م
حمافاة األث اي
د .عادالعزيز بع فاحل العص ل

جدول يم ()10
م

هعاهل التإ ز

هعاهال التإ ز ألسئلة ا ختاا
هعاهل
م هعاهل التإ ز
م
التإ ز

م

هعاهل
التإ ز

1

0.72

5

0.50

9

0.46

13

0.54

2

0.56

6

0.67

10

0.33

14

0.71

3

0.44

7

0.39

11

0.56

15

0.50

4

0.27

8

0.50

12

0.50

16

0.59

ويتَّضح هع اجلدول ال ابق مخ هعاهال ٌّ التإ ز ألسئلة ا ختاا راوثـخت
ـدل عل ـ يــد ة ا ختاــا عل ـ
بــع ()0.72- 0.27ب وهــا  ،ــب هقاولــة ـ يف
التإ زب استنادا ٌّحت املعايري اليت مو دها عالم (1420هـب ص)289ب وهاف


هــع (ٌّ0.20حت 0.40فــأعل ) عنصــر جَّــد التإ ــز بــع اَّإــوعتع

العرف تع.


هع (  )0.20فأيلب عنصر ضع ف.



مها ٌّذا كاخ مت ز املوردة ورا مو سالااب فإ،ه يناغا ث

ه و املوـردة

هع ا ختاا ب مو هراجعتما هراجع ًة دي قةب و عديلما.
د  -التَّ ْعٌّا ق النمائايف ختاا ي اس د جـة اسـت عات طـالت الصـفَّ الثالـل
املتوسَّجمل ملواه م

اية النَّزاهة وهيافحة الو اد هقرَّ احلديلف

يام الااثـل بـالتَّ ْعاٌّ ق النمـائاَّ لالختاـا علـ عَّنـةٌّ الدَّ اسـةب وذلـك يـومص
ٌّمجـالا
يف
األثدٌّب املوافقِ ال اب صع صع صش صر هع شمر جب سـن َة 1436وب ويـد بلـ
هع طاَّ صق عل ه ا ختاا ( )72طالاا.
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،تائم الدَّ اسةٌّب و و ريهاب وهنايشتماف
صهدص ص اجلزي احلالايف هع الدَّ اسـة ٌّحت عـرض النتـائمِ الـيت متَّ التو يفـل ٌّل مـا
بعـــد بنـــاي مدوا الدَّ اســـة وضـــاعٌّما عٌّلإ ـــاب وب ـــا ِخ املعاجلـــا واألســـال ب
م وهنايش ـتصماب
اإلثصــائَّة الــيت اســتخدٌّهختب كإــا ضــإَّع و ـ صري لــك النتــائ ِ
م هرَّا ًة وصفْـ صق ْل ـل مسـئلة الدَّ اسـةب و و ـ صري لـك
وسصعرِض الااثل النتائ ص
ـرم والدَّ اســا والاحــوث ال ــابقةٌّب
م وهنايشـتصما ضــوي اإلطــا الناـ َّ
النتــائ ِ
وذلك عل النحو التالاف
اإلجابة عع ال َّال األوَّل هع مسئلة الدَّ اسةب ال م ،صيفهف
ها هواه م اية النَّزاهة وهيافحة الو ادب اليت يناغا صنْإٌّصةم است عابٌّما
هقرَّ احلديلب لدى طالت الصفَّ الثالل املتوسَّجمل؟
ولإلجابة عع هـ ا ال ـَّال؛ يـام الااثـل مببإوعـة ،هـع اإلجـرايا الـيت
سصصا صق وص لمما الدَّ اسةب وهع خال ـا متَّ التو يفـل ٌّحت يائإـ ،ة مبوـاه م ايـة
النَّزاهة وهيافحة الو اد اليت يناغا ص ْنإٌّصةم است عابما لدى طالت الصفَّ الثالل
املتوسَّــجمل هقــرَّ احلــديلب واشــتإلخت القائإــ مة عل ـ ثالث ـةٌّ حمــاو ص ئ ــة،ب
ضإَّنخت ( )12هوموهاب و( )24هَّشَّرا فرع اب عل النحو التالاف
 املواه م الورديَّةم حلإاية النَّزاهة وهيافحة الو ادب واشتإلخت عل ()4هواه مصب و ( )8هَّشَّرا  ،فرعَّة.،
 املواه م ا جتإاع ةم حلإاية النَّزاهة وهيافحة الو ادب واشتإلخت علـ( )4هواه مصب و ( )8هَّشَّرا  ،فرع ة.
 املوــاه م الوطنَّــة حلإايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــادب واشــتإلخت علـ( )4هواه مصب و ( )8هَّشَّرا  ،فرع ة.
ويتَّضٌّــح وصــ ل احملــاو ِ الثالثــةٌّب وهواه إٌّمــاب وهَّشَّــرا ما الورع ــة
اجلدو ِل التالاف
اية النَّزاهة وهيافَحة ال َو صادٌّ هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثاللٌّ املتوسَّجمل
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حمافاة األث اي
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جدول يم ()11
يائإ مة هواه مِ

اية النَّزاهة وهيافحة الو اد هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثالل

املتوسَّجمل (الصو ة النمائَّة)
حوص األوَّلف املواه م الورديَّ مة حلإاية النَّزاهة وهيافحة الو ادف ومتثَّل املواه مص ا ا َّة
املٌّ ْ
بالوردب اليت هعل سلوكَه املوايف املختلوة يوميا يتَّصٌّف بالنَّزاهة وهيافحة الو اد.
م

املوموم

1

الصَّدْق

2

األها،ة

3

حتإيفل امل َّول ة

4

العدل

م

هَّشَّرا املوموم

1

القول والوعل املعابٌّق للوايع واحلق قة

2

مداي األعإال واملعاهال بصدق
التصر
يف
ض ْاجملم
ص

3

احلقَّ العامَّ

احملافَا مة عل ثقوق اآلخريعب واتلياٌّممب

4

وعمودٌّهم

5

مخ ييوخ اإل ،اخ ه َّو ً عع ميواله ومفعاله

6

ياول هادٌّم احملاسصاة وصنْإٌّصته
امل اواة بع مج ع األفراد ف إا م هع ثقوقب

7

وها عل مم هع واجاا
ا لتزام بقوا،عِ الشريعة وم،اإتٌّما

8

حوص الثا،اف املواه م ا جتإاعَّ مة حلإاية النَّزاهة وهيافحة الو ادف ومتثَّل املواه مص
املٌّ ْ
ا ا َّةَ باَّتإصعب اليت هعل سلوكَ مفرادو املوايف املختلوة يومياب يتَّصٌّف بالنَّزاهة
وهيافحة الو اد.
5

الشيفو ى

6

التَّعاوخ

9

صاصنَّا هادمٌّ الشو ى

10

عصرْض األه ِر عل مهل الرَّمْمِ

11

عزيز العإل برو الوريق

12

ه اعدةم اآلخريع مبا حيقِّق م الوائدةَ
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7

الثَّقاف مة الا ئَّة

8

الشَّوافَّة

13

ثقاف مة احلواظ عل املإتلَيا العاهَّة

14

صنْإٌّصةم الثقافة الا ئَّة

15

وضو خعوا ٌّجرايا العإل

16

ا عْتٌّرا وقوق اآلخريع ويد اٌّمم

ح صو الثاللف املواه م الوطنَّةم حلإاية النَّزاهة وهيافحة الو ادف ومتثَّل املواه صم ا ا َّةَ
املٌّ ْ
بالوطعب اليت هعل سلوكَ مفرادو املوايف املختلوة يومياب يتَّصٌّف بالنَّزاهة وهيافحة
الو اد.
9

ثب الوطع
يف

10

الو ي والعَّاعة

11

ثٌّوْ م األهع

12

الوصسصعَّة وا عتدال

17
18
19

صنْإٌّصةم ثبَّ الوطع لدى األفراد
الغش وا ٌّداع
اية الوطع هع كلَّ مشيال َّ
طاع مة مولا األهر باملعرو

20

التوْجٌّ هٌّ
ا ْ،صٌّصاع ٌّحت هع هم هوضع َّ

21

اإلسمام احلواظ عل األهع

22

ثو م األسرا املر اٌّعة بأهع الوطع

23
24

ا عتدال والتوسيفجمل األخالق وال لوك دوخ
عدْوا ٍخ مو ضعف،
ال َومْم الصح ح لتعال م الديع اإلسالهاَّ

وبنــاي علــ اجلــدول ال ــابقب يتَّضٌّــح مخ عــدد هوــاه م

ايــة النَّزاهــة

وهيافحة الو اد اليت يناغا صنْإٌّصةم است عابٌّما لعالت الصفَّ الثالل املتوسَّـجمل
ـدل
هقــرَّ احلــديلب بلـ ( )12هوموهــاب هورَّعـ ًة علـ ( )3حمــاو ص ئ ـة،ب ويـ يف
عل ما جمإوع ( )24هع املَّشَّـرا الورعَّـة املر اٌّعـة بمـاب الـيت ناسٌّـب طـالتص
املرثلة املإلية العرب ة ال عوديةب بد جة عالص ،ة هع األهإََّّة.
ٌّ
لك
اية النَّزاهة وهيافَحة ال َو صادٌّ هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثاللٌّ املتوسَّجمل
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اإلجابة عع ال َّال الثا،ا هع مسئلة الدَّ اسةب ال م ،صيفهف
ها هدى وا مف ِر هواه مِ اية النَّزاهـة وهيافحـة الو ـاد كتـات احلـديل
املقر عل طالت الصف الثالل املتوسجمل؟
لإلجابــة عــع هـ ا ال ــَّال؛ يــام الااثــل مببإوعــة هــع ٌّجــرايا حتل ــل
احملتوىب اليت ساق وص لمما الدَّ اسة احلالَّـةٌّب و َّـل الااثـل هـع خال ـا
والن صــب املٌّئويَّــةٌّب الــيت حتــدَّد د جــة ــوافر هوــاه م
ٌّحت اســتخراج التَّيــرا ا ب َّ
ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــاد هــع خــالل هَّشَّــرا ما  -الــيت و َّــلخت ٌّل مــا
الدَّ اســة – كتــات احلــديل املقــرَّ عل ـ طــالت الصــف الثالــل املتوســجملب
واجلدول التالا يوضَّح خال َة ،ت بة التحل لف
جدول يم ()12
خال مة ،ت بة حتل ل هقرَّ احلديل ضص ْويٌّ هواه م اية النَّزاهة وهيافحة الو اد
هواه م
هَّشرا
ر ب صيرا
الن اة
مل
حوص
املٌّ ْ
مل توافر
حوص املَّشَّرا
املٌّ ْ
توافر
املواه م الورديَّة حلإاية النَّزاهة
وهيافحة الو اد
املواه م ا جتإاع ة حلإاية
النَّزاهة وهيافحة الو اد
املواه م الوطنَّة حلإاية
النَّزاهة وهيافحة الو اد
اَّإوع اليلِّايف

1

49

2

4

%44.2

2

35

1

3

%31.5

3

27

2

5

%24.3

111

5

12

%100

هع اجلدول ال ابق يم ( )12يتَّضح ها يلاف
 خال كتات احلديل املقرَّ عل طالت الصف الثالل املتوسَّجمل هع ()5جملة العلوم الرتبوية
العدد التاسع عشر شوال 1440هـ
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هوــاه مصب هــع م ــل ( )12هوموهــاب هــع هوــاه مِ ايــة النَّزاهــة وهيافحــة
الو ادب اليت يناغا ص ْنإٌّص مة است عابٌّما لدى طالت لك املرثلة.
 خال كتـات احلـديل املقـرَّ علـ طـالت الصـف الثالـل املتوسَّـجمل هـع( )12هَّشَّراب هـع م ـل ( )24هَّشَّـرا هـع هَّشَّـرا هوـاه ِم ايـة النَّزاهـة
وهيافحة الو اد.
 يتَّضح ـدَّ،ا  ،ـاة ـوافر هوـاه ِم ايـة النَّزاهـة وهيافحـة الو ـادكتات احلديل املقرَّ عل طالت الصف الثالل املتوسَّجملب كإـا يتَّضـح وـاو
وري ِع لك املواه م واملَّشَّرا .
 هــ و النت بــةم تَّوــق هــع ،ت بــة جمإوعــة هــع الدَّ اســا والاحــوثال ــابقة؛ هنمــاف د اس ـةم ال كحــالخ والــاحريم (2013م)ب ود اســ مة عقــا
(2014م)ب ود اسةم الغاهدم (2016م).
والنت بةم ال ـابقةم شـري ٌّحت مهإََّّـة هراعـاةٌّ هـ ا التـدَّ،ا والتوـاو عنـد بنـاي
ـف
التَّصــويف الناــرمَّ املقـ صرت الدَّ اســة احلالَّــةب مبقــرَّ احلــديل لعــالت الصـ َّ
الثالل املتوسَّجمل.
اإلجابةم عع ال َّال الثالل هع مسئلة الدَّ اسةب ال م ،صيفهف
ها د جةم است عات طالت الصف الثالـل املتوسَّـجمل ملوـاه ِم ايـة النَّزاهـة
وهيافحة الو ادب هقرَّ احلديل؟
ولإلجابة عع ه ا ال َّال؛ يدَّم الااثل الدَّ اسة احلالَّة صعرْضـا هوصَّـلًا
عوا ٌّعداد اختاا ي اس د جة است عات هواه م ايـة النَّزاهـة وهيافحـة
الو ادب هقـرَّ احلـديل لـدى طـالت الصـف الثالـل املتوسَّـجملب بعـدصها يـام
الااثل بالتَّعْاٌّ ق النمائاَّ لالختاا ب و تَّضٌّح ٌّجابةم ال َّال الثالل ف إا يلاف
 عا ق اختاا هواه مِ اية النَّزاهة وهيافحـة الو ـاد علـ عَّنـة هـع
اية النَّزاهة وهيافَحة ال َو صادٌّ هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثاللٌّ املتوسَّجمل
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طالت الصفَّ الثالل املتوسَّجملب بل عددهم ( )72طالااب وذلك يو صم األثـدب
املواف ِق ال اب صع صع صش صر هع شمر جب سن َة 1436و.
 استخراج جمإوع د جا العالت ا ختاا ب وذلـك كـلَّ جا،ـب
ٍّ.
ث صدة،ب و ا ختاا كيل
هع جوا،ب ا ست عات عل ٌّ
ب املئويَّة و الد جا .
والن ص ٌّ
 استخراج املتوسَّعا ٌّ احل ابَّة َّ
الن ْاصة املئويَّة.
 الرت ب وص ْف صق َّ
 وللحيْــ ِم علــ د جـــة اســـت عات العـــالت ملوـــاه م ايـــة النَّزاهـــة
ب هــع جوا،اٌّــهب و
ـل جا،ـ ،
وهيافحــة الو ــاد هقــرَّ احلــديلب وذلــك كـ َّ
ٍّ؛ ثدَّد د جةم التإييع هع است عات املوـاه م هـ و الدَّ اسـة
ا ختاا كيل
بـــ ()%80ب وذلك اَّوايًا هع بعض الدَّ اسا واألدبَّـا الـيت مشـا ٌّحت مخ
 ،اةَ التإييع املقاول َة ربويا ها (.)%80
حوِ ال م يوضَّحه اجلدول التالاف
الن ْ
 ويد جاي النتائم عل َّ
جدول يم ()13
املتوسَّعا احل ابَّة والنَّ صب املئويَّةم لد جا عَّنة الدَّ اسة اختاا هواه مِ
جوا،ب

النَّزاهة وهيافحة الو اد
املتوسَّجمل
جمإوع

اية

النَّ ْاص مة املئويَّة

التَّ ْرٌّ ب

الشَّرْ

200

2.82

%31.33

3

التَّ ْو ٌّري

323

3.68

%33.44

2

التَّ ْعاٌّ ق

336

3.77

%34.66

1

اَّخاذ ا َملنْامو ِ

221

2.96

%27.70

4

اَّإوع اليلِّايف

1080

13.23

%31.78

ا ست عات

الدَّ جا

احل ابايف

جملة العلوم الرتبوية
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بقراية اجلدول يم ( )13يتَّضٌّح ها يلاف
 مخ العــالت (مفــراد العَّنــة) يــد ،ــالوا جا،ــب (الشَّ ـ ْر )ب هــا  ،ــاته
()%31.33ب وها  ،اة هتد َّ،ةب ال د جـةَ الـتإييع املقاولـةَ؛ اـا يعـِّ مخ
العالت مل يتإيَّنوا هع هَّشَّـرا اسـت عات هوـاه م ايـة النَّزاهـة وهيافحـة
الو اد ه ا اجلا،ب هـع ا سـت عاتب ويتَّضـح هـع اجلـدول ال ـابق ثصـول
ه ا اجلا،ب عل املر اة الثالثة هع بع جوا،ب اسـت عات املوـاه م مداي العَّنـة
با ختاا .
 ثصَّـــل العـــالت (مفـــراد العَّنـــة) جا،ـــب (التَّ ْو ٌّـــري)ب هـــا  ،ـــاته
()%33.44؛ اَّا يعِّ اخنواضص د جة ا ست عات عع د جة الـتإييع احملـدَّدة
ه و الدَّ اسةب والاالغة ()%80ب وثصصل ه ا امل توى علـ املر اـة الثا ،ـة هـع
بع جوا،ب است عات املواه م مداي العَّنة با ختاا .
 مهــا جا،ــب (التَّعْاٌّ ــق)ب فقــد ،ــال العــالت ف ــه هــا  ،ــاته ()%34.66ب
وهــا  ،ــاة هتد َّ،ــة الـ د ج ـ َة الــتإييع املقاول ـةَ؛ اــا يعــِّ مخ العــالت مل
يالغــوا د جــة ا ســت عات املقاولـةَ هـ و الدَّ اســةب كإــا يتَّضــح هــع اجلــدول
ثصول ه ا اجلا،ب عل املر اـة األوحت هـع بـع جوا،ـب اسـت عات املوـاه م
مداي العَّنة با ختاا .
 وبالن اة جلا،ب (اَّخاذ املَنْامو ِ)ب فحصصل عل املر اة الرابعـة هـع بـع
جوا،ب است عات املواه م مداي العَّنة با ختاا ب و،ال العالت ف ـه هـا  ،ـاته
هتد ،ة ال د جة ا ست عات املقاولة.
()%27.70ب وها  ،اة َّ


هوـــاه م

كإا يتَّضح مخ العـالت (مفـراد العَّنـة)ب يـد ،ـالوا اختاـا اسـت عات
ايـــة النَّزاهـــة وهيافحـــة الو ـــاد هقـــرَّ احلـــديلب جوا،ـــب

ٍّ  -ها  ،اته ()%31.78ب وها  ،ـاة هتد َّ،ـةب و الـ د جـ َة
ا ست عات كيل
اية النَّزاهة وهيافَحة ال َو صادٌّ هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثاللٌّ املتوسَّجمل
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التإييع املقاول َة هع ا ست عات؛ اَّا يعِّ مخ العالت يامـروخ متيينـا هقاـو ً
اية النَّزاهة وهيافحة الو اد.

است عات هواه م

م الدَّ اسا والاحوث ال ابقةب اليت َّكِّـد
وص ْدعصم ،ت بةم ه ا ال َّا ِل ،تائ ص
ـل هــع (العا يــا
ٍّ
ا د جـ ٌّـة اســت عات املوــاه م لــدى املــتعلِّإع؛ كد اســة كـ
ــد َّ،ص
واخروخب 2014م؛ عقا ب 2014م؛ الغاهدمب 2016م).
ومييٌّــع و ــري ،ت بــة ه ـ ا ال ــَّال – املتإثَّلــة ضــعف د جــة اســت عات
طالت الصف الثالل املتوسجمل ملواه م

اية النَّزاهة وهيافحة الو اد هقـرَّ

ض ْو ٌّي عدد هع العواهلب مبررهاف
احلديل  -ص


يصــو ي

وظ ــف ا َّباهــا التَّرْبويَّــة احلديثــةب و وع ــل النإــاذج

واملداخل واإلسْتٌّرصا بَّا التَّدْ ِي ة احلديثةب اليت ـمِم ٌّجيـاد ب ئـة ـوَِّّة
ٍّ.
ب ا ست عات كيل
متم نواٌّ ،
،شٌّع ،ة و واعلَّةب يف


ك لك مييٌّع عصزْو هـ و النت بـةٌّ ٌّحت القصـو الـ م تَّ ٌّـم بـه اا سـا

التقويمب ومسال اهب ومدوا ه امل تخدهة

قـويم عليـم العـالتب هقـرَّ ا

احلديل باملرثلة املتوسَّعة.


قل ديَّةم مدوا ٌّ التَّقْوِيم امل تخدصهة هنمم احلـديلب و ـل

تـوافر

ـب هــع ا ســت عات العإ ــق
مدوا ي علإَّــة هقنَّنــة ص ــتمدٌّ ي ــاسص ه ـ و اجلوا،ـ ٌّ
للإواه م ي اسا عإ قًا.


صعدصم صو ْعاِ هعلِّإا احلديل

و اجلوا،ب هع ا ست عاتب وها تعلَّاـه

هع هَّشَّرا فرع ةب فضلًا عع غ ات اإلسْتٌّرصا ب ا الواعلة اليت صدعصم عليم
ه و املواه م.
جملة العلوم الرتبوية
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اإلجابة عع ال َّال الرابع هع مسئلة الدَّ اسةب ال م ،صيفهف
ها التَّصويف املق صرت لتصنْإٌّصة است عات هواه م اية النَّزاهة وهيافحة الو اد
هقرَّ احلديل لدى طالت الصف الثالل املتوسَّجمل؟
ضوي ،تائمِ الدَّ اسة احلالَّةٌّب يقدَّم الااثل صويف ا هقرتصثا لي وَّة ص ْنإٌّصـة
اســت عات هوــاه م ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــادب هقــرَّ احلــديل لــدى
طــالت الصــف الثالــل املتوسَّــجملب وذلــك هــع خــالل وظ ــف لــك املوــاه ِم
ب ا ســت عات وهَّشَّــرا ه الورع ــة الــيت و َّــلخت ٌّل مــا الدَّ اس ـةم عصاْ ـ صر
وجوا ،ـ ٌّ
هناوهــة هــنمم احلــديلب املتإثَّلــة ف (األهــدا ٌّب احملتــوىب ٌّسْــتٌّرصا ب ا ٌّ
النحْـ ِو
التَّدْ ِيوب األ،شعة التعل إ ةب مسـال ب التقـويم)ب ويتَّضٌّـح ذلـك علـ َّ
التالاف
 -1مهدا التَّصويف ِف
حتديــد األهــدا بدٌّيَّ ـ ،ة ووضــو ب خع ـو ٌة همإَّ ـ ٌة وض ـ ح هعــاملِ طريــق
ٍّب وهـ و األهـدا قـدَّم
ٍّب و وي ٍري عٌّلإـا
خعٌّ جمل والتَّقْوِيمب بأسلوت هنعقا
الت ْ
َّ
م،ــواعص ا ٌّــما التَّرْبويَّــة املــرا صد عليإمــاب ومدوا ٌّ التقــويم الصــاحل َة للتق ـ م؛
ـ ـ اغة
ـالا
(يـــالدةب 2013مب ص)27ب و تإثَّـــل مهـــدا التَّصـــويف احلــ َّ
هَّشَّرا است عات هواه م اية النَّزاهة وهيافحـة الو ـادب الـيت متَّ التو يفـل
ٌّل مــا الدَّ اســة احلالَّــةب مهــدافًا خا َّــة يــراد حتق قممــا هــع خــالل نو ـ هـ ا
التَّصويف ب بالتوص ل التالاف
 يقدَّم العالب شرثا شاهلًا ملوموم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد. يوثَّــق ٌّجابتصــه مبــمَّ ا عٌّلإَّــة داعإــة لشــر هومــوم ايــة النَّزاهــةوهيافحة الو اد.
عالثا ملوموم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد.
َّ
 يعصرَّ املعن ااية النَّزاهة وهيافَحة ال َو صادٌّ هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثاللٌّ املتوسَّجمل

210

است عات هواه م
حمافاة األث اي
د .عادالعزيز بع فاحل العص ل

 يعٌّ د ـ اغة د لـة هومـومتعلَّق بصحة هضإو،ه.
 يقــدَّم و ــريا ملومــوم ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــاد بعريقــة فاعلــةوذا ٌّ هعن .
 صي ْصتخْلٌُّّ األفيا الرئ َة هع هوموم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد. صي تصخلُّ األفيا الورعَّ َة هع هوموم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد. حيدَّد َموْجهص الشَّصا ٌّه مو ا ختال ٌّ بـع هومـوم واخصـ صر هـع هوـاه مِ ايـةالنَّزاهة وهيافحة الو اد.
ف جديــد ،ة
 يعاَّــق هومــوم ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــاد هوايــ صوس ايا  ،خمتلٌّوة.
 يعالٌّم التَّصويف ا ٌّ الاديل َة ملوموم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد. ميَّز بع ها ميثَّل هوموم اية النَّزاهـة وهيافحـة الو ـادب وهـا ميثَّلمـههع هواه مص.
 يصربٌّجملم بع هوموم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد باملواه ِم األخرى. ينايٌّش هوموم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد هع روايا خمتلٌّوة. حيوَّل جمإوع َة هواه صم عاهَّ ،ة ٌّحت هواه صم صر اٌّجملم وإاية النَّزاهة وهيافحة الو اد. -2اخت ا حمتوى التَّصويف املقرتص ِب و نا إهب وحتديد عنا روف
يقصصد بـاحملتوى هـ ا التَّصـويف ِ فهاملضـإوخ الـ م حيقِّـق األهـدا صب وهـو
عاا ة عع جمإوع ،ة هع احلقائقِب واملواه مِب واملعا ٌّب واملمـا ا ٌّب وا ٌّـما
ك بما املـتعلِّم
اإل ،ا ،ة املتغَّرة بتغيفر الزهاخ واملياخب وثاجا ٌّ الناس اليت حيت ي
ويتواعل هعماه؛ (هدكو ب 2002مب ص.)289
وجيب مخ يتوافر حمتوى هنمم احلديل املقرَّ عل طالت الصف الثالـل
ايـة النَّزاهـة وهيافحـة الو ـاد ألسـاات
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املتوسَّــجملب جمإوع ـ ٌة هــع الشــروط مو املوا ــوا ٌّ واملعــايريِ؛ ســت عات ه ـ و
ح ِو التالاف
الن ْ
املواه ِم عل َّ
 ضرو مة التَّ صإ ْركم ِز ثول هواه ِم اية النَّزاهة وهيافحـة الو ـادب الـيتو َّلخت ٌّل ما الدَّ اسة احلالَّةم.
 ضــرو مة التَّرْكٌّ ــز علـ اللَّاٌّنصــا األساسـ ة الالرهــة ســت عات هوــاه ِمايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــادب و يل ــفٌّ العــالت بالاحــل عــع املوــاه م
خ مذها،مم.
الغاهضة؛ ثت صرس ص
 ضإع هَّشَّرا است عاتٌّ هواه ِم اية النَّزاهـة وهيافحـة الو ـادباليت و َّلخت ٌّل ما الدَّ اس مة د وس املقرَّ ب و د يب العالت عل ما.
ٍّ بعـد ا ،تمـاي هـع شـر بعـض املوـاه م املر اٌّعـة
 قديم هلخَّـُّ بنـائاـو ة خمعَّعـا ،ب مو
ُّ
وإاية النَّزاهة وهيافحة الو ادب ومتث ل ه ا امللخَّ ِ
خرائجملَب مو هناَّإا  ،سوه ة.
 قــديم املوــاه ِم ضٌّـإْع س ـ ايا ٌّ خٌّــما  ،عإلَّ ـ ،ة ث ا َّــةب وذا ٌّ ٌّ ـلَ ،ةجمل لــك
وث ق ـة ،خبــما الا ئــة ا ا جَّـ ٌّـة الوايعَّــة؛ ثت ـ ي ــتع صع العــالت صبْ ـ َ
املواه م بأمطم ٍر ا هعن ث ا مم.
ـا املتإاشــا هــع طا عــة هقــرَّ احلــديلب
 التــوارخ بــع التنا ـ م املنعقـ َّيولوجا املتإاشا هع ه توى العالت وخصائصمم.
َّ
والتنا م ال
مهــا عــع حمتــوى هــنمم احلــديلب ف تإثَّــل احملتــوى املقــرَّ عل ـ طــالت
م هوـاه ِم ايـة
الصف الثالل املتوسَّجمل هـع عـام 1436هــب هـع ضـرو ة صدهْـ ِ
وهراعـاة
ٌّ
النَّزاهة وهيافحة الو ـادب وهَّشَّـرا ا سـت عات املـنمم القـائمب
املوا وا واملعايري املقرتصثة ست عات املواه م.
اية النَّزاهة وهيافَحة ال َو صادٌّ هقرَّ احلديل لدى طالت الصفَّ الثاللٌّ املتوسَّجمل
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 -3اسرتا ب ا التَّدْ ِيوف
اخت ــا اســرتا ب ا ــد يو هوــاه مِ ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــادب
ص تلزم واف صر جمإوعة ،هع املعايري العلإَّ ٌّة اليت مِم ص ْنإٌّصـة اسـت عابماب وهـع
مبررهاف
 اَّ صاق كل اسرتا ب ة د ي َّ ،ة ه تخدصهةب هع طا عة عليم املواه م.الاحــل والــتويريِب
ٌّ
 اخت ــا ا ســرتا ب ا الــيت ركِّــز علــ صنْإٌّصــةش واحلوا .
والتعاو ِخ و ااد ِل األفيا ب والنَّقا ِ
 ا ســرتا ب ا الــيت ــاعٌّد عل ـ ثــدوث التواعــل بــع العــالتبا مبواه ِم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد.
وصنْإٌّصة ال صوعْ ِ
و كلَّ هوضوعب باـرو الا ئـة
و،ارا لتأثيفر عإل ة اخت ا اسرتا ب ة د ي ِ
الصوَِّّةب وك لك خبصائُّ العالت النَّإائَّةب واملوضوعِ املرا ٌّد د استه؛ فقد َّمت
ايــرتا جمإوعــة هــع ا س ـرتا ب ا الــيت ناسٌّــب طا ع ـ َة ــد يو املوــاه مب
و الئم املرثلة العإريَّةَب وهع مبررهاف
 اســرتا ب ا هراياـ ٌّـة الوَمْــمب و تضــإَّع العدي ـ صد هــع ا ســرتا ب االورعَّــة؛ هنمــاف (اســرتا ب ة ،شــاط الــتَّوْيٌّري القرائــاَّ املااشٌّــ ِر  -اســرتا ب ة
همعــر ب م يــد مخ معــر ب علَّإـخته  -اســرتا ب ة عاليــة ال ــَّال بــاجلوات -
اسرتا ب ة التويري بصو هر وع).
 اسرتا ب ة التعليم التعاو،اَّ.ثل املشيٌّال .
 اسرتا ب ة َّجمل املعرفة ال ابقة.
 اسرتا ب ة نش ٌّل ها و ا صي املعر َّ.
 اسرتا ب ة التأهيف ِ -4التَّ ْقٌّنصا التعل إَّة التَّصويف املق صرت ف
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يصرصاٌّجملم اخت ا التَّقْنٌّصـا ٌّ التعل إ ـة بعا عـة املوضـوعب واإلهيا،ـا ٌّ املتاثـةب
ـم مخ يــو صخ التَّقْنٌّص ـ مة امل ــتخدصهة
وياق ـ ٌّاملحْ ـوص هرتوكًــا إلبــداع املعلِّإــعب واملممِـ يف
هناسٌّــا ًة للإوضــوع؛ و ــل يــوخ ب ــ عةًب وهشــوَّيةًب وي ــمِم العــالت
ٌّعدادهاب وحتقِّق ا د صب وهع ذلكف
اآللا وبراجممه املختلٌّوة.
 احلاسٌّب يف الماهم التلوزيو ،ة. ال َّايفو ة ال كَّة. -5األ،شعةم التعل إَّةم اإلثرائَّة التَّصويف املق صرت ف
يتضإَّع التَّصويف املق صرت جمإوع ًة هع األ،شعة التعل إ ة التعليإ ة اليت ـمم
و ٌّة هصمامَّ عل إَّـ ،ة عليإ ـ ،ة ٌّثرائَّـةب
حتق قِ مهدا ٌّفهب و أ ا ه و األ،شعةم
ـف
ل الصـ َّ
ت يعإلــوخ بشــيل ،شٌّـجمل،ب ٌّهــا فرديــا مو مجاع ــاب داخـ ص
هعــل العــال ص
وخا جصــهب و تنــوَّع األ،شــع مة الــيت مييٌّــع مخ ـمِم ص ْنإٌّصــة اســت عات هوــاه م
اية النَّزاهة وهيافحة الو ادب ومي ٌّيع اإلفادةم هع األ،شع ٌّة التال ةف
 التقا ير واملقا عع هواه ِم ويٌّص ِم النَّزاهة وهيافحة الو اد.ض هوضوعا النَّزاهة وهيافحة الو ادف
 كتابةم ووث علإ ،ة ثولص بع ِ(املواه م – األساات – احللول).
ض النَّدصوا اليت صخدم بعض هوضوعا التَّصويف املق صرت .
 ثضو بع ِ استغالل األثداث اجلا يصةب واملناساا ٌّ الدينَّة وا جتإاعَّة؛ لتعإ قاملواه ِم والق م املر اع ٌّة وإاية النَّزاهة وهيافحة الو اد.
ايـة النَّزاهـة وهيافحـة الو ـادب
ض املراجع املتخصَّصـةٌّ
 يراي مة بع ِو لخ صما.
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 -6التَّقْوِيم التَّصويف ِ املق صرت ف
س اســت عاتٌّ املوــاه م يصعصتإٌّــد
شــري ،تــائم الدَّ اســا ٌّ التَّرْبويَّـ ٌّة ٌّحت مخ ي ــا ص
التقوي صم النمائاَّ (ا هتحاخ) ال م يصعتإٌّـد علـ ق ـ ِم التحصـ ل املعـر َّ فقـجمل؛
وٌّمنا يصعتإٌّد بشيل هااشٌّر عل التقويم التيويَِّّ (الانائاَّ)ب وهو التقويم الـ م
ـد
يصــاثب األدا صيب ويصمــد ٌّحت صــح ح امل ــا ِ مثنــاي عإل ــة الــتعليمب و زويـ ٌّ
ب القصو ب ويدَّم التَّصـويف
املعلِّم واملتعلِّم بتغ ي ،ة اجعة مِم هعاجلة جواٌّ ،
املق صرت ثالث َة م،واع هع التقويمب وهاف
 ص ْقوِيمي يَاْلـانف ويصمـد ٌّحت هعرفـة ه ـتوى اسـت عات العـالت ملوـاه مِ
ل الصا ْديٌّ د استٌّما.
اية النَّزاهة وهيافحة الو اد يَاْ ص
 قوي يم بنائانف مثنايص د يو هواه ِم اية النَّزاهة وهيافحة الو اد.
األداي
ٌّ
ـاي هــع كــلَّ دص ْسٍب هــع الرتك ــز علـ
 قــوي يم ،مــائانف بصعْـدص ا ،تمـ ٌّ
قا للإتعلِّم.
احلق َّ
ب التَّ ْقوِي ِم اليت مييٌّع استخداهماب واإلفادةم هنما قويم عليـم
وهع مسال ٌّ
العـــالت التَّصـــويف املقـ ـ صرت ب هـــا يلـــاف ا ختاـــا ا بأ،واعمـــا (املقالَّـــةب
واملوضوعَّة)ب واملنايشةم الصَّوَِّّةمب وا ستا ا،ا ب واليتابـ مة التأهيفلَّـة والنَّقْدٌّيَّـةب
وبعاي مة املالثصاةب والتقويم ال ا ايفب وثقائب اإلجنار.

*

*

*
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ت الدِّراسة:
صيَا ُ
َتوْ ِ

ضصو ٌّْي ها َّمت التو يفل ٌّل ه هع ،تائمصب و ٌّا الدَّ اس مة مبا يلاف
 ضــرو ةم ضــإعِ هوــاه مِ ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــادب الــيت
و َّلخت ٌّل ما الدَّ اسةم احلالَّةمب هناهمِ احلديل املقرَّ ة علـ طـالت املرثلـة
املتوسَّعة.
 اإلفاد مة هع يائإةٌّ هَّشَّرا ٌّ است عات هواه ِم ايـة النَّزاهـة وهيافحـة
الو ادب اليت و َّلخت ٌّل ما الدَّ اسة بتضإ نٌّما دل ل املعلِّم.
س ثديثةب ـمِم
ل باملرثلة املتوسَّعة بأدوا ٌّ ي ا ٍ
 زويد هناهمِ احلدي ٌّ
اليشـف عــع د جــة اســت عات طــالت لــك املرثلــةٌّ ملوــاه مِ ايــة النَّزاهــة
وهيافحة الو اد.
ب صنْإٌّصـة اسـت عابٌّماب عنـد عإل ـا بنـاي
 الرتك ز عل املواه مب ومسال ٌّ
املناهٌّم وُّع عٌّما و عويرِها.
 بناي ٌّسٌّْترصا بَّة ،ربويَّ ،ة هناَّإ ،ة وهتعوَّ ة،؛ لنشر هوـاه ِم ايـة النَّزاهـة
وهيافحــة الو ــادب كافَّــ ٌّة هراثــل وه ــتويا التعلــ م املإليــة العرب ــة
ال عودية.
هقرتصثا الدَّ اسةٌّف
م والتَّوْ ٌّ ـصا ٌّ ال ــابقةٌّ للدَّ اســة احلالَّــةٌّب يقــدَّم الااثــل
ضــوي النتــائ ِ
جمإوع ًة هع ا يرتاثا ٌّ الاحثَّة اليت مييٌّع ٌّجراؤهاب عل النحو التالاف
 قـويم هـنمم احلـديل مبراثـل التعلـ م العـامَّ ضصـو ٌّْي هوـاه مِ ايــة
النَّزاهة وهيافحة الو اد.
ع هواه مِ ايـة النَّزاهـة وهيافحـة الو ـاد هقـرَّ ا
 ه توى ضإ ِ
ل التعل إَّة املختلٌّوة.
العلوم الشرع ة باملراث ِ
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ل التعل م العامَّ ضـوي هوـاه ِم
 عوير هقرَّ ا العلوم الشرع ة مبراث ِ
اية النَّزاهة وهيافحة الو اد.
 بنــاي بص ْر،صــاهصمٍ هقــرتص ٍ لتــد يب هعلِّإــا العلــوم الشــرع ة علــ ص ْنإٌّصــة
اســت عات هوــاه مِ ايــة النَّزاهــة وهيافحــة الو ــادب لــدى املــتعلِّإع كافَّـ ٌّـة
املراثل التعل إ ة.
م هق صرت ٍ يـائ ٍم علـ ٌّسْـٌّترصا ب ا هراياـةٌّ ال َومْـم ص ْنإٌّصـة
 فاعٌّلَّ مة صب ْر،صاهص ٍ
ل التعل إَّ ٌّة املختلٌّوة.
است عات هواه مِ اية النَّزاهة وهيافحة الو اد باملراث ِ

*

*

*
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املراجع:
مو ًف املراجع العرب ةف
ابع هناو ب مبو الوضل مجال الديع حمإد ابـع هيـرم األفريقـا املصـرم2009( .م).
ل اخ العرت.هم ()1ب بريو ف دا اد .
األســدمب غالــب2005( .م) .مهإ ــة العإل ــة الرتبويــة رسـ خ هومــوم النزاهــة
سلوك األطوال .هركز الد اسا الرتبوية واألواث النو ةب جاهعة بغداد.
مبوســعب م ــد1417( .و) .اســتخدام وســائل الرتغ ــب والرته ــب مليافحــة الو ــاد
اإلدا م .اَّلة العرب ة للد اسا األهن ة والتد يب .هم ()11ب ع ( .)31دهشق.
بايرب با م1994( .م) .ا ستقصاي الد اسا ا جتإاع ةف اسرتا ب ة للتد يو.
الرياضفهيتاة العا ياخ.
جــــابرب عاداحلإ ــــد2003( .م) .الـــ كايا املتعــــددة والومــــمف نإ ــــة و عإ ــــق.
القاهرةفدا الوير العربا.
ا ــرا ب عاداحمل ــع2000( .م) .وظ ــف املوــاه م الرياضـ ة دعــم القـ م الرتبويــة
والدين ة املرثلة الثا،وية بدولة اليويخت .اَّلة الرتبوية َّلو النشر العلإا اليويختب
جاهعة اليويخت.
ا ــــاطب هاجــــد2010( .م) .مساســـ ا الاحــــوث اليإ ــــة والنوع ــــة العلــــوم
ا جتإاع ة .عإاخف دا الراية للعااعة والنشر والتوريع.
الــــدويكب عاــــدالغوا 2013( .م) .األســــال ب احلديثــــة امل ــــتخدهة املَّس ــــا
ايــة النزاهــة وهيافحــة الو ــاد .و يــة علإ ــة هقدهــة لنــدوة بعنــواخف(دو
التعل إ ــة
ايــة النزاهــة وهيافحــة الو ــاد)ب
املَّس ــا التعل إ ــة وهَّس ــا اَّتإــع املــد،ا
جاهعة ،ايف العرب ة للعلوم األهن ةف الرياض.
الرارمب حمإد1983( .م) .خمتا الصحا  .اليويختف دا الرسالة.
الزب دمب اا 2008( .م) .هقرت صإ م ه اق عل إا هضإوخ النزاهة ودل ل
د ي ه لعالت املرثلة ا بتدائ ة العراق .هـَّمتر النزاهـة العاهـةب كل ـة الرتب ـة للانـا ب
جاهعة بغدادب العراق.
رهراخب ثاهد2001(.م) .علم ،وو النإوف العوولة واملراهقةب الرياضف هيتاة العا ياخ.
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شحا هب ث ع؛ والنبا ب رينب2011( .م) .هعبم املصعلحا الرتبوية والنو ة.
هصرفالدا املصرية اللانا ،ة.
الشــإرمب ه ــتو ة2011(.م) .فعال ــة ممنــوذج د ي ــا هقــرت يــائم عل ـ ،اريــة
ال كايا املتعددة نإ ة ا ست عات املواه إا هادة احلديل وبعـض هـ و الـ كايا
لدى طالاا الصف الثا،ا املتوسجمل .سـالة دكتـو اة غـري هنشـو ةب ي ـم املنـاهم وطـرق
التد يوب كل ة الرتب ةب جاهعة األهرية ،و ة بنخت عادالر عب الرياض.
العي لاب ث ع2013( .م) .كاخ خلقه القـراخف األلوـاظ املعـمة عـع مخـالق النزاهـة
واإل ــال ا ســتعإال القرا،ــاب الرابعــة احملإديــة للعلإــايب جملــة النزاهــة والشــواف ة
للاحوث والد اسا ب املغرتب ص ص.111- 92
العا يـــاب ول ـــد؛ وال ـــع دب ســـع د؛ وعاداحلإ ـــدب ـــمم؛ ومج ـــلب عاـــدا .
(2014م) .قــويم دو هنــاهم املرثلــة املتوســعة باملإليــة العرب ــة ال ــعودية نإ ــة هوــاه م
وي م النزاهة وحما بة الو اد لدى طالت لك املرثلة مبنعقة القص م .د اسة علإ ـة هنشـو ةب
املناهم وطرق التد يوب هصر .ع ()205ب ص ص .106- 53
جملة د اسا
عقا ب فمد2014( .م) .قويم حمتوى كتب الرتب ة اإلساله ة بالصف األول الثا،وم
ضوي ي م النزاهة وهيافحة الو اد .د اسة هاج تري غري هنشو ةب ي م املنـاهم وطـرق
التد يوب كل ة الرتب ةب جاهعة القص مب املإلية العرب ة ال عودية.
العي لاب ث ع2011( .م) .الو اد عريوهب ومسـاابهب واثـا وب ووسـائل هيافحتـه.
ول هنشـو علـ الشـاية العنياو ـهب اسـرتجاع بتـا يخ 1436/6/10وب علـ الـرابجمل
التالاف .www.nazaha.iq
عإراخب غريد2010( .م) .الو اد مرهة عامل ة .املَّمتر العلإا الدولا الثـا،ا والعربـا
ا اهو بعنـواخفهالتعلـ م واألرهـا املعا ـرة -الوـرص والتحـديا هب هصـرب ص ص
.47- 23
العا،اب ،زا 2009( .م) .الق اس والتقويم املد ساف املواه م واألساس والتعا قا
العإل ة .اليويختف هيتاة الوال للنشر والتوريع.
العإرا،ــاب ل ل ـ 2015( .م) .فاعل ــة دهــم ٌّســرتا ب يت خــرائجمل املوــاه م وخــرائجمل
الــتويري نإ ــة اســت عات املوــاه م النحويــة وهمــا ا الــتويري األساسـ ة لــدى طالاــا
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الصف الثـا،ا الثـا،وم مبدينـة اـوك  .سـالة دكتـو او غـري هنشـو ةب ي ـم املنـاهم وطـرق
التد يوب كل ة العلوم ا جتإاع ةب جاهعة اإلهام حمإد بع سعود اإلساله ةب الرياض.
الغاهدمب هاجد2016( .م) .بناي بر،اهم نإ ة ي م النزاهة لعالت املرثلة الثا،وية
هقر احلديل باملإلية العرب ـة ال ـعودية .سـالة دكتـو او غـري هنشـو ةب ي ـم املنـاهم
وطرق التد يوب كل ة العلـوم ا جتإاع ـةب جاهعـة اإلهـام حمإـد بـع سـعود اإلسـاله ةب
الرياض.
الوــريور ابــادمب حمإــد الــديع بــع يعقــوت1978( .م) .القــاهوس احمل ـ جمل .بــريو ف
املَّس ة العرب ة للعااعة والنشر.
يـــالدةب فـــَّاد2013( .م) .األهـــدا الرتبويـــة و شـــغ ل وظـــائف املـــخ الاشـــرم.
اإلسيند يةفدا املعرفة اجلاهع ة.
يعــاهاب يوســف؛ ويعــاهاب ،ايوــة2001(.م) .سـ يولوج ة التــد يو .عإــاخف دا
الشروق.
اليا ــاب ــاحا2011( .م) .اإلســرتا ب ة اإلســاله ة هواجمــة الو ــاد املــالا
واإلدا م .ول هنشو ب جملة كل ة املعا ب اجلاهعة العراي ةب ع ()19ب بغداد.
ال كحــالخب ثابــخت؛ والــاحريمب حمإــد2013( .م) .د اســة حتل ل ــة ملقــر ا الوقــه
باملرثلة الثا،وية باملإلية العرب ة ال عودية ضوي هعاجلتما لقضـايا الو ـادب جملـة العلـوم
الرتبوية والنو ةب ع ()1ب كل ة الرتب ةب جاهعة القص مب ص ص .279 -249
لا بب شدم1982( .م) .ووث د يو العلومف منو املواه م العلإ ة .القـاهرةف
هيتاة األجنلو املصرية.
اللقا،اب م د؛ واجلإلب علا2003( .م) .هعبم املصعلحا الرتبوية املنـاهم
وطرق التد يوب ط1ب القاهرةف عامل اليتب.
املـالياب ه ـور1429( .و) .دو هــنمم احلـديل والثقافــة اإلسـاله ة عزيــز القـ م
ا لق ــة لــدى طــالت الصــف األول الثــا،وم مبحافاــة العــائف .د اســة هاج ــتري غــري
هنشو ةب ي م املناهم وطرق التد يوب كل ة الرتب ةب جاهعة مم القرىب هية امليرهة.
حمإدب عل اي2013( .م) .النزاهة األخالي ة لدى طلاة اجلاهعة العراي ة .د اسة علإ ـة
هنشو ةب جملة الااثلب ع ()11ب كل ة الرتب ةب ورا ة الرتب ة العراي ةب بغداد.
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املعاضــ دمب ســـو اخ2008( .م) .بنـــاي هومـــوم النزاهـــة املنـــاهم العراي ـــة .هركـــز
الد اسا الرتبويةب جاهعة بغدادب العراق.
املعبم الوس جملب مخرجه هصعو ٌّبراه م؛ والزيا ب د؛ وعادالقاد ب ث ع؛
والنبا ب حمإد2010( .م) .جمإع اللغة العرب ة.
املعــريمب ف صــل2008( .م) .هعويــا نو ـ اإلســرتا ب ة الوطن ــة حلإايــة النزاهــة
وهيافحة الو اد  .سـالة هاج ـتري غـري هنشـو ةب جاهعـة ،ـايف العرب ـة للعلـوم األهن ـةب
الرياض.
هدكو ب علا2002( .م) .هنمم الرتب ة التصو اإلسالها .هصرف دا الوير العربا.
املناإة اإلساله ة للرتب ة والعلوم والثقافة هٌّي يوه2005( .م) .الق م اإلساله ة وهنـاهم
الرتب ة والتعل م .املد سة العل ا ل سا ة بتعواخب هويع هركز الويرب املإلية املغرب ة.
،افعــةب ث ــع2004( .م) .دو املَّس ــا الدول ــة وهناإــا الشــواف ة هيافحــة
الو اد .جملة امل تقال العرباب ع ()310ب هركز د اسا الوثدة العرب ةف بريو .
،شوا اب عاداَّ د2001( .م) .علم النوو الرتبوم .عإاخف هيتاة الرسالة.
ا ويدمب ريد2004( .م) .مساس ا الق اس والتقـويم الرتبـومب اإلهـا ا العرب ـة
املتحدةب الععف دا اليتات اجلاهعا.
ا ئة الوطن ـة للنزاهـة وهيافحـة الو ـاد1433( .هــ) .اإلسـرتا ب ة الوطن ـة حلإايـة
النزاهة وهيافحة الو ادب املإلية العرب ة ال عودية.
ه باخب عادالر ع2003( .م) .هيافحـة الو ـاد اإلدا م .اإلسـرتا ب ا واإلهيا،ـا .
جملة األهع واحل اةب ع ()217ب جاهعة ،ايف العرب ة للعلوم األهن ةب الرياض.
ورا ة التعل م1416( .هــ) .س اسـة التعلـ م املإليـة العرب ـة ال ـعودية .الريـاضف
هعابع الا اخ.
ورا ة التعل م1427 ( .و) .وث قة هـنمم هـواد العلـوم الشـرع ة للإـرثلتع ا بتدائ ـة
واملتوســعة التعل ـ م العــام .هركــز التعــوير الرتبــومب اإلدا ة العاهــة للإنــاهمب املإليــة
العرب ة ال عودية.
وجينزب جرا،خت؛ وهاكتامب جـام2008( .م) .الومـم عـع طريـق التخعـ جمل .رمجـة
هدا س الامراخ األهل ةب الدهامف دا اليتات الرتبوم للنشر والتوريع.
جملة العلوم الرتبوية
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concepts. The recommendations of the study include: integrating the concepts of
‘protecting integrity’ and ‘combating corruption’ in the Prophetic Hadith
curricula taught to middle school students; including the indicators of their
understanding in the teachers’ guides; using modern assessment methods testing
students’ understanding more properly in the middle school Prophetic Hadith
curricula; and training teachers in using recent instructional techniques in
developing students’ understanding of the target concepts.
Keywords:

concept
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integrity;
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corruption; Prophetic Hadith curriculum; middle school
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Middle School Students’ Understanding of the Concepts of Protecting Integrity
and Combating Corruption in the Prophetic Hadith Curriculum
Dr. Abdul-Aziz Bin Faleh Al-‘Osail
Department of Curriculu & Instruction, College of Shari‘a & Islamic Studies in
Al-Aḥsā, Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University
Abstract:
This study aimed at exploring the level of middle school students’
understanding of the concepts of ‘protecting integrity’ and ‘combating
corruption’ in the Prophetic Hadith curriculum, and providing a proposal for how
to improve students’ understanding of such concepts. To fulfil this purpose, the
study was undertaken though the following four stages. The first stage includes
identifying the concepts of ‘protecting integrity’ and ‘combating corruption’
third year middle school students have to understand in the Prophetic Hadith
curriculum, and these were found to be 12 concepts and 24 indicators. In the
second stage, the researcher identified the extent to which these concepts are
covered in the in the Prophetic Hadith curriculum studied by third year middle
school students though the content analysis tools, and they were found to be
limited. The third stage focused on exploring the level of middle school students’
understanding of these concepts through a) developing a list of 16 concept
understanding indicators covering explanation, interpretation, application and
concept adoption, and b) preparing a 16-item test to assessing students’ concept
understanding. Administering the test to 72 third year middle school students, the
researcher found they had a low level of understanding the two types of
concepts. Specifically, the students had a mean level of 31.78 % in all the four
dimensions of concept understanding as compared to the 80 % level which is
identified by the present study. Finally, the fourth stage was concerned with
developing a proposal for how to improve students’ understanding of these
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ملخص الدراسة:
هدف ال دراسة الكشف نفا الف نا ذالفلاى لفدط ا ذوفاا ظرو الافارف ا ا فة
رنالقته جب دة احلياة  ،رتك نت العينفة نفا  )39ذولفة نفا احاةلفة ا ذتدا يفة راحت سف
رالثان يففة  )14 ،نففا افذوففاا ظرو الاففارف ا ا ففة جب عيففة ال ف جبففد ،ر  ) 25نففا
افذواا العاديني  ،ترتارح أن ارها نفا  ) 18 – 8سفنه  ،مبت سف ةافاذا )12.76
راحنففااف نعيففارو  2.7رللتحقففم نففا ففارا الدراسففة الاففيك نرتية اسففت د نقيففا
الف نا ذالفلاى لفذوفاا نفا دنفداد ينأشفا رأ فار  ..Fenigstein et alرزنفاله
1975رتامجففه اففااداى ) 2010،رنقيففا اف دة احليففاة لفذوففاا نففا دنففداد ي سف
اجليش رأ ار رللدراسة افكلينيكية است د ا تبار توهف اح وف (

( C .A.T. H

،

رأروحت النتفا نفد راف د نالقفة ذفني الف نا ذالفلاى ر اف دة احليفاة لفدط كف نفا
افذواا ظرو الاارف ا ا ة رافذواا العاديني  ،ك ا أثبتت النتا را د فار ظاى
د لة اةصا ية ذني نت سطا درااى افذوفاا ظرو الافارف ا ا فة رافذوفاا العفاديني
يف ال نا ذاللاى را دة احلياة لصاحل افذواا العفاديني ،راثبتفت نتفا ا تبفار  CATأ
افذواا ظرو الاارف ا ا ة يعان

نا ذعض افنااا اليت تدا نلى تدنا نات نى

ك نا ال نا ذاللاى را دة احلياة ر اات الدراسة ذبعض الت

ياى.

الكل اى احوتاةية ال نا ذاللاى  -ا دة احلياة  -الرتذية ا ا ة.

املقدمة:

ركز الدين اإلسالمي على اجلوانب النفسية لليتيم ومـن علـى شـاكلتن عـن
طريق دمج هذه الشـرةة مـن امت ـع وطـال تمم ومسـاندتمم لتن يـة مـدراتمم
وحتقيـــق ط وهـــاتمم لتاـــل ،هيـــاتمم مـــال تعـــاوَا ْآـــي الـــدنيا والــ آر آ
ويسألُونك عنِ اليتامى مُل إِصلاحٌ لمُـم يـرٌ وإِ تُاـاآل ُوهُم ْـِو واُن ُم واللـ ُن
 ،ولــو شــاأ الل ـنُ لــأعنت ُم ِإ اللــن عزِي ـ ٌز ه آــي ٌم ا
يعل ـمُ ال ُفسآــد مآــن ال ُا ـلآ ِ
(البقر َ)220
واحل ــة مــن طال ــة اويتــام ومــن علــى شــاكلتمم ( وهــم اوطفــال و
الظروف اخلاصة )والتعاي معمم سد الفرا النفسي الذ يرتكن ْقدا حهد
الوالدين حو كاله ا هتى ينشأ اليتـيم مـع حنـات يتعـاي معمـم بشـ ل طبيعـي
ومتــوا ،وي ياــب ،ل عزلــة عــن امت ــع ْيفقــد ويأه وانت ــاأه لــن ْلــي
املقاود مشولـن بـالع و والشـفقة وإاـا اإلصـالح لـن وتميصتـن لياـب ،ع ـوا
ْــاعال ل امت ــع وإ ْمــم هاطــاا ال فــل اليتــيم ومــن ل ه ــن وطــر
إشباعما يقلص من تعرضن لل شاكل وي يو إو مدرتنا علـى حتقيـق الن ـو
النفسي لن والوصول بن إو اجلود النفسية الـ هـي ركيـز الاـلة النفسـية
وكل طفل يفتقد وطود الوالدين شـأنن شـأ هـمه مـن ايطفـال لديـن هاطـاا
نفسية كثمه حتتاج او اشباع وا اخللل ال بم الذ يقـع ْيـن اْـراد امت ـع هـو
اهرا هذه الفصة بوشباع م البن املادية مبـا يفـو هاطتـن ،ـا واهفـال اجلانـب
الرئي الذ ميثل البناأ النفسي للشااية ْال فـل مـن هـذه الفصـة ةتـاج او
الشعور باملسؤولية وايستقاللية والقدر على اختا القـرار حلياتـن الشااـية
هتى يست يع جتاو ،ظروْن ايطت اعية وهي ْقد اوسر احلاضـنة وان المـن ل
النشاط ايطت اعي (.السدها )2011
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ومــن هــذا املن لــق ْقــد حولــرت اجلمــاا الرتبويــة وايطت اعيــة املاتاــة
ومؤسساا امت ع املاتلفة هذه الفصة عناية مميز  .ول امت ـع السـعود ي لـق
علـــى اوطفـــال جممـــولي اوبـــوين مسـ ـ ى و الظـــروف اخلاصـــة كأهـــد
اإلطـراأاا الـ تتبعمـا الدولــة داولــة دمـج هــذه الفصــة بـامت ع ورْــع احلــرج
عــنمم كــذلك حصــبلرت اجل عيــاا اخلميــة واملؤسســاا ايطت اعيــة القائ ــة
على رعاية هذه الفصاا م البة بتغيم حهـداْما ومسـ اها مـن يعيـاا لتقـديم
املساعد لأليتام إو يعياا تربوية تن وية رعوية (.ملتقـى اوسـر السـابع ل
امت ع السعود )2015
وتت ــ ،املشـ لة الوامعيــة الـ تواطــن هــذه الفصــة وتش ـ ل ــور تمــدد
ال يا النفسي ،ا هي املش الا ال تتعلق با،وية واينـدماج ايطت ـاعي
و الوعي بالذاا وايستباار حبقيقتمـا لـك ا معظـم مـن يتعامـل مـع هـذه
الفصة مـن املشـرْني واملـربني واملسـؤولني يتعـاملو معمـم حبـذر ْـال يباـرونمم
حبقيقتمم وي يواطمونمم بما وإاا يتلاشو لك وخيفقو ْين ملا يش ل ،م
هذا اومر من هـرج ل طـانبني اوول يتعلـق بوالديـن ومـا ارت بـاه مـن ـأ ل
هقــن واجلانــب او ــر هساســية ال فــل مــن النظــر إليــن بأنــن جممــول الوالــدين
وهو ما ات ـ ،حننـاأ التعامـل مـع هـذه الفصـة داولـة ْمـم طبيعتمـا وهاطاتمـا
ومعرْة اكثر املش الا انتشارا ْيمـا هيـظ ظمـرا بعـت التاـوراا هـول
اجلوانــب املم ــة ال ـ هــي حباطــة إو ت ــوير وتغــيم ل ـ ا حتســني مســتوى
الــوعي ،ــم و إ وعــي ال فــل بذاتــن ع ليــة تعينــن علــى حتقيــق التواْــق
ايطت ــاعي و هــذه التفــاعالا حتتــاج منــن ح ي ــو مت نــا مــن ممــارا ا
حساسية يعرْما باسيشن و ْينيتا ( )Bastian and Veneta ,2005بأنمـا جم وعـة
حع ال وحنش ة يقوم بما الفرد ل احليـا اليوميـة وتت ـ ن تفاعلـن مـع حشـياأ
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ومعداا وحشااص ومؤسساا وتت لب هذه التفاعالا مت ن الفـرد مـن
التعامــل معمــا بدمــة وممــار وهــي ماياــفما هي نــر ( )Hegner ,1992بأنمــا
جم وعــة املمــاراا املرتب ــة بالبيصــة الـ يعــي ْيمــا الفــرد ومــا يتاــل بمــا مــن
معارف وميم واجتاهاا يتعل ما باور مقاود ومنظ ة عـن طريـق اونشـ ة
والت بيقاا الع لية تمدف إو بناأ شااية مت املة بالاور ال مت نـن مـن
حت ــل املســؤولية والتعامــل مــع مقت ــياا احليــا اليوميــة بن ــاح .وتشــم
اودبيـــاا إو ح شـــعور ال فـــل باحلاطـــة إو املعرْـــة والـــوعي بالـــذاا مـــن
املؤشراا احلقيقية على صلتن النفسـية ْم ـا يسـاه ا ل ت ـوره و يقودانـن
حنو التفو واإلبداع و بالتالي جيعالنن يشعر بسعاد حكثر ل هياتـن (طـراداا
والعلــي )2010ومــد اعتــعا بعــت الدراســاا منمــا دراســة (حبــوهالو
 )2010ح الشــعور جبــود احليــا مــن مقومــاا الاــلة النفســية وح هــذا
املفموم ميثل إشباع احلاطاا طزأا مم ا ْيـن مبـا ةقـق التواْـق النفسـي للفـرد
وهو املعنى الذ تتبناه منظ ة اليونس و( .عبد املع ي )2005
وإ اوطفــال و الظــروف اخلاصــة مــد يعــوممم ضــعو الــوعي بالــذاا
نتي ة لل ل التنشصة ايطت اعية بسبب طبيعة الظروف املتعلقة باحليـا دا ـل
دور اإليواأ وبسبب نظر امت ع ،م وبسبب الاور املشـوهة الـ ي ونمـا
ال فــل عــن نفســة نتي ــة للظــروف الـ مــر بمــا ممــا يــؤنر علــى طــود احليــا
النفسية لدين وإ طـود احليـا النفسـية تـؤنر علـى صـلة ال فـل النفسـية
وهذا يع عظم هاطة اوطفـال و الظـروف اخلاصـة إو الـوعي بالـذاا
كـــذاا مســـتقلة مت يـــز بتفردهـــا متفاعلـــة حبيويتمـــا وانـــدماطما ل احليـــا
ايطت اعيـة  .وعليـن ةتـاج هــؤيأ اوطفـال إعـاد تشـ يل البنـاأ النفسـي ،ــم
كــذواا مــن شــأنما ح تعــي هيــا اطت اعيــة صــليلة مفع ــة بتأكيــد الــذاا
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ونفسمم مبا ين زونن وةققونن بارف النظر ع ا يفتقدونن من اينت اأ لألسر
احلقيقية ،م .
ومن هنا ْو إطراأ دراسة تتناول مفمومي الوعي بالذاا و طـود الـذاا
لــدى اوطفــال و الظــروف اخلاصــة مــن املوضــوعاا احليويــة وا،امــة ملــا
يرتتب علين من توظيو شرةة مـن شـرائ ،امت ـع إعـاد انـدماطما ل امت ـع
بش ل طيد مما ي يو نقاط مو لتقـدم امت ـع ورميـن مبـا يـوْره مـن العدالـة
واملساوا ل احلقو جل يع ْصاتن ومن نم ي ـو السـعي حنـو إبـرا ،اجلوانـب
احليوية ل شااية اوطفال و الظروف اخلاصة والع ل على اسـتادامما
ممـا
ل حتسني بـامي طوانـب الشااـية الـ تعـاني مـن ماـور حو اضـ را
ةدث التوا ،ل شاايتن .
مش لة الدراسة َ
ةظى اوطفال و الظروف اخلاصة كغمهـم مـن شـرائ ،امت ـع برعايـة
كرمية من مبل الدولة ممثلة ل و،ار الشؤو ايطت اعيـة وْروعمـا امل تـد عـع
البالد ورهم كل ما يقدم ،ذه الفصة من رعايـة وعنايـة وع ـو مـن شـأنن ح
يع ق الشعور باينت اأ وةقق ،م ايندماج ل جمت عمم والشـعور بـأنمم طـزأ
منن إي ح العديد من الدراسـاا الـ حطريـرت سـابقا منمـا دراسـة (السـملي
 2003ودراســـة الرشـــيد  ) 2007حوضـــلرت ح اوطفـــال و الظـــروف
اخلاصة املودعني ل مؤسساا اإليواأ يعانو من سوأ الت يو باإلضـاْة إو
ظمور كثم من املش الا السلوكية والنفسـية وايطت اعيـة لـديمم وح هـذه
الدور تقدم طمدها ل إشباع اهتياطاا ال فل املادية وتظل احلاطـاا النفسـية
تعاني من ايْتقار نتي ـة ل بيعـة اوطـواأ ل هـذه الـدور مـن تعامـب عـدد مـن
املشرْاا على ال فل واْتقاره إو العالمة الوالدية واجلـو اوسـر ال بيعـي
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وبالرهم من ميام نظـام اوسـر البديلـة ومـا تبذلـن الدولـة مـن طمـود لتلسـني
اوطـواأ النفســية مبــا تتـي، ،ــم مــن حنظ ــة وبـرامج إي حنمــا ي تشــبع احلاطــاا
النفسية لدى ال فل بالش ل ال ـال و احلاطـة املللـة لديـن حسـرتن احلقيقيـة
ولــذلك ت ـ ر ل هنــن عــدد مــن التسـاؤيا الـ تظــل هبيســة ل دا لــن
هول حسرتن وعن جميصن ،ذه الدار وا تالْن عن همه من اوطفال ل النسب
باإلضاْة إو تنقل ال فل من بيصة و رى بعد نمايـة مرهلـة ال فولـة وْرامـن
ملن ارتبط ملبن بمم هذا الشعور يظل هبيسا ل نف ال فل ويرتك آنـارا مـدمر
على كيانن النف سـي والشااـي ممـا نـتج عنـن هـايا مـن عـدم التواْـق مـع
الــنف ومــع ان ــرين ك ــا ح دور الرعايــة ل الومــرت احلاضــر بــالرهم مــن
ت ورهــا ل تقــديم ــدماا ايستشــاراا والعــالج النفســي وتــدريبمم علــى
املمــاراا الف ريــة وايطت اعيــة إي حنمــا تظــل عــاطز عــن بلــو الوضــع
ال بيعي للعالماا اوسـرية ك ـا حنمـا ي تسـت يع سـع حهـوار نفـوت اإليتـام
ملعرْة تساؤيتمم و اط تف مهـم اي لـبعت احلـايا الـ تسـتدعي ظروْمـا
لك وكذلك مل ا تع ل علـى دجممـم ل امت ـع ”الـدمج الاـلي “،وي
تع ــي مفمومـــا ع ليـــا لـــذاا ال فـــل والــوعي بمـــا ونمـــا ي تســـت يع النظـــر
لالهتياطاا الشااية ل ل طفل وجيد العديد من هؤيأ اوطفـال صـعوبة
ل تقبـــل وامعمـــم ايطت ـــاعي اولـــيم الـــذ حْقـــدهم ال ـــثم مـــن املمـــاراا
ايطت اعية والتعـرف علـى العديـد مـن القـيم السـائد ل جمـت عمم وحنـر علـى
عالماتمم بان رين وتتأكد املش لة وتبدو حكثر وضوها عندما ي ـع ال فـل
ْ ل ا تقدم بن السن ،اد وعين بذاتن ووعين بنظر امت ع حنوه وتتومو نتائج
هذا الوعي على طبيعة عاداتن الف رية ومعتقداتن الشااية وادراكن لظروْن
وايساليب الرتبوية ونوعية املعاملة ال يتلقاهـا ال فـل ل الـدور واملؤسسـاا
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اإليوائية كل لك من شأنن ح يؤنر على املراهل التالية للرعاية املقدمة مبا ْيمـا
مرهلة ترك الرعاية املؤسسية.
إ حشــد مــا يعــاني منــن ال فــل ل هــذه الفصــة هــو التقلــب بــني وطمـ نظــر
متباينة ممن ةي و بن ل امت ع ْمو بـني نظـر الشـفقة واحلنـو لدرطـة ترْـع
عنن ايهقية ل ممارسة مسؤولياتن بشأ مستقبلن وهياتن وبـني نظـره الـرْت
ال جتعلن مسؤوي عن ح ـاأ يرت بمـا ويتل ـل نتائ مـا ل ييـع حطـوار
هياتن ْيواطن ضغوطا دو اتاهة الفرصة لن لل لاولة او الت ريب حو تميصتن
لتقبل اتن ووضعن ب ريقـة اجيابيـة وكـال الـوطمتني تشـ ل موامـو ضـاه ة
جتعلن يعي هيا م ربة بني رْـت الـذاا حو رْـت ان ـرين ممـا يـؤطج
العدوا حنو اتن حو العنو حنو اي رين ومما يعني ال فل من هذه الفصة على
ح ةيا هيا طبيعية النظر الوامعيـة بأنـن إنسـا مـن هقـن ح ينـال ناـيبن كـأ
ْرد دو ح يعامب على طرمية يرت بما ويع ى هقن كغـمه مـن اوْـراد
وي الب بالواطباا جتاه جمت عن وجتاه او رين ويتل ل مسؤولياا لك
ويبار بنتائج مراراتن وةاسب على ا تياراتن ونتائج حع الن .إ التعامل مع
ال فــل مــن هــذه الفصــة بوامعيــة ت ســبن النظــر لذاتــن مبن قيــن ْــال يعــي هيــا
ايهباط واينسلا حو العدوا وال راهية وعليـن ْ ـن هقـن ح ينظـر إليـن
كفــرد ةتــاج إو ْــرص يكتشــاف اتــن والتعــرف علــى مدراتــن وهــذه حســلم
ال ر لتن ية شاايتن وإصالح هياتن وطودتما.
وبنظر ْاهاة لوامع هذه الفصة ا و الظروف اخلاصة ا ْو تقبل الـذاا
والرضا عنما حهم مي ة مت نمم من تقبـل وامعمـم ووضـعمم ايطت ـاعي وهـذا
التقبل هين ا ي و لن طذور من ال فولة مرتب ة بالعقيد الدينية الراساة ْـو
السلوكياا ْي ا بعد تاب ،إجيابية و اا ديلة على اتزا دا لي ومنما ي ـو
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التواْق والتقبل وإ حهـم اهتياطـاا ال فـل اإلشـباع العـاطفي واإلهسـات
بــاومن ووطــود بــديل عــن الوالــدين حو حهــده ا يقــوم بالتوطيــن والتمــذيب
وتقبُُّــل ْ ــره املربــي البــديل ك ــا ةتــاج إو التواْــق ايطت ــاعي مــع البيصــة
اجلديد ونن يشعر بال عو وْقدا عناصر القو و يفقد املاـدر احلقيقـي
لللنا  ( .املشرل ) 2010
ومــن ــالل رؤيــة نفســية ملــا هــو مــائم كانــرت ْ ــر إطــراأ هــذه الدراســة
لل شو عن وعي حْراد هذه الفصة بذاتمم وهـاطتمم لت ويـد هيـاتمم وهـذا
يت لب إشباع احلاطاا اوساسية والرهباا مقرتنا لك بتأصيل مي ة هب اهلل
واستشــعار وطــوده وتعزيــز معرْــة مي ــة الــذاا و تاــلي ،املفــاهيم وتن يــة
اجلانب املعرل واكتسا مماراا عقلية كل لـك مـن شـأنن تشـ يل هاـانة
نفسية وْ ريـة لـ دى ال فـل جتعلـن يعـي هياتـن باسـتقاللية وحت ـل مسـؤوليتن
ْتنعم صلتن النفسية وت يب هياتن املمنية .
ولقد هظيرت متغماا هذه الدراسة باهت ا ٍم كب ٍم من البـاهثني ل كـثم مـن
بلدا العا ْقد حطر عدد هـم مليـل مـن الدراسـاا هـول مـتغم الـوعي
بالذاا ومتغم طود احليا ول نما تشـ ل اوطفـال و الظـروف اخلاصـة
مثل دراساا (  ( (Rubin, 2009 Hatzigeorgiadis, 2002 Bowkerماي ال
لــو Michael Lewis )(SMMEASURING QUALITY OF 2011
ْ( )LIFE) ( THE WHOQOL GROUP 1998يليــــــب
روشــاا( )PhilippeRochat 2003طــوراني وبيــنج Ghorbani &Bing
( )2004) (2012Ashley&elt al) (2006Ghorbani &Watsonعبــدالفتاح
( )2006اجلوالــــــــــــــده ( )2013اجلــــــــــــــي وحبــــــــــــــو ســــــــــــــلي ا
( )Abusalem&Aljeesh2013الشــــــــــــا لي ()2010املشــــــــــــرل )2010
(( Sandra&et.els2010الربيعـــــي )2009واهت ـــــرت بعـــــت الدراســـــاا
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باوطفــال و الظــروف اخلاصــة لل شــو عــن حهــم املشــ الا الســلوكية
وايطت اعيـــة وحهـــم احلاطـــاا الـــنف ی (احلـــب اومـــن تقبـــل الـــذاا
اينت ـــاأ التقـــدير اإلطت ـــاعى الســـي ر ايســـتقالل) والتواْـــق النفســـي
وايطت ـــــــاعي ومفمـــــــوم الـــــــذاا والن ـــــــو ايطت ـــــــاعي والثقـــــــة
بالنف (الـــــد ا نى ( )٢٠٠٧حم ـــــود ( )2003عبـــــداحلمید )٢٠٠٢
(السملي ( )2003املسعود .)2005
وباستعراض ايهت اماا البلثية ات  ،حنما ركزا على طانبنيَ بع ـما
علــى ْصــة اوطفــال و الظــروف اخلاصــة ودراســاا ح ــرى ركــزا علــى
مــتغماا اجلــود والــوعي بالــذاا علــى ْصــاا ع ريــة طتلفــة و حتـ ْصــة
اوطفــال بشــ ل عــام بالدراســة حو اوطفــال و الظــروف اخلاصــة بشــ ل
اص اومر الذ يظمر احلاطة إلطراأ دراساا تتناول هذين املتغمين لدى
عينــة مــن اوطفــال و الظــروف اخلاصــة ل امت ــع الســعود علــى وطــن
اخلاــوص وايهت ــام بمــذه املــتغماا كــا باستقاــاأ اود النفســي ومــا
ظمــر مــن اهت ــام كــثم مــن عل ــاأ الــنف بدراســة اخلــعاا الذاتيــة اإلجيابيــة
والسـ اا الشااــية اونمــا تــؤد إو طــود احليــا وجتعــل للليــا مي ــة
وحتــول دو اوعـــراض املرضـــية الــ تنشـــأ عنـــدما ي ي ــو للليـــا معنـــى
 )Seligman & Csikszentnihaly) 2002ك ا ات  ،ح الوعي بالـذاا مـن
مؤشــراا الاــلة النفســية وح طــود احليــا النفســية مــن م ونــاا الاــلة
النفسية لذا كا الداْع لدراسة العالمة بني الوعي الذاتي وطود احليا النفسية
لدى اوطفال و الظروف اخلاصة وعلين مي ن صياهة مش لة الدراسـة ل
التساؤيا التالية َ
 - 1مــا العالمــة بــني الــوعي بالــذاا وطــود احليــا لــدى اوطفــال و
الظروف اخلاصة ؟
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 - 2ما العالمة بني الوعي بالذاا وطود احليا لدى اوطفال العاديني ؟
 - 3ما الفرو بني اوطفال و الظروف اخلاصة واوطفال العـاديني ل
الوعي بالذاا ؟
 - 4ما الفرو بني اوطفـال و الظـروف اخلاصـة واوطفـال العـاديني
ل الشعور جبود احليا ؟
 - 5مــا الــدييا اإلكليني يــة ي تبــار تفمــم املوضــوع لألطفــال و
الظروف اخلاصة ؟
اه ية الدراسة َ
يعد مفموم الوعي بالذاا ومفموم طود احليا من املفاهيم اا اوولويـة
ال تالمي اهت اما متزايدا سواأ على املسـتوى النظـر حو الت بيقـي وتشـغل
بــال امت عــاا والعل ــاأ والبــاهثني علــى هــد ســواأ ْ ــال عــن كونمــا مــن
واملسـار الـذ
املفاهيم ايجيابية ال هـي حمـور التوطـن احلـالي لعلـم الـنف
تسل ن الدراساا والبلوث على كاْة اوصعد بني البـاهثني والعل ـاأ علـى
ا تالف ختاااتمم وعلين حتاول هذه الدراسة تسليط ال وأ على مفموم
الوعي بالذاا ومفموم طود احليا عرضا وحتلـيال ومنامشـةا باعتبارهـا حهـد
حهم مفاهيم علم النف اإلجيابي و لك للفـرت اينتبـاه إليـن ولل سـاه ة ل
إنــراأ البلــظ ل هــذا امــال اصــة ل البيصــة العربيــة الـ مــا ،الــرت ْيمــا هــذه
الدراساا مليلة وتت  ،حه ية إطـراأ هـذه الدراسـة ْي ـا ت ـيفن مـن نتـائج ل
اجلانبني النظر والت بيقي َ
من هيظ اوه ية النظرية َ
 تعــد الدراســة حماولــة طــاد لل شــو عــن طبيعــة العالمــة بــني الــوعيبالذاا وطود احليا لدى ايطفال و الظروف اخلاصة .
 إنــراأ اجلانــب املعــرل ْي ــا يتعلــق مبفمــومي الــوعي بالــذاا وطــودجملة العلوم الرتبوية
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الذاا ْي ا يتعلق باوطفال .
 تعــد هــذه الدراســة مــد ال إلطــراأ مزيــدا مــن الدراســاا املس ـتقبليةلألطفال و الظروف اخلاصة على ن ا حوسع تشـ ل الـذكور واينـاث ل
طتلـــو منـــاطق امل ل ـــة العربيـــة الســـعودية ول طتلـــو البيصـــاا ل القـــرى
واملد وعلى ا تالف منمج الدور واملؤسساا ال السي ي واحلديظ .
 حتقيقا ملا حوصرت بن بعت الدراساا ادلية مثـل دراسـة (عبـدالرمحنبن منيـو اخلالـد ) 2014مـن إطـراأ دراسـاا تتبعيـة للـوعي بالـذاا عـع
مراهــل تعلي يــة منوعــة علــى عينــاا ح ــرى ومبــتغماا متنوعــة ومقارنتمــا
بالدراسة احلالية.
ومن هيظ اوه ية الت بيقية َ
حتويــل ايجتــاه العــاطفي الســائد ل التعامــل مــع هــذه الفصــة ل البيصــةالسعودية من الشعور بالع و والشفقة حنو ها او الرتكيـز علـى البنـاأ النفسـي
وتدعي ن .
تعتــع هــذه الدراســة توطصــة إلعــداد وتاـ يم بــرامج ارشــادية عالطيــنتدريبية لألطفال و احلايا اخلاصة تعدل من وعيمم بذاتمم وحتسن من
نوعية هياتمم .
تقـديم مقياسـي طـود احليـا والـوعي بالـذاا لألطفـال مبـا يناســبالبيصة السعودية للت ني من استادامن .
 ُي نُ استادام نتائج هذه الدراسة وتوظيفما ل جمال تدريب وإعداداملشــرْني علــى دور الرعايــة ،ــذه الفصــة وإرشــادا لألســر احلاضــنة ل يفيــة
توعيتمم بذاتمم وحتقيق طود احليا ،م.
 -تفيد نتائج الدراسة ايكليني ية ل ال شو عن اجلوانب الدينامية ،ذه
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الفصة مما يساعد اخلـعاأ العـاملني ل نفـ امـال علـى ْمـم الديناميـة النفسـية
،ذه الفصة وبالتالي هسن رعايتمم وتوطيممم لتلقيق اتمم .
اهداف الدراسة َ
ا،دف الرئي ،ذه الدراسة يت ـ ،ل ال شـو عـن العالمـة بـني الـوعي
بالذاا وطود احليا لـدى اوطفـال و الظـروف اخلاصـة ك ـا يمـدف او
ال شو عن التفاعل الدينامي ي لشاايتمم .
ما للاا الدراسة َ
الوعي بالذاا ( ) Self –Awareness
القدر على إدراك املشاعر بال بط الل املوامو ويش ل البقـاأ ل م ـة
ردود ايْعال ،ذه املوامـو والتلـدياا واوشـااص .ومـن طمـة ح ـرى ْـو
الــوعي بالــذاا املرتفــع يت لــب اســتعدادا لتل ــل انع ــات املشــاعر ال ـ مـــد
ت ـو سـلبية.
() Bradberry & Greaves2009
التعريو اإلطرائي للوعي بالذاا َ
هو مـدر ال فلـة علـى إدراك املشـاعر بال ـبط ـالل املوامـو واداْظـة
على ردود ايْعال ،ذه املوامو وحت ل انع ات املشـاعر مـن ـالل الدرطـة
ال حتال عليما ل مقيات الوعي بالذاا املستادم ل هذه الدراسة .
طود احليا ( ) Quality of Life
يعرف رائـو ( )Ryff et al2006طـود احليـا النفسـية بأنمـاَ ااإلهسـات
اإلجيابي حبسن احلال ك ا يرصـد باملؤشـراا السـلوكية الـ تـدل علـى ارتفـاع
مســتوياا رضــا املــرأ عــن اتــن وعــن هياتــن بش ـ ل عــام وســعين املتواصــل
لتلقيق حهداف شااية مقدر و اا مي ة ومعنى بالنسبة لن واسـتقالليتن ل
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حتديــد وطمــة ومســار هياتــن وإمامتــن لعالمــاا اطت اعيــة إجيابيــة متبادلــة مــع
ان رين وايست رار ْيما .ك ا ترتبط طود احليا النفسية ب ل مـن اإلهسـات
العام بالسعاد والس ينة وال أنينة النفسيةا( .)Ryff et al2006
وتعــرف منظ ــة الاــلة العامليــة طــود ا إدراك الفــرد لوضــعن ل احليــا ل
سيا الثقاْة وحنسا القيم ال يعي ْيما ومدى ت ابق حو عـدم ت ـابق لـك
مــعَ حهداْــن تومعاتــن مي ــن واهت اماتــن املتعلقــة باــلتن البدنية هالتــن
النفســية مســتوى اســتقالليتن عالماتــن ايطت اعيــة اعتقاداتــن الشااــية
وعالمتن بالبيصة بافة عامة ْ ود احليا بمذا املعنى تشـم إو تقيي ـاا الفـرد
الذاتية لظروف هياتن.Whoqol) (Group ,1998 .
وعرْرت طود احليا إطرائيا بأنماَ
العالمــاا ايطت اعيــة والت تــع بالاــلة اجلسـ ية والعقليــة والقــدر علــى
الـــتف م وتوصـــيل املشـــاعر ل إطـــار القـــيم الثقاْيـــة واحل ـــارية واووضـــاع
ايمتاادية وتقات مبقيات طود احليا املستادم ل الدراسة .
اوطفال و الظروف اخلاصة
هددا و،ار الشؤو ايطت اعية املقاود بذو الظروف اخلاصة هرصا
على عدم طرح مشاعرهم بأنمم ا اوطفال الذين يولدو وبوين جممولني حو
يولدو نتي ة لعالمـة هـم شـرعية بـني اوبـوين وبع ـمم ختلـى عـنمم حهـد
الوالدين بداْع اينتقام من ال رف الثاني حو تد ل طرف نالـظ وآ ـرو
حيتــام ونظــرا إو كــونمم ليســوا ييعــا نتــاج عالمــة هــم شــرعية وبالتــالي
يــيعمم ،ــم ظــروف اصــة ول ــنمم ليســوا ييعــا لق ــاأ ( .و،ار الشــصو
ايطت اعية ) 2010
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هدود الدراسة َ
تتلدد الدراسة مبتغماتما الوعي بالذاا وطود احليا على جمت ع الدراسة
وهــي يعيــة الــع وتتلــدد باملقــايي املســتادمة مقيــات الــوعي الــذاتي
ومقيــات طــود احليــا ك ــا تتلــدد نتائ مــا ْقــط علــى العينــة الـ حطريــرت
عليما الدراسة وتتلدد الدراسة بالفرت الزمنيـة الـ ت ت بيـق املقـايي ْيمـا
الفال الدراسي الثاني للعام اجلـامعي  1436وتتلـدد نتـائج الدراسـة علـى
عينة الدراسة واملنم ية املستادمة.
ْروض الدراسة َ
ي توطـد عالمـة ارتباطيـة دالـة اهاـائيا عنـد مسـتوى  α ≤ 0.05بـنيدرطاا مقيات الوعي بالذاا ودرطـاا مقيـات طـود احليـا لـدى اوطفـال
و الظروف اخلاصة .
 ي توطـد عالمـة ارتباطيـة دالـة اهاـائيا عنـد مسـتوى  α ≤ 0.05بـنيدرطاا مقيات الوعي بالذاا ودرطـاا مقيـات طـود احليـا لـدى اوطفـال
العاديني .
ي توطـد ْـرو دالـة اهاـائيا عنـد مسـتوى  α ≤ 0.05بـني متوسـ يدرطاا اوطفال و الظروف اخلاصة واوطفـال العـاديني ل مقيـات الـوعي
بالذاا .
 ي توطد ْرو دالة اهاائيا عند مستوى  α ≤ 0.05بني متوس ي درطاااوطفال و الظروف اخلاصة واوطفال العاديني ل مقيات طود احليا .
 ختتلو الدينامية النفسية لألطفال و الظروف اخلاصـة بع ـمم عـنبعت من هيظ َ الوعي بالذاا والوعي العام والقلق ايطت اعي والعدوانية
وصــور البيصــة اخلارطيــة والاــراعاا وايهباطــاا ك ــا ي شــو عنــن ا تبــار
تفمم املوضوع.
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ايطار النظر
- 1الوعي بالذاا َSelf- Awareness
 2009 Banksح ملا ل ،الـوعى تـاريمم ممتـد ْـى الفمـم
يذكر بان
البشرى للذاا والعا ا ويستادم ما ل ،الـوعى ب ـر عديـد َ لوصـو
شاص حو طلو آ ر ب ونـن متيقظـا وهساسـا ولوصـو شـاص حو طلـو
آ ــر ب ونــن يــدرك شــيأ مــا ولاشــار إو اصــية مــن هــايا الــذهن مثــل
اإلدراك واإلهسات والتف م وال متيز هذه احلايا عن هايا الـذهن هـم
الواعية.ا
وخيـــتص بـــوعي الشـــاص مبشـــاعره وانفعايتـــن وحْ ـــاره املتعلقـــة بمـــذه
اينفعـــايا ك ـــا حتــدث وهــو مــا يعــع عنــن بايستباــار هــذه اينفعــايا.
والوعي بالذاا هو حسات الثقة بـالنف و الفـرد يعـرف م ـامن موتـن وإ
ندرك انفعايتنا ْسي و من الـاعب إدراك مـشاعر
ان رين ( الس دوني ) ٢٠٠٧
ويــرى ســ وا ((201 Scottح ا الــوعى هــو اســتيعا حو اينتبــاه إو
الظــواهر املتاــور حو الـ يــتم جتربتمــا .ويــرتبط وعــى الشــاص بالعــا مــن
الل توسط احلوات باعتبارها الوسيلة ال يـتم مـن ال،ـا بنـاأ التوطمـاا
ودوراا الع ل .وبالتالي ْو ممارسة اينتباه والتف م واحل م تس  ،بدرطـة
من السي ر الواعية على الغرائـز املورونـة مـن ـالل التقيـيم املعلـى للوسـائل
وتأطيل اإلشباع .إنما القدر على الـوعى الـ تسـ  ،للبشـر تـدرجييا بالتـأملم
مع الوامع اخلارطي والت يو معن باعتباره وسيلة لتلقيق حهداْمم.ا
ويوض ،تسـت وف(( Tsvetk 2008حنـن امي ـن تقسـيم الـوعى إو ع ليـة
 accessوظاهر  phenomenalع لية الـوعى تع ـل مـع ع ـل املعلومـاا ل
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عقولنا وهراض لفظية حو من قية حو للسي ر السلوكية ْعندما ننظر حو نتأمل
حو نتذكر شيصا ْو كل لك يع ل ل إطـار ع ليـة الـوعى .حمـا الـوعى كظـاهر
ْونن يتعامل مع اخلع اتما مبا تش لن من حهاسـي وحلـوا حو حشـ ال ملونـة
ومشاعر.
ويانو ديرتي  Darityطوانب الوعى وما يتال بن مـن ظـواهر ل نـالث
ْصاا حساسية هي َ
 - 1الوعى املعـرل  َCognitive Consciousnessويُشـار إليـن بوصـفن
وعيــا ع ــديا ومتعــديا ْمــو يســتلزم وطــود عالمــة عقليــة مبوضــوع حو كــائن
ويش ل ظـواهر مثـل الـتف م وح ياـب ،علـى وعـى بوطـود شـاص آ ـر
وه ور ملش لة ما ومعرْـة احلقـائق هـول جمـال معـني .ل اللغـة اإل،ليزيـة
تشــم كل ــة  awarenessإو ا تيــار حكثــر طبيعيــة مــن كل ــة consciousness
عنـــدما نقاـــد اجلانـــب املعـــرل مـــن الـــوعى .ومـــع لـــك ْـــو ماـ ـ ل،
 consciousnessنادرا مـا يقتاـر اسـتادامن علـى املعنـى املعـرل علـى سـبيل
املثال املاـ للاا السيسـيولوطيا والسياسـية الـوعى ال بقـي والـوعى بـني
النوعني والوعى البيصي ْو الـوعى هنـا يقـو علـى ايهت ـام املعتـاد واملعرْـة
عــن م ــايا هــذا املوضــوع .القاســم املشــرتك جل يــع حنــواع الــوعى املعــرل هــو
توطمما حنو هدف حو موضوع مد ي و مل وسا حو جمردا.
 - 2الــوعى الظــاهراتي  َPhenomenal Consciousnessحو مبا ـ ل،
بــديل طيــد الــوعى الت ــريل ْــو الــوعى الشـعور هالبــا مــا يع ــى شــعورا
مشابما ول نن حي ا مي ن ح ي و لن دييا ح رىْ .النـائم الـذى ي ةلـم ي
ميلك ح عاا هالية وبالتـالي ْمـو لـي واعيـا بـاملعنى الظـاهراتى .وعلـى
الع ـ مــن لــك ْــو الشــاص املســتيق عــاد مــا ميلــك ــعاا هســية
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وإدراكية ويشعر بالعواطو ويست تع بالاـور العقليـة وكـل لـك خيـص
الوعى الظاهراتي .
 - 3وعي التل م  َControl Consciousnessل ْم نا السـليم ونفسـنا
ولآل رين ك ا ل العديد من نظرياا علم النف واومـراض النفسـية ْـو
الوعى يع ى دورا ل بدأ حو السي ر علـى السـلوكْ .ـنلن نتلـدث عـن ْعـل
اوشــياأ بــوعى حو بــدو وعــى مقاــود .ويتلــدث عل ــاأ الــنف وعل ــاأ
الفسيولوطيا العابية عن السلوك التلقائي انلي مقابل السلوك الـذى يـتل م
ْين الوعى .مثال طيد ،ذا الت ييز او م يت ثـل ل حت نـا الالوعـي العـاد
ل وضع اجلسـم مقابـل ادـاويا الواعيـة لعـدم السـقوط عنـد ْشـل الـتل م
انلي ل اجلسم لسبب دا لي حو ارطي .
ْالوعي ما يُ و لدى اإلنسـا مـن حْ ـار ووطمـاا نظـر ومفـاهيم عـن
احليا وال بيعة من هولن ومد ي و الوعي وعيا ،ائفـا و لـك عنـدما ت ـو
اْ ار اإلنسا ووطماا نظره ومفاهي ن هم مت ابقة مع الوامع مـن هولـن حو
هم وامعي ومد ي و طزئيا و لك عندما ت ـو اوْ ـار واملفـاهيم مقتاـر
على طانب حو ناهية معينة وهم شـاملة ل ـل النـواهي واجلوانـب واملسـتوياا
املرتاب ة وال تؤنر وتتأنر ل بع ما الـبعت ل ع ليـة ت ـور احليـا  .وختتلـو
مــدلويا الــوعي مــن جمــال إو آ ــر ْمنــاك مــن يقرنــن باليقظــة (ل مقابــل
الغيبوبــة حو النــوم) وهنــاك مــن يقرنــن بالشــعور ويشــم بــن إو ييــع الع ليــاا
السي ولوطية الشعورية .ومي ن ح ،عل الديلة العامة للـوعي ْي ـا يلـيَ إنـن
ممارسة نشاط معني (ْ ر ختيلي حدائي) ووعينـا ل اا الومـرت مب ارسـتنا
لن .ومن نم مي ن تانيو الوعي إو حصناف حربعة هيَ
-الــوعي العفــو التلقــائيَ وهــو لــك النــوع مــن الــوعي الــذ ي ــو
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حسات ميامنا بنشاط معني دو ح يت لب منـا جممـودا هنيـا كـبما حبيـظ ي
مينعنا من مزاولة حنش ة هنية ح رى.
 الوعي التأمليَ وهو على ع اوول يت لب ه ورا هنيـا مويـاويرت ز على مدراا عقلية عليا كالـذكاأ واإلدراك والـذاكر ومـن نـم
ْونن مينعنا من ح نزاول ح نشاط آ ر.
الوعي احلدسيَ وهو الوعي املباشر والف ائي الذ جيعلنا ندرك حشياأحو عالماا حو معرْة دو ح ن و مادرين على اإلتيا بأ استديل.
 الوعي املعيـار او المـيَ وهـو الـذ جيعلنـا ناـدر حه امـا مي ـةعلــى اوشــياأ والســلوكياا ْنرْ ــما حو نقبلــما بنــاأ علــى مناعــاا ح الميــة.
وهالبا ما يرتبط هذا الوعي مبدى شعورنا باملسؤولية جتاه حنفسنا وان رين.
الوعي الذاتي لدى اوطفال َ
هو ممار التف م الـذ يركـز علـى مـدر ال فـل علـى احل ـم بدمـة حدائمـا
والسلوك وايست ابة بش ل مناسب حلايا اطت اعية طتلفة.
الــوعي بالــذاا يســاعد ال فــل لتاــل مي تــن او مشــاعره ْ ــال عــن
سلوكياا ومشاعر ان رين ْال فل يستادم بن اح مماراا الوعي بالذاا
عندما ياله انن يتلـدث باـوا عـال طـدا ل م ـا عـام ْيلـاول فـت
صوتن مراعا لألطفال ان رين.
إ مــن نتــائج تن يــة الــوعي بالــذاا لــدى اوطفــال اكتســا املرونــة ممــا
يساعدهم على مواطمة تقلباا احليا والثباا حمام التلـدياا الـ تـواطممم
إ الوعي بالذاا لدى ال فل جيعلـن ميتلـك ممـاراا هـل املشـ لة بفعاليـة
وياب ،طيد التواصـل مـع او ـرين ومتعـاطو جتـاهمم وي ـو لـن حمـل ل
املستقبل.
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إ تن ية القدر لدى اوطفال علـى التعـرف علـى نقـاط القـو وايعـرتاف
وحتد ال عو لديمم من با القبول بالوامع احلـالي وكـذلك السـعي حنـو
إم انية حتقيق امل انـة ل املسـتقبل إ اوطفـال الـذين لـديمم الـوعي بالـذاا
مي نمم مساعد حنفسمم ومساعد ان رين.
ويبدح ظمـور الـ وعي بالـذاا لـدى ال فـل منـذ الشـمور اووو ومـد حنبتـرت
نتائج دراسة روشـاا ( )Rocha 2003ح تن يـة الـوعي بالـذاا لـدى ال فـل
يعت د علـى ع ـر ال فـل ومدراتـن املعرْيـة وح ال فـل مـن الع ـر  4سـنواا
وهتى  12سنة ميتلك مدراا طتلفة للتوعية الذاتية لذا جيـب علينـا ح ن ـ ن
ح التومعاا والتد الا لدينا هي الع ر املناسب.
وهنــاك بعــت اخل ــواا ال ـ مي ننــا اختا هــا مــع ح طفــل مــع العلــم ح
اوطفــال يتعل ــو مــن مالهظــتمم ل ريقــة مواطمتنــا للليــا وصــعوباتما و
منامشة نقاط القو لدينا باراهة ودمـة حنمـم يتعل ـو ح ل ـل منـا ْ ـائل
ومماراا وصفاا ميتل ما و يفتار بما ْ ال عن نقـاط ال ـعو والع ـز
ال علينا ح نسعى للتغلب عليما وهذه تن ي الوعي الذاتي لدين .و اضاف
هايع ) )2004 Hippeح إبعاد اوطفال عن ماادر املـد الا السـلبية مـن
وسائل اإلعال ْونمم يتلقو ما يؤنر لي ْقـط ل الـوعي بالـذاا اخلـاص
بمم ول ن حي ا يؤ نر على وعيمم باو رين بين ا ل التفاعل من ـالل
اللعب واونش ة مـع ان ـرين ْـو اوطفـال ياـبلو حكثـر مـدر علـى
الع ــل مــن ــالل الــوعي بالــذاا إ مــا جيــده ال فــل مــن تش ـ يع
وتعزيز ملماراتن اخلاصـة بـالوعي بالـذاا يع ـ القبـول هـم املشـروط
بدي من م اْأتن على السلوك ا إلجيابي ومي ـن ح ي ـو هـاْزا مويـا
لل فل يساعده علـى هـرت اهـرتام الـذاا وتعزيـز ايعتـزا ،وتعزيـز
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التعاو وبناأ عالماا إجيابية واكتسا مماراا ومدراا ْريد مـن نوعمـا
تساعد اوطفال الل اووماا الاعبة حو ال غوط وي يو عنار نالظ ل
تعزيز الوعي بالـذاا عـرض اهت ـام هقيقـي بال فـل انـن هـو املمـم وعناـر
رئي آ ر ممم شعور ال فل بأ لدين نفـ املمـاراا وْلسـفتما ل احليـا مـع
من يقومو على تربيتن ورعايتن .
ولقــد كــر شــنايدر( )Schneider2004ح تعلــيم الفــرد ممــاراا متباينــة
يساعده ل حتقيق التواْق مع الذاا ومع ان رين والن اح ل احليا وحتقيق
اجلود ْيما وبدونما ياعب علين التواصل والتفاعل مع ان رين .
ومــد مســم باسشــن وْينيتــا ( )Bastian and Veneta2005املمــاراا
احلياتية ال ةتاطما ال فل إو مس ني ه اَ
املمــاراا املعرْيــة واملمــاراا الع ليــة وتت ـ ن املمــاراا املعرْيــةَالقراأ وال تابة واحلسا وايتاال واختا القرار وهل املشـ الا
والتا يط وداأ اوع ال وممارسة التف م النامد والتف م املبدع .ومد هظ
ديفين وشمك ()Devins & Shriek2000على مساعد ال فل على حتسـني
مدرتن على السي ر الذاتية على طوانب ع زه او ماـوره.والتد ل العالطـي
ل املناطق احلساسة ل هيا ال فل .
 املماراا الع لية ْت مَ العناية الشااية باجلسم والعناية بامللبوإعداد اوطع ة البسي ة وتناو،ا وحداأ بعت اوع ـال املنزليـة واسـتادام
اودواا واوطمز املنزلية والعناية باودواا الشااية ويسمم الن ـاح ل
حداأ املم اا امل لوبة منن ل ت وير مفموم إجيابي عن الذاا .ك ا يسمم مفموم
الـذاا اإلجيـابي ل ،يـاد ْـرص تعلــم املمـاراا احلياتيـة ولـذا ْـو اكتســا
ال فل لل مـاراا املاتلفـة ينبغـي ح مي ـي مـدما ل تـال،م مـع مفمـوم الـذاا
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اإلجيابي لدين وكل منم ا يعد شـرطا حساسـيا للن ـاح ل احليـا وايمتـدار ل
سنواا الرشد لذا كا من ال رور البلظ ل البناأ النفسي لل فـل املفتقـد
لوالدين من حطل اكسابن مماراا تساعده على طود احليا ال هـي مـن حهـم
هاطاتن  .هايع .(Hippe) 2004
ولقــد كــر بــول ( ( . Paul2004ح الــوعي بالــذاا والقــدر علــى تركيــز
اينتبــاه علــى الــذاا وتقيــيم الــذاا مفيــد للنشــاط النفســيْ .بــدو الــوعي
بالذاا ي مي ن للنات ح يدركوا وطماا نظر ان ـرين وي مي ـنمم ممارسـة
ضــبط الــنف وي إنتــاج اإل،ــا،اا اإلبداعيــة حو جتربــة الفاــر وارتفــاع
مستوى اهرتام الذاا .وتشم نتائج البلوث ح حوطن الوعي بالـذاا اإلجيابيـة
والسلبية تال ،عندما ت و املعايم الذاتية لدى النات مناسبة وعندما ي ونو
متفائلني بشأ الع ل بما .
و للوعي بالذاا مماراا مي ن اكتسابما منما َ
 . 1التعرف علـى اهتياطـاا اوطفـال اوصـغر سـنا مثـل عقـد حيـديمم ل
هني عبور الشارع.
 .2الوعي بتأنم سلوكمم على ان رين.
 .3القدر على ْمم وتوضي ،مشاعر او رين.
.4استادم التعليم الذاتي .
.5القدر على حتديد ما جيب تعل ن لتلقيق الن اح.
ْ.6مم شاايتمم الذاتية .
ول دراســة لــوي ()Lewis2011وصــول مشــاعر الــوعي بالــذاا لــدى
ايطفــال حشــار او ضــرور اعتبــار ْمــم ت ــور املعرْــة ال ـ تــؤد او ،يــاد
الن و وباستادام ت ور القدر العقلية لت ثيل الذاا امـرتح ح ت ـور الت ثيـل
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العقلي للفرد حو( الوعي باينع ات الذاتي ) الوعي املنع حنو الذاا يعتـع
القـدراا العقليــة مم ــة طـدا لت ــوير انفعــال الـوعي بالــذاا ْالقــدر علــى
التف م ل الذاا حو(انع ات الذاا حو الوعي) طنبا إو طنـب مـع همهـا مـن
القدراا املعرْية ال توْر اوسات ،ذه املشاعر ابتداأ من نمايـة السـنة الثانيـة
مــن الع ــر .ل هــني ح اينفعــايا اوساســية مثــل اخلــوف والغ ــب والفــرح
تظمر ل السنة اووو من الع ر وبع ما هتى ل اوشـمر اووو مـن الع ـر
وهي ليسرت التف م الذاتي حو ما يس ين الوعي الت ثيل العقلي للذاا يظمـر
ل الناو الثاني من السنة الثانية من احليا ال نراها ل حمر ومرت مم ن مـن
مشاعر الوعي بالذاا .
ويذكر لوي (Lewis (2008ح جم وعـة انفعـال الـوعي بالـذاا تشـ ل
اإلهــراج والغــم والتعــاطو واخل ــل والشــعور بالــذنب والغ رســة
وال عيــاأ .ومسيــرت ام وعــة اووو اينفعــال الــواعي بالــذاا ونمــا تت لــب
القدر املعرْية للتف م ل الذاا ول ن ي تت لب مدراا معرْية معقـد مثـل
الفمــم للقواعــد واملعــايم ويبــدو ح انفعــال الــوعي بالــذاا عنــد ظمــوره
اوول ل الناو الثاني من السنة الثانية من احليـا يـثم مشـاعر مثـل اإلهـراج
والتعاطو والغم ويعتع احلرج انفعال معقد يظمر وول مر عندما يس ،
الوعي بالذاا لف ر ااوناا .ول هـذه املرهلـة يبـدح ال فـل ل ْمـم انـن موضـع
اهت ام ان ـرين  .ومـن ـالل مشـاعر احلـرج ينتبـاه ان ـرين نسـتالص اـو
الوعي لدى ال فل ْعلى سبيل املثال مدح ال فل مد يسـبب لـن اإلهـراج
واهيانــا مناداتــن بامســن ةــدث هــذا التــأنم و التعــاطو حي ــا يت ــ ،ل هــذا
الومــرت منــذ ح ي ــع ال فــل نفســن ل معــايم ان ــرين ومــع الــوعي بالــذاا
يت ــ ،لــدى ال فــل انفعــال الغــم عنــدما يــدرك ح مــا يريــده موطــود لــدى
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او ر وتبدو انفعايا ال فل ووعين بذاتن ل ومرت مب ـر ـالل 24- 15
شمراْ .مي ليسرت نتي ة ملعرْة املعايم والقواعد واوهداف وااا هـي نتي ـة
لقدر ال فل املعرْية ووعين بذاتن ل تفاعالتن مع ان ـرين .ول العـام الثالـظ
تبدح انفعايا ال فل باحلرج والشعور باإلنم واخل ـل والفاـر وال عيـاأ مـن
طراأ روطن على جم وعة املعايم والقواعد ايطت اعية انناأ تفاعلن معمم .
ويرى لوي ( ( Lewis2008إ انفعال اخل ل ينتج عن جم وعـة معقـد
مــن اونشــ ة املعرْيــةَ ْتقيــيم اإلطــراأاا الفرديــة يعت ــد علــى جم وعــاا
ايعت اد على الذاا وعلى تقيي ما العالي للـذاا ومـن عـاجت جتربـة ظـاهر
من اخل ـل ت ـو لديـن الرهبـة ل إ فائمـا وهـي هالـة سـلبية للغايـة ومؤملـة
وتنتج حي ا اض را مست ر ل السلوك وايرتباك ل الـتف م وعـدم القـدر
على ال الم .وهناك إطراأاا حمدد يستادمما النات عند اخل ل مثـل إعـاد
تفسم حسبا اخل ل وتقسيم الـذاا حو الق ـع واخل ـل ي تنـتج مـن ح
هالة حمدد وإاا بناأ على تفسم الفرد لللدث.
وينــتج انفعــال الشــعور بالــذنب حو النــدم عنــد تقيــيم اوْــراد لســلوكمم
بالفشل ول ن الرتكيز على الس اا اخلاصة للذاا حو على السلوك الذاتي
الذ حدى إو الفشل خبالف اخل ل هيظ يتم الرتكيـز علـى الـذاا بشـ ل
عــام وي ــو تركيــز الفــرد علــى اإلطــراأاا والســلوكياا الـ تع ــل علــى
إصالح الذاا ل الفشل و ع لية العزو املعرْية تركز على الع ل الاادر
عن الذاا ولي على الذاا نفسما والشعور الذ ينتج ا الشعور بالذنبا
لي سلبيا بش ل م ثو مثل اخل ل وي يؤد إو ايرتباك .
الوعي ك ا يفسره العل اأ َ
عند الوطوديني
يرى هي ل ( )Hegelح اإلنسـا هـو املوطـود الوهيـد الـذ يعـي اتـن
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باعتباره يوطد ك ا توطد حشياأ ال بيعة وباعتباره موطودا لذاتن .حمـا اوشـياأ
او ــرى ْونمــا ي توطــد إي ب يفيــة واهــد  .وعلــى هــذا اوســات جيــب علــى
اإلنسـا ح يعـي بوصــفن موطـودا لذاتــن لـك اونـن مــدْوع إو ح جيـد اتــن
ويتعرف عليما ْي ا يلقاه مباشر ويعرض علين من ارج.ا وهو يست يع لـك
هين ا يسقط اتن ومتثالتن على اوشياأ اخلارطيـةْ .اإلنسـا يع ـل دائ ـا علـى
تغيم اوشياأ اخلارطية ونن يريد ح يرى اتن تتلقق بش ل موضوعي ْ .يـو
مي ن ح تت ثل الذاا نفسما؟
ويــرى (دي ــارا) ح الشــك هــو الســبيل الوهيــد إو الــيقني ْمــو الــذ
جيعلنا حنيط بذواتنا ه ذا شك دي ارا ل كل شيأ مبا ل لك وطـودهْ .لـم
يست ع ح يقول إ اجلسم والنف من ـواص نفسـن ل ن تأكـد لـن بوضـوح
حنن ي يست يع ح يشك ل حنـن يف ـر هيـظ ح الـتف م هـو اخلاصـية الوهيـد
ال ي،مرت الذاا منذ البداية (= بداية الشك) ْان الما من الـتف م مي ـن ح
ندرك بافة هدسية وطـود الـذاا ا ه ـذا اسـت اع دي ـارا ح يقـول َ احنـا
حْ ر إ حنا موطودا ْالذاا والتف م متال،ما ْلين ا تتومو الذاا عـن
التف م تنق ع عن الوطود .إي ح بمطسو ( ( Bergsonيرْت ح طابع اتي
حو نســل للــوعيْ .لــي الــوعي – ل نظــره – حلظــة شــعورية مرتب ــة بشــيأ
معــنيا وإاــا الــوعي هــو إدراك للــذاا واوشــياأ ل دميومتمــاْ .ــالوعي انفتــاح
على احلاضـر واملاضـي واملسـتقبل .ومـن إـة ْونـن ي يقبـل القسـ ة إو حلظـاا
معينة ونن تدْق وسريا ياعب الت ييز بني حلظاتن.
الوعي انفتاح على العا وعلى ان رين َ
مييز ( كانط )بني الوعي بالذاا واملعرْةْ .مو يرى ح وعي الـذاا لنفسـما
كوطود ح المي ي يعين بال رور وعينا امل لق لألشياأا وننا ،مـل اوشـياأ
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ل اتما ومن إة يظل وعينـا باوشـياأ وعيـا نسـبيا .حمـا هيسـرول ) )Husserl
ْمى -على الف لك -ح الـوعي دائ ـا ماـد (= وعـي بشـيأ مـا)ْ .قـد
ي و الوعي ختيال حو تذكرا حو تف ما من قيا… إي حنن يت ن دائ ـا صـو
الشيأ املف ر ْين .ومن إة ْو الوعي بالذاا هو انفتاح على الذاا من الل
مادية معينة والوعي بالعا هو وعي ماد للعا .
وةاول (مملو باني  ))Merleau-Pontyح خيرج الـوعي مـن هـذه النزعـة
الظاهراتية ْيقول بأ الوعي هو الذ مين ،للعا معاينتـن الـ يت لـى بمـاَ
إ االعا ك ا هو ل اتـن ْـو كـل اجتاهاتـن وهركاتـن نسـبية الشـيأ الـذ
يعين حنن ي وطود ،ا ْيناْ .الذاا الواعية ي تست يع -هـي كـذلك -ح تت ثـل
وعيما إي بوسقاطما لن ل العا ومن إة ْو هناك عالمـة طدليـة بـني الـذاا
والعا َ ْبدو الذاا ياب ،العا بدو حبعـاد وي طمـاا وبـدو العـا
ي تست يع الذاا ح تت ثل نفسما كوطود متعال عن العا  .ه ذا نـت ن مـن
القول بأ اإلنسا ي يست يع ح يت ثل نفسن ل هيا العا دو ح يسقط ل
امذهب اونا وهد ا
ويرى سارتر ()Sartreح ان ر هو الذ جيعلـين حعـي اتـيَ ْأنـا هـني
حكو لوهد حهيى اتي وي حْ ر ْيمـا ل ـن مب ـرد ح حرْـع باـر ْـأرى
ان ــر ينظــر إلــي ح ــل مــن نفســي ونــين حصــبلرت حنظــر إو نفســي بنظــر
ان ر إليْ .نظر ان ر إ هي ال جتعلـين حعـي اتـي كشـيأ ـارج عـين.
ْان ر هو الوسيط الذ جيعلـين حموضـع اتـي .ه ـذا ي ـو ان ـر الوطـود
اوساسي الذ جيعلين حطعل من اتي موضوعا للوعي.
هدود الوعي َ
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كــثما مــا ننســى ح معاجلــة الفالســفة واملف ــرين إلش ـ الية الــوعي تــرتبط
بللظــاا تارخييــة تــنع ْيمــا ه ــوم ودرطــاا املعرْــة البشــرية واونشـ ة
اإلنسانية ويرى حنن ي نست يع إطالما ح نت ثل الوعي ل معزل عن اووضاع
ايطت اعية وبالتالي عالماا اإلنتاجْ .النات يد لو ل عالماا إنتاج معينـة
ارطــة عــن إرادتمــم تولــد عنــدهم درطــاا متنوعــة مــن الــوعي .ومــن هــذا
املن لــق يقــول مــارك الــي وعــي النــات هــو الــذ ةــدد وطــودهم وإاــا
وطودهم ايطت اعي هو الذ ةدد وعيمم.ا
ويــرى نيتشــن (  )Nietzscheح باإلم ــا ح يعــي اإلنســا هياتــن ل
استقالل عن الوعي متاما .ملا كانرت احليا البشرية معرضة للمالك بوصفما هيا
يؤطرها الاراع من حطل البقاأ اض ر اإلنسا ح يعع عـن نفسـن ل كل ـاا
ومن إة ي و او اللغـة واـو الـوعي مـتال،مني .ه ـذا ا تلـق اإلنسـا لنفسـن
حوهامــا حصــبلرت تــؤطر هياتــن وحضــفى عليمــا صــبغة هقــائق تقــنن وامعــن
(كالواطب واملسؤولية واحلرية …إخل)ْ .احلقائق ل الع ق ليسرت إي حوهامـا
منسية.
وحما ْرو (ْ )Freudينظر إو هياتنا نظر طالفـة متامـاْ .احليـا اإلنسـانية
عنده حشبن جببل اجلليد  icebergما يظمر منن حمل ب ثم مما هو فـي ومـن إـة
ن و ط صني طدا إ ا نسبنا كل سلوكياتنا إو الـوعي و اكـل هـذه اوْعـال
الواعية سوف تبقى هم مت اس ة وهم مابلـة للفمـم إ ا اضـ ررنا إو الـزعم
بأنن ي بد ح ندرك بواس ة الوعي كل ما جيـر ْينـا ْ ـثم مـن السـلوكياا ي
تفمم إي إ ا حرطعناها إو اجلانب اوساسي من هياتنا النفسية وهو الالشـعور.
وكت ثل توْيقي نست يع القول بأ احليا اإلنسانية هيـا مركبـة هيـظ يلعـب
ْيمــا كــل مــن الــوعي والالشــعور دورا مركزيــاْ .ــو ا كــا الالشــعور ضــروريا
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لتفسم كثم من السلوكياا اوصا منما املنلرْة واملرضية والشـا ْونـن ي
جيــب ح ننســى بــأ احليــا اإلنســانية هريــة وإراد ومســؤولية هيــظ خيتــار
اإلنسا كثما من سلوكياتن ب امل الوعي.
() https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%8A
والــوعي بالــذاا ( ْمــم الــذاا ) هــو الــوعي باملشــاعر واينفعــايا ٬
واوْ ار ال تر تبط بمـذه اينفعـايا  .ويقـول طـو مـاير عـا الـنف ا ح
الوعي بالذاا من امل ن ح ي و بدو است ابة  ٬ح ي يااهبن اسـت ابة ٬
وي يادر عنن تقييم حو ه م  ٬ح ي يااهبن مرار ( هذا سيأ  ٬حو طيد  ٬حو
هذا مقبـول حو مرْـوض ) ول ـن هـذا هـم شـائع ل معظـم احلـايا ويت ـ ن
الوعي بالذاا تقييم واست ابة ا جيب حي اشعر بمذا الشـعور ا حو ا جيـب علُّـي
ح حْ ر ل شيأ ما هم هذا جيلب لي السعاد ا  .وحهيانا يال الوعي بالـذاا
إو اختا مراراا صارمة ا جيب حي اْعل هذا م لقا ا ( .س وا ) 2000 ٬
ي لق عل اأ النف الوعي مبا وراأ املعرْة حو مـا وراأ العاطفـة علـى وعـي
اإلنسا لذاتـن  0وإ ا كـا الـوعي بالـذاا ممـم ل ـل النـات للتاـرف حب ـن
ووامعين ل املوامو ت و هاطة املرشد حكثر إحلاها لفمم اتن من الل ْمـم
مشــاعره ســواأ ل هياتــن حو ل ممارســتن املمنيــة اإلرشــادية  .والــوعي بالــذاا
يت لــب فــت اينفعــال ونــن ك ــا هــو معــروف ل علــم وظــائو اوع ــاأ
الفســيولوطي ح القشــر املايــة  Cortexت ــو عــن النشــاط حننــا اينفعــال ل
ع لية معقد  .والوعي باملشاعر جيعلك حتدد هذه املشاعر وحتدث نفسك بمذه
املشاعر وتفسر تارْاتك ل ضوأ هـذه املشـاعر مثـل تفسـمك لشـعورك بأنـك
سوف تقدم على متل حهد اوشااص إاا هو ناتج عن شعور الغ ب .
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وحتــدث نفســك بأنــك ه ــبا ول هالــة عــدم اهت امــك بأهــد ال ــال
وإع ائــن الومــرت ال ــال مــد ت ــو هنــاك مشــاعر ه ــب حو يــأت وراأ عــدم
اهت امك بمذا ال الـب .ومـد كـر روشـاا()Rochat 2003مخـ مسـتوياا
للوعي بالذاا وهي َ
الت ايز  -الوضع ما وراأ الت ايز -حتديـد مسـتوى الت ـايز  -دوام التعـرف
على الذاا  -الوعي مبا وراأ الذاا
حما الشعور بالذاا ْمو ما ل ،يشم إو ميل اوْـراد إو توطيـن انتبـاهمم
حنو حنفسممْ .مم ي ثرو من السلوك ايستب اني ويمت و بعرض واتمم
ك ا يمت و بتقدير ومدح ان رين ،ـم .ويت ـو الشـعور بالـذاا مـن بعـدين
ه ــاَ الشــعور بالــذاا اخلاصــة ()Private self-consciousnessهيــظ يرتكــز
انتبــاه الفــرد علــى اجلوانــب اخلفيــة مــن اتــن كاوْ ــار واملشــاعر الدا ليــة
والشــــعور بالــــذاا العامــــة هيــــظ يرتكــــز انتبــــاه الفــــرد (Public self-
 )consciousnessعلى اتن ك وضوع اطت ـاعي ح ك ـا يـراه ان ـرو  .ومـد
اْـرتض ديفـي وْرانـزو  Davis, & Franzoi 1991ح النـات خيتلفـو ل
مقدار الومرت الذ يق ونن باينشغال بذواتمم وح هذه الفرو بني اوْـراد
ْرو مستقر ومستقلة نوعـا مـا عـن آنـار البيصـةْ .قـد ظـل اهت ـام البـاهثني
بالشعور بالذاا مليال هتى طور ْينقستني شـاير بـات( Fenigstein, Scheier,
 ) & Buss, ( 1975حدا لقياسـما وعنـدها حصـب ،الشـعور بالـذاا موضـوعا
للعديد من الدراساا الت ريبيةْ .قد حشارا دراساا التلليل العاملي ملقيات
الشــعور بالــذاا إو ســياد نالنــة عوامــل وهــيَ الشــعور بالــذاا اخلاصــة
والشـعور بالــذاا العامــة والقلــق ايطت ــاعي( .نقــال عــن طــراداا والعلــي
. ) 320
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إ طــود احليــا  Quality of lifeباــفة عامــة وطــود احليــا النفســية
 psychological well beingبافة اصة من حكثـر املـتغماا تنـاوي ل الفـرت
او م ملا  ،ا من دور ل حتقيق التواْق والرضـا لـدى اوْـراد .ولقـد ظمـرا
ض ن التيار اجلديد الذ ظمر منذ تسعيناا القر املاضي على يـد حهـد حشـمر
عل اأ النف وهـو مـارتن سـيل ا  Martin Seligmanعـرف بعلـم الـنف
اإلجيابي  Positive Psychologyوالذ بدح ينظر إو اإلنسا نظر طتلفة متامـا
وهي ح اوصل هو الالة ولـي املـرض وح اإلنسـا يسـت يع ح يت يـو
ويتواْق مع جمت عن إ ا ما ركز على اجلوانب اإلجيابية حو امل يصة ل هياتن وبـظ
اومــل والتفــاؤل Optimismوالســعاد  Happinessوالرضــا عــن الــذاا
وايســت تاع بالعالمــاا مــع الــذاا وان ــرين واملرونــة النفســية حو الا ـ ود
النفسي  .Resilienceع اشن 2010
ويؤكـــد كــــل مــــن بونــــومي وباتريــــك وبوشــــنيل ((Bonomi, 2000
 Patrick&Bushnelعلى ح طود احليا مفموما واسعا يتأنر جبوانب متدا لـة
مــن النــواهي الذاتيــة واملوضــوعية مرتب ــة باحلالــة الاــلية واحلالــة النفســية
للفرد ومدى ايستقالل الذ يت تع بن والعالماا ايطت اعيـة الـ ي ونمـا
ْ ال عن عالمتن بالبيصة ال يعي ْيما .
وتعــرف كــارول رايــو وآ ــرو  Ryff, C & alطــود احليــا اتت ثــل ل
اإلهسات اإلجيابي حبسن احلال ك ا يتم رصده باملؤشراا السلوكية ال تـدل
على ارتفاع مستوياا رضا الفرد عن اتن وهياتـن بشـ ل عـام كـذلك سـعين
املتواصــل لتلقيــق حهــداف شااــية مقــدر و اا مي ــة ومعنــى بالنســبة لــن
لتلقيق استقالليتن ل حتديد وطمة ومسار هياتن وامامتـن لعالمـاا اطت اعيـة
إجيابية متبادلة مع ان رين واست راره ْيمـا ك ـا تـرتبط ب ـل مـن اإلهسـات
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العــام بالســعاد وايســت تاع باحليــا والسـ ينة وال أنينــة النفســية( .مشــر َ
 2014ص )226
ويعرف ( ستورا بـروا ( Stewart-Brown (2000طـود احليـا النفسـية
بأنما اهالة كلية اتية توطـد عنـدما يتـوا ،دا ـل الشـاص مـد واسـع مـن
املشــاعر منمــا َاحليويــة واإلمبــال علــي احليــا الثقــة ل الــذاا الاــراهة
واومانــة مــع الــذاا ومــع ان ــرين البم ــة واملــرح الســعاد ا،ــدوأ
وايهت ام بان رينا.
ومــد اوضــ ،بولينــو وا ــرو ( )others& Bowling2002ا املؤشــراا
الذاتيــة هــي ايكثــر اه يــة ل حتديــد طــود احليــا مــن املؤشــراا املوضــوعية
ْاجلوانــب ايطت اعيــة الدالــة علــى الرتابــط ايطت ــاعي والقــيم ايطت اعيــة
واملعتقداا الدالة على السلوك ايطت اعي وهمها من املـتغماا النفسـية هـي
مــن العوامــل التنبؤيــة جلــود احليــا عنــد ايْــراد(p: Bowling& 371-355
)002others 2
ويــتم تعريــو مفمــوم طــود احليــا ل ضــوأ بعــدين حساســيني ل ــل منم ــا
مؤشــراا معينــةَ البعــد الــذاتي والبعــد املوضــوعي .إي ح هالبيــة البــاهثني
ركزوا على املؤشراا اخلاصة بالبعد املوضوعي جلـود احليـا  .ويت ـ ن البعـد
املوضــوعي جلــود احليــا جم وعــة مــن املؤشــراا القابلــة لل الهظــة والقيـات
املباشــــر مثــــلَ حوضــــاع الع ــــل مســــتوى الــــد ل امل انــــة ايطت اعيــــة
ايمتاـــادية وه ـــم املســـاند املتـــاح مـــن شـــب ة العالمـــاا ايطت اعيـــة
ويعــرف (منســي وكــاظم  )2006طــود احليــا بأنمــا شــعور الفــرد بالرضــا
والسعاد ومدرتن على اشباع هاطاتن من الل نراأ البيصة ورمي اخلدماا ال
تقدم لن ل امايا الالية وايطت اعية والتعلي ية والنفسية مع هسن إدارتن
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لل ومو وايستفاد منن .
ويعــــرف هانشــــيزوم وكانــــاكواك Hanshizume & Kanagwak
) )2001درطة شعور الفرد بالسعاد النفسية الناجتة من رضاه بظروف هياتـن
اليومية )16.p 2001(.
ويعرْما (طسام )2009درطة رضا حو عدم الرضا ال يشعر بمـا الفـرد
اجتـاه املظـاهر املاتلفــة ل احليـا ومـدى ســعادتن بـالوطود اينسـاني وتشـ ل
ايهت ام باخلعاا الشااـية ملوامـو احليـا ك ـا انمـا تشـت ل علـى عوامـل
دا لية ترتبط باْ ار الفـرد هـول هياتـن وعوامـل ارطيـة كتلـك الـ تقـي
ســلوكياا ايتاــال ايطت ــاعي والنشــاطاا ومــدى ا،ــا ،الفــرد لل وامــو
(طسام  2009ص )33
ويعرْما ال ر ي ()2011شعور الفـرد بالرضـا والسـعاد وبالقـدر علـى
اشــباع احلاطــاا ل ابعــاد احليــا الذاتيــة واملوضــوعية والــ تشــ ل (الن ــو
الشااـــي والســـعاد البدنيـــة واملاديةواينـــدماج ايطت ـــاعي واحلقـــو
البشرية) (ال ر ي  2011ص )24
مؤشراا طود احليا َ
 املؤشِّــراا النفســيةَ وتتبــدى ل شــعور الفــرد بــالقلق وايكتصــا حوالتواْق مع املرض حو الشعور بالسعاد والرضا.
 املؤشِّــراا ايطت اعيــةَ وتت ــ ،مــن ــالل العالمــاا الشااــيةونوعيتما ْ ال عن ممارسة الفرد لألنش ة ايطت اعية والرتْيمية.
 املؤشِّراا املمنيةَ وتت ُّثـل بدرطـة رضـا الفـرد عـن ممنتـن وهبـن ،ـاوالقدر على تنفيذ ممام وظيفتن ومدرتن على التواْق مع واطباا ع لن.
 -املؤشِّـــراا اجلســ ية والبدنيـــةَ وتت ُّثـــل ل رضـــا الفـــرد عـــن هالتـــن
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الالية والتعاي مع انيم والنـوم والشـمية ل تنـاول الغـذاأ والقـدر
اجلنسية( .نعيسن  2012ص )149
ومد هدد عبد الرمحن مؤشراا طـود احليـا الناهيـة الذاتيـة َ التقيـيم
الوظيفي ك قيات املدى ا مستوى الوظيفة ومالهظة املشاركة واستبياناا
الظروف وايهداث البيصية والتفاعل ل اينش ة اليوميـة وتقريـر املاـم
والتل م الشااي واوضـاع الـدور (التعلـيم املمنـة املسـ ن)الظروف
اخلارطيــة واملنبمــاا ايطت اعيــة امســتوى املعيشــة ومســتوى الع لا(عبــد
الرمحن 2007ص 340
حبعاد طود احليا َ
 طود احليا املوضـوعيةَ وتشـ ل هـذه الفصـة اجلوانـب ايطت اعيـة حليـااوْراد وال يوْرها امت ع من مستلزماا مادية.
طود احليا الذاتية ويقاد بما مدى الرضا الشااي باحليـا وشـعورالفرد جبود احليا .
طــود احليــا الوطوديــة ومتدثــل احلــد املثــالي إلشــباع هاطــاا الفــردواست اعتن العي ( بتواْق روهي ونفسي مع اتن ومع جمت عن(.عبد املع ي
 2005ص ) 20
ول هذه املستوياا تتلدد اوساليب العالطية املناسبة ْ .ثال ال لبة الذين
درطاتمم مناف ة على مقيات الشعور بالذاا اخلاصة حباطة إو طلسـاا حو
بــرامج إرشــادية تمــدف إو ،يــاد الــوعي لــديممْ .ــنقص الــوعي ك ــا هــو
معــروف يعــد ســببا ل ــثم مــن ايض ـ راباا اينفعاليــة و كــر (ْينمــوْني
( Veenhov2001ح مفمــوم طــود احليــا مفمــوم شــامل وواســع ةــو بــني
طنباتن وي م نالنة مفاهيم ْرعية هيَ
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طود البيصة املعيشة .Quality of Environmentطود اوداأ ..Quality of Performance طود النتائج حو املارطااQuality of Outcomes .التوطماا النظرية احلديثة املفسر ملفموم طود احليا َ
اكــدا التوطمــاا احلديثــة ل تفســمها ملفمــوم طــود احليــا علــى دور
اددداا النفسية ويت  ،ل سيا املنظوراا ايتية َ
اويَ املنظور املعرل Cognitive Perspective
يرت ز هذا املنظور ل تفسمه جلود احليا على الف رتني ايتيتني َ
-1تتلدد درطة شعور الفرد جبود هياتن ب بيعة ادراكن .
 -2العوامــل الذاتيــة امــوى انــرا مــن العوامــل املوضــوعية ل حتديــد درطــة
شعور اوْراد جبود احليا وتنبثق من هذا املنظور نظريتا هـديثتا ل تفسـم
طود احليا ه ا َ
نظريــة يوتــن (  ) Environmental1996طــرح يوتــن( )199Lawton
مفموم طبعة البيصة ليوض ْ ،رتن عن طود احليا وال تـدور هـول ايتـي
َا ادراك الفرد لنوعية هياتن يتأنر بظرْا ه ا َالظرف امل اني ا ا البيصة
ادي ــة بــالفرد تــؤن ار علــى ادراكــن ·و الظــرف الزمــاني ا ادراك الفــرد لتــأنم
طبعة البيصة على طود هياتن ي و اكثـر اجيابيـا كل ـا تقـدم ل الع ـر ْ ل ـا
تقدم الفرد ل ع ره كل اكا اكثر سي ر على ظروف بيصتـن وبالتـالي ي ـو
التأنم اكثر اجيابية  (.مبارك )2012
وةــدد بــراو ()2009 Brownانرطبيعــة البيصــة علــى ادراك الفــرد جلــود
هياتن وتأنر مدرتن السلوكية والالة النفسية بمـذا اينـر  .2نظريـة شـالوك
2002 Schalok Theory
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مــدم شــالوك 2٠٠٢حتلــيال مفاــال ملفمــوم طــود احليــا علــى اســات انــن
مفموم م و من إانية جمايا وكل جمال يت و من نالنة مؤشراا تؤكـد
ييعمــا علــى انــر ايبعــاد الذاتيــة كونمــا ادــدداا ايكثــر اه يــة مــن ايبع ـاد
املوضوعية ل حتديد درطة شعور الفرد جبـود احليـا علـى ا هنـاك نسـبة ل
درطة هذا الشعور ْالعامل احلاسم ل لك ي ن ل طبيعة ادراك الفـرد جلـود
هياتن (.مبارك )2012
نانيا َ املنظور اينساني Humanistic Perspective
يــرى املنظــور اينســاني ا ْ ــر طــود احليــا تســتلزم دائ ــا ايرتبــاط
ال رور بني عنارين يهنى عنم ا َ
 .1وطود كائن هي مالئم  .2.وطود بيصة طيد يعـي ْيمـا هـذا ال ـائن
لك ي ظاهر احليـا تـع ،او الوطـود مـن ـالل التـأنم املتبـادل بـني هـذين
العنارين ْمناك البيصة ال بيعيـة والـ تت ثـل بـاملوارد ال بيعيـة الـ تشـ ل
مقوماا هيا الفرد وهناك البيصة ايطت اعية وهي ال ت بط سلوك ايْـراد
واجل اعــاا طبقــا لل عــايم الســائد ل امت ــع ْ ــود البيصــة ايطت اعيــة
تتلقق مبقدار امتثال ايْراد ،ذه املعايم وعدم روطمم عنما  .ك ـا ا هنـاك
البيصة الثقاْية ال تقات طودتما بقدر الفرد على صنع بيصـة ه ـارية ماديـا
حومعنويا لقد اكد هذا املنظور ل تفسمه جلود احليـا علـى مفمـوم الـذاا ومـد
بني ا هقيقة احليا اينسانية تن و علـى ام انيـاا هائلـة لتلقيـق اْ ـل
املستوياا للت ور وايرتقاأ ل احليا ( .رضوا  2006ص )96
نالثا َ املنظور الت املي نظرية اندرسو ( Anderson Theory 2003
طرح اندرسو شرها ت امليا ملفموم طود احليا ومعنى احليا متاذا
من مفاهيم السعاد ونظام املعلوماا البـايولوطي واحليـا الوامعيـة ْ ـال
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عــن العوامــل املوضــوعية اي ــرى اطــار نظريــا ت امليــا لتفســم طــود احليــا .
()141.,p2003 Ventegodt
اشار (اندرسو ) او ا ادراك الفرد حلياتن جيعلن يُّقيم شاايا مـا يـدور
هولن ك ا مي نن من ا ي و اْ ارا لياـل او الرضـا عـن احليـا وا هنـاك
نالث مساا جمت عة معا تؤد او الشعور جبود احليا َ
ايوو َ ايْ ار اا العالمة با،دف الشااي الذ يسعى الفرد او حتقيقن .
الثانية َ املعنى الوطود الذ ينتاو العالمة بني ايْ ار وايهداف .
الثالثة َ الشااية والع ق الدا لي ()2003 p Ventegod 14
رابعا َ الن و ج النظر العربي جلود احليا َ
مدم ابو سريع وا رو (  ) 2006ااو طا لتقدير وتفسـم طـود احليـا
يعت ــد علــى تاــنيو املــتغماا املــؤنر ل طــود احليــا مو،عــة علــى بعــدين
متعامــدين وه ــا بعــد ادــدداا الشااــية الدا ليــة ل مقابــل بعــد ادــدداا
اخلارطيــة وبعــد الذاتيــة ل مقابــل املوضــوعية ا وعليــن ْ ــود احليــا ظــاهر
متعدد اجلوانـب (صـلية واطت اعيـة وامتاـادية ونفسـية تتـأنر بالنظـام
السائد ل امت ع والنظام السياسي والتقاليد ايطت اعية ومفمـوم الرْاهيـة
ومعتقـــداا ايْـــراد املاتلفـــة).و تت ثـــل طـــود احليـــا ل اشـــباع احلاطـــاا
اينسانية املادية واملعنوية و تعت د على بعت املؤشـراا املعنويـة منمـا الرضـا
والقناعة والتواْق الشااي وايطت اعي والالي وايسـر و درطـة
الويأ واينت اأ لألسر والـوطن ومفمـوم الـذاا والـوعي بمـا ودرطـة املرونـة
الف رية وتقبل اي ر ( .كاظم والبمادلي )2006
و كــرا طيل ــا وح ــرو ( )Gilman,&elt al,2004ح حتليــل نتــائج
الدراساا السابقة ل جمال طود احليا يف ي إو التأكيد على ح طود احليـا
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باملعنى ال لي حو العام تنظم وْقـا ملي انيزمـاا دا ليـة وبالتـالي يـتعني علـى
البــاهثني الرتكيــز علــى امل ونــاا الذاتيــة جلــود احليــا مبــا تت ـ نن مــن التقريــر
الذاتي عن ايجتاه حنـو احليـا باـفة عامـة تاـوراا وإدراكـاا الفـرد لعـا
اخلع الذ يتفاعل ْين ونوعية ومستوى ط وهاتن .
على هـني كـر حبـو هـالو  2010ح طـود احليـا تع ـ اوعـي الفـرد
بتلقيق التوا ،بـني اجلوانـب اجلسـ ية والنفسـية وايطت اعيـة لتلقيـق الرضـا
عن احليا وايست تاع بمـا والوطـود اإلجيـابيا لـك و طـود احليـا تعـع
عن الت واْق النفسـي ك ـا يع سـن الشـعور بالسـعاد والرضـا عـن احليـا كنتـاج
لظروف احليا املعيشية واحلياتية لألْراد واإلدراك الذاتي ،ذه احليـا ا هيـظ
ترتبط طود احليا باإلدراك الذاتي ،ـذه احليـا ل ـو هـذا اإلدراك يـؤنر علـى
تقيــيم الفــرد لل وانــب املوضــوعية للليــا كـــ (التعلــيم والع ــل ومســتوى
املعيشة والعالماا ايطت اعية من ناهية وحه ية هـذه املوضـوعاا بالنسـبة
للفرد من ناهية ح رى).
وعلــى الــرهم مــن التــدا ل الواضــ ،بــني مفمــوم طــود احليــا واملفــاهيم
او رى ال تشت ل عليمـا حو اا الاـلة بمـا إي ح اودبيـاا النفسـية تز ـر
بعدد من التعريفاا منما ح طود احليا هيَ
 )1القدر على تبنى حسلو هيا يشبع رهباا الفرد واهتياطاتن.
 )2الشعور الشااي بال فاأ الذاتية وإطاد التعامل مع التلدياا.
 )3رمي مستوى اخلدماا املادية وايطت اعية ال تقدم وْـراد امت ـع
والنزوع حنو اط احليا ال تت يز بالرتف.
 )4ايست تاع بالظروف املادية ل البيصة اخلارطية وايهسات حبسن احلال
وإشباع احلاطاا والرضا عن احليـا وإدراك الفـرد لقـوى وم ـامني هياتـن
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وشعوره مبعنى احليا والسعاد وصوي إو العي ل هيا متناه ة متواْقة بني
طوهر اإلنسا والقيم السائد ل جمت عن.
 )5درطة إهسات الفرد بالتلسن املسـت ر جلوانـب شااـية ل النـواهي
النفسية واملعرْية واإلبداعية.
 )6هالة شعورية جتعل الفرد مادرا على إشباع هاطاتن وايست تاع حبياتـن
وبالظروف ادي ة بن.
 )7شعور الفرد بالرضا والسعاد والقدر على إشباع هاطاتـن مـن ـالل
نــراأ البيصــة ورمــي اخلــدماا ال ـ تقــدم لــن ل كاْــة جمــايا احليــا ( .كــاظم
البمادلي .)2006
ايجتاهاا النظرية املفسر ملفموم طود احليا َ
إة حربعة اجتاهاا رئيسة ل تعريو طود احليا وهىَ(ح) الفلسـفي) ( .
ايطت اعي( .طـ) ايجتاه ال ل( .د) النفسي.
طود احليا مـن املنظـور الفلسـفي امفارمـة للوامـع تل ساـا لسـعاد متايلـة
هاملــة يعــي ْيمــا اإلنســا هالــة مــن الت اهــل التــام نيم وماــاعب احليــا
والذوبا ل صفاأ روهي مفار ل ل مي ة ماديةا.
و يعرف حصلا ايجتاه ايطت اعي “ طـود احليـا “ مـن منظـور يركـز
علــى اوســر وامت ــع وعالمــاا اوْــراد واملت لبــاا احل ــارية والس ـ ا
والد ل والع ل وضغوط الوظيفة واملتغماا ايطت اعية او رى.
وهدد ايجتاه ال ل مؤشراا طود احليـا و ةـدد تعريفـا واضـلا ،ـا
بتعزيــز ورْــع طــود احليــا لــدى املرضــى مــن ــالل تــوْم الــدعم النفســي
وايطت اعي ،م ينظر ملفموم طود احليا وْقا لل نظـور النفسـي علـى حنـن ا
البناأ ال لي الشامل الذ يت و من املتغماا املتنوعـة الـ تمـدف إو إشـباع
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احلاطاا اوساسية لألْراد الذين يعيشو ل ن ـا هـذه احليـا حبيـظ مي ـن
ميـــات هـــذا اإلشـــباع مبؤشـــراا موضـــوعية ومؤشـــراا اتيـــةا (.حبـــوهالو
.)2010
العالمة بني الوعي الذاتي وطود احليا َ
ت اربرت النتائج هول عالمة الـوعي بالـذاا جبـود احليـا ْبع ـما
توطــد عالمــة وبع ــماحنبترت نتائ مــا ( )abagh & Jenaabadi 2013وطــود
عالمة بني الوعي بالذاا وبعت طوانب طود هيا الع ل .
- 3اوطفال و الظروف اخلاصة ( من هم ل ه م اليتيم )
ح -جممــول الوالــدين حو اللقــيطَ وهــو الــذ ي يعــرف لــن حمــا وي حبــا
وبسبب هرمانـن مـن الع ـو واحلنـا ودفأ اوسـر ال بيعيـة يعـد يتي ـا بـل
هالتن من حشد هايا اليتم و اليتيم ل اللغة وايص الح هـو مـن ْقـد حبـاه.
حما جممول الوالدين ْمو الذ ي ح لن وي حخ وي ح ـرت وي مريـب .وبالتـالي
ي هقــو نســب وي نفقــة وي مــماث .واللقــيطَ مبعنــى امللقــوط مــن اللق ــةَ
ولفظة لقيط تدل على معناها ح امللقوط من مبل شاص ما عندما عثر علين
ل م ا ما لسبب جممول .ويعرف الفقماأ اللقيط بأنن ال فل املنبـو امل ـروح
املرمي بن جممول اوبوين والنسب.
وما ـ ل ،القــيطا هــو ما ـ ل ،إســالمي ي يقابلــن ل املاــادر اوطنبيــة
ماـ ل ،و مــدلول مشــابن وإاــا تــرد ماـ للاا ح ــرى مثــل اال فــل هــم
الشــرعيا حو اال فــل جممــول اوبــوينا حو ا طفــل اوم هــم املتزوطــةا .وهــذا
يبلـو سـنا يسـت يع بمـا ح
املدلول رهم ا تااره ْمو يشم إو ال فل الـذ
يعرف بنفسن لذا ْمو منبو حو مرتوك ل م ـا مـا ت العثـور عليـن ْيـن ومـن
نم التقاطن ْين .وهو ل الغالب ا ولد هم شرعيا نبذتن حمن لشعورها بأنـن طـاأ
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نتي ة طرمية ارت بتما ختالو الشرائع الدينيـة وايطت اعيـة ومـد ي ـو اولـدا
شرعياا ل ن نبذه والداه بسبب الفقر حو همه (العساف .)41 1989
التعريو اإلطرائيَ يقاد باوطفال و الظروف اخلاصة ل هذه الدراسـة
هم اوطفال اإلناث املولودين ل امل ل ة العربية السعودية وبوين هـم معـروْني
وترتاوح حع ارهم ما بني 18-6سنة ويعيشو ل يعية الع جبد .
وبالنسبة لألطفال و الظروف اخلاصة ْونمم يفقدو اإلهسات بـاومن
عندما ينتقلو من مؤسسة حلفوها لفرت طويلـة مـن الـزمن إو مؤسسـة طديـد
ووطوه هريبة يألفوهـا مـن مبـل .حو عنـدما تـتغم اوم احلاضـنة إمـا بانتقا،ـا
لع ل آ ـر حو لرتكمـا الع ـل ممـا جيعـل ال فـل يشـعر بالوهـد والشـعور بعـدم
اومن .وهذا ما حشـارا لـن دراسـة (حم ـود  )1995هيـظ حوضـلرت ح مـن
حهم مش الا اوبناأ املودعني باملؤسسـاا اإليوائيـة هـي مشـ الا ايهـرتا
عن اوسر وعن امت ع اخلارطي لذا تظمر بعـت اننـار الـ ترتتـب علـى
احلرما من اومومة مثل العود العاطفي والتأ ر ل احلديظ والتـأ ر ل الن ـو
العقلي اينسلا بال مباي مـن ييـع الـروابط اينفعاليـة بشـعورهم حنمـم
طتلفو عن ان ـرين الشـعور بـالنقص واتاـاف السـلوك بالعدوانيـة ضـد
ان ـــرين كال ـــر وتـــدمم امل تل ـــاا (.الرشـــيد وال ـــليا )1428
ويقيم اوطفال ل يعية الع جبده وال تمتم برعاية اوطفال اويتام
ومن ل ه مم من و الظروف اخلاصة (جممولي اوبوين) ممن ي توْر ،ـم
الرعاية السلي ة ل اوسر حو امت ع ال بيعي ومد هيصرت هذه اجل عية لتـوْم
املنــاخ ايطت ــاعي النفســي املناســب لألطفــال إضــاْة إو اإليــواأ ال امــل مبــا
يعوض ال فل مدر اإلم ا عـن هيـا اوسـر ال بيعيـة هيـظ جيـد الرعايـة
الالية وايطت اعية والنفسية والتعلي يـة والرتوةيـة املناسـبة وتشـرف علـى
هذه اجل عية و،ار الشصو ايطت اعية .
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اطراأاا الدراسة َ
املنمج
استادمرت الباهثـة للتلقـق مـن صـلة ْـروض الدراسـة كـال مـن املـنمج
الوصفي ايرتباطي املقار واملنمج اوكليني ي وهي تتفق مع اائص هـذه
الدراسة.
ايساليب اإلهاائية َ
اســتادمرت ل هــذه الدراســة برنــامج احلــزم ايهاــائي ( ) SPSSمــن
املتوس اا وايحنراْاا املعيارية ومعامالا ايرتباط و ). )t.testلدراسـة
الفرو .
جمت ع الدراسة َ
ت ا تيار يعية الع لت ثل جمت ـع الدراسـة هيـظ حنمـا امل ـا املناسـب
لوطود هذه الفصة.
العينة َ ا تما عينة الدراسة من جم وعتني يعيـة الـع(  )14طفلـة مـن
اوطفــال اييتــام و الظــروف اخلاصــة و( ) 25طفلــة مــن املــدارت العاديــة
وبذلك حصب ،ه م عينة الدراسة() 39طفلـة تـرتاوح حع ـارهم بـني ( -8
 ) 18مبدينـــة طـــد ومتوســـط مـــدره (  )12 76واحنـــراف معيـــار ()2 7
واجلدول رمم (  ) 1التالي يوض ،مواصفاا العينة .
طدول (  ) 1وصو العينة
العدد
البياناا
حطفال يعية الع

14

حطفال من التعليم العام

25

ام وع ال لي

39

جملة العلوم الرتبوية
العدد التاسع عشر شوال 1440هـ

273

حدواا الدراسـة َ جل ــع البيانــاا اخلاصـة مبــتغماا الدراســة اســتادمرت
الباهثة املقايي التالية َ
حوي َ الدراسة السي ومرتية
 - 1مقيات الوعي بالذاا (الشعور بالذاا ) َ
طور ْينينغشتاين و،مالؤه (  )Fenigstein et al, 1975هذا املقيات بمدف
ميات ميل الفـرد للرتكيـز علـى الـذاا ويت ـو املقيـات مـن(ْ) 23قـر تـتم
ل منما على مقيات من اط لي را مخاسـي التـدريج يعـين ي
ايست ابة ل ٍ
تن بــق علــى اإلطــال و(  )4تعــين تن بــق متامــا .وتتــو،ع الفقــراا علــى نالنــة
حبعاد هيَ الشعور بالذاا اخلاصة ( ْ 10قراا) الشعور بالذاا العامـة ( 7
ْقراا) القلق ايطت اعي ( ْ 6قراا) ويعرف الشعور بالـذاا اخلاصـة بأنـن
َ انتبــاه الفــرد وْ ــاره ومشــاعره الدا ليــة ل هــني يعــرف الشــعور بالــذاا
العامـــة بأنـــن َ الـــوعي العـــام بالـــذاا ( )social objectبوصـــفما موضـــوعا
اطت اعيا حما القلق ايطت اعي ْيعرف بأنن َ شعور الفرد باينزعاج حب ور
ان رين ويشم كل مـن الشـعور بالـذاا اخلاصـة والعامـة إو ع ليـة اينتبـاه
املركز على الذااا حما القلق ايطت اعي ْيشم إو رد الفعـل ،ـذه الع ليـة
وتُــرطم مقيــات الشــعور بالــذاا إو لغــاا عديــد ومــد دع ــرت العديــد مــن
الدراساا بنيتن العامليـة كدراسـة هيني ـا ((Heinemann,1979حطريـرت علـى
امت ــع اوملاني ودراســة نيســتيد ومســار ( )Nystedt&Smari1989الــ
حطريــرت ل امت ــع الســويد وتُــرطم املقيــات وعــدلرت ْقراتــن بعــد ح متــرت
مراطعتن من متااص ل اللغة اي،ليزية ومـن نـم حطـر صـد حمتـوى لـن
بعرضن على سبع ٍة من حع اأ هيصة التدري ل طامعة المموك إلبداأ رحيمـم
ل ْقراتن من هيـظ مـدى انت ـاأ الفقـراا وبعـاد املقيـات إضـاْة إو سـالمتما
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اللغوية ومد كا هناك إياع بينمم على ح ْقـراا املقيـات ييعمـا تنت ـي
إو حبعادهــا وامرتهــوا تعــديل صــياهة بعــت الفقــراا .وبعــد ت بيــق املقيــات
على عينة الدراسة =  )667حطر حتليل عاملي توكيـد confirmatory
 factor analysisلفقراتن باستادام طريقة التدوير املتعامـد rotation varimax
ومــد حظمــرا نتــائج التلليــل ح املقيــات يت ــو بالفعــل مــن نالنــة عوامــل .
(طراداا ) 322 2010
وللتأكـــد مـــن الشـــروط الســـي ومرتية لل قيـــات ل الدراســـة احلاليـــة ت
هســا صــد ونبــاا املقيــات علــى عينــة اســت العية مــن ايطفــال عــددهم
( )23طفلة.
حوي َهسا صد املقيات َ
ت هســا ايتســا الــدا لي لفقــراا وحمــاور املقيــات و لــك حبســا
معامالا ايرتباط بني كل ْقر والدرطة ال لية لل لور وترواهرت معـامالا
ارتباط بمسو بني  0 863 0 435وهي ييعما دالة اهاائيا عنـد مسـتوى
ديلة حمل من  0 05ك ـا ت هسـا معـامالا ارتبـاط حمـاور املقيـات بالدرطـة
ال لية ك ا هو موض ،باجلدول التالي َ
طدول(َ)2ايتسا الدا لي داور املقيات
معامل ايرتباط
ادور
الشعور بالذاا اخلاصة

**0 754

الشعور بالذاا العامة

**0 653

القلق ايطت اعي

**0 672

** دال عند مستوى ديلة ≤0 01
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نباا املقياتَ
ت ميات نباا املقيـات باسـتادام معامـل الفـا كرونبـاخ وباسـتادام الت زئـة
النافية ومد بلو مي ة الفا 0 75وبلغرت  0 89ب ريقة الت زئة النافية .
-2مقيات طود احليا
من إعداد يوسو اجلي وا ـرو  2013ويت ـو املقيـات مـن مخـ
حماور حساسية هي الاـلة اجلسـ ية والاـلة النفسـية والعالمـاا ايطت اعيـة
وصــلة البيصــة واومــن الشااــي لل فــل وت إطــراأ الدراســة الســي ومرتية
لل قيــات حبســا درطــة نبــاا 0 74هســب طريقــة معامــل الفــا كرونبــاخ و(
 ) 0 94ب ريقة الت زئة النافية .
وللتأكد من الشروط السـي ومرتية لل قيـات ل الدراسـة احلاليـة ت هسـا
صد ونباا املقيات على عينة است العية من ايطفال عددهم ( )23طفلة.
حوي َهسا صد املقيات َ
ت هســا ايتســا الــدا لي لفقــراا املقيــات و لــك حبســا معــامالا
ايرتباط بني كل ْقر والدرطة ال لية وترواهرت معامالا ارتباط بمسو بني
 0 62 0 42وهي ييعما دالة اهاائيا عند مستوى ديلة حمل من .0 05
نباا املقياتَ
ت ميات نباا املقيـات باسـتادام معامـل الفـا كرونبـاخ وباسـتادام الت زئـة
النافية ومد بلو مي ة الفا  0 77وبلغرت 0 91ب ريقة الت زئة النافية .
نانيا َ الدراسة ايكليني ية َ
مقيات تفمم املوضوع لألطفـال ( The Children Appereception Test
 ) CATمن إعداد ( )Bellak & Bellak ,1954وترية للغة العربيـة (حم ـد
ــا )2012و هــو ا تبــار إســقاطي حعــده (بــالك) ليناســب اوطفــال
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ويت و من عشر ب اماا تاور احليوانـاا ل حوضـاع طتلفـة وهـي حوضـاع
إنســانية تشــابن تلــك ال ـ يتاــذها البشــر وتاــل ،للت بيــق علــى اوطفــال ل
املســتوى الع ــر مــن  10- 3ســنواا وتاــل ،للــذكور واإلنــاث وتقــدم
الب اماا العشر لل فل وي لب منن ح ة ي ماة ع ا يدور ل كـل صـور حو
ب امــة ويقــوم الفــاهص بتس ـ يل لــك  .ويســاعد هــذا اي تبــار ل الدراســة
الدينامية الع يقة لشااية ال فـل وال شـو عـن املشـ الا الـ يعـاني منمـا
ال فـل وكـذلك دواْعـن وانفعايتــن وْ رتـن عـن العــدوا وتاـوره عـن مــدى
تقبل ان رين لن وما يعرتين من طاوف حنناأ ايستسالم للنوم ل املـاأ وحشـ ال
آدمية ل موامو بشرية اطت اعية طتلفة ومتنوعة وي لق عليمـا( C . A . T . H
) يست يب ،ا ال فل بت وين ماة عـن كـل منمـا وبتلليـل هـذه القاـة مي ـن
إلقاأ ال وأ على شااية ال فل  .ا تبار تفمم املوضوع لألطفـالH ) C . A .
 ) . Tمــد صـ م لتقــديم اســت اباا طتلفــة تعــع عــن يــال ال فــل وحي ــا
يستادم كأدا لل شو عن إبداع ال فل حو القدر على التايل على هد تعبم
ا بيالك ا باإلضاْة إو حنن حدا حكليني ية تستادم ل ع لية التشايص والعالج
وال شو عن اجتاهاا اوطفال حنو الوالدين وحي ا التنـاْ بـني او ـو
واو واا والعدوا حنو الذاا والعا اخلـارطي وحي ـا طـاوف ال فـل
ومدى تقبلن لعا ال بار ح ح اي تبار يلقي ال ـوأ علـى ييـع طوانـب
شااية ال فل النفسـية وايطت اعيـة والعقليـة واجلسـ ية وهـو وسـيلة
لــادراك الــدا لي للبلــظ ل الشااــية ومعرْــة طوانبمــا الديناميــة للفــرو
الفرديــة ل إدراك مــثماا اي تبــار (لينــدا النفــور  2009بــيلالك ليوبولــد
 .)2012ولتلليل است اباا ايطفال ْقد ت اسـتادم
ترية حم د ا
حسلو ا ويذرسبو ا ل حتليل است اباتمم على ا تبار تفمم املوضوع .
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النتائج تفسمها وحتليلما َ
وللتلقق من صلة الفرض اوول والذ ينص على حنن َ
اي توطد عالمة ارتباطية دالة اهاائيا عند مستوى  α ≤ 0.05بني درطـاا
مقيــات الــوعي بالــذاا ودرطــاا مقي ـات طــود احليــا لــدى اوطفــال و
الظروف اخلاصة .ا
وللتلقــق مــن صــلة الفــرض اوول مامــرت الباهثــة بوجيــاد مي ــة معامــل
ايرتباط بني درطـاا مقيـات الـوعي بالـذاا ودرطـاا مقيـات طـود احليـا
لدى اوطفال و الظروف اخلاصة واجلدول رمم (  )3يوض ،لك
طدول رمم (  ) 3يوض ،مي ة معامل ايرتباط بني درطاا مقيات الوعي
بالذاا
ودرطــاا مقيــات طــود احليــا لــدى اوطفــال و الظــروف اخلاصــة
باستادام معامل ارتباط سبمما هيظ = ( ) 14
مي ة معامل ايرتباط

البياناا
الوعي بالذاا
0 836
0 061
طود احليا
يت  ،من اجلدول رمم (  ) 2ح مي ة معامل ارتباط سبمما بني درطاا
مقيات الوعي بالذاا ومقيات طود احليا هي( )0 .061وهي مي ة هم دالـة
اهاائيا وهذا ي يتفق مع معظم نتائج الدراساا السـابقة هيـظ حشـار كـل
مــن  ) Hippe (2004اLavoie( (2003إو ح اوشــااص اوكثــر وعيــا
بذواتمم ي ونو حكثر مرونة و يدركو نقاط القو ونقاط ال ـعو لـديمم
وكــذلك ي ــو لــديمم املقــدر علــى التفاعــل مــع ان رين.ومــد كــر((2000
 )Goldstein&Brooksحه يــة هاــول ال فــل علــى التقــدير اإلجيــابي للقيــام

278

مستوى الديلة

الوعي بالذاا وعالمتن جبود احليا لدى عينة من اوطفال و الظروف اخلاصة واوطفال العاديني
د .مسمه هسن حب ر

باونش ة بش ل طيد وحشار إو ح اوكثر حه ية التعرف علـى مـواطن القـو
الشااية لدى ال فل ومدى الت تع بما وهي من املعايم ال تؤد إو طـود
احليا وترطع الباهثة عدم وطود عالمة ارتباطيـة بـني الـوعي بالـذاا وطـود
احليا لـدى اوطفـال و الظـروف اخلاصـة إو عـدم وعـي هـذه الفصـة بـذاتما
وعيا صليلا لتأنرها بنظر امت ع السلبية ،ن مما يعيقما عـن هسـن ا تيـار
حساليب احليا وطودتما وبمذا مي ن مبول الفرض اوول.
نتي ة الفرض الثاني والذ ينص على حنن َ
اي توطد عالمة ارتباطية دالة اهاائيا عند مستوى  α ≤ 0.05بني درطـاا
مقيات الوعي بالذاا ودرطاا مقيات طود احليا لدى اوطفال العادينيا.
وللتلقق من صلة الفـرض الثـاني مامـرت الباهثـة حبسـا مي ـة معامـل
ايرتباط بني درطاا مقيـات الـوعي بالـذاا ودرطـاا مقيـات طـود احليـا
لدى حطفال العاديني واجلدول رمم ( ) 4يوض ،لك َ
طدول رمم ( )4يوض ،ميم معامل ايرتباط ب ريقة سبمما بني درطاا مقيات الوعي
بالذاا ودرطاا مقيات
طود احليا لدى اوطفال العاديني هيظ = 25
البياناا
الوعي بالذاا
طود احليا

مي ة معامل ايرتباط

مستوى الديلة

0 168

0 421

يت  ،من اجلدول رمـم (  ) 3ح مي ـة معامـل ايرتبـاط هـم دالـة وهـذا
يعين عدم وطود عالمة دالـة اهاـائيا بـني درطـاا الـوعي بالـذاا ودرطـاا
طود احليا لدى اوطفال العاديني ويرطع لك إو ح تركيز اوسر ل تربيـة
ال فل على اجلوانب املادية وايطت اعية حكثر من الرتكيز على اجلوانب الذاتيـة
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والنفسية مما ي عو إدراك ووعي اوطفال بذواتمم وعيا صليلا يرتبط جبود
هياتمم وبمذا مي ن مبول الفرض الثاني .
الفرض الثالظ َ والذ ينص على حنن َ
اي توطــد ْــرو دالــة اهاــائيا عنــد مســتوى  α ≤ 0.05بــني متوس ـ ي
درطاا اوطفال و الظروف اخلاصة و العاديني ل مقيات الوعي بالذاا .ا
وللتلقــق مــن صــلة الفــرض الثالــظ ت التأكــد مــن شــروط ا تبــار ( ا )
للفصتني املستقلتني باستادام معادلـة كروسـرموف مسـم نوْـا وكـا مسـتوى
الديلة حكع من  0 05مما يدل على اعتدالية التو،يع .
نــم مامــرت الباهثــة حبســا مي ــة الفــرو بــني متوس ـ ي درطــاا الــوعي
بالذاا لألطفال و الظروف اخلاصة واوطفال العاديني
ل مقيات الـوعي بالـذاا حبسـا مي ـة ) )Tواجلـدول ( )5يوضـ ،مي ـة
هذه الفرو َ
طدول رمم ( )5يوض ،مي ة (  ) tحلسا الفرو بني متوس ي
درطاا اوطفال و الظروف اخلاصة واوطفال العاديني ل مقيات الوعي بالذاا
البياناا
اوطفال و
الظروف اخلاصة
اوطفال العاديني

العدد املتوسط ايحنراف
احلسابي املعيار
14

50 28

4 34

25

70 36

9 18

درطة
احلرية
37

T

77
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يت ــ ،مــن اجلــدول رمــم ( )5حنــن توطــد ْــرو اا ديلــة اهاــائية بــني
متوس ي درطاا اوطفال و احلايا اخلاصة واوطفال العاديني ل مقيات
الوعي بالذاا هيظ ات لرت ح الفرو لااحل العاديني ولعل لك يرطع
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إو طبيعة الظـروف ايطت اعيـة الـ يعيشـما اوطفـال و احلـايا اخلاصـة
وال ـ جتعلــمم خيتلفــو عــن اوطفــال العــاديني ْيــدركو حنفســمم علــى هــم
هقيقتما بناأ على إدراك او رين ،م ولقد اسفرا نتائج بعـت الدراسـاا
مثـــل دراسة(الشــ ر والشــ ر  )2008عـــن تـــدني مفمـــوم الـــذاا لـــدى
اوطفال اييتام هيظ ح مفموم الذاا يبـدح بـالت وين ل مراهـل مب ـر مـن
ت ــوين الــوعي ايطت ــاعي لل فــل و ا مفمــوم الــذاا يســتقر ل مرهلــة
املراهقة ا ي ن مبلما ول ن هذا ايسـتقرار ي ي ـو نمائيـا بـل ي ـو ل
هالة تغم مشروطة اطت اعيا وهـذا يتفـق مـع نتـائج دراسـة (علـي )2015
وكذلك يتفق مع نتائج دراسة (عبد احل يد  )2002ال وطدا ْرومـا دالـة
إهاــائيا بــني متوس ـ اا درطــاا حطفــال املــدارت وحطفــال املؤسســاا مــن
اجلن ی ل التواْق النفسي واإلطت اعى لااحل حطفال املـدارت  ٠وكـذلك
ماحنبتتن نتائج دراسة (حم ود )2003وطود ْرو دالة إهاائيا بني متوسـ ي
درطــاا حبنــاأ املؤسســاا وحبنــاأ اوســر ال بيعيــة ل مقيــات الــدور اجلنســي
الــذكرى لاــاحل حبنــاأ اوســر ال بيعيــة عليــن يت ــ ،ح وعــي ال فــل بنفســن
يرتتب على إدراكن ل بيعة البيصة واملفموم الذ ت ونن عنن وهذا جيعلنـا نقبـل
الفرض .
نتي ة الفرض الرابع َوالذ ينص على حنن َ
اي توطد ْرو دالة اهاائيا عند مسـتوى  α ≤ 0.05بـني متوسـ ي درطـاا
اوطفال و الظروف اخلاصة واوطفال العاديني ل مقيات طود احليا  .ا
وللتلقــق مــن صــلة الفــرض الرابــع مامــرت الباهثــة بوجيــاد الفــرو بــني
متوســ ي درطــاا اوطفــال و الظــروف اخلاصــة واوطفــال العــاديني ل
مقيات طود احليا حبسا مي ة  T.Testويوض ،لك اجلدول (َ)6
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ت ــ ،مــن اجلــدول رمــم (  ) 6حنــن توطــد ْــرو اا ديلــة اهاــائية بــني
متوس ي درطاا اوطفال و احلايا اخلاصة واوطفال العاديني ل مقيات
طود احليا وكانرت الفرو لااحل اوطفال العاديني و لك و طود احليا
النفسية لل فـل تتـأنر بنـوعني مـن العوامـل منمـا عوامـل مباشـر وعوامـل هـم
مباشر ْالعوامل املباشر تت ن اإل،ا،اا ال هققمـا الوالـدا والسـ اا
الشااية واملزاطية وكذلك السيا الذ يعي ْين هذا ال فل حمـا العوامـل
هــم املباشــر ْتت ـ ن شــب ة الســاند الوالديـة اصــة مــن مبــل اوم وكــذلك
العالماا الزوطية ك ـا تتـأنر طـود هيـا ال فـل بال بقـة ايطت اعيـة لوالديـن
ومستوى تعلي مم ومدى رضـاهم عـن وظيفـتمم وهـذا مـا حوضـلتن دراسـة
حم ود ْتلي ع اشـــة ولعل تفسم لك يت  ،مـن التعريفـاا الـ مـدمرت
ملفمــوم طــود احليــا تعريــو  )Bonomi et al(2000هيــظ يــرى ح طــود
احليــا َا متثــل مفمومــا واســعا يتــأنر جبوانــب متدا لــة مــن النــواهي الذاتيــة
واملوضـــوعية مرتب ـــة باحلالـــة الاـــلية واحلالـــة النفســـية للفـــرد ومـــدى
ايستقالل الذ يت تع بن والعالمـاا ايطت اعيـة الـ ي ونمـا ْ ـال عـن
عالمتــن بالبيصــة الـ يعــي ْيمــاا .ك ــا يــرى كــذلك ح طــود احليــا تت ثــل ل
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درطة رمي مستوى اخلـدماا املاديـة وايطت اعيـة الـ تقـدم وْـراد امت ـع
وإدراك هؤيأ اوْراد لقدر اخلـدماا الـ تقـدم ،ـم علـى إشـباع هاطـاتمم
املاتلفة .وي مي ـن ح يـدرك الفـرد طـود اخلـدماا الـ تقـدم لـن مبعـزل عـن
اوْراد الذين يتفاعل معمم (حصدماأ و،مالأ وحشقاأ وحمـار )ا ح ح طـود
احليا ترتبط بالبيصة املاديـة والبيصـة النفسـية ايطت اعيـة الـ يعـي ْيمـا الفـرد.
(نقال عن حم د ْتلي ع اشن )
ودراسة حشرف عبدالقادر 2000الـ حظمـرا النتـائج وطـود ْـرو دالـة
إهاائياا بني اوطفال اويتام (يتي ي او  -يتي ي اوم) واوطفال العـاديني
ل درطــة إشــباع احلاطــاا النفســية التاليــةَ (احلــب -اومــن -تقبــل الــذاا -
اينت اأ -التقدير ايطت اعي -السي ر -ايستقالل) لااحل اوطفال العاديني
كذلك وطدا ْرو دالة بني اوطفال ل درطة إشباع احلاطاا النفسية نتي ـة
ا تالف اجلن لااحل اوطفال العاديني .
وتعتع اجلود الشااية وايطت اعية ضرورية لألطفال الـذين هـم باـدد
بــدأ اينــدماج ل احليــا ايطت اعيــة باــورتمم الذاتيــة وتاــنو إو مــدراا
وممــاراا ومســاا رئيســية تتفــرع إو ح ــرى ْرعيــة مثــلَ الرؤيــة املبــادر
البديمة احلاطة لا،ا ،احلاطة لالستقالل وامليل لتل ـل مـدر معقـول مـن
املاــاطر وحت ــل املســؤولية هــذا باإلضــاْة إو ممــاراا ايتاــال والثقــة
بالنف والـوعي بالـذاا والداْعيـة حنـو الـتعلم ب ـر متنوعـة وممـاراا
اإلمناع والقدر على التل ل والتسام ،والتا ـيط وممـاراا اختـا القـرار
والقــدر علــى الرتكيــب وممــاراا اإلصــغاأ ويــع املعلومــاا وحتليلــما.
كذلك ممـاراا هـل املشـ الا وتـدوين املالهظـاا وإدار املشـروعاا
وإدار الفريـــــق وإدار الومـــــرت والقــــدر علـــــى اإلبـــــداع (املعشـــــين
 2006ص )21
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نانياَ نتائج الدراسة ايكليني ية َ
نتي ة الفرض اخلام و الذ ينص على حنن َ
ختتلو الدينامية النفسية لألطفال و الظـروف اخلاصـة بع ـمم عـنبعت من هيظ َ الوعي بالذاا والوعي العام والقلق ايطت اعي والعدوانية
وصــور البيصــة اخلارطيــة والاــراعاا وايهباطــاا ك ــا ي شــو عنــن ا تبــار
تفمم املوضوع.
مامرت الباهثـة بت بيـق ا تبـار تقمـم املوضـوع
وللتلقق الفرض اخلام
) )C.A.T.Hالنساة اخلاصة باوطفال على ايطفال و الظروف اخلاصة
ومن الل التايـل ونسـج القاـص يـؤد حتليلـما إو ال شـو عـن طتلـو
طوانب الشااية بمدف بيا دينامياا الشااية كاحلواْز والرهباا وامليـول
واحلاطاا واملشاعر واوهاسي الع يقة وامل بوتة وكيفية تنظي ـن للاـعاا
امل تســبة وتوضــي ،نظــام الشااــية وكيفيــة توظيفمــا للوامــع اخلــارطي و
ال شــو عــن اوْ ــار هــم الســوية وكــذا انليــاا الدْاعيــة امنــد ملواطمــة
الاراعاا النفسية والاراعاا والتايالا وايضـ راباا النفسـية السـلوكية
مثل اجلنوح والعدوا والعنو.
وحظمرا الب اماا طوانب نالنة اجلوانـب النفسـية واجلوانـب ايطت اعيـة
واجلوانب اوسرية ْعلى صعيد اجلانـب النفسـي ظمـرا لـدى بعـت اوطفـال
مظـــاهر للعـــدوا وايجتاهـــاا الســـلبية حنـــو اوم والتاـــور الســـلل لألســـر
واملفموم السلل للوالدين والرهبة ل اينتقام بين ا حظمـر حطفـال ح ـرين طـو
اوسر والتعاطو بني حْراد اوسر والعالمة باإل و ورمبا يع حنـر املشـرْة
حو اوم البديلة وكذلك ظمر حنر اخلـدماا الـ تقـدمما اجل عيـة لألطفـال
وستت  ،تفسم هـذه النتي ـة مـن ـالل حتليـل إطابـاا اوطفـال ل الدراسـة
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ايكليني ية بناأ على استادام املنمج التلليلي ب ريقة موراى.
وسنقتار الباهثة على سرد بعت احلايا .
احلالة اووو َ
الب امة اووو َ كنا ناكل و لانا .
الب امة الثانية َ نلعب شد احلبل.
الب امة الثالثة َ الولد واي اي طال على ال رسي والولد مت ي .
الب امة الرابعة َ الولد وايم والنونو .
الب امة اخلامسة َ السرير ايم نائ ن وايخ نائم مع ا و .
الب امة السادسة َ الولد وايم نائ ني ل ايرض .
الب امة السابعة َ تبغي متسك الولد وهو يبغي جير .
الب امة الثامنة َايم وايخ ايم بت لم الولد .
الب امة التاسعة َ النونو نائم على السرير ل الغرْة .
الب امة العاشر َايم تغسل للولد .
احلالة الثانية َ
الب امة اووو َ الولد يأكل والبنرت.
الب امة الثانية َ يلعبوا شد احلبل .
الب امة الثالثة َ ع و ،طال ْو ال رسي وولده طال .
الب امة الرابعـة َ ايم ماعـد متشـي وولـدها يلعـب بدراطـة وايم ماسـ ة
طاميتما وشن تما وهاطياتما وولدها ولدها يللقما بالدراطة .
الب امة اخلامسة َ ايويد ايننني نائ ني مع بعت ل السرير وايم وايبـو
نائ ني ل السرير .
الب امة السادسة َ ايم وايبو نائ ني وولدهم الاغم نائم على الرتا .
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الب امة السابعة َ وه ماعد يللق النونو والنونو يتسلق عشـا يمـر
وما ميس ن
الب امة الثامنة َ ايم وايبو يت ل وا وايم وولدها الاغم يت ل وا .
الب امة التاسعة َ الولد الاغم ْو السرير .
الب امة العاشر َايم ماعد تنشو الولد .
احلالة الثالثة َ
الب امة اووو ماعدين يأكلوا العيال .
الب امة الثانية َ العيال ماعدين يلعبوا باحلبل .
الب امة الثالثة َرطال ماعد على ال رسي والاغم طال والرطال معاه عااية .
الب امة الرابعة َ ام ماعد متشي وبنتما متشي بدراطة معاها شن ة وشايلة بنتما .
الب امة اخلامسـة َ بـيل انـنني نـائ ني ل السـرير وهنـا ل واهـد نـائم علـى
السرير ال بم .
الب امة السادسة البيل نائم ل ايرض وكلمم نائ ني ل ايرض .
الب امة السابعة َ هذا شرير يبغي يأ ذ البيل والبيل يتسلق الش ر .
الب امة الثامنة َ امة اص تن وهذه ماعدين يت ل وا تقلن ـة والثانيـة
ختاصم الولد .
الب امة التاسعة َسرير وبيل وب .
الب امة العاشر َ ايم تبغـي ترمـي البـيل ل التواليـرت  ( .الشـعور بـالقلق
وتومع او ى من او رين وتشوين عالمة ا بابنما )
احلالة الرابعة َ
الب امة اووو َايويد اطت عوا عشا يأكلوا مع بعت وهذا اي طـا
عندهم يف ر معاهم .
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الب امة الثانية َ ايويد يلعبوا شد احلبل مع بعت والولد الاـغم يسـاعد
الولــد الثــاني ل النمايــة اينــنني ْــا،وا  (.تاــوير اجلــو اوســر والعالمــاا
اوسرية والنتي ة لرتاب مم الن اح والفو ،ويوضـ ،اعتقـاده بـأ الن ـاح ي
ي و اي برتابط اوسر وْين تشوين للوعي بالذاا
الب امة الثالثة َ اي ماعد والولد ماعد ي الع ل ابوه .
الب امة الرابعة َايم ماس ة طفلما والبنرت ماعد تلعب دراطة تبغا تادم
ايم وتبغي تعورها والشن ة طائر  ( .تاور الغم الشديد املؤدية إو العنو)
الب امــة اخلامســة َالولــد نــائم مــع ا ــو وبعــدين ا ــو نــائم وا ــر شــيأ
ايننني ناموا .
الب امــة السادســة َايم واي نــائ ني ل الــرتا والولــد نــائم ل الــرتا
وايم وابــوهم ســايبني الولــد  ( .تعــبم عــن القلــق ايطت ــاعي واْتقــار لل ــو
اوسر )
الب امة السابعة َالرطال يبغي ميسـك الولـد يأ ـذه ويبغـي ة ـن ل الغـا.،
تاوير للاوف والقلق ايطت اعي وتومع او ى من او رين
الب امة الثامنة َايم واي يت ل ـوا مـع بعـت وايم الثانيـة ماعـد تقـول
للولد روح هناك.
الب امة التاسعةَ الولد ماعد حلالة ما ل اهد معـاه ي امـة وي ابـو والبـا
مفتوح وهو طو الغرْة وطال ل السرير  ( .تشوين للوعي بالـذاا والـوعي
العام وتاوير للقلق .
الب امة العاشـر َايم ماسـ ة الولـد ماعـد تفسـالن عشـا يـروح محـام
وت ــربن ل ظمــر ومتســ ،طس ـ ن  ( .صــراع بــني الــوعي واإلدراك ال بيعــي
والوعي املشوه لعالمة اوم بال فل ولعلن يع اخلعاا املتنام ة ال مر بمـا
ال فل بني تنوع املشرْاا .
جملة العلوم الرتبوية
العدد التاسع عشر شوال 1440هـ

287

احلالة اخلامسة َ
الب امة اووو اويد ماعدين يأكلوا وطاأ الرطال  ( .ان ار لل ـو اوسـر
وتشوين ل الوعي العام
الب امــة الثانيــة َ اويد ماعــدين يلعبــوا باحلبــل  ( .ادراك مشــوه للعالمــاا
ايطت اعية والوعي العام
الب امة الثالثة َ ملك ول حويد طالسني مع بعت .
الب امة الرابعة َ البنرت ماعد متشي والولد كا هيدعسما ومعاها البـيل .
( مشاعر عدوانية دْينة وان ار لاور اوم وحبعاد ،ا )
الب امة اخلامسة َ سرير وولدين وملبة والشباك والستار  ( .الوعي بالرمو ،وان ار
العالماا ايطت اعية والتاور والوعي ال بيعي للعالماا اينسانية
الب امة السادسة َ اويد ناميني وواهد صاهي ول ش ر ْـوممم وطبـل .
( احلاطة للل اية واملساند ووطود اوم )
الب امة السابعة َ واهد شرير يبغا ياكل الولد مام الولد د ل ل الشـ ر
( القلق ايطت اعي واحلاطة لألم )
.ال امة الثامنة َ بناا وولد واهد وكنبة وكعب ومراية هاد تروح تقول
للولد روح نظو الولد والثالنة ال بار شريرين .
الب امة التاسعة َهرْة ْيما كرسي والبيل ماعد والبا مفتـوح ول سـرير
البيل مام وستار وشباك ومراية .
1الب امة العاشر َ هاد تبا تشيل الولد وترمية هنا ل التواليرت  ( .تشوين
العالمة باوم والقلق ايطت اعي وتومع او ى )
احلالة السادسة َ
الب امة اووو َ شلة اويد ماعدين يـاكلوا والاـلن ال ـبم والولـد ماعـد
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ياكـــل ْيـــة واي ا ـــذ مـــن الاـــلن ال ـــبم  (.تشـــوين ل الـــوعي العـــام
واض را ل ادراك العالمة او وية
الب امة الثانية َ ولد وبنرت وولد يشد ل احلبل وولدين يشدوا كانوا يلعبوا
 ( .تشوين للوعي العام واْتقار للعالمة او وية واجلو اوسر )
الب امــة الثالثــة َ رطــال طــال وولــد طــال ب ـ الولــد ي،م يقعــد ل
كرســي  ،كرســية  ( .تشــوين ل الــوعي العــام واظمــار لل شــاعر الدْينــة
امل بوتة حنو او رين و اصة او )
الب امــة الرابعــة َ ولــد ماعــد يلعــب بالدراطــن وايم جتــر بســرعن عشــا
ماتناــدم بالدراطــة وال ــور يرميمــا علــى امــة  ( .تاــوير للرهبــة امل بوتــة ل
احلا او ى باوم وتشوين للوعي العام
الب امة اخلامسة َ ولـدين نـاميني ل السـرير وايم وايبـو ل السـرير الثـاني
ول ملبة  ( .الوعي بالذاا والوعي العام )
الب امة السادسة َ ه ا نـائ ني بنـتني وولـد نـاى ني ل احلـوجت بـرا والـعد
مر كثم وهي وتوا عشا الثلج  .تاو للقلق ايطت اعي وتومع او ى )
الب امــة الســابعة َ وهـ يبغــا ياكــل الاــغم وي لنــن بالسـ ينة وميسـ ة
وة ــن ل النــار  ( .القلــق ايطت ــاعي مرتفــع بتاــور ماــدر او ى وتنــوع
او ار والوعي السلل بالذاا )
الب امة الثامنة َ ايننني يت ل وا والولد ماعد تقلن يال روح .
الب امة التاسعة َ ولد طال ل السرير حلالة  ( .الـوعي السـلل بالـذاا
والوعي العام املشوه )
الب امة العاشـر َ ايم تبغـا حتـط ولـدها ل احل ـام عشـا يسـو محـام .
(الوعي العام والرهبة ل وطود اوم )
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املالهظاا ايكليني ية العامة َ
ْ.قد ت حتليـل القاـص الـ وردا عـن اوطفـال و احلـايا اخلاصـة
بناأ على ما ععوا عنـن هـول ب امـاا ا تبـار تفمـم املوضـوع ومـد ت تاـنيو
مفرداا القاص هسب م وناا مقيات الوعي بالذاا وتت ثل ل َ الـوعي
بالذاا الوعي العام القلق ايطت اعي ايهباط ا العدوانيـة .واجلـدول
التالي يوض ،بعت نتي ة مقيات تفمم املوضوع ( ) CAT
 الوعي بالذاا السلل . الوعي العام املشوه . اْتقــار ال فــل لللاطــاا النفســية وايطت اعيــة مثــل اجلــو اوســرالداْئ هيظ يشعر ال فل بنبذ الوالدا لن وحمااؤه بعيدا عنمم
 القلق ايطت اعي لدى ال فل ك ا يع ـ الـوعي العـام لـدى ال فـلبأ او رين يدركو حنن طتلو عنمم ْال يقبلونن بينمم
 تاور القاص املااوف الدْينة لدى ال فل وعدم شـعوره بـاومنيْتقاره إو طو اوسر املتالهم  .وتاور القلق ايطت اعي.
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طدول رمم (  ) 7يوض ،بعت النتائج ي تبار تفمم املوضوع وْقا داور مقيات الوعي بالذاا
التلليل
املوضوع الوصفي
البعد
ا،وية اجلنسية ( كر حو حنثى )العالمة باو رينالدور ل اوسر ( ابن -حخ -ولد طال ل السريرح رت )
الوعي بالذاا
حلالة .
احلاطاا اوساسية (اينت اأ -التعاو -املشاركة واملسؤولية -
اللعب -النوم -الت لك )
اوسر جب يع حْرادها .او واوم طالسني يأكلوا
املنزل مب وناتن .واوويد طالسني ياكلوا
واطباا اوبوين .والولد طال مع ح وه
الوعي العام
طبيعة العالمة بني حْراد اوسر .الولد الاغم طال مع
طبيعة ايجتاهاا الوالدية حنوطد
اوبناأ .
عدم تقبل امت ع  .تومع او ىه ا نائ ني بنتني وولد من او رين
القلق
الرْت والنبذ.ناى ني ل احلوجت برا
ايطت اعي
احلا او ى .والعد مر كثم وهي وتوا
عدم اومن .عشا الثلج
ْقدا السند.املشاعر العدوانية حنو اوم .ايجتاهاا العدوانية حنووه يبغا يأكل الاغمالعدوانية
وي لنن بالس ينة وميس ن الاغار.
وايهباط
ادراك البيصية ال اه ة هموة ن ل النار
اومنة .
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ْا تبار تفمم املوضوع للفرد وكيفية تنظي ـن للاـعاا امل تسـبة ويسـاهم
ل إطالأ نظام الشااية وكيفية توظيفمـا للوامـع اخلـارطيْ .قـد ين لـق الفـرد
مــن مــاد اي تبــار ليتايــل وينســج مااــا يــؤد حتليلــما إو ال شــو عــن
طتلــو طوانــب الشااــية مــن هيــظ رهباتمــا وميو،ــا وحهاسيســما الع يقــة
وامل بوتــة وكــذا انليــاا الدْاعيــة امنــد ملواطمــة الاــراعاا النفســية .إ ُّ
ا تبــار تفمــم املوضــوع يس ـ  ،بوضــع تشــايص دميــق وْمــم الســم النفســي
للفرد وحتديد بنيتن الشااية .
تعليق على احلايا
كانرت ل الغالب اطاباا عادية ماعدا بعت احلـايا الـ وطـدا لـديما
بعــت العبــاراا ال ـ تــدل علــى العنــو واخلــوف مــن والعدائيــة حنــو اوم
وظمرا بعت احلاطاا مثل احلاطة لللـب وهنـا اوم وظمـر اوخ كـثما ل
اطاباتمم وظمرا بع رت الـدواْع امل بوتـة مثـل الغـم والرهبـة ل اينتقـام
من اوم وايخ الاغم لدى بعت احلـايا .وظمـرا بعـت اينفعـايا مثـل
الشعور باخلوف من ايعتداأ علـى هيـاتمم وظمـرا بعـد ايليـاا الدْاعيـة
مثل التلويل امل اد هيظ ومسرت ايمماا برهبتمن ل الق اأ على اوطفـال
الاغار برميمن ل التواليرت باإلضاْة إو تشوين صـور الوالـد والتقليـل مـن
شأنن مبساواتن ل القي ـة اين ـار وكـذلك ال بـرت والعـدوا .وهـذا ماحكدتـن
نتائج دراسة ك ال بال  2011هيظ حظمرا انتشار ايض راباا السلوكية
والوطدانية بني اوطفال املقي ني ل دور اويتام .ووطود ْروما دالـة علـى شـد
ايض راباا السلوكية والوطدانية بني اوطفـال الــذكور واإلنـاث مـنمم .ك ـا
حظمــرا دراســة الربيعــي  2009انتشــار املشـ الا الســلوكية املتعلقــة بــالت رد
وايحنراف اخلفيو والعدوا واخل ل والنشاط الزائد وايعت ادية واضـ را
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ال الم لدى اوطفال اويتام لدى الذكور بين ا ظمرا لدى حطفال الفصـة - 11
 15ســـنة املشـ ـ الا الســـلوكية املتعلقـــة بـــايحنراف اخلفيـــو العـــدوا
اض را النوم ك ا انتشرا لدى حطفال الفصـة (6
ايكتصا
اينسلا
 ) 10سنواا املش الا السلوكية املتعلقة مبظـاهر اخلـوف واخل ـل والنشـاطالزائد والسلوك ايعت اد واض راباا ال الم .
نستنتج من نتـائج املقـايي السـي ومرتية وايكليني يـة ح اوطفـال اييتـام
يعانو من صعوبة مبستوى متوسط ل الوعي بالذاا ولديمن بعت املش الا
ل البنــاأ النفســي وهــن حباطــة باعتبــارهم حع ــا اأ ل ياعــة حكــع إو التواْــق
لت ــوير امت ــع وهــذا ي يتــواْر لــن إي مــن ــالل مــا كره Brown, (.
 andSnell, 2001امـتالكمم ملمـاراا هياتيـة جتعلـمم يتواصـلو مـع ان ـرين
ويتفاعلو معمم وهذا ةتاج اسرتاتي ياا تساعدهم على اكتسا هذه املما
راا)وهو ما حنبتتن دراسة ْردوت الشا لي (  ) 2010حنر العنـامج اإلرشـاد
الســلوكي ل فــت بعــت ضــغوط احلرمــا الوالــد النفســية وايطت اعيــة
وايمتاادية ونتائج دراسة منتار عالم ( )2004ال حنبترت ْاعلية العنـامج
اإلرشــاد التوكيــد والعنــامج العقالنــي اينفعــالي ل حتســني و وتعــديل
مفموم الذاا لدى حطفال املؤسساا اإليوائية وكذلك ما حنبتتن نتائج دراسـة
إبراهيم حم د الد ا نى (  )٢٠٠٧من ْاعلية العنامج لتن ية الشعور باوما
لألطفال ادرومني من الرعاية الوالديةا.
وكــذلك ةتــاج اوطفــال و احلــايا اخلاصــة إو ممــا راا التفاعــل
ايطت ــاعي خللــق معنــى حليــاتمم ْتعزيــز وحتســني طــود احليــا النفســية لــدى
هؤيأ اوطفال يتومو علي مدى اهرتامنا لفـرديتمم و اوصـيتمم بوصـفمم
حْراداا ول ل حسـلو هياتـن وحهالمـن الشااـية الذاتيـة .ومـن املمـم ح نـدرك
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حي اا ح رعاية وتنشصة هؤيأ اوطفـال نشـاط إنسـاني هدْـن اوصـيل ل وامـع
اومــر لــق املعــين إنــن نشــاط مي ــنمم مــن وضــع معــين حليــاتمم الشااــية.
ْ ساعدتنا حنن املربو علي إ،ا ،حو حتقيق ط وهاتمم وآما،م الشااية رمبا
حكثــر حه يــة مــن تعلــي مم حو إكســابمم ممــاراا الع ــل التقليديــة .وإلــي ومــرت
مريب كا املمت و باييتام هم اوشااص الوهيدو الذين يقررو ما الـذ
جيب ْعلن ومـ سـيتم ْعلـن .إ يقـوم املمت ـو بـاليتيم بتشاياـن ووصـو
مشاكلن ووضع ة العالج هالباا بدو إشراكن ل هـذه الع ليـة وتعـرف هـذه
ال ريقة ل الرعاية والتنشصة بال ريقة املت ركز هول املش لة .ومد تغـما هـذه
ايســرتاتي ية ل الومــرت احلاضــر ليــتم الرتكيــز علــي طريقــة الرعايــة والتنشــصة
املت ركـز هـول احلاطـة .هيـظ حتـدد حاـاط الرعايـة واملسـاند امل لوبـة لرعايــة
اليتيم ل ضـوأ ميـات وتقيـيم اهتياطاتـن نـم يسـأل اليتـيم عـن نـوع الرعايـة حو
املساند ال ةتاطما .ومد يست يع اليتـيم التعـبم صـراهة عـن اهتياطاتـن ومـد
يعــع عنمــا باــور ض ـ نية تت لــب منــا حنــن اي اــائيو هساســية وجتــاو
انفعــالي مرهــو معمــم .وبعــد حتديــد ايهتياطــاا يــتم وضــع ــط الع ــل
لتلقيقمــا حو تلبيتمــا وإشــباعما .ومــد نســم ل طريــق رعايــة وتنشــصة لاليتــام
واا حبعد من جمرد تعيني اهتياطاتمم و لك من ـالل تـبني حو است شـاف
ديلة حو معين هذه ايهتياطـاا بالنسـبة ،ـم وهنـا ننتقـل بع ـق إلـي ال شـو
عن القيم اوساسية املت نة ل بروْيل ميم احليا ال يؤمنو بما.
ْالوعي الذاتي ممم طدا لل فـل ونـن عنـدما ي ـو لديـن ْمـم حْ ـل عـن
نفسن ومقدر على مواطمتما كفرد مت يز ومستقل مما يعينن إلطـراأ تغـيماا
وبنــاأ علــى مــايت يز بــن مــن مــو وكــذلك حتديــد طوانــب ال ــعو الـ حتتــاج
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لتلســني ْــالوعي الــذاتي هالبــا مــا ي ــو اخل ــو اووو لتلديــد اوهــداف.
ومن اخل ـأ ح نغـرت ل ال فـل الرتكيـز علـى طوانـب القـو وا فـاأ طوانـب
ال عوْ .تعويد ال فل على الوامعيـة ل مواطمـة اتـن كفيـل بـأ جيعلـن حكثـر
وعيا بذاتن وبالتالي ةقق اجلود ل هياتن .
ويــرى (  ) Lewis ,Mح اينفعــايا املب ــر تظمــر مــن بدايــة الســنواا
ايوو من هيا ال فل تأ ذ هيـزا ل امـال ايطت ـاعي مثـل انفعـال السـرور
واحلـز والغ ــب وايمشصـزا ،واملتعــة وتتـأنر اينفعــايا وحسـلو التعــبم
عنما بالعا ايطت اعي ب ل ماْين مـن القـوانني واملعـايم الـ يتلقاهـا عـن
والدين وامرانن واي رين ومي ـن القـول حنـن يوطـد سـبب لالعتقـاد بـأ هـذه
اينفعايا يتم تعل ما ول ـن ،ـا مغـزى ل املالأمـة لت ـور هـذه اونـواع.
وما يت  ،بعد اينتقال ملرهلة الثالث سنواا هيظ تبدح مشاعر الوعي الذاتي
تزداد بتـأنم امـال ايطت ـاعي وبـالنظر ل بن ـو ج العـزو املعـرل الـذ
اعده ماي ل لن ـو مشـاعر الـوعي بالـذاا هيـظ يـرى ح اجلانـب ايطت ـاعي
واملعايم والقوانني واوهداف يتعل ما ال فل ب ريقة مباشر حو هـم مباشـر
هيظ يبدح يعيما مـن ـالل مالهظتـن لتقيـيم انسـر لسـلوكياتن وحنشـ تن ْ ـا
يقبل ل حسر على انن ،اح يعد ل حسـر ا ـرى ديلـة ا فـا وبالتـالي مـن
الل تقييم اوسر لل فل يبدح ال فل يقيم اتن وانفعايتن وحْ اره وتاـرْاتن
 .بايضــاْة او مــاخيتص بــن ال فــل مــن مــدراا اصــة وإ ْم نــا ل ــل مــاهو
موطود هـول ال فـل ل بيصتـن ايطت اعيـة ومـايت يز بـن وخيـتص نفمـم مشـاعر
الوعي الذاتي لدى اوطفال واوها ()Lewis ,M.2011
ومبـــا ح ا تبـــار تفمـــم املوضـــوع  ))T.A.Tيعتـــع مـــن حهـــم اي تبـــاراا
ايسقاطية ل ال شـو عـن احليـا الدا ليـة للفـرد وكيفيـة تنظي ـن للاـعاا
امل تسبة ويساهم ل إطالأ نظام الشااية وكيفية توظيفما للوامع اخلارطي.
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هيظ ين لق الفرد من ماد اي تبار ليتايل وينسج مااا يؤد حتليلما إو
ال شو عن طتلو طوانب الشااية من هيظ رهباتما وميو،ـا وحهاسيسـما
الع يقة وامل بوتة وكذا انلياا الدْاعية امند ملواطمة الاـراعاا النفسـية.
ْا تبــار تفمــم املوضــوع يس ـ  ،بوضــع تشــايص دميــق وْمــم الســم النفســي
للفرد وحتديد بنيتن الشااية ونوعية انلياا النفسية ال يستع لما اإلنسا
 (.يعن َ )2011وت شو عن مشاعر الوعي الـذاتي الـ تـثم مشـاعر مثـل
اإلهــراج والتعــاطو والغــم مــن احليــا  ) Michael Lewis َ2011 .وهــذا
يتفق مع ما حسفرا عنن النتائج التلليلية لدراسة سلوى حم ـود  2003عـن
وطــود ا تالْــاا ل ديناميــاا شااــية اوطفــال اويتــام اوكثــر اض ـ رابا ل
الدور اجلنسـي  .ومـا انبتتـن نتـائج دراسـة حم ـود عـامر مـن مـدر ا تبـار تفمـم
املوضوع ل إلقـاأ املزيـد مـن املراهـل التشاياـية يضـ را مـا بعـد الاـدمة
لدى املعومني طسديا .
ولقــد ت ــ ،مــن نتــائج التلليــل ايكليني ــي ل الدراســة احلاليــة انس ـ ام
نتائ ما مع نتائج الدراسة ايكليني ية هيظ كشفرت عـن اْتقـار اوطفـال و
احلايا اخلاصة إو الوعي بالـذاا والـوعي العـام ايجيـابي ومعانـاتمم مـن
القلق ايطت اعي وطاوْمم وهذه النتي ة حظمرا التوصياا التالية َ
 اطــراأ دراســاا نفســية اكليني يــة للوصــول او نتــائج تفيــد ل حتديــدوتشايص حهـم املشـ الا النفسـية و الشااـية وايطت اعيـة لألطفـال و
الظروف اخلاصة .
 تا ـ يم بــرامج إرشــادية معرْيــة للتــد ل العالطــي تفيــد ل اكســااليتيم مماراا مت نن من التفاعل ايطت اعي وانباا اتن .
 ْــت ،حبــوا املســاه ة لــذو ايمــوال يســتث ارها ل امامــة الــعامجالتن وية يكتشاف املواهب لدى اييتام بمدف توعية اليتيم بذاتن.
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Self-Consciousness and Its Relationship with the Life Quality of Children with
Special Needs and Normal Children

Dr. Samira Hassan ABakr
Department of Special Education, College of Education, University of Jeddah

Abstract:
This study aimed at exploring the self-consciousness of children with special
needs and its relationship with their perceived life quality. The sample of the
study consisted of 39 female primary, middle and secondary school children
aged 8-18 years old (M = 12.76; SD = 2.7); 14 of them were children with
special needs whereas 25 were normal children. To test the hypotheses of the
study, the researcher used Jaradat’s (2010) Arabic translated version of
Fenigstein et al.’s (1975) Self-Consciousness Scale, and Aljeesh et al.’s Children
Quality of Life Scale. In the clinical study, the researcher used Bellak’s (1449)
Children's Apperception Test. The results of the data analysis showed no
statistically significant relationship between the self-consciousness of both the
children with special needs and normal children with their perceived life quality.
On the other hand, statistically significant differences were found between the
mean scores of the children with special needs and normal children on the SelfConsciousness Scale, and the Quality of Life Scale in favour of the normal
children. The results of the Children's Apperception Test showed that the
children with special needs suffer from symptoms indicating their low selfconsciousness and perceived life quality levels. The study has provided some
recommendations in light of these results.
Keywords: Self - Consciousness - Life Quality - Special Education.
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امليك فةصل جن حةث احملييى ةاألداء ةاليقيم  ،ةالي اف عيو امل يقوال الوحت ود جون
فاع يةة هذه الرباج  ،ةجون مو تقودم جقتحوال تقيماموة لوذه الورباج  ،ةليحقةو هوذه
األهووداف مت اسوويادا االسووييا ة لو داد ليدراسووة ،ةت ي وت عةنووة الدراسووة جوون ( )65طال و
ة( )41طاليووة ة( )14عضووي جوون أعضوواء هةئووة اليوودرم( ،ة( )12عضوويد جوون عضوويال هةئووة
اليدرم( .حةث مت ا يةار عةنة عشيائةة بسةقة ت ي ت بنسية  %11جن جميمة الدراسة ال يي.
ةتيصيت الدراسة إىل يائ أهمها:
 - 1بيغ املييسط ال يي لي د فاعيةة احملييى ( )3.49ةهي مقة ضمن فئة عالةة.
 - 2بيغ املييسط ال يي لي د فاعيةة األداء ( )3.6ةهي مقة ضمن فئة عالةة.
 - 3بيغ املييسط ال يي لي د فاعيةة اليقيم (  )3.41ةهي مقة ضمن فئة عالةة.
 - 4بيغ املييسط ال يي لألب اد الثالمة (  )3.5ةهي مقة ضمن فئة عالةة.
 - 5بيغ املييسط ال يي حملير امل يقال (  )3.37ةهي مقة ضمن فئة جييسقة.
ال يمال املفياحةة :ليةة الدراسال اليقيةقةة ة دجة اجبيمة  -جاج ة امليك فةصل -
اإلدارد التبيمة  -تقيم الرباج .

املقدمة:

أولت خطط التنمية املتعاقبة يف اململكة العربية السعودية أهمية كربى لتنمية
املـــوا د البشـــرية لكـــور الاـــروة الويويــة للــووا دتماــش يف ــوا د البشــرية
واملها ات اإلنتاجية للووى العا لة فيه؛ ففي جمال التعليم العالي كزت خطط
التنميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية علــز ايــادة الكفــااة الداخليــة وا ا جيــة
لتحويــم تطلبــات التنميــة والتوميــل ان اــش لتونيــة املعلو ــات وا د ــا ت
والتوسع يف برا ج الد اسات العليا ودنويعها ،ودعم البحـ العلمـي ودعزيـز
وايــادة اإلســهام يف جنتــاف املعرفــة وأويــم بــدأ الشــراكة ــع ا تمعــات ا ليــة
ودطوي ر أوجـه التعـاور والتنسـيم ـع املتسسـات العلميـة يف الـداخش وا ــا ف
لتحويـم أهداف التنمية.
ودعتــرب تسســات التعلــيم العــالي ــا أهــم تسســات الن ــام التعليمــي
املســتولة عــا أويــم التنميــة الشــا لة؛ مبي ـ ددــطلع رهــام جعــداد ودــد ي
الكــواد البشــرية لتلبيــة تطلبــات ســوو العمــش و واجهــة أــديات الع ــر
ودطو اده(الد ياوي2012،م).
وبســب دزايــد الدــىوا علــز ا ا عــات الســعودية ــا مبيــ الوــد ة
ا ستيعابية جضافة جىل دعامم اندوا اليت دتديهـا ا ا عـات؛ دزايـدت الاجـة
جىل وافد أخـرى داعمـة للما عـات ان ـر الـى أدى جىل مهـو أنـوا أخـرى
للتعليم ككليـات ا تمـع الـيت ثاـش أمبـد أ ـاا التعلـيم العـالي ابادفـة بشـكش
ئيس لتلبية مباجات ا تمـع وخطـط التنميـة ـا الكفـااات البشـرية املتهلـة،
مبي دووم هى الكليات بتهيئة خرجيي املرمبلة الاانوية للتعليم ا ـا عي جىل جانـ
دهيئتهـا ملـا ي يــتمكا ـا والــلة الد اسـة ا ا عيـة لولتحــاو بسـوو العمــش يف
جما ت جنتاجية (وكالة واا ة التعليم للشتور التعليمية2012،م.)7 ،
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ويشري دا يخ كليات ا تمع جىل أنها فكرة أ ريكية املنشأ مهرت رباد ة ـا
وليام ها بر ( )William Harperمبي كانـت كليـة جولييـت املتوسـطة املنشـأة
عــام 1901م هــي البدايــة الويويــة لكليــات ا تمــع ،واليــوم هنــاث أكاــر ــا
 1200كلية جمتمع نتشرة يف الو يات املتحدة ان ريكية دودم د جـة الـدبلوم
املشا ث للطوب ودستوع ا يوا ب  %43ـا وـوب التعلـيم العـالي ،وقـد
حنــت كــاري ــا الــدول حنــو الو يــات املتحــدة يف جنشــاا اــش هــى الكليــات
كالسعودية وفيتنام ودايلند وجو جيا(.)Bogges,2010:2-5
وقـد عـرف باسـريو )Passero (2011,p20كليـة ا تمـع بأنهـا تسسـة ـا
تسســات التعلــيم العــالي ــدة الد اســة فيهــا عا ــار د اســيار ،دوــدم دعليمــا
وئم ا توى واملستوى ،كما دهتم بامبتياجات ا تمع الى دوع فيه.
وخـول فـرتة ا نيـة وجيـزة وـو ت كليـات ا تمـع ـا أهـدافها وأدوا هــا
لتناسـ الــتىريات املدنيــة وا جتماعيــة وا مبتياجــات املهنيــة للممتمــع الــى
دوجد فيه ،ففي البداية كار الدو انساسي بى الكليـات هـو دوـديم التعلـيم
ا نتوالي لكاري ا أفراد ا تمع الىيا وجدوا ا هـى الكليـات خيـا نا ناسـبان
للعبــو جىل ا ا عــة ،ويف عــام  1936أولــم بــريور Byron S,Hollinshead
اسم كلية ا تمع علز املتسسة املردبطة بتلبية امبتياجات ا تمع ،كما أكـد كـش
ــا ويتنربجــر Wittenbragerوهادشــيك  Hattscheckوســوبيمر Suppigerأر
علــز الكليــات املتوســطة التحــول جىل كليــات جمتمــع لتلبيــة امبتياجــات ا تمــع
وينبىــــي أر دعمــــش علــــز دعزيــــز اليــــاة املدنيــــة وا جتماعيــــة للممتمــــع
(.)Clayton,2003:p18
فكليــات ا تمــع ليســت تسســات جا ــدة ،و ــا اــم فـ ر ها هــا ليســت
جا دة ،وج ا دتىري ـع ـرو الوقـت دبعـا ملتطلبـات ا تمـع املـتىرية ،وبالتـالي
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ف ر املهام اليت كانت ضرو ية يف وقت ـا انوقـات قـد دكـور ضـرو ية يف
وقت آخر (.)Dougherty&Townsend,2006,p6
ويشــري بودــور ( )Button,2009,p34جىل أر ابــدف انساســي ــا جنشــاا
كليـــات ا تمـــع يف انلـــش هـــو جضـــفاا الطـــابع الـــد وراوي علـــز الفـــر
التعليميــة ،وكلــك بتــوفري التعلــيم ا ــا عي يــ ي ــبا يف تنــاول النــا
مجيعا ،وعلز انخص كو الدخش ا ـدود وانقليـات العرقيـة ،وعلـز هـىا
النحو قا ت هى الكليات بـدو الوسـيط إلعـداد الطـوب هنيـان ودهيئـتهم جىل
ا نتوال للمستوى ا ا عي.
وقــد شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية دزايــدان طــردا يف أعــداد الطــوب
الـــرا ب يف ا لتحـــاو بـــالتعليم العـــالي إـــا دفعهـــا جىل جلـــدا قـــرا يف عـــام
1418هـ يودي بفتا اوث كليات جمتمع يف كـش ـاج جـااار ومبائـش ودبـوث
(دورير كليات ا تمـع ،واا ة التعلـيم العـالي 1423،هــ .)3 ،و ـم الدااـة
النسبية بى النشأة ج أر فكرة كليات ا تمـع يف اململكـة العربيـة السـعودية ي
دكا بالفكرة ا ديدة مبي مبدرت هى الفكرة نى عوود بأشكال و سـميات
أخرى كالكليات املتوسطة والكليات التونية والكليات ال حية ،ج أر ا ديـد
يف فكـرة كليـات ا تمـع يتماـش يف اد ــابا املباشـر بـواا ة التعلـيم ويف جنشــائها
ــات ا ا عيــة
أــت ســمز كليــات ا تمــع رــا دعنيــه ــا دنــو يف الت
املتوسطة(وكالة واا ة التعليم العالي للشتور التعليمية2002،مج.)33
ودهدف كلية الد اسات التطبيويـة وخد ـة ا تمـع يف جا عـة امللـك في ـش
جىل ديسـري سـبش العلـم والـتعلم لكـش والـ عرفـة ،ـا خـول دوـديم بـرا ج
خمتلفــة ثكــا الدا سـ ــا ا ســتفادة الو ــوى ــا ا ــد ات الــيت دوــد ها
ا ا عــة ،وهــي بــىلك دســهم يف ا ســتفادة ــا ج كانيــات ا ا عــة البشــرية
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والعلمية لتلبيـة امبتياجـات ا تمـع بكافـة شـرائحه ،مبيـ دوـدم بالتنسـيم ـع
كليــات ا ا عــة و راكزهــا العلميــة جمموعــة ــا الــربا ج التد يبيــة والتأهيليــة
والتعليميــة املتميــزة يف ا ــا ت اإلدا يــة والعلميــة والطبيــة وابندســية والتونيــة
وجمــا ت املهــا ات العا ــة ،ودتنــو الــربا ج الــيت دوــد ها الكليــة ابتــداا ــا
الربا ج انكاد ية جىل برا ج التعليم املستمر والدو ات التد يبية الو رية ،كمـا
جنها دتيا للطلبة يف بعض الربا ج ستكمال رمبلة البكالو يو يف ا ا عة.
جر و بـرا ج هـى الكليـة ودنوعهـا ـا جانـ  ،واجتاههـا جىل املشـا كة يف
عملية التنميـة ودلبيـة امبتياجـات ا تمـع ـا جانـ آخـر يتطلـ ججـراا كلـك
النــو ــا البحــوث والد اســات الـيت دســعز جىل دوــويم الــربا ج الــيت دوــد ها
والكشــل عــا املعوقــات الــيت أــول دور أويــم أق ــز عائــد أو ــردود دعليمــي
إكــا ،و ــا هنــا دــأدي أهميــة وضــرو ة الد اســة الاليــة الــيت دهــدف جىل دوــويم
الــربا ج الــيت دوــد ها الكليــة والتعــرف علــز املعوقــات الــيت دعرتضــها وأــد ــا
فعاليتها باإلضافة جىل لد املورتمبات اليت ـا املمكـا أر دسـهم يف دطـوير بـرا ج
الكلية ا خول استبانة دطبم علز عينـة ـا وـوب ووالبـات املسـتويات النهائيـة
وعينـة ــا أعدــاا هيئــة التــد يس بالكليــة للتولــش جىل جمموعــة ــا النتــائج الــيت
كا ا خوبا الوقوف علز واقع الكلية ودوديم التوليات املناسبة.
شكلة الد اسةج
جر كليات ا تمـع باململكـة العربيـة السـعودية دواجـه مباليـا أـديات دعـوو
ســرية دوــد ها ودولــص ــا دو هــا يف التنميــة ،ولــىا بــد ــا دوــويم الواقــع
الالي لكليات ا تمـع ـا خـول التعـرف علـز التحـديات وال ـعوبات الـيت
دواجها وأديد أسبابها و دى دأاريها يف الدو الىى دووم به دلـك الكليـات يف
دعــم التنميــة ،واقــرتال اللــول املوئمــة ملواجهــة هــى التحــديات ،كمــا جي ـ
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ـع ـا هـو

انخى يف السـبار التطلعـات املسـتوبلية بـى الكليـات رـا يتناسـ
أ ول نها (فتاد2014،م).
وقــد دوســعت اململكــة العربيــة الســعودية يف جنشــاا كليــات ا تمــع لي ــش
عــددها ــتخرا جىل كســ كليــة (واا ة التعلــيم 2012،م) ،ج أر املتــابع
لواقــع ســوو العمــش يلحــف ســعة الفمــوة ب ـ تطلبادــه وب ـ ــا دود ــه دلــك
ــات اإلدا يــة وال ــحية
الكليــات ،مبيـ درتكــز براجمهــا ا ليــة علــز الت
ـات يف التعلـيم2012،م)؛ إـا قـد ـد ـا
والعلوم واآلداب (دليـش الت
فاعليتها يف دلبية امبتياجات السوو م قـد دها علـز دوـديم ا ـات هـا
العمليات ال ـناعية والكيميائيـة واملهـا ابندسـية املسـاعدة الـيت دتوـا ب فيهـا
نس دوايع الووى العا لة السعودية و ري السـعودية جر ي دكـا أعلـز ل ـاحل
الوافديا ( نتدى الرياض ا قت اد 2007،مج .)44
وقد أشا ت د اسة البامبس ( 2006م) جىل أر  %8,77ا عينـة الد اسـة
اليت أجراها درى أر ناهج التعلـيم العـالي ـري ناسـبة بشـكش كـبري يف دـوفري
املهــا ات املطلوبــة ملن مــادهم .كمــا دولــلت الد اســة جىل أر هنــاث هــا ات
طلوبـــة بشـــكش كـــبري لســـوو العمـــش دـــأدي يف وـــد تها ا ديـــة يف العمـــش،
وا ندباا .ويشري العتييب (2010م) جىل أر شكلة البطالة ودوميـل الوـوى
العا لـــة الوونيـــة وامبـــدة ـــا أهـــم الودـــايا كات ا نعكاســـات ا جتماعيـــة
وا قت ــادية والسياســية باململكــة العربيــة الســعودية .و ــا التفســريات ابا ــة
نا ة البطالة شكلة عدم وا ة خمرجات التعلـيم العـالي مبتياجـات سـوو
ـات
العمش .كما يشري امليمار ( 2012م) جىل ضعل واا ة الـربا ج والت
اليت دود ها تسسات التعليم والتـد ي ـع تطلبـات سـوو العمـش ،وكلـك
ات الـيت
يتد جىل هد املوا د املادية املومفة يف ثويش هى الربا ج والت

جملة العلوم الرتبوية
العدد التاسع عشر شوال 1440هـ

321

دردبط بامبتياجات سوو العمش ،وبالتالي جىل أول ا رجي جىل بطالـة .كمـا
أشا ت د اسـة د ادكـة2013( ،م) جىل افتوـا العـرض – املتماـش يف خمرجـات
التعلـيم – إــا أاـر علــز قـوة الطلـ  ،وعـدم وائمــة خمرجـات التعلــيم العــالي
لسوو العمش ا لي ،ويف كلـك أولـز نتـدى الريـاض ا قت ـاد يف دو دـه
الرابعة 2009م بدرو ة جلـول ن و ـة التعلـيم والتـد ي يف مـش ا فـاض
الطاقة ا ستيعابية رتسسات التعليم ا ا عي والـتو وا دفـا نسـ التسـرب
يف رامبش التعليم امل تلفـة يف اململكـة وعـدم كفايـة خرجيـي املـدا واملعاهـد
التونيـــة و راكـــز التـــد ي املهنيـــة مبتياجـــات اقت ـــاد املعرفـــة (الطـــاب،
2014مج .)5
هــى املتشــرات و ريهــا دــدفع جىل التســاكل عــا دو كليــات ا تمــع يف
اململكــة العربيــة الســعودية – و نهــا كليــة الد اســات التطبيويــة وخد ــة ا تمـع
جبا عــة امللــك في ــش ،وعــا نوعيــة الــربا ج الــيت دوــد ها وأويوهــا نهــدافها
املرسـو ة والويــود الــيت دعوقهـا عــا ا ســتمابة املوئمـة للمتطلبــات التنمويــة،
وكور برا ج هى الكلية ي يتم دوييمها نى نشأة الكلية مبس علم البامبا ،
جاات شكلة الد اسة اليت كا ليا تها يف انسئلة التاليةج
 .1ا د جة فاعلية برا ج كلية الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة
امللك في ش ا مبي ا توى وانداا والتوويم؟
 .2ــا املعوقــات الــيت أــد ــا فاعليــة بــرا ج كليــة الد اســات التطبيويــة
وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش؟
 .3هش دوجد فروو كات د لـة جمب ـائية حنـو أبعـاد ا ـو انول وا ـو
الااني للد اسة دُعزى جىل نو املستمي (عدو هيئة دد يس ،وال /ة)؟
 .4ـا املورتمبــات الـيت كــا أر دسـهم يف دطــوير بـرا ج كليــة الد اســات
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التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش ا وجهة ن ر أفراد العينة؟
أهداف الد اسةج
دسعز هى الد اسة جىل دوويم الربا ج املود ة يف كلية الد اسات التطبيويـة
وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش ا خول ا يلي.
 .1قيا د جة فاعلية برا ج كليـة الد اسـات التطبيويـة وخد ـة ا تمـع
جبا عة امللك في ش ا مبي ا توى وانداا والتوويم.
 .2التعـرف علـز املعوقـات الـيت أـد ـا فاعليـة بـرا ج كليـة الد اســات
التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش.
 .3التعرف علز الفروو كات الد لـة اإلمب ـائية حنـو أبعـاد ا ـو انول
وا ــو الاــاني للد اســة دُعــزى جىل نــو املســتمي (عدــو هيئــة دــد يس،
وال /ة).
 .4دوــديم ورتمبــات كــا أر دســهم يف دطــوير بــرا ج كليــة الد اســات
التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش.
أهمية الد اسةج
دكتس هى الد اسة أهميتها الن رية ـا أهميـة وضـوعها الـى يـد
واقع جمبدى تسسات التعلـيم العـالي املعنيـة باملسـاهمة يف دفـع عملـة التنميـة
وأويــم تطلبادهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية ،ملــا لــىلك ــا ا دبــاا وايــم
بالن ام ا قت اد الى اش أمبد أهم تشرات قوة الدولة ،ويف مش اعتمـاد
اململكة العربيـة السـعودية علـز ا قت ـاد انمبـاد املتماـش يف الـنفط كم ـد
ئيس للـدخش وسـعيها للتحـول حنـو اقت ـاد املعرفـة ،كمـا دسـهم الد اسـة يف
ساعدة الوائم علـز هـى الكليـة ب عـادة الن ـر بـالربا ج املود ـة لتوو هـا رـا
يوئــم امبتياجــات ا تمــع ،وكلــك ــا خــول عرفــة املعوقــات الــيت أــد ــا
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فاعليــة الــربا ج املود ــة ،والتولــيات الــيت خرجــت بهــا الد اســة واملت ــش أر
دساعد يف دطوير جمبـدى تسسـات التعلـيم العـالي .كمـا دسـتمد هـى الد اسـة
أهميتهــا ــا مبويويــة أر البطالــة هــي أخطــر ــا يواجــه ا ســتورا ا جتمــاعي
وا قت ــاد باململكــة ،والســتال الدــم ا ــو يف هــىا الســياو هــو عــا
جـدوى اإلنفـاو علـز الن ـام التعليمـي باململكـة العربيـة السـعودية جر ي يكــا
قاد ان علز اريج املنتج التعليمي باملوالفات اليت أتاجها الوطاعات اإلنتاجية
باململكة .لود ألبا دوويم الربا ج والتوافم بينها وب و تطلبات سوو العمش
ا أبرا قدايا التنمية ا قت ادية وا جتماعية باململكة ،لـىلك فهـي دكتسـ
أهمية خالة يف الوقت الاضر وستكتس أهمية مبيويـة كـربى يف املسـتوبش جك
ي يتم عا تها بشكش سليم .
أ ا ا النامبية العملية فتتماش فيما كا وضـعه ـا دولـيات يف ضـوا ـا
ستتم ض عنه الد اسة ا نتائج ،جك يف ضوا دلك النتائج سيكور ا املمكا
أر يســتفيد املســتولور يف دلــك الكليــات للولــول جىل الوــرا ات املوضــوعية
املبنيــة علــز كيــة علميــه دســاعدهم يف نهايــة املطــاف علــز دــدعيم اإلجيابيــات
و عا ة السلبيات.
مبدود الد اسةج
مبدودها املوضوعيةج
دبح هى الد اسة يف دوويم الربا ج املود ة يف كلية الد اسات التطبيوية وخد ة
ا تمع جبا عة امللك في ش بانمبساا يف اواة أبعادج ا توى وانداا والتوويم.
مبدودها الز انيةج
مت ججــراا هــى الد اســة يف الف ــش الد اســي الاــاني ــا العــام الد اســي
1436/1435هـ.
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مبدودها املكانيةج
اقت ــرت هــى الد اســة علــز كليــة الد اســات التطبيويــة وخد ــة ا تمــع
جبا عة امللك في ش يف انمبساا باململكة العربية السعودية.
طلحات الد اسةج
دوــويم الــربا جج يعــرف جوســر بيكــر(  )Glaser Backerدوــويم الــربا ج
علز أنه جهد ن م يشتمش علز ولل ن ام ا د ات ودوويم النتـائج املرتدبـة
علز ججراااده .وكلـك بىيـة دوـديم املعلو ـات والتىىيـة الراجعـة املفيـدة اـاك
الورا ات املناسبة فيما يتعلم بتحويم انهداف املتوخاة (العلو .)2001،
ويعرف البامب دوـويم الـربا جج بأنـه التعـرف علـز واقـع فاعليـة الـربا ج
التد يبية يف كلية الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمـع جبا عـة امللـك في ـش ـا
مبي ا توى وانداا والتوويم ملعرفة دى أوـم ا هـداف والسـعي للتحسـ
والتطوير الوائم علز أسس البح العلمي.
الربا جج
يعـرف الربنــا ج بأنــه جمموعــة ــا النشــاوات املتسســة وامل طــط بــا واملســتمرة
وابادفـــة جىل دزويـــد الوـــوى البشـــرية رعـــا ف عينـــة ،وأســ ودطـــوير ها ادهـــا
وقد ادها ودىيري سلوكيادها واجتاهادها بشكش ججيابي بناا ( نعمار2008 ،ج .)8
ويو د بالربا ج يف هى الد اسةج الدو ات التد يبية والتعليمية انكاد يـة
الــيت دوــد ها كليــة الد اســات التطبيويــة وخد ــة ا تمــع جبا عــة امللــك في ــش
ات املتامبة.
للطوب والطالبات يف الت
اإلوا الن ر والد اسات السابوة
دوويم الربا ج ا كاد ية
جر الكم علز الربا ج انكاد ية كا أر خيدـع إلمبـدى الوسـائش املتبعـة
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التالية (الزياني)2015 ،ج
 - 1اإلعتمادج وهو عبا ة عا جخدا الربنا ج ملعـايري دـددة واإلعـور
ة.
عا دى طابوتها بى املعايري أو عد ها ،ودووم بها تسسات ت
 - 2التدقيمج وهو عبا ة عـا دويـيم ملـدى قـوة وسـائش دطبيـم ا ـودة أو
ضعفها لنشاوات الربنا ج وخد تها ،ودووم بهـا املتسـة مل ـلحتها الىاديـه ـا
أجش وها ودود ها.
 - 3التويــيمج ويهــدف بالد جــة انولــي جىل دطــوير الربنــا ج ،مبيـ جيــر
دوييم مجيع انعمال اإلدا ية ،واسـرتاديميات اإلدا ة وااـاك الوـرا  ،والعمليـات
املالية واإلدا ية وا د ات ،باإلضافة جىل برا ج التعليم وا طط البحاية.
فوائد دوويم الربا ج ا كاد ية
جر أ داولــة لرفــع كفــااة املتسســة التعليميــة بــد أر يبــدأ نهــا وينتهــي
جليهــا ،وأول خطــوة يف هــىا الســبيش دتماــش يف وجــود ن ــرة شــرتكة بدــرو ة
التطوير ب مجيع العا ل  ،وجلتزا هم بالعمش علز أويم هىا ابـدف ،يـأدي
بعد كلك التولش جىل الوسائش وانسالي اليت كا عا وريوها أيم ابـدف
وهــو التطــوير ،وهــىا يتطلــ عمــش راجعــه شــا لة للما ســات الراهنــة يف
املتسسة التعليمية وأديد ا ينبىي أر نبوز عليه و ا ينبىي أر نت لص نه ـا
هى املما سات ،يداف جىل كلك أديد املما سات البديلة انفدش اليت كـا
جدخابا ،وهى العملية ثاـش لـ التوـويم للـربا ج انكاد يـة الـيت دوـد ها أ
تسسة دعليمية ( عناية.)2010،28 ،
و ــــا انهــــداف لعمليــــة دوــــويم الــــربا ج ا كاد يــــة ــــا يلي( ــــراب
ووو )67 ،2005،ج
 - 1عرفـة ــدى وا ــة الــربا ج الد اســية إلمبتياجــات ا تمــع وســوو
العمش و تطلبات التنمية.
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 - 2عرفة دى ا دباا املور ات واملناهج برسالة املتسسة انكاد ية وفلسفتها.
 - 4دى واكبة املناهج الد اسية لتطو ات الع ر وكش ا هو جديد.
 - 5عرفة دى دوافر ن م دددة و علنة وعادلة لتوييم أداا الطلبة.
 - 6عرفة ـدى وا ـة الـربا ج الد اسـية ملتطلبـات جعـداد خـريج لديـه
الود ة علز التحليش والتفكري املنطوي واإلبدا والعمـش ضـما الفريـم وأمـش
املستولية والتعا ش ع الوسائش التكنولوجية الدياة.
الفاعلية التن يمية
ددـــطلع اإلدا ة بـــدو هـــم يف أويـــم أهـــداف ا تمعـــات واملن مـــات
والربا ج ،ودلعـ فاعليـة املن مـة دو ان أساسـيان يف د جـة أويوهـا نهـدافها،
لـــىلك دســـعز الكـــاري ـــا املن مـــات واملشـــروعات جىل ججـــراا الد اســـات
واملما سات التطويرية اليت دساعدها علز واجهة أديات البواا واملنافسة.
باإلضافةجىل دى دأاري البيئة علز هى املن مـة ،مبيـ جر املن مـات دأخـى
ــدخوﺗﮭا ــا ا تمــع ودعيــدها جليــه علــز شــكش نتمــات أو خــد ات فعالــة.
فاملن مة علز اد ال ودفاعش ستمر ع املستهدف ا خد اﺗﮭا وكىلك علـز
عوقــة دبادليــة دفاعليــة ــع البيئــة الــيت دعتــرب نطــاو عمــش املن مــة (املــالكي،
1422هـج .)20
عايري الفاعلية التن يميةج
عــايري فاعليــة املن مــات هــي عبــا ة عــا جمموعــة ــا انهــداف الــيت دــود
املن مــة أويوهــا يف انجيــال الوريبــة والبعيــدة ،وكلــك نر بوــاا و ــو املن مــة
رهور بود ﺗﮭا علز البوـاا يف انجـش الو ـري وكـىلك قـد ﺗﮭا علـز النمـو يف
انجش الطويش ،كما جي أ لط بـ عـايري الفاعليـة و واييسـها ،كلـك ار
املعيا هو هدف يف مبد كاده ،أم ااملويا فهـو جمـرد أداة لويـا د جـة النمـال
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يف أويم ابدف ( املالكي 1422 ،ج .)24
ودوا فاعلية املن مة بد جة أويوها لألهداف الو رية والطويلة انجش،
ودكا ش كونات وعنالر وجدا ات وأنشطة املن مة أ ر مبيو لتحويم فاعليـة
املن مة؛ لىلك دوع سـتولية كـبرية علـز عـادم جدا ة املن مـة يف جد اث فاعليـة
املن مة ا خول عرفة املعايري ا ددة للفاعلية (عبدالميد1988 ،مج .)23
أهمية د اسة فاعلية املن مات ج
يرجع ا هتمـام بفاعليـة التن ـيم جىل ا قتنـا انساسـي بـأر الفاعليـة هـي
ال فة انساسية للتن يم الركي املتمـدد ا وـم نهدافـه ،و ـا اـم فالفاعليـة
التن يميــة هــي ــرب وجــود التن ــيم واســتمرا وأســا دطــو و ــو  ،وهــي
أخــريا عيــا الكــم علــز جنامبــه ،والتن ــيم الــى يســري وفوــا لفلســفة جدا يــة
واضــحة وأيدولوجيــة دن يميـــة دــددة ســـيكور أكاــر فاعليــة ـــا ــري ـــا
التن يمات اليت دفتور جىل هىا انسا الفكر للعمش ،فالتن يم املتـداخش ـع
ا تمع ا خول استوطاب أفراد ـتاريا للعمـش بـه و عـه يكـور علـز د جـة
فاعليــة أعلــز ــا التن يمــات انخــرى ــري املتداخلــة اجتماعيــا ،وأخــريا ف ـ ر
التن ــيم الفعــال يت ــل بوجــود ن ــام واضــا ودــدد للرقابــة علــز الســلوث
اإلجيـابي وجمموعـة أخـرى ـا النـوامبي الــيت دنفـر ـا السـلوث ـري املر ــوب
(الطا ي1421،هـج .)47
كمــا أر أهميــة د اســة فاعليــة املن مــات ســألة ها ــة للتطــوير التن يمــي
واإلدا للمن مات وملساعددها ودفعها حنو أويم أهدافها ا خول الوقوف
علز د جة فاعلية املن مة و عرفة سببات كلك كمنطلم حنـو د ـوي لل طـأ
وددعيم لل حيا (املالكي1422،هـج .)44
ودعترب كلية الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمـع ـا املن مـات ا جتماعيـة
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اليت كـا قيـا جنامبهـا ـا مبيـ عـدد امللـتحو بهـا ـا املتـد ب  ،بـش
دوا ردى فاعلية هى الكلية يف أويوهـا لألهـداف الـيت أنشـئت ـا أجلـها،
ويتطل ـ هــىا النمــال ججيــاد أســلوب جدا يتناس ـ ــع وبيعــة ا د ــة الــيت
دود ها هى الكلية.
كلية الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش
كلية الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمـع جبا عـة امللـك في ـش هـي جمبـدى
كليــــات جا عــــة امللــــك في ــــش بانمبســــاا ،أنشــــأت يف العــــام الد اســــي
1422/1421هـ لتكور مبلوة اد ال بـ ا ا عـة و تسسـات وأفـراد ا تمـع
ــا أجــش التعــرف علــز امبتياجــادهم املعرفيــة والعلميــة ودطلعــادهم املســتوبلية
ودرمجتهــا جىل بــرا ج أكاد يــة ودد يبيــة د ــاع علــز أســس علميــة ــا قبــش
ة با ا عة.
الكليات وانقسام املت
أنشـــئت كليـــة الد اســـات التطبيويـــة وخد ـــة ا تمـــع يف العـــام الد اســـي
 1422/1421هـــ جبا عــة امللــك في ــش لتكــور مبلوــة اد ــال بــ ا ا عــة
و تسسات وأفراد ا تمع ا أجش التعرف علز امبتياجادهم املعرفيـة والعلميـة
ودطلعادهم املستوبلية ودرمجتها جىل برا ج أكاد ية ودد يبية د اع علـز أسـس
ة با ا عة.
علمية ا قبش الكليات وانقسام املت
لا ت الكلية كيتها يف العبا ة التاليةج النمال يف دلبية امبتياجات ا تمـع
وسوو العمش ا الربا ج امل تلفة.
وأشا ت سالتها جىل دوديم برا ج أكاد يـة ودد يبيـة كات جـودة عاليـة رـا
يتيا جعداد الكواد املتهلة للعمش يف تسسات ا تمع العا ة وا الة.
وهدفت الكلية جلي أويـم جمموعـة تكا لـة ـا انهـداف ا سـرتاديمية،
انطوقا ا كيتها و سالتها وكلك علز النحو التالي ج
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 .1ا ســتمابة للتطــو ات يف اســرتاديميات ا ا عــة وامبتياجــات ا تمــع
وسوو العمش عند دطوير نهمية وآلية دوديم الربا ج.
 .2د ميم وجدا ة برا ج الكلية وفوـا ملعـايري ا ـودة وا عتمـاد انكـاد ي
ا لية والدولية.
 .3جكساب ولوش املها ات امل تلفـة للكـواد البشـرية ـا خـول بـرا ج
دنموية ددعم وضعهم التنافسي.
 .4بناا شراكات جمتمعية داخلية وخا جية ع ا هات كات ال لة بربا ج
الكلية وأنشطتها.
 .5الســعي املســتمر ســتوطاب ودعــم الكفــااات العلميــة واملهنيــة الــيت
دسهم يف أويم كية و سالة الكلية
https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/AppliedSciences/Pages/Abo
utCollege.aspx.

و ــا خــول كيــة و ســالة الكليــة وأهــدافها نومبــف ــدى الرتكيــز علــز
امبتياجات ا تمع وسوو العمش ،ودوـديم بـرا ج أكاد يـة كات جـودة عاليـة،
دعمش علز لوش ها ات الطوب .فىلك يتفم ع تطلبات التنمية و تطلبات
الع ر ،و ا ستووم به هى الد اسة هو الكشل عا دى أيويها لىلك.
ن ام الد اسةج
أــر الكليــة علــز اجتــىاب أكفــأ العنالــر ــا أعدــاا هيئــة التــد يس
املشـــهود بـــم بالكفـــااة وا ـــربة و ـــا خرجيـــي ا ا عـــات امل تلفـــة العربيـــة
وانجنبية.ودشــتمش العمليــة التعليمـــة علــز ا اضـــرات الن ريــة والتطبيوـــات
العمليــة بشــكش دكــا لي يدــما جــودة خمرجــات العملي ـة التعليميــة بالكليــة،
ودطبم الكلية آليات تعددة لويا ودوويم انداا سواا كار للطلبة أو ا خيص
أعداا هيئة التد يس.
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ودــوفر الكليــة ــاد التعلــيم املوئمــة للعمليــة التعليميــة اــش الواعــات
الد اسـية املـزودة بوسـائش العـرض الدياـة و ـري  ,ودسـت دم الكليـة الوســائش
اإللكرتون ية الدياة ا خول ـا دـوفر ا ا عـة لرفـع كفـااة العمليـة التعليميـة
ولدمار عملية التوالش ب الطلبة وأعداا هيئة التد يس ب و ة مبدياة اـش
ن ام الـ .WebCT
)http://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/AppliedSciences/Pages/req
(uirements.aspx
الربا ج العلمية بالكليةج
دودم الكلية جمموعة ا الربا ج العلمية دتدماج
 .1الربنا ج ا نتوالي إلدا ة انعمال
 .2دبلوم ا اسبة
 .3دبلوم دونية وجدا ة املكاد
 .4دبلوم دونية وجدا ة املكاد
 .5الربا ج الدولية التطبيوية مبي سعت جا عة امللك في ـش ـا نطلـم
دطلعهــا للريــادة يف الشــراكة ا تمعيــة املنباوــة ــا كيتهــا ،جىل عوــد شــراكة
اسرتاديمية تميزة با ربة والكفااة لىلك مت ا دفاو ع جملس الكليات التونيـة
بو يــة جو جيــا  TCSGإلعــداد نوعيــة دوــد ها كليــة الد اســات التطبيويــة
وخد ـة ا تمـع با ا عـة بعـد التنسـيم ـع شـركاا ا ا عـة ا ســرتاديمي -
و ــنهم العديــد ــا الشــركات الرائــدة يف ا ــد ات ال ــحية والبرتوكيماويــات
وال ناعة وانعمال والنفط والىاا  -لتحديـد الكفايـات واملهـا ات الواجـ
ات اليت دليب أولويات مباجـة سـوو
دوفرها يف خرجيي هى الربا ج والت
العمش باململكة .وهىا ا لس اش اواـا ـا كليـات ا تمـع الرائـدة بالو يـات
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املتحــدة ان ريكيــة وهــيج كليــة ااينــز للتونيــة جبو جيــا ،كليــة أدونتــا للتونيــة
جبو جيا ،وكلية مشال رب جو جيا للتونية.
ودتحدد املدة الز نيـة لكـش برنـا ج يف اـوث سـنوات دشـمش سـنة أدـريية
عبا ة عا برنا ج للىة اإلجنليزية ،مبي أر الد اسـة يف مجيـع الـربا ج باللىـة
ات التاليةج
اإلجنليزية وعلز جارها خيتا الطال أمبد الت
 - 1جدا ة انعمالج ا اسبة ،السكردا ية الطبية ،أليش البيانات.
 - 2دونية املعلو ات والاس اآلليج دطوير املواقع ،أ ا املعلو ات.
 - 3ابندسة (للطوب فوط)ج السو ة ،الفحص ،املسامبة.
ــــات ال ــــحية املســــاندة (انفدـــلية
 - 4جمموعــــة بــــرا ج يف الت
للطالبات)( .كلية الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمع،د.ت)2 ،
الدو ات التد يبيةج
دودم الكلية دو ات دد يبية دشمشج
 .1اللىـــة اإلجنليزيـــةج مبيـ ـ دوـــوم ومبـــدة اللىـــات ا جنبيـــة يف كليـــة
الد اســات التطبيويــة وخد ــة ا تمــع بعــدة نشــاوات دد يبيــة للرجــال والنســاا
ملنسوبي وخرجيي جا عـة امللـك في ـش ومجيـط قطاعـات ا تمـع ،واستدـافة
دلــك اختبــا ات الكفــااة الدوليــة يف اللىــة ا جنليزيــة ( ) IELTSباإلضــافة اىل
دو ات التحدري با بالتعاور ع املركز الاوايف الربيطاني.
ودهــدف هــى الــدو ات اىل دطــوير هــا ات املشــرتك ســواا ــا نســوبي
ا ا عة أو ا الوطـا ا ـ ا كمـزا ـا التـزام الكليـة د ـة ا تمـع ملواكبـة
أديات الع ر.
دتكور هى الدو ات ا عدة ستويات لتووية ها ات اللىة ا جنليزيـة يف
ا ستما وا اداة والورااة والكتابة.
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 .2برنــا ج شــهادة كــا ربدف يف هــا ات دونيــة املعلو ــاتج والــى اــش
عيا نا دولينا لويا ها ات اسـت دام الاسـ  ،و كـا للمتـد ب علـز هـىا
الربنا ج ال ـول علـز شـهادة عتمـدة و واوـة و عـرتف بهـا عامليـان ودليـان يف
جمال است دا ات الاس  .و نهاف الربنا ج ب علز أسا علمـي و عتمـد
ــا هيئــة ا تحانــات كــا ربدف الدوليـــة وهــي ــا أضــ م ابيئــات املـــزودة
للمتهوت الدولية يف العاي ،ودشكش هـى ابيئـة جـزاان ـا جا عـة كـا ربدف
ودعمش لتوديم خد ات ائدة عالية ا ودة يف جمال ا تحانـات والتويـيم .وقـد
لــمم الربنــا ج ليىطــي املهــا ات انساســية يف اســت دام الاس ـ ودطبيوادــه
وينوســم جىل ســبعة ومبــدات دد يبيــة باإلضــافة جىل اختبــا ات دفاعليــة عامليــة
عتمدة دويس املها ات املكتسبة لدى املتد ب يتم ججرائها لكش ومبدة دد يبية.
(http://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/AppliedSciences/Training-
)programs/Pages/cambridgeit.aspx
وهى الربا ج والدو ات التد يبيـة الـيت دوـد ها كليـة الد اسـات التطبيويـة
وخد ة ا تمع يف جا عة امللك في ش ،هي برا ج نوعية ومت اختيا ها بعنايـة،
ويبوز اإلهتمام بتنفيىها بفاعلية ي أوم انهداف املرجوة نها.
االاانج الد اسات السابوةج
مت التولش جىل جمموعة ا الد اسات السـابوة الـيت بـا عوقـة روضـو
الد اسة ،ومت درديبها ا انقدم جىل انمبدث كما يليج
هدفت د اسة البي ( ) 1424جىل التعرف علـز دو كليـات ا تمـع يف
أويــم دكــافت الفــر التعليميــة يف التعلــيم العــالي ،ولتحويــم هــىا ابــدف,
دناولت الد اسة اواة أسئلة  .دتعلم را يلي ج  )1مسات ووب كليات ا تمع
؛  )2وو ات جنال هـى الكليـات يف أويـم أهـداف الطـوب التعليميـة ؛ )3
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التوليات الـيت كـا أر دزيـد ـا فعاليـة كليـات ا تمـع يف اململكـة يف أويـم
دكافت الفر التعليميـة يف التعلـيم العـالي .اسـت دم البامبـ املـنهج الولـفي
التحليلــي لتحليــش نتــائج الد اســات املردبطــة بهــىا املوضــو  .وقــد اددــا ــا
الد اســة أر هنــاث مســات اجتماعيــة ونفســية وأكاد يــة دــتار ســلبان علــز جتربــة
الطـوب يف الكليــة ،وأر املوو ـات انساســية لنمـال كليــات ا تمـع يف أويــم
أهــداف الطـــوب التعليميــة هـــيج ا لتــزام بسياســـة البــاب املفتـــول؛ الويـــام
بــالوميفت التحويليــة واملهنيــة؛ دــوفري وــر ات دطويريــة وخــد ات ج شــادية
شا لة ,ودعـم ـالي؛ واسـت دام أسـالي دـد يس فعالـة؛ ودطـوير ججـرااات
مع علو ات تكا لة.
وهدفت د اسـة العنـز (1425هــ) جىل أديـد فاعليـة الـربا ج التد يبيـة
اليت دود ها كلية الد اسـات التطبيويـة وخد ـة ا تمـع جبا عـة امللـك سـعود يف
دلبيــة امبتياجــات ا تمــع ،واســت د ت البامباــة املــنهج الولــفي التحليلــي
واملســحي لتحويــم هــدف الد اســة ،ودكونــت عينــة الد اســة ــا ( )104ــا
املــد ب واملــد بات ،و( )500ــا املتــد ب واملتــد بات ،كمــا اســت د ت
البامباة ا ستبانة كأداة مع البيانات مبيـ قا ـت بت ـميم اسـتبانة للمـد ب
واملــد بات ،واســتبانة أخــرى للمتــد ب واملتــد بات ،ودولــلت الد اســة جىل
نتائج أبراهاج أر ستوى الفاعلية التن يمية للربا ج التد يبيـة ـا وجهـة ن ـر
املــــد ب ردفعــــة ،وأر الــــربا ج التد يبيــــة كات فائــــدة للمتــــد ب ودلــــيب
ا مبتياجات التد يبية ودسـاهم يف دلبيـة امبتياجـات الفـرد وا تمـع ،وأمهـرت
النتائج أر الكلية دواجه بعض ال ـعوبات الـيت قـد أـد ـا كفاادهـا ولكـا
دولــش ــا ــدى فائــدة براجمهــا وأهميتهــا ،كمــا أر ســتوى الفاعليــة التن يميــة
للـربا ج التد يبيـة لـدى املتـد ب يف الكليـة ـن فض ،وكانـت النتيمـة العا ـة
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اليت خرجت بها الد اسة هي أر الكلية قد أسهمت يف دأدية الدو املناا بها يف
خد ة ا تمع.
ودعرفــت د اســة ج ــي وفاند لينــدر ()Amey&Vanderlinen, 2006
علز وجهات ن ر عينة الد اسة فيما يتعلم باملهـام الاليـة واملسـتوبلية لكليـات
ا تمـــع ،وأولويـــات اإلدا يــ ود جـــة ضـــاهم عـــا التـــد يس واملد ســ
والربا ج و ستوى الطوب امللـتحو بكليـات ا تمـع ،وكـار ـا أبـرا نتـائج
الد اسة أر املهام التوليدية لكليات ا تمع ا االت هي املهام الوائمة يف الوقت
الاضر ،ويتوقع اإلدا يور أر يكور هناث دركيز يف املستوبش علز همة دطـوير
ودنميــة الوــوى العا لــة ،ويتيــدور الطبيعــة الشــمولية ملهــام كليــات ا تمــع،
وكانـــت د جـــة ضـــاهم عاليـــة عـــا التـــد يس والـــربا ج التعليميـــة وانداا
اإلدا  ،وكانت أقش فيما يتعلم بالرول املعنويـة للمد سـ ونوعيـة الطـوب
امللتحو بكليات ا تمع.
وهدفت د اسة البي والشمر (2008م) جىل التعرف علـز وجهـة ن ـر
الطــوب يف واقــع كليــة ا تمــع ــا النــوامبي اإلدا يــة وانكاد يــة ،واســت دم
البامباار املـنهج الولـفي التحليلـي لتحويـم أهـداف الد اسـة ،ودكونـت عينـة
الد اسة ا مجيع الطوب املويديا يف كلية ا تمع التابعة ا عة مبائش خـول
الف ــــش الد اســــي انول  1429 /1428وبلــــط عــــددهم ( )270والــ ـ
واست دم البامباار ا ستبانة كأداة مع البيانات وكانـت نتـائج الد اسـة دشـري
جىل أر وجهــات الن ــر عــا أداا جدا ة الكليــة كانــت ججيابيــة ،بينمــا ســتوى
ضاهم عا أداا أعداا هيئـة التـد يس كانـت أقـش ـا سـتوى ضـاهم عـا
أداا جدا ة الكلية ،أ ا وجهات الن ر املتعلوة رحو املور ات الد اسية ون ام
ا ختبا ات والتوويم جاات نتائمهما توا بة بد جة توسطة والعبا ات الـيت
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ثس الطوب جاا درديبها تأخرا يف قائميت ا ـو يا ،وكـىلك وجهـات الن ـر
عــا بــاني الكليــة وعــا جتهيزادهــا وخمتربادهــا ووســائلها التعليميــة دــدل علــز
ستوى ا الرضا املتوسط.
وأجرى ريار وجرادات (2010م) د اسة هدفت جىل فحـص أداا كليـات
ا تمع ،وأمهرت نتائج الد اسة بأر كليات ا تمع ان دنية دعمش بشكش عـام
ـات الـيت يـتم ورمبهـا
دور ستوى ج كانادها ،وكلك لعـدم املواا ـة بـ الت
ومباجات سـوو العمـش ،وهنـاث عمـز يف املهـا ات التطبيويـة الواجـ أر تلكهـا
خريج كلية ا تمع ،وبينت الد اسة أيدا أر هناث العديد ا كليـات ا تمـع كـار
با دو فعال يف فد سوو العمش بالعمالة الفنية املد بة ،وعلز النويض ـا كلـك
ف ر العديد ا كليات ا تمع ثنا ا ات تاف جليها سوو العمش.
واســـتهدفت د اســـة العتـــييب(  .)2010دشــ يص شـــكلة عـــدم واا ـــة
خمرجات التعليم العالي باململكة العربيه السـعودية مبتياجـات سـوو العمـش،
واســت دم البامب ـ املــنهج الولــفي التحليلــي للبيانــات الــيت مت مجعهــا ــا
الد اســات الســابوةو اإلمب ــااات املنشــو ة ،ودولــش الد اســة جىل عــدد ــا
ــات الــيت
النتــائج والتولــيات كــار أهمهــاج ضــرو ة دــوفري الــوافز للت
دوابــش واف يف ســوو العمــش ،وضــرو ة ا هتمــام بــا ودة النوعيــة للطــوب
بت ريج كواد كات قد ات و ها ات ناسبة ،وضرو ة جعادة الن ر و شـا كة
الوطا ا ا يف دوويم الربا ج واملناهج الالية يف ا ا عات السعودية.
واســتهدفت د اســة مســاو (2012م) عرفــة ــدى أويــم كليــات
ا تمع ا الة لاجات الطلبة املتفوق العولية املعرفية وا سـمية اندائيـة ـا
وجهة ن ر الطلبة املتفوق يف كليات ا تمع ا الة يف عمـار ،وبينـت النتـائج
أر كليــات ا تمــع ا الــة يف عمــار دلــيب مباجــات الطلبــة املتفــوق وبد جــة
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توســطة ،كمــا أشــا ت جىل عــدم وجــود فــروو كات د لــة جمب ــائية يف ــدى
دلبية كليات ا تمـع ا الـة يف عمـار للحاجـات العوليـة واندائيـة والاجـات
ككش دعزى ملتىري ا ـنس ،ووجـود فـروو كات د لـة جمب ـائية يف ـدى دلبيـة
الكليات للحاجات العوليـة بـاختوف نـو التفـوو ،ول ـاحل املتفـوق أدائيـا،
وأولت الد اسة ب جراا د اسـة شـا لة للحاجـات دتدـما الاجـات النفسـية
والدسية وا نفع اليـة وا جتماعيـة ،وجنشـاا نـاد خـا بالطلبـة املتفـوق يف
الكليــات وعوــد دو ات دد يبيــة نعدــاا هيئــة التــد يس للتعا ــش ــع الطلبــة
املتفوق  ،وجنشاا ركز لإل شاد النفسي يف كليات ا تمع ا الة يف عمار.
ومبددت د اسـة ـراد وداسـنة (2012م) أهـم انسـباب الـيت دـتد جىل
عزوف الطوب عا ا لتحاو بكليات ا تمع ،والتعـرف علـز ـدى اخـتوف
هـــى انســـباب بـــاختوف ـــتىريات (ا ـــنس ،الســـنة الد اســـية ،الت ـــص
العلمي) ،وأمهرت النتائج عـدم وجـود فـروو جوهريـة يف آ اا الطلبـة يف أسـباب
عــزوفهم عــا ا لتحــاو بكليــات ا تمــع يعــزى ملــتىريات الد اســة ،وأولــت
ات املطرومبة واعتماد اسرتاديمية وونية لتشـىيش
الد اسة ب عادة الن ر يف الت
واستيعاب خرجيي الكليات ا ا عية يف الوطاع العام وا ا .
يتدا ا العرض السـابم للد اسـات السـابوة أر بعـض هـى الد اسـات
دتفم ع الد اسة الالية يف جزا ا أهدافها فيما يتعلم بتحديد فاعليـة بـرا ج
كليــات ا تمــع كد اســات البي ـ (1424هـــ) والعنــز (1425هـــ) و ريــار
وجــرادات (2010م) ،ولكــا ثيــزت الد اســة الاليــة يف أديــد هــى الفاعليــة
بعنالــرها امل تلفــة (ا تــوى ،انداا ،التوــويم) للــربا ج املود ــة يف كليــات
ا تمع ،وادفوت د اسة العنز (1425هـ) ع الد اسة الالية يف أديد ـدى
الفاعلية لربا ج كليات ا تمع واملعوقات الـيت أـد ـا هـى الفاعليـة وكلـك
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ا وجهة ن ر عينت هماج نفى هـى الـربا ج ـا أعدـاا هيئـة التـد يس،
واملســتفيديا نهــا ــا الطــوب ،بينمــا اقت ــرت د اســات البيـ والشــمر
(2008م) ومساو (2012م) و راد وداسنة (2012م) علز عينـة الطـوب
يف أويــم أهــدافها ،واشــرتكت د اســيت مســاو (2012م) و ــراد وداســنة
(2012م) ــع الد اســة الاليــة يف املــتىري املســتوش (ا ــنس) ،وادفوــت د اســة
البيـ والشــمر (2008م) ــع الد اســة الاليــة يف بعــد دتــوى املوــر ات
والتوويم ،ود اسة ج ي وفاند ليندر (2006م) يف بعد انداا ،مبيـ مجعـت
الد اســة الاليــة هــى انبعــاد الاواــة (ا تــوى ،انداا ،التوــويم) ــع بعــد
املعوقات اليت أد ـا فاعليـة الـربا ج إـا وـم التوـويم املوضـوعي للفاعليـة
املطلوبة لربا ج كليات ا تمع لتحويم أهدافها املنشودة.
نهج الد اسةج
اســت دم البــامباور املــنهج الولــفي املســحي الــى يعتمــد علــز الد اســة
الولــفية املســحية ــا خــول ولــل املوضــو املــراد د اســته ومجــع البيانــات
الدقيوة عنه واست و النتائج ا أجش ا روف بتوليات و ورتمبـات كـا
ا ستفادة نها ب و ة واقعية ا النامبية العملية أو التطبيوية.
عينة وجمتمع الد اسةج
دكونت عينة الد اسة ا ستطوعية ا ( )60ا أعدـاا وعدـوات هيئـة
التد يس وكىلك ا الطـوب والطالبـات بكليـة الد اسـات التطبيويـة وخد ـة
ا تمع جبا عة امللك في ش ،وقـد اخـتريوا بطريوـة العينـة العشـوائية البسـيطة؛
وقد است د ت بيانات هى العينة يف دون أداة البح (استبيار فاعلية الربا ج
املود ة يف كلية الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش).
أ ا عينة الد اسة النهائية واليت ي دشـمش العينـة ا سـتطوعية فوـد بلىـت
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( )132ا أعداا وعدوات هيئة التـد يس والطـوب والطالبـات ـا جمتمـع
الد اسة البالط عدد ( )1165فردا بكلية الد اسـات التطبيويـة وخد ـة ا تمـع
جبا عة امللك في ش ،إا يع أر العينة دفوو نسبتها  %11ـا جمتمـع الد اسـة
انلــلي ،وقــد اخــتريوا بطريوــة العينــة العشــوائية البســيطة ،وقــد اســت د ت
بيانات هى العينة يف التولـش جىل نتـائج البحـ واإلجابـة عـا أسـئلته ودفسـري
و ناقشــة النتــائج واســت و التولــيات واملورتمبــات وا ــدول( )1يوضــا
دف يش جمتمع وعينة الد اسة.
جدول ( )1جمتمع وعينة الد اسة
البيار

أعداا هيئة التد يس

الطوب

اإلمجالي

جمتمع

ككو

جناث

ككو

جناث

الد اسة

587

365

117

96

1165

65

41

14

12

132

عينة البح
%11

أداة الد اسةج
مت جعداد أداة الد اسة ي اشتملت علـي قسـم ج الوسـم انول يشـتمش
علــي بيانــات أوليــة دــردبط جبــنس املســتمي (ككر/أناــز) وبنــو املســتمي (
عدو هيئة دـد يس  /والـ ) ،والوسـم الاـاني يشـتمش علـي دـو يا ،ا ـو
انول يتكور ا ( )15فورة وسمة ب اواه أبعـاد كـش بعـد تـو علـز()5
فورات ،البعد انول اش فاعلية ا تـوى وعـدد فورادـه ( )5فوـرات ،والبعـد
الااني اش فاعلية انداا وعدد فوراده ( )5فورات ،والبعد الاال اش فاعليـة
التوــويم وعــدد فورادــه ( )5فوــرات ,أ ــا ا ــو الاــاني كــور ــا ( )6فوــرات
ويتعلم رعوقات فاعلية الـربا ج؛ وقـد مت دعـديش بعـض العبـا ات وفوـان آل اا
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ا كم  ،ودتم اإلجابة عا كش فورة ا خول كسـة خيـا ات علـز ويـا
ليكرت ودعطي الد جات ـا انعلـز جلـي اندنـز ميـع عبـا ات ا سـتبيار
وكلك علـز التـد يج ـا كـس جىل وامبـد د جـة ـا خـول دـد يج الويـا
(عالية جدا ،عالية  ،توسـطة ،ضـعيفة ،ضـعيفة جـدا ) علـي الرتديـ وكمـا
هي وضحة يف ا دول (.)2
جدول(  )2دوايع الفئات وفم التد ف املست دم يف أداة البح
الفئة

الولل

دى املتوسطات

انوىل

عالية جدنا

5 - 4,21

الاانية

عالية

4,2 - 3,41

الاالاة

توسطة

3,4 - 2,61

الرابعة

ضعيفة

2,6 - 1,81

ا ا سة

ضعيفة جدنا

1,8 - 1

كمــا أر هنــاث ســتال فتــول يف ا ســتبانة مبــول املورتمبــات الــيت دســهم يف
دطوير برا ج كلية الد اسـات التطبيويـة وخد ـة ا تمـع جبا عـة امللـك في ـش،
ومت اإلجابة عليه كيفينا ـا خـول ا وـو علـز ججابـات املبحـوا وا ـروف
بأهم املورتمبات اليت أمجع عليها املبحوا .
لدو وابات ا ستبانةج
ال دو ال اهر نداة الد اسةج
عرضت ال و ة انوليـة نداة البحـ علـي سـتة عشـر ـا ا كمـ ـا
أسادىة قسم اإلدا ة الرتبوية بكلية الرتبية يف جا عة امللك سـعود ،و وللـ ـا
ا كم أديد ـدى وضـول املما سـة وانتمائهـا للمحـو الـى دنتمـي جليـه،
وجضافة ا يرونه ـا دعـديوت ناسـبة ،وقـد ثـت ا سـتفادة ـا آ اا هـت ا
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ا كم يف جعادة ليا ة أو دعديش بعض العبا ات واخت ـا بعـض العبـا ات
الطويلة ،وكلك يف ضوا آ ائهم و اقرتامبادهم.
لدو العبا اتج
مت مبساب لدو العبا ات عا وريم مبساب عا ش ا دباا ب د جـات
كش عبا ة والد جة الكليـة للمويـا الفرعـي الـى دويسـه ،بـافرتاض أر بويـة
د جــات املويــا الفرعــي دكــان لــد جات دلــك العبــا ة ،فوُجــد أر مجيــع
العبا ات لادقة ،مبي دب أر مجيع عـا وت ا دبـاا دالـة جمب ـائيان عنـد
ســـتوى  0,05أو  0,01وا ـــدول التـــالي قـــم ( )3يـــب مجيـــع عـــا وت
ا دباا ود لتها اإلمب ائية او ا ستبانة ان بعة.
جدول ( )3عا وت ا دباا العبا ات بالد جات الكلية بعد مبىف د جة العبا ة ا
الد جة الكلية لكش دو فرعي ا داو ا ستبانة
ا و الااني لعوبات
البعد الاال
البعد انول فاعلية االبعد الااني
ا توى

قم العبا ة

قم العبا ة

قم العبا ة

عا ش ا دباا
العبا ة بالد جة
قم
الكلية للبعد بعد
العبا ة
مبىف د جة
العبا ة ا البعد

فاعلية انداا
عا ش
ا دباا
العبا ة
بالد جة
الكلية
للبعد بعد
مبىف
د جة
العبا ة ا
البعد

فاعلية التوويم
عا ش
ا دباا
العبا ة
بالد جة
الكلية
للبعد بعد
مبىف
د جة
العبا ة ا
البعد

فاعلية الربا ج

عا ش ا دباا
العبا ة بالد جة
الكلية للبعد بعد
مبىف د جة العبا ة
ا البعد

1

**0,410

1 **0,641 1 *0,209 1

**0,529

2

**0,590

2 **0,416 2 *0,223 2

**0,671
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البعد انول فاعلية

االبعد الااني

ا توى

فاعلية انداا

البعد الاال

ا و الااني لعوبات
فاعلية الربا ج

فاعلية التوويم

3

**0,430

3 **0,504 3 **0,429 3

**0,621

4

**0,602

4 **0,481 4 **0,614 4

**0,344

5

**0,530

5 **0,481 5 **0,353 5

**0,426

6

*0,208

(**) دال عند ستوى0,01
(*) دال عند ستوى 0,05
 ابات العبا اتجمت مبساب ابات العبا ات باست دام عا ش ألفا بعدد عبـا ات كـش ويـا
علز مبدة وكلـك يف مبالـة مبـىف د جـة العبـا ة ـا الد جـة الكليـة للمويـا
الى دويسه العبا ة ،فوُجد أر مجيع عا وت ألفا ن عبا ة أقش ا عا ـش
ألفا العام للمحو الـى دنتمـي جليـه العبـا ة ،وهـىا يـدل علـز ابـات عبـا ات
ا ستبانة؛ ولىلك ف ر مجيع عبـا ات ا سـتبانة أوـم الابـات بد جـة عاليـة،
ويوضــا ا ــدول التــالي قــم ( )4مجيــع عــا وت الابــات لعبــا ات ا ــاو
ان بعة.
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جدول ( )4عا وت ابات ألفا()αلعبا ات املواييس املردبطة رحاو ا ستبانةو عا ش
ابات ألفا( )αلكش دو ككش
البعد الاال
البعد انول فاعلية البعد الااني
فاعلية التوويم
فاعلية انداا
ا توى

قم العبا ة

عا ش ألفا للبعد
ككش
= 0,747

عا ش للبعد
للمحو ككش
= 0,605

قم العبا ة

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

عا ش ألفا
للبعد ككش
= 0,741

فاعلية الربا ج

قم العبا ة

قم
العبا ة

عا ش
ألفا بعد
مبىف
د جة
املفردة
0,736
0,672
0,731
0,667
0,696

عا ش
ألفا بعد
مبىف
د جة
املفردة
0,604
0,604
0,513
0,401
0,558

عا ش
ألفا بعد
مبىف
د جة
املفردة
0,639
0,726
0,696
0,705
0,704

ا و الااني لعوبات

عا ش ألفا بعد
مبىف د جة
املفردة

1
2
3
4
5
6

0,666
0,622
0,636
0,724
0,698
0,724

عا ش ألفا للمحو ككش
= 0,725

نتائج الد اسة ناقشتها ودفسريهاج
بعد ا نتهاا ن تطبيـم أداة الد اسـة علـز عينـة الد اسـة النهائيـة البـالط
عددها ( )132ـا الطـوب ككـو وجنـاث و ـا أعدـاا هيئـة التـد يس ككـو
وجناث مت أليش البيانات جمب ائيا لإلجابة عا أسئلة البح .
نتائج الستال انول و ناقشته ودفسري ج
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ا د جة فاعلية عنالر بـرا ج كليـة الد اسـات التطبيويـة وخد ـة ا تمـع
جبا عة امللك في ش؟
لإلجابــة عــا هــىا الســتال مت اســت دام املتوســطات وا حنرافــات املعيا يــة
للتعرف علز د جة فاعليـة عنالـر بـرا ج كليـة الد اسـات التطبيويـة وخد ـة
ا تمــع جبا عــة امللــك في ــش وكلــك وفوــا ســتمابات أفــراد الد اســة نبعــاد
إا سات فاعلية الربا ج الاواة يف ا ستبانة.
جــدول ()5املتوســطات وا حنرافــات املعيا يــة وانواار النســبية لرتديــ
فورات البعد انول فاعلية ا توى
سلسش

1

2
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الفورات
يُسهم
دتوى
املور ات
الد اسية يف
أويم
أهداف
الربنا ج.
يوجد دواار
ب دتوى
ور ات
الربنا ج
الن رية
والتطبيوية.

املتوسط

ا حنراف
املعيا

الوار
النسيب

الد جة
الرتدي

للمتوسط

دبعا
للمحك

3,67

0,74

0,734

1

عالية

3,48

0,91

0,696

2

عالية

دوويم الربا ج املود ة يف كلية الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش يف ضوا أهدافها كما
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د .فايز با عبد العزيز الفايز  -أ .عبداللطيل با لاحل امللحم  -أ .عبداهلل با سعيد الرتكي

سلسش

الفورات

يردبط
دتوى
ور ات
الربنا ج
3
الد اسية
اجات
الطلبة
املهنية.
دُعِد ور ات
الربنا ج
الد اسية
4
الطلبة
جعدادا
هنيا.
دُنمي
ور ات
الربنا ج
ها ات
5
مبش
املشكوت
والتفكري
عند الطلبة.
املتوسط العام للبعد

املتوسط

الوار

ا حنراف
املعيا

النسيب

الد جة
الرتدي

للمتوسط

دبعا
للمحك

3,48

0,93

0,696

2

عالية

3,46

0,97

0,692

3

عالية

3,36

1

0,672

4

توسطة

3,49

عالية
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يتدا ا ا دول قم ( )5توسط د جة البعد الكلي بلـط (  )3,49وهـو
ضــما نطــاو الفئةعاليــة ،ويتدــا أيدــا أر أكاــر الفوــرات فاعليــة يف دتــوى
برا ج كلية الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش هـي الفوـرة
قم ( )1وهي (يُسهم دتوى املور ات الد اسية يف أويـم أهـداف الربنـا ج)،
إا قـد يـدل علـز العنايـة وا هتمـام يف وضـع دتـوى املوـر ات الد اسـية الـيت
أوم أهداف الربا ج يف كلية الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عـة امللـك
في ش ،وهىا يتفم جىل مبـد ـا ـع د اسـة البيـ والشـمر (2008م) الـيت
جــاات نتائمهــا توا بــة بد جــة توســطة يف دــو املوــر ات الد اســية يف كليــة
ا تمــع ،ويليهــا الفوردــار قمــي ( )2و( )3وهمــا (يوجــد دــواار ب ـ دتــوى
وــر ات الربنــا ج الن ريــة والتطبيويــة)( ،يــردبط دتــوى وــر ات الربنــا ج
الد اسية اجات الطلبة املهنية) ،و كا دفسـري مب ـول العبـا د علـز نفـس
الوار النسيب للمتوسط بأر التواار يف ا ـانب الن ـر والتطبيوـي للموـر ات
الد اسية يف كليات ا تمع يعـزا ـا مباجـات الطلبـة املهنيـة يف سـوو العمـش،
وهو ا أكددـه د اسـة ريـار وجـرادات (2010م) الـيت أشـا ت جىل أر هنـاث
عمز يف املها ات التطبيوية الواج أر تلكها خريج كلية ا تمع.
وكار أقش الفورات فاعلية يف دتوى املور ات الد اسية يف كلية الد اسـات
التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش هي الفورة قـم ( )5وهـي (دُنمـي
ور ات الربنا ج ها ات مبش املشكوت والتفكري عند الطلبة), ،مبي جاات
يف الرتدي انخري وفوا للوار النسيب للمتوسط إـا يشـري جىل أر هـى املهـا ات
قد يفعلها عدو هيئة التد يس داخـش الواعـات الد اسـية أو أنهـا ي ددـما
يف أهداف الربا ج بالكلية ،وهىا كا أر يعود للفاعلية التن يمية للطوب يف
ها دي مبش املشكوت والتفكري الناقد اليت أشا ت د اسة البي (1424هــ)
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جىل ا فاضها لدى املتد ب يف كلية ا تمع.
جدول ()6املتوسطات وا حنرافات املعيا ية وانواار النسبية لرتدي فورات البعد الااني
فاعلية انداا

سلسش
1
2

3

4

5

الفورات
دتنو أسالي وورو
التد يس يف
الربنا ج.
يتم دد ي الطلبة
عمليا علز جدوار
املها ات املهنية.
يتميز انستاك با دية
يف التد يس ود ااة
ا لم يف دعا له ع
الطلبة.
يُشمّع الطلبة علز
املشا كة ودبادل
املعا ف داخش
الواعات الد اسية.
يعمش ستولو
الكلية علز أويم
أهداف الربنا ج
بفاعلية.
املتوسط العام

الوار
ا حنراف
النسيب الرتدي
املتوسط
املعيا
للمتوسط

الد جة
دبعنا
للمحك

3,65

0,86

0,73

3

عالية

3,36

1,1

0,672

4

توسطة

3,8

0,99

0,76

2

عالية

3,85

0,95

0,77

1

عالية

3,33

1,19

0,666

5

توسطة

3,6

عالية

يتب ا ا دول قـم ( )6توسـط الد جـة الكليـة للمحـو (  )3,6وهـو
يوـــع ضـــما فئـــة ( عاليـــة) وأر أكاـــر الفوـــرات فاعليـــة يف أداا بـــرا ج كليـــة
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الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عـة امللـك في ـش هـي الفوـرة قـم ()4
وهي (يُشمع الطلبة علز املشا كة ودبادل املعـا ف داخـش الواعـات الد اسـية)
ويليها الفورة قم ( )3وهي (يتميز انستاك با دية يف التـد يس ود ااـة ا لـم
يف دعا له) ،فهـاد الفوـرد ـردبطت بفاعليـة التعا ـش ـا قبـش عدـو هيئـة
التد يس اليت دنعكس علـز الفاعليـة املطلوبـة يف أداا بـرا ج كليـة الد اسـات
التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش ،مبي أكـدت علـز هـى النتيمـة
د اســة البي ـ والشــمر (2008م) الــيت أولــت بــأر أــر الكليــة علــز
اختيــا عدــو هيئــة التــد يس الــى تــاا با ديــة واإلجيابيــة يف التعا ــش ــع
الطــوب ،وكــار أقــش الفوــرات فاعليــة يف انداا هــي الفوــرة قــم ( )5وهــي
(يعمش ستولو الكلية علز أويم أهداف الربنا ج بفاعلية ) ،مبي جاات يف
الرتدي انخري وفوا للوار النسيب للمتوسط إا قـد يشـري جىل عـدم ضـا أفـراد
الد اسة عا أداا ستولي الكلية يف أويم أهداف الـربا ج املود ـة يف الكليـة،
وهو ا يتناقض ـع نتـائج د اسـة البيـ والشـمر (2008م) ود اسـة ج ـي
وفاند ليندر (2006م) اللتار عربدا عا أداا جدا ة كلية ا تمع ب جيابية عالية.
جــدول ()7املتوســطات وا حنرافــات املعيا يــة وانواار النســبية لرتديــ
فورات البعد الاال فاعلية التوويم
سلسش

الفورات

املتوسط

ا حنراف
املعيا

الوار
النسيب

الد جة
الرتدي

للمتوسط

دبعنا
للمحك

يتم دوييم فاعلية
1

التد يس لكش ور
د اسي يف الربنا ج

3,48

0,96

0,696

1

عالية

ب فة ستمرة.
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سلسش

2

الفورات
دتنو أسالي وورو
دوويم أداا الطلبة.
دتنو

3

املتوسط

3,44

ا حنراف
املعيا
0,8

الوار
النسيب

الد جة
الرتدي

للمتوسط
0,688

دبعنا
للمحك

3

عالية

اد دوويم

الربنا ج ا عدة
جهات داخش الكلية

3,35

0,67

1

4

توسطة

وخا جها.
يُتابع ستوى أ يش
4

الطلبة يف ور ات
الربنا ج ب فة

3,47

0,94

0,694

2

عالية

دو ية.
يُحوم الربنا ج ضا
5

ا هات املستفيدة ا

3,3

0,66

0,98

5

توسطة

ا رجي .
املتوسط العام للبعد

3,41

عالية

يتدا ا ا دول قم ( )7أر توسط الكلية للمحو (  )3,41وأر أكاـر
الفوــرات فاعليــة يف دوــويم بــرا ج كليــة الد اســات التطبيويــة وخد ــة ا تمــع
جبا عة امللك في ـش هـي الفوـرة قـم ( )1وهـي (يـتم دويـيم فاعليـة التـد يس
لكش ور د اسي يف الربنا ج ب فة ستمرة) ،ويليهـا الفوـرة قـم ( )4وهـي
(يُتابع ستوى أ يش الطلبة يف ور ات الربنا ج ب فة دو يـة) ،وقـد جـاات
هاد الفورد تواليت نتيمة ا دباا دوييم فاعلية التـد يس بتح ـيش الطلبـة
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فو يتم التوويم املوضوعي لفاعلية التد يس ج ا خـول أ ـيش الطـوب،
وهىا ا أكدده د اسـة البيـ والشـمر (2008م) بالعنايـة بن ـام التوـويم يف
كلية ا تمع ا مبي وضـوعيته ومشوليتـه ،وكـار أقـش الفوـرات فاعليـة يف
دوويم برا ج كلية الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ـش هـي
الفورة قـم ( ) 5وهـي ( وـم الربنـا ج ضـا ا هـات املسـتفيدة ـا ا ـرجي )
مبي جـاات يف الرتديـ انخـري وفوـا للـوار النسـيب للمتوسـط إـا قـد يتكـد
نتيمة د اسة ريار وجرادات (2010م) بـأر العديـد ـا كليـات ا تمـع ثـنا
ا ات ليس اجة جليها يف سوو العمش.
ويوضـــا ا ـــدول قـــم ( )6توســـط املتوســـطات أو املتوســـط العـــام
ستمابات عينة البح علز فورات كش دو ا داو الد اسة.
جدول ()8لرتدي عنالر برا ج كلية الد اسات التطبيوية وخد ـة ا تمـع
جبا عة امللك في ش مبس فعاليتها
ا حنراف املعيا

ا او

املتوسط

فاعلية ا توى

3,49

0,11

فاعلية انداا

3,6

0,24

فاعلية التوويم

3,41

0,08

الد جة الكلية

3,5

0,14

ويتب ا ا دول قـم ( )8أر املتوسـط الكلـي لد جـة الفاعليـة هـو
( ) 3,41وهو يوـع ضـما نطـاو الفئـة عاليـة ،كمـا يـب أر عن ـر أداا بـرا ج
كلية الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش هو انكاـر فاعليـة
ــا ب ـ عنالــر الــربا ج املود ــة يف الكليــة ،وكلــك وفوــا ســتمابات عينــة
البح  ،مبي وُجد ار املتوسط العام لفاعليـة انداا بلـط ( ) 3,60وهـو أكـرب
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املتوســطات ،ويليــه توســط فاعليــة ا تــوى روــدا ( ،)3,49ويليــه فاعليــة
التوــويم رتوســط عــام ( ،) 3,41وهــو ــا يتعــا ض ــع نتــائج د اســة البيـ
والشمر ( 2008م) اليت أشـا ت بـأر أداا أعدـاا هيئـة التـد يس يعتـرب أبـرا
العوا ش اليت أارت سـلبا علـز سـرية الطـوب التعليميـة يف كليـة ا تمـع ،إـا
يدل علز أر ضعل فاعلية انداا ،بعكس الد اسة الالية اليت بينـت نتائمهـا
ا دفا فاعلية انداا لربا ج كليـة الد اسـات التطبيويـة وخد ـة ا تمـع جبا عـة
امللــك في ــش ،وبــالر م ــا قــرب هــى املتوســطات يف قيمهــا ج أنهــا ثاــش
مجيعهـا د جــة عاليـة ــا الفاعليـة بــى الـربا ج املود ــة يف كليـة الد اســات
التطبيوية جبا عة امللك في ش,
نتائج الستال الااني و ناقشته ودفسري ج
ا املعوقات اليت أد ا فاعلية برا ج كليـة الد اسـات التطبيويـة وخد ـة
ا تمع جبا عة امللك في ش؟
لإلجابــة عــا هــىا الســتال مت اســت دام املتوســطات وا حنرافــات املعيا يــة
للتعــرف علــز أهــم املعوقــات الــيت أــد ــا فاعليــة بــرا ج كليــة الد اســات
التطبيوية وخد ـة ا تمـع جبا عـة امللـك في ـش وكلـك وفوـا سـتمابات أفـراد
الد اسة لفورات ا و الااني املتعلم بهى املعوقات باستبانة الد اسة وا دول
قم ( )7يب نتائج هىا التحليش.
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جدول ()9دردي املعوقات اليت أد ا فاعلية الربا ج املود ة يف كلية الد اسات
التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش
الوار
ا حنراف
النسيب الرتدي
املتوسط
الفورات
سلسش
املعيا
للمتوسط
ا دفا الرسوم املالية
2
0,672 1,13 3,36
لولتحاو بربا ج
1
الكلية.
بنز الكلية ري
ناس لتد ي
6
0,628 1,16 3,14
2
الطلبة يف الربا ج
انكاد ية.
نوص اإل كانات
3
البشرية والتونية يف 0,668 1,16 3,34
3
الكلية.
املكتبة أو ركز
1
خد ات الطلبة ري 0,754 1,29 3,77
4
تامبة يف الكلية.
كارة أعداد الطلبة
امللتحو يف الربا ج
5
0,634
1,2
3,17
5
واادمبام الواعات
بهم.
ضعل ج كانات
الطلبة يف جدوار
4
0,648
0,9
3,24
6
املها ات املطلوبة يف
برا ج الكلية.
3,37
املتوسط الكلي
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الد جة
دبعنا
للمحك
توسطة

توسطة

توسطة

عالية

توسطة

توسطة
توسطة
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يتدــا ــا ا ــدول الســابم قــم ( )9أر املتوســط الكلــي ــو املعوقــات
( )3,37وهو يوع ضما نطاو الفرتة ( توسطة) وأر أعلز الفوـرات الـيت ثاـش
أهم املعوقات الـيت أـد ـا فاعليـة بـرا ج كليـة الد اسـات التطبيويـة وخد ـة
ا تمــع جبا عــة امللــك في ــش هــي الفوــرة قــم ( ،)4وهــي (املكتبــة أو ركــز
خد ات الطلبة ري تامبة بالكليـة) ،ويليهـا الفوـرة قـم ( ،)1وهـي (ا دفـا
الرســوم املاليــة لولتحــاو بــربا ج الكليــة) ،وكــار آخــر الفوــرات بالنســبة ــو
املعوقات اليت أد ا فاعلية الربا ج هي الفورة قم ( )2وهـي ( بنـز الكليـة
ري ناس لتد ي الطلبـة يف الـربا ج انكاد يـة) ،مبيـ جـاات يف الرتديـ
انخري يف املركز الساد وفوا للوار النسيب للمتوسـط ،إـا يـدل علـز الرضـا
التام نفراد الد اسة عا بنز الكلية وجتهيزادـه و رافوـه ،وهـى النتيمـة دتفـم
جىل مبد ا ع د اسة البي والشـمر (2008م) الـيت كانـت وجهـات الن ـر
فيها عا باني كلية ا تمع وجتهيزادها وخمتربادها ووسائلها التعليمية ددل علـز
ســـتوى ـــا الرضـــا املتوســـط ،ولكـــا اكتمـــال املرافـــم يف املبـــاني التعليميـــة
والتد يبيــة دعـ جاهزيتهــا لتوــديم كافــة ا ــد ات املناســبة بــدليش أر املكتبــة أو
ركز خد ات الطلبة االـت ـري تامبـة بالكليـة كمـا أمهردـه النتـائج ،وكـىلك
الفورة قم ( )5وهي (كارة أعداد الطلبـة امللـتحو يف الـربا ج واادمبـام الواعـات
بهم) ،إا قد يشـري جىل أر سـتوى جقبـال الطـوب علـز كليـة الد اسـات التطبيويـة
وخد ة ا تمع جبا عـة امللـك في ـش تـدني وا نـة بالكليـات ا ا عيـة انخـرى،
وهو ا يفسر وجهة ن ر أفراد الد اسة مبول قلة أعداد الطلبة يف الكلية.
نتائج الستال الاال و ناقشته ودفسري ج
هش دوجد فروو كات د لة جمب ائية حنو أبعاد ا و انول وا ـو الاـاني
للد اسة دُعزى جىل نو املستمي (عدو هيئة دد يس ،وال /ة)؟

جملة العلوم الرتبوية
العدد التاسع عشر شوال 1440هـ

353

لإلجابة عا هىا السـتال مت اسـت دام اختبـا (ت) لبيـار د لـة فـروو
املتوسطات نفراد الد اسة وفوان للمتىريات التاليةج
جدول ()10اختبا (ت) لد لة فروو املتوسطات او الد اسة وأبعادها
باختوف نو املستمي (عدو هيئة التد يس ،وال /ة)
داو الد اسة

ا موعة

ر

م

د.ل

قيمة

ستوى

ت

الد لة

أعداا
فاعلية

هيئة

ا توى

التد يس
الطوب

1,644 130 2,5 18,55 20

0,1

3,34 17,26 112

أعداا
ا و انول

فاعلية

هيئة

انداا

التد يس
الطوب

0,01 2,482 130 2,92 19,75 20
3,54 17,67 112

أعداا
فاعلية

هيئة

التوويم

التد يس
الطوب

ا و الااني
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عوقات
فاعلية
الربا ج

130 3,05 17,55 20

0,73

0,47

3,4 16,96 112

أعداا
هيئة

20

5,29 18,7

التد يس
الطوب

0,16 1,417 130

4,39 20,26 112
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يتـب ــا ا ــدول قــم ( )10أنــه دوجـد فــروو كات د لــة جمب ــائية عنــد
ســتوى  0,01ب ـ أعدــاا هيئــة التــد يس والطــوب يف بعــد فاعليــة انداا،
وكلك ل احل توسط د جات أعداا هيئة التـد يس مبيـ توسـط د جـادهم
أكرب ا توسط د جات الطوب علز هىا البعد ،أ ا باقي أبعـاد ا ـو انول
وا و الااني فليست هنـاث فـروو دالـة جمب ـائيا بـ الطـوب وأعدـاا هيئـة
التد يس ،ولعش هـى النتيمـة دشـري جىل ضـا أعدـاا هيئـة التـد يس عـا أداا
الكلية بشكش عام يف دأدية الدو املناا بهـا يف خد ـة ا تمـع ،وهـو ـا كهبـت
جليــه النتيمــة العا ــة الــيت خرجــت بهــا د اســة العنــز (1425هـــ) ،مبيـ ي
يوت ــر بعــد فاعليــة انداا علــز أداا أعدــاا هيئــة التــد يس فوــط ،فــبعض
عبا ات البعد دتعلم ب دا ة الكليـة و سـتوليها اـش العبـا ة قـم (( )10يعمـش
ستولو الكلية علز أويم أهداف الربنا ج بفاعلية ) ،إا يتكـد عـدم أيـزهم
حنو أدائهم.
نتائج الستال الرابع و ناقشته ودفسري ج
ا املورتمبات اليت كا أر دسهم يف دطوير برا ج كلية الد اسات التطبيوية
وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش ا وجهة ن ر أفراد الد اسة؟
لإلجابة علز هىا الستال مت ا يص فورة يف نهاية ا ستبانة لتدويا بعض
املورتمبــات الــيت كــا أر دســاعد الكليــة علــز أسـ ودطــوير براجمهــا املود ــة
وايادة فعاليتها ،مبي مت است و أهم ا أدفم عليه أفراد الد اسة يف هـى
الفورة بطريوة كيفية وأسفرت النتائج عا املورتمبات التاليةج
 .1التوافم يف املسمز ب الربنا ج املودم والشهادة املمنومبة يف الكلية علـز
أر يــتم أديــد ســمز الربنــا ج يف املتهــش (دــأهيلي ،انتوــالي ،دبلــوم) ليكــور
كلك داعما ل ول خرجيي الكلية علز الومائل اليت دناس تهودهم.
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 .2جنشــاا جملــس استشــا علــز ســتوى ا ا عــة يدــم عــددا ــا ســتولي
ا ا عة و بة ا ألحاب سوو العمش واملتميزيا ا أعداا هيئة التـد يس لتطـوير
برا ج الكلية و واا تها ع ا مبتياجات التد يبية اليت يتطلبها سوو العمش.
ات ا نتوالية يف الكلية اليت دتيا الفرلة للطلبة إلكمال
 .3ايادة الت
البكــالو يو يف الكليــات ا ا عيــة امل تلفــة بعــد د اســة ا لــس ا ستشــا
مبتياجات سوو العمش.
 .4جنشاا ركز د ة ا تمع يف الكلية يوـدم خد ادـه ميـع فئـات ا تمـع
ويعمــش بشــكش توالــش علــز جقا ــة الــدو ات الو ــرية يف مجيــع ا ــا ت
ا جتماعية ودوديم ا د ات التطوعية.
 .5الســعي ل ــول الكليــة علــز ا عتمــاد انكــاد ي ــا ابيئــة الوونيــة
للتوــويم وا عتمــاد انكــاد ي يف الــربا ج التأهيليــة وا نتواليــة بوضــع خطــة
اســرتاديمية واضــحة املعــاي ثكــا الطلبــة ــا والــلة د اســتهم يف ا ا عــات
ا لية والعاملية و فد سوو العمش بكفااات وونية تهلة.
 .6جدامبــة الفرلــة لطلبــة الكليــة للمشــا كة يف دويــيم املوــر ات الد اســية
بأســلوب علمــي وب ــفة دو يــة ودوــديم التىىيــة الراجعــة للتويــيم نســادىة
املور ات ا خول و ش عمش دوو ية.
 .7جدامبــة الفرلــة لألســادىة يف انقســام العلميــة لإلشــراف املباشــر علــز
الربا ج املود ة يف الكلية ودوو ها روضوعية.
 .8ورل برنا ج دد ييب تكا ـش نعدـاا هيئـة التـد يس يسـهم يف دطـوير
العملية التعليمية يف الكلية وجاراا خربادهم بطرو وأسالي التد يس الدياة.
 .9التعاقــد ــع الكــواد النســائية املتهلــة ــا داخــش ا ا عــة وخا جهــا
للتـد يس يف أقسـام الطالبـات إلدامبـة أكـرب قـد إكـا ـا الشـع للموــر ات
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ات امل تلفة ستيعاب الطالبات ودوليش أعدادها داخـش

الد اسية يف الت
الواعات الد اسية.
 .10دطوير ور ات اللىة اإلجنليزية يف الربا ج باستوطاب الكـواد املتهلـة
ودهيئــة عا ــش اللىــة اإلجنليزيــة للرتكيــز علــز هــا دي ا ســتما والتحــدث
ودنميتها لدى الطلبة بأسلوب عملي.
 .11العمـــش علـــز دطـــوير وأـــدي املوـــر ات الد اســـية رـــا يتوافـــم ـــع
ا جتاهات املعرفية والتطبيوية املعالرة والت لص ا التكرا والشو والرتكيـز
علز ا ان الكيفي التطبيوي لتأهيش الطلبة با ربات املهنية املناسبة.
 .12نا الطلبة املتفوق مبوافز الية دشميعية ودوديم املساعدات املالية الوا ـة
للطوب كو الاجة ا لندوو الطال بالتنسيم ع عمادة شتور الطوب.
 .13التنسيم ع ركز التوجيه واإل شاد يف عمـادة شـتور الطـوب ب قا ـة
ومبدة للتوجيه واإل شاد الطوبي يف الكليـة ودأهيـش جمموعـة ـا أعدـاا هيئـة
التد يس بالكلية للعمش فيها.
 .14دوــديم خــد ات ج شــادية تميــزة لطلبــة الكليــة خ ولــا فيمــا يتعلــم
باإل شــاد انكــاد ي ملســاعدة الطــوب املســتمديا علــز اختيــا ا ــادهم
ودووية الطلبة املتعاريا بف ول عوجية ودطوير ها ادهم الد اسية.
ا ا ملومبـف أر املورتمبـات الـيت قلـد ت ـا قبـش عينـة الد اسـة يف البهـا
دعمش علز بط الربا ج املود ة بامبتياجـات سـوو العمـش ،وهـىا تشـر علـز
أر ا ك الرئيسي لنحاف هى الربا ج والدال علز فعاليتها هو دى و سـتها
مبتياجــات التنميــة ودتفــم هــى النتيمــة ــع د اســة العتــييب( 2010م) الــيت
أشا ت جىل أر دليـش جنـال الـربا ج ا ا عيـة هـو ـدى اسـتمابتها مبتياجـات
سوو العمش ،كما ادفوت الد اسة ـع د اسـة امليمـار (  )2012الـيت أشـا ت
جىل ضرو ة جعادة الن ر يف الربا ج املود ة بشكش دو ن ران للتىريات السريعة
يف امبتياجات سوو العمش.
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ل ص النتائجج
كا دل يص نتائج الد اسة يف التاليج
 - 1بلط املتوسط الكلي لبعد فعالية ا توى ( )3,49وهو يوع ضما فئة عالية.
 - 2بلط املتوسط الكلي لبعد فاعلية انداا ( )3,6وهو يوع ضما فئة عالية.
 - 3بلــط توســط البعــد الكلــي لبعــد فاعليــة التوــويم (  )3,41وهــو يوــع
ضما فئة عالية.
 - 4بلط املتوسط الكلي لألبعاد الاواة (  )3,5وهو يوع ضما فئة عالية.
 - 5بلط املتوسط الكلي و املعوقات (  )3,37وهو يوع ضما فئة توسطة.
 - 6ا دفا فاعليـة العنايـة وا هتمـام بوضـع دتـوى املوـر ات الد اسـية
اليت أوم أهداف الربا ج املود ة يف كلية الد اسـات التطبيويـة وخد ـة ا تمـع
جبا عة امللك في ش.
- 7ددني الفاعلية التن يمية للطوب يف ها دي مبش املشكوت والـتفكري
الناقد لعـدم دفعيلـها ـا قبـش عدـو هيئـة التـد يس أو عـدم ددـمينها أهـداف
ور ات الربا ج املود ة يف الكلية.
 - 8ا دفا فاعليـة التعا ـش ـع الطـوب ـا قبـش عدـو هيئـة التـد يس
اليت دنعكس علز الفاعلية املطلوبة يف أداا برا ج الكلية.
- 9ددني فاعلية أداا ستولي الكلية يف أويم أهداف الربا ج املود ة.
- 10ا دفــا فاعليــة التوــويم املوضــوعي للتــد يس دباوــه بتح ــيش
الطلبة يف الكلية.
- 11ددني فاعلية ضا ا هات املستفيدة ـا خرجيـي الكليـة ـا وجهـة
ن ر أفراد الد اسة.
- 12دفوّو فاعلية عن ر انداا علز عن ر ا تـوى والتوـويم لـربا ج
كلية الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش.
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 - 13قرب توسطات عنالر الربا ج يف قيمها مبي أنهـا ثاـش مجيعهـا
د جـة عاليــة ـا الفاعليــة بـى الــربا ج املود ـة يف كليــة الد اسـات التطبيويــة
وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش.
 - 14دوجد فروو كات د لة جمب ائية عند ستوى الد لة ( )0,01بـ
أعداا هيئة التد يس والطوب ل احل أعداا هيئة التـد يس يف فاعليـة انداا
للربا ج املود ة يف الكلية.
 - 15دوجــد فــروو كات د لــة جمب ــائية ب ـ أعدــاا هيئ ـة التــد يس
والطوب يف فاعلية ا توى والتوويم للربا ج املود ة يف الكلية.
 - 16دوجد فروو كات د لة جمب ائية عند ستوى الد لة ( )0,01بـ
أعداا هيئة التد يس وعدوات هيئة التد يس ل احل عدوات هيئة التـد يس
يف عوقات فاعلية الربا ج.
 - 17دوجد فروو كات د لة جمب ائية ب أعداا هيئة التد يس وعدوات
هيئة التد يس يف فاعلية عنالر الربا ج الاواة (ا توى ،انداا ،التوويم).
 - 18دوجــد فــروو كات د لــة جمب ــائية ب ـ الطــوب والطالبــات يف
فاعلية عنالر الربا ج و عوقادها.
 - 19الفاعليــة التن يميــة للــربا ج املود ــة يف كليــة الد اســات التطبيويــة
وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش توا بة ب أقسام الطوب والطالبات.
 - 20ا دفـا سـتوى الرضــا العـام ــا أفـراد الد اسـة عــا بنـز الكليــة
وجتهيزاده و رافوه باستاناا املكتبة و ركز خد ات الطلبة ري املتامبة يف الكلية.

*

*

*
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التولياتج
 .1العمش علز د ميم وـر ات بـرا ج الكليـة وجاـراا دتويادهـا وأسـالي
عرضها بطرو جتعلها ناسبة لود ات الطلبة وامبتياجادهم را وم التواار بـ
ا انب التطبيوي والن ر .
 .2دــوفري بــرا ج عوجيــة دطويريــة لتطــوير هــا ات الطــوب يف املوــر ات
الد اســية كاللىــة اإلجنليزيــة واملهــا ات انخــرى اـش هــا دي مبــش املشــكوت
والتفكري الناقد.
 .3دكريم أعداا هيئة التد يس املتميزيا يف دعا لهم ع الطلبة لتعزيز هـىا
ا ان يف الاوافة التن يمية لكليـة الد اسـات التطبيويـة وخد ـة ا تمـع جبا عـة
امللك في ش.
 .4جشراث أعداا هيئة التد يس يف لنع الورا ات اإلدا ية املتعلوة بتحويم
أهــداف الــربا ج املود ــة يف كليــة الد اســات التطبيويــة وخد ــة ا تمــع جبا عــة
امللك في ش.
 .5العناية بن ام التوويم لفاعلية التد يس يف الكلية ـا مبيـ وضـوعيته
ومشوليته ليكور ن ا ا داعما ملسرية الطوب التعليمية.
 .6جدامبــة الفرلــة لطلبــة الكليــة للمشــا كة يف دويــيم أســتاك املوــر قبــش
ال ول علز النتائج ا خول البوابة ا لكرتونية للكلية.
 .7دــوفري البيئــة التعليميــة املناســبة يف أقســام الطالبــات و ــنا ا ســتوول
اإلدا وال ومبية املطلوة وامليزانية املستولة لوكيلـة أقسـام الطالبـات ملواجهـة
املعوقات اليت أد ا فاعلية الربا ج املود ة يف أقسام الطالبات يف الكلية.
 .8دـوفري املكتبـة أو ركـز خـد ات الطلبـة يف أقسـام الطـوب والطابـات يف
الكلية ودزويدها بكافة الوسائش املعينة للطلبة.
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املورتمباتج
كا ججراا الد اسات املستوبلية التاليةج
 الاجـــات اإل شـــادية لطـــوب كليـــة ا تمـــع و وا نتهـــا بالاجـــاتاإل شادية لطوب الكليات ا ا عية كات ان بع سنوات.
 املعوقات اليت دواجه أقسام الطالبات بكليات ا تمع وسبش واجهتها. -قيا ستوى ضا ا هات املستفيدة ا خرجيي ووب كليات ا تمع.

*

*

*
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املراجع:
أو نج املراجع العربيةج
البامبس  ،سا ي عبـداهلل2006(.م) ،املهـا ات املطلوبـة للوطـا ا ـا

السـعود

ودو التعليم العالي يف دوفريها د اسة يدانية ,جملة العلوم ا قت ادية واإلدا ية ,جملد 22
.24-1

(،)1

جا عة اامللك في ش (1436هـ ) ـة عـا كليـة الد سـات التطبيويـة و خد ـة ا تمـع
الرابط ا لكرتوني
https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/AppliedSciences/Pages/AboutCollege.aspx

جا عة اامللك في ش (1436هـ) شهادة كا ربدف يف ها ات دونيـة املعلو ـات الـرابط
ا لكرتوني
https://www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/AppliedSciences/Trainingprograms/Pages/cambridgeit.aspx

البيـ  ،عبــدالرنا بــا دمــد1424(.هـــ) ،دو كليــات ا تمــع يف أويــم دكــافت
الفر

التعليمية ،جملة جا عة امللك سعود ،جملة العلوم الرتبوية والد اسـات اإلسـو ية

( ،)2ج ،17

.650-593

البي  ،عبدالرنا والشمر  ،دركي2008(.م) ،وجهة ن ر ووب كليـة ا تمـع
يف مبائش يف واقع الكلية اإلدا
( ،)32ا زا انول،

وانكاد ي ،جملة كلية الرتبية جبا عة ع مشس ،العدد
.319-269

د ادكة ،أجمد دمود2013( .م) ،وائمة خمرجات التعلـيم ملتطلبـات سـوو العمـش،
وث أعداا هيئة التد يس ،كلية الرتبية ،جا عة الطائل.
الد ياوي ،سلطانة جبراهيم2012( .م) ،الكفاية الداخلية لكلية ا تمع جبا عـة ويبـة
د اسة يدانية ،جملة العلوم الرتبوية،

ر  ،4 ،ج،20

.105-31

الزياني ،نـز اشـد (2015م) .دو التوـويم الرتبـو الـىادي للـربا ج ا كاد يـة يف
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أس ا داا ا كاد ي ملتسسات التعليم العالي ودفعيش دو هـا يف أويـم اهـداف التنميـة
الشا لة يف ا تمع ،ا لة العربية لدمار ا ودة يف التعليم العـالي ،20 ،ـج ،8
.55-31
مساو  ،فاد سعود 2012 (.م) ،دوييم دو كليات ا تمـع ا الـة يف دلبيـة مباجـات
الطلبة املتفوق  ،جملة وث الرتبية النوعية ،العدد (،)24

.102- 87

الطا ي ،وفاا1421(.هـ) دـددات فعاليـة أقسـام النسـاا والـو دة رستشـفيات دينـة
الريــاضج د اســة يدانيــة ولــفية وا نــة علــز عينــة ــا انوبــاا واملســتفيدات ،ســالة
اجستري ري نشو ة ،قسم الد اسات ا جتماعية،كلية اآلداب ،جا عةامللك سعود.
عبدالميـــد ،دمـــد1988(.م).ن ـــرة أليليـــة يف دوـــويم الفاعليـــة التن يميـــة ،جملـــة
اإلدا .23 ،

.37-15

العتييب ،نري 2010(.م) دى وا ـة خمرجـات التعلـيم العـالي مبتياجـات سـوو
العمش السعود د اسات أليلية ،ا لة الرتبوية ،جا عة الكويت ،94 ،ج .24
العنز  ،فايزة الميد 1425(,هــ)،قيا فعاليـة بـرا ج كليـة الد اسـات التطبيويـة
وخد ــة ا تمــع جبا عــة امللــك ســعود يف دلبيــة امبتياجــات ا تمــع .ســالة اجســتري ــري
نشو ة ،قسم الد اسات ا جتماعية ،كلية اآلداب ،جا عة امللك سعودج الرياض.
عنايــة ،نــز فهمــي دمــود2010 (.م) .دو التويــيم الــىادي للــربا ج انكاد يــة يف
ا ا عات الفلسطينية بىزة يف أس انداا انكاد ي لدى أعداا ابيئة التد يسية ،سالة
اجستري ،كلية الرتبية ،ا ا عة اإلسو ية بىزة.
العلــو  ،خالــد امساعيــش( .)2001دوــويم بــرا ج الرتبيــة ا الــة جبا عــة ا لــيج
العربي ،ا لة الرتبوية ،61

.230 -197

راب ،هشام وومو  ،جاا الـديا ( 2005م).التوـويم يف ا ا عـة  -فهو ـه،
أهميته ،ومائفه ،دواعيه ،خ ائص التوو ا يـد ،جما دـه ،سـتوياده ،جملـة ا ـودة يف
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التعليم العالي ،1 ،ج،2

.71- 59

املالكي ،نوف ،)1422(.دى فاعلية ن مات ياض انوفال يف أويم أهدافها -
د اســة يدانيــة يف دينــة الريــاض ،ســالة اجســتري ــري نشــو ة ،قســم الد اســات
ا جتماعية ،كلية اآلداب ،جا عة امللك سعود.
فــتاد ،مبســا2014(,م) ,كليــات ا تمــع الســعودية التحــديات والتطلعــات ،جملــة
ا معية السعودية لكليات ا تمع ،العدد انول ،

.15 - 14

ـراد ،عــود وداســنة ،عمــر 2012 (.م) ،أســباب عــزوف الطلبــة عــا ا لتحــاو
بكليات ا تمع يف ان در ـا وجهـة ن ـرهم ،جملـة كليـة الرتبية،جا عـة اناهـر ،العـدد
( ،)149ا زا انول،

.257- 233

ركــز البحــوث والد اســات بــواا ة التعلــيم العــالي ،) 1430( .دعــوة للمنافســة يف
دنفيــــى شــــروعات ايــــة ،واا ة التعلــــيم العــــالي ،الريــــاض ،دــــا يخ الــــدخولج
2015/4/10م,
ريار ،ناد وجرادات ،وـاهر2010(.م) ،كليـات ا تمـع يف ان در قـرااة نوديـة،
املركز الوو لتنمية املوا د البشرية ،سلسلة نشو ات املركز ،عمارج ان در.
نتدى الرياض ا قت اد 2007(.م) ,كية لتنمية املوا د البشرية ،الىرفـة التما يـة
ال ناعية بالرياض.
امليمار ،ن و عبداهلل2012(.م) ،دطوير الربا ج التد يبية التونية لتلبيـة امبتياجـات
ســوو العمــش وملواجهــة شــكلة البطالــة يف الــدول العربيــة ،و قــة ود ــة ملــتثر دكا ــش
خمرجات التعليم ع سوو العمش يف الوطا العام وا ا

املنعود يف ان در خول الفـرتة

2012/3/28-25م.
نعمار ،عائدة عبد العزيز ،)2008(.عوقة التد ي بأداا انفراد العا ل يف اإلدا ة
الوسطز د اسة مبالة جا عة دعز ا مهو ية اليمنية ،سالة اجسـتري ـري نشـو ة ،كليـة
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دوويم الربا ج املود ة يف كلية الد اسات التطبيوية وخد ة ا تمع جبا عة امللك في ش يف ضوا أهدافها كما
يراها أعداا هيئة التد يس والطوب
د .فايز با عبد العزيز الفايز  -أ .عبداللطيل با لاحل امللحم  -أ .عبداهلل با سعيد الرتكي

. جا عة الشرو انوسط للد اسات العليا، العلوم اإلدا ية واملالية
 دوريــر شــا ش عــا كليــات،)م2002( . عبــد العزيــز، ــاا عبــد اللــيم والعنوــر
 واا ة التعلــيم،  دوريــر ــري نشــو، ركــز البحــوث والد اســات ا ســرتاديمية,ا تمــع
.العاليج الرياض
. الرياض،ات يف التعليم العالي

 دليش الت،)م2012( .واا ة التعليم العالي

 ركــز جمب ــااات، جمب ــااات التعلــيم العــالي،)م2012(.واا ة التعلــيم العــالي
. الرياض،التعليم العالي
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Evaluating the Programs Offered by the College of Applied Studies and
Community Service at King Faisal University in Light of Their Objectives as
Perceived by Faculty Members and Students
Dr. Fayez Bin Abdul-Aziz Al-Fayez
Mr. Abdullah Bin Saeed Al-Turky
Mr. Abdul-Latif Bin Saleh Al-Melhem
Department of Education Administration, College of Education, King Saud
University

Abstract:
The study aimed to evaluate the degree of effectiveness of the content,
performance and assessment dimensions of the academic programs offered by
the College of Applied Studies and Community Service, King Faisal University.
The aim was to identify the obstacles limiting the effectiveness of these
programs, and thus providing some suggestions for developing them. To fulfil
the purpose of the study, the researchers used a questionnaire to collect the data.
The randomly selected sample of the study represented 11 % of the whole
population and it consisted of 65 male and 41 female students and 14 male
faculty members, and 12 female faculty members. The study found that the
dimensions of the content, performance and assessment effectiveness had high
scores of 3.49, 4.6 and 3.41, respectively. Likewise, the mean score of all the
three evaluated dimensions was also high (M = 3.5). On the other hand, the mean
score of the dimension related the obstacles was found to be 3.37, which falls in
the middle score category.
Keywords:

education

administration;

effectiveness
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تقييم البيئة التنظيمية يف كلية الشرق العربي للدراسات العليا
مبدننة الرنا ن جهةة ظظر لبابةا

د .ناهدة نصطفى عبد الرازق
قسم اإلدارة جاإلشراف الرتبوي
كلية الشرق العربي للدراسات العليا

تقييم البيئة التنظيمية يف كلية الشرق العربي للدراسات العليا مبدننة الرنا ن
جهةة ظظر لبابةا
د .ناهدة نصطفى عبد الرازق
قسم اإلدارة جاإلشراف الرتبوي  -كلية الشرق العربي للدراسات العليا
تارنخ تقدنم البحث1437 /2 /27 :هـ

تارنخ قبول البحث1437 /6 /20 :هـ

نلخص الدراسة:
هددت الدرتسد ددتلدر ع د ل د لودق د لدربيئددتلدر نظيميددتلددخددكلي يدلتلدرش د الدرع د لل
ر تسد اتلدرع يالمبتينتلدر ياضلمنلوجهتلنظ لطال ها،لحيد لنناوردالدرتسد دتلدرعناصد لل
در اريت:لدملق سدتلدرتسد يت،لودهليئتلدر تسيسيت،لودخلتماتلدملسانتة،لوط الدر قييم،لوقتل
د ختمالدرباحثتلدملنهجلدروصف لدر ح ي د ،لوقدتللمتلإ دتددلد د بانتلليددددةلر تسد دت،لمتل
نوزيعهال ل ينتلدرتسد تلدربدار ل دتدهالل()334لطارد لوطاربدتل،لمتلدخ يداسهمل ارر يقدتل
درعشودئيتلمنل()7لأقسامل ميتلمنلي يتلدرش الدرع لر تسد اتلدرع يا،لوقتلجدا لأ د زل
ن ائجلدرتسد تلأنل()3لمنل ناص لدرتسد تلحص ال لمس وىلنقيديمل دار لوهدمل د ل
در ودر لدهليئتلدر تسيسيت،لودملق سدتلدرتسد يت،لوط الدر قييم،لأمالدرعنص لدر د لودألخريل
وهولدخلتماتلدملسانتةل قتلحصكل لمس وىلنقييملم و ط،لوأيتتلن ائجلدرتسد تلأنهل
الليوجتل والذدتلدالردتلإحصدائيتللنعدلىلملدل غريلدرندو،،لوأندهلنوجدتل د والذدتلدالردتل
إحصائيتلنعلىلمل غريلدرعم لرصاحللمنلأ ماسهمل"أيد لمدنل30ل دنت"،لولأندهلنوجدتل د وال
ذدتلدالرتلإحصائيتلنعلىلمل غريلدر خصصلرصاحللدر خصصاتلدر اريتل"دإلددسةلودإلش د ل
دررت وي"ل،ل"و ائكلونكنوروجيالدر ع يم"ل،ل"إددسةلأ مدا""ل،لوقدتلدن هداللدرتسد دتلل وضد لل
جممو تلمنلدر وصياتلذدتلدرعالقتلمبوضو،لدرتسد ت .ل
ي ماتلمف احيت:لنقييم،لدربيئتلدر نظيميت،لي يتلدرش الدرع ،لدر ياض .ل
ل
ل
ل

املقدمة:

تعد مؤسسات التعليم العالي البيئة املناسبة لتحقيـ تقـدم اممـم ت فتلـ
اجملــا ت اارــا يةن اوالــا البيئــة الــال يــتم مــل وادــا عــداد ال ــواد ن
وتزويدهم باملعا فن وامللا اتن والقد ات الال مت نلم مل املشا اة بفاعليـة
ت تنمية جمتمعلم.
ويلدف اجملتمع اجلامعي ب ل م وااته ومدواته ىل توفري بيئة ذات جـود
تزيـد مــل م اايـة قيـ الهلبــة مهـدافلمن وي ــول لـديلم الشــعو بالر ــان
وينع س على أدائلـم الد اسـي الـال يقـرتل بالقـد ات فقـه بـل لـه عا ـة
بعوامل أورى منلا اوعية وطبيعة البيئة اجلامعية (الغنبوصين .)92 :2009
والبيئـة هـي منظومــة اجتماعيـة شــاملة مت املـةن تت ــول مـل عــدد مـل العناصــر
واماظمة امساسيةن االعناصر الفيزيقيةن والعناصر املسؤولة عل تنظيم بيئـة الفـردن
والعناصر املسؤولة عل العا ات اإلاسااية (املل او ن .)308 :2013
والعا ة بني الهالـ وبيئتـه التعليميـة امـا أشـا ليلـا مـاب وبـي وفريـز
( )McRobbie and Fraser, 1993هـي عا ـة متبادلـةن تـرتبه عةموعـة مـل
املــاريات والتفــاعات القائمــة بــني الهلبــة أافســلمن وبالعمليــات واإلجــرا ات
الــال ــده فيلــان وتــرتب أاــرات ت ت ــويل ا ذــان الــال يــنع س علــى ــا
الهال ن وعلى دافعيته حنو التعلمن وعلى صيله اماادميي.
فعملية ت ي الهلبة واادماجلم مع بيئتلم التنظيمية احمليهة بلم امـا يـرى
سـيدمال ( )Seidman, 1989تعــد مــل العوامـل امساســية ت اســتمرا الهلبــة
بالد اسةن ذ المـا اااـق ـيم الهلبـة وتوجلـاتلم متناعمـة مـع ـيم وأهـداف
وتوجلات اجلامعةن ازداد اهم عنلا و عبتلم ت ا ستمرا بلان ويتف مع
هالا اا وديفو ( )Carey and Devor, 2002معتربيل أل ا الهلبة عل
البيئة اجلامعية يؤد ىل اادماج الهلبة وت يفلم مع اقافة اجلامعـةن امـا وأاـد
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أبو مسر وآورول ( )2008ت اتائج د استلم على وجود عا ة ا تباطية بـني
د جة املناخ اجلامعي ود جـات الدافعيـة لجناـازن أ أل البيئـة اجلامعيـة الـال
تقابل احتياجات الهلبةن و ق تو عاتلم تؤد ىل قيـ تـوافقلم الد اسـي
و فع مستوى دافعية اإلااز لديلمن بينما البيئة اجلامعية الال ي رهلـا الهلبـةن
وتفشل ت قي احتياجاتلم ومتهلباتلمن ستؤد ىل سو تـوافقلم اجلـامعي
والشخصـي وا جتمـاعين وتقلـل مـل دافعيـتلم حنـو اإلاـازن امـا وأشـا ت
اتــائج ااوالــد ( )2012أل هنــاب عا ــة ا تباطيــة ويــة بــني مســتوى الســعاد
لهلبة اجلامعة ود جة ما مة البيئة اجلامعية لديلم.
وباللك فإاه يتوج على اجلامعة شباع حاجات الهلبةن مل وـال تـوفري
بيئـة تنظيميـة مناســبة داولـلان ل ـي يقــوم بـدو ن أانـا مســريته التعليميـة علــى
أامل وجهن ف لما عملق اجلامعة على توفري بيئة تنظيمية مناسبةن ااادمات
ا ل رتوايــةن وا ارتاــقن و اعــات التــد يسن ووــدمات طبيــة وعاجيــةن
وم تبات وماعـ ن و اعـات ملما سـة اماشـهة الريا ـية والاقافيـة والفنيـةن
ومنح الهلبة حرية التعـبري عـل الـرأ ن وتشـةيع املما سـات الدميقراطيـة لـدى
الهلبةن وعامل أعرا هيئة التـد يس الهلبـة معاملـة ئقـةن وتـممني سـاحات
ورــرا جللوســلمن وتقــديم اإل شــاد اماــادميي دــمن وتســليل جــرا ات
بودم وتسةيللم وعريها مل التسـلياتن المـا أسـلمق ت احـة الهلبـةن
وااع س ذلك على مسـتوى سـعادتلم ت اجلامعـةن و لـل مـل مسـتوى القلـ
والعن لديلم (ااوالد ن .)145 :2012
ولقد اال التعليم امهلي العام افدات ئيستا مل وافد التعليم ت اململ ة ت
فرت طويلة أابق مل وادا أاه جز أساسي ت حراة التنميةن ام جا التعلـيم
امهلي اجلامعين و عم حدااته أاـه وجـد بـو ت ملحو،ـاتن فعمـل امحفـز
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و للتعليم العالي مل حيث جود التعليم املقدم للهلبةن و د تمسسـق اليـة
الشــرق العربــي بتــا ي 1428 /12 /28ن واظــرا ادااــة علــدها اســبيا فــإل
استهاع آ ا الهلبة ت بيئتلم التنظيمية يعـد أمـرات ـرو ياتن ود بـات مـل د وب
تقدملا و يلا.
مش لة الد اسة:
اظرا مهمية الدو الال تؤديه مؤسسات التعلـيم العـالين فقـد ،لـرت ت
اآلواة اموري جلات وهيئات عديد تعنى بالرمال واجلـود وا عتمـاد دـالن
املؤسسات التعليمية ب افـة م وااتلـا عـا ت ذلـك بيئتلـا التنظيميـة سـوا اااـق
بشــرية أو ماديــةن وتعنــى اــاللك بمهــداف املؤسســةن و ؤيتلــان و ســالتلان
ومستوى ورجييلان وأعـدت هـالن اديئـات ـوائم ععـايري ومواصـفات لتشـ ل
عةموعلا تقوميا لتلك املؤسساتن ومؤشـرا علـى مـدى تـوافر هـالن املعـايري ت
مؤسسات التعليم العالي املختلفة.
واول الية الشرق تسـعى للوصـول للةـود ن حيـث و ـعق ؤيتلـا أل
ت ــول اليــات الشــرق العربــي وذج ـات ٔؤسســات التعلــيم العــالي املتص ـ
باجلود واملو وعية وودمة اإلاسال ن وتناول أحد أهداف وعايـات ال ليـة
توفري بيئة حمفز على التعليم والتعلم (املو ع الرمسي ل لية الشرق العربي)
وااها تا مل حقيقة أل تقييم الهال للبيئة التنظيمية الال يد س بلا يؤد
ىل ا تقــا بلــالن البيئــة عــا يــتا م واحتياجــات الهلبــةن ممــا يــؤد ىل شــباع
عبــاتلم العلميــة والنفســيةن و قي ـ الر ــا عــل تعلملــمن وهــالا ت النلايــة
سيص ت صاحل البيئة التعليمية والعمليةن وااها ا مل النتيةة الـال توصـلق
دا الد اسات السابقة والال اشفق عل أهمية البيئـة التنظيميـة ت حيـا الهلبـة
التعليميــةن وعــا أل اجلامعــة حدياــة العلــد اســبيا باملقا اــة باجلامعــات اموــرى
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عدينــة الريــاضن واــول الباحاــة عرــو هيئــة تــد يس ت اليــة الشــرق العربــي
للد اسات العليان وحبس علم الباحاة يوجد د اسة تناولق آ ا الهلبـة ت
بيئة الية الشرق العربي التنظيميةن جـا ت هـالن الد اسـة سـتهاع آ ا الهلبـة ت
عناصر البيئة التنظيمية املختلفـة ت اليـة الشـرق العربـي للد اسـات العليـان وذلـك
لا تقا بلالن البيئة ت ـو مـا تسـفر عنـه الد اسـة مـل اتـائج وتوصـيات لتصـبح
أاار فاعلية وعنى عوا دها التعليمية املختلفة عا يتف و ؤية و سالة ال لية.
مل هنـا ـدد سـؤال البحـث الـرئيس ت :مـا وا ـع تقيـيم البيئـة التنظيميـة
داول الية الشرق العربـي للد اسـات العليـا عدينـة الريـاض مـل وجلـة اظـر
طابلا؟
أسئلة الد اسة:
 .1ما وا ع تقييم البيئة التنظيمية مل حيث املقر ات الد اسية ت أدا الية
الشرق العربي للد اسات العليا عدينة الرياض مل وجلة اظر طابلا؟
 .2ما وا ع تقييم البيئة التنظيمية مـل حيـث اديئـة التد يسـية ت أدا اليـة
الشرق العربي للد اسات العليا عدينة الرياض مل وجلة اظر طابلا؟
 .3ما وا ع تقييم البيئة التنظيمية مل حيث اادمات املسـااد ت أدا اليـة
الشرق العربي للد اسات العليا عدينة الرياض مل وجلة اظر طابلا؟
 .4مــا وا ــع تقيــيم البيئــة التنظيميــة مــل حيــث طــرق التقيــيم ت أدا اليــة
الشرق العربي للد اسات العليا عدينة الرياض مل وجلة اظر طابلا؟
 .5هـل يوجـد فـروق ذات د لـة اإلحصـائية عنـد مسـتوى الد لـة ( ≤ α
 )0.05تعزى ملتغريات النوعن العمرن التخصص؟
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أهمية الد اسة:
ترجع أهمية الد اسة ىل ما يلي:
 .1حماولة الد اسة تقصي آ ا طلبة الية الشرق العربي ت البيئة التنظيمية
الال تقدملا دم ال ليةن مالـم هـم أافسـلم مـل ميالـول العنصـر امساسـي ت
هالن البيئةن وهم صل العملية التعليمية برمتلا.
 .2تعــد هــالن الد اســة مــل ــمل اجللــود املســتمر واملبالولــة لــتلمس
احتياجات الهلبة مل بيئتلم ت ال لية لرمال فاعليتلا و قي أهدافلا.
 .3يؤمــل أل تقــدم اتــائج وتوصــيات الد اســة معلومــات مفيــد لصــااعي
القرا والقائمني على البيئة التنظيمية ت الية الشرق العربي للد اسات العليـان
ل ي يـتم تلمـس مـواطل القـو للمحافظـة عليلـا وتعزيزهـان وتلمـس مـواطل
الرع ملعاجلتلا وتقويتلا.
 .4تساهم الد اسة ت التعـرف علـى مـدى مائمـة البيئـة التنظيميـة ل ليـة
الشــرق العربــي للد اســات العليــا لهابلــان ممــا ــد يســلم ت دعــم ال ليــة
وتوجلاتلا حنو التهوير والتحسني للوصول بلا ملتهلبات اجلود .
أهداف الد اسة:
 .1التعــرف علــى وا ــع البيئــة التنظيميــة مــل حيــث املقــر ات الد اســيةن
واديئة التد يسيةن واادمات املسااد ن وطرق التقييمن على أدا الية الشرق
العربي للد اسات العليا عدينة الرياض مل وجلة اظر طابلا.
 .2التعرف على الفروق ذات الد لة اإلحصائية عند مستوى الد لـة ( α
 )≤ 0.05الال تعزى ملتغريات النوعن العمرن التخصص.
حدود الد اسة:
 .1اادود املو ـوعية :ا تصـرت الد اسـة علـى معرفـة مسـتويات البيئـة
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التنظيمية داوـل اليـة الشـرق العربـي للد اسـات العليـا عدينـة الريـاض والـال
ددت بالعناصر التالية( :املقر ات الد اسيةن واديئة التد يسـيةن وااـدمات
املسااد ن وطرق التقييم).
 .2اادود البشـرية :ا تصـرت الد اسـة علـى طلبـة اليـة الشـرق العربـي
للد اسات العليا ت مدينة الرياض.
 .3اادود امل ااية :الية الشرق العربي للد اسات العليـا عدينـة الريـاض
والــال ــددت ــمل ( )7ختصصــات ت الد اســات العليــا وهــي( :اإلدا
واإلشراف الرتبو ن القـااول ااـا ن القـااول العـامن دا امعمـالن تربيـة
واصةن ياض امطفالن وسائل وت نولوجيا التعليم).
 .4ااــدود الزماايــة :مت تهبيـ أدا الد اســة ت الفصــل امول مــل العــام
الد اسي 1436 /1435ن.
مصهلحات الد اسة:
 التقييم:
اصــهاحات :عمليــة منظمــة تنــتج عنلــا معلومــات تفيــد ت صــدا أح ــام
على يمة امشيا أو امشـخا أو املو ـوعات أو امف ـا واختـاذ القـرا ات
العملية (ااولين .)52 :2009
ومي ل تعريفلا جرائيا بمالا :التقديرات الـال يصـد ها طلبـة اليـة الشـرق
العربي للد اسات العليا على بيئتلم التنظيميةن مل أجل الوصـول ىل ـرا ات
واتائج تساعد املسؤولني وأصحاب القرا ت ال لية على تلمـس مـواطل القـو
وتعزيزهان ومواطل الرع ومعاجلتلا.
 البيئة التنظيمية:
اصهاحات :ال ما حييه بالهال مـل م ااـات ماديـة أو بشـريةن ويتـمار
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بلا طوال د استه سلبات أو جيابات (الشدوحن .)285 :2012
ويعرفلا أبو مسر وآورول ( )2008بمالا اجلو العام الـال حيـيه بالهلبـة
ومالــه مــل عا ــة بــامار ت شخصــياتلم والــال يتماــل باملنــاهجن وأســالي
التد يسن واإلدا والعا ـات بـني الهلبـة واملد سـنين وبـني الهلبـة أافسـلم
واملراف ـ وااــدمات وامبنيــةن وجممــوع النشــاطات العلميــة وامدبيــة والفنيــة
والريا ية والرتفيلية الال يوفرها اجلو اجلامعي العام .
ومي ل تعريفلا جرائيا بمالا :مجيـع مـا حيـيه بهلبـة اليـة الشـرق العربـي
للد اسات العليا مـل م ااـاتن وتـؤار ت شخصـيتلم و صـيللمن والـال مت
ديـــدها ت العناصـــر التاليــــة :املقـــر ات الد اســــيةن واديئـــة التد يســــيةن
واادمات املسااد ن وطرق التقييم.
اإلطا النظر :
أو  :البيئة التنظيمية:
تراز هيئات ا عتماد واجلود مـل ـمل اهتماماتلـا علـى البيئـة التنظيميـة
للةامعــةن ومــدى تــوفر م وااتلــا ت مؤسســات التعلــيم العــالين و بــه ذلــك
عستوى ا جلـود وا عتمـاد لتلـك املؤسسـةن بلـدف تـوفري بيئـة تنظيميـة جاذبـة
للهلبة اجلامعينين وتعمل على تنمية شخصياتلم تنمية شاملة جبميع جواابلان
وتهوير د اتلم وملا اتلمن وبالتالي العمل على تهوير وودمة اجملتمع.
و تقــوم هــالن اديئــات بو ــع معــايري وأســس لاعتمــاد واجلــود واصــة
عؤسســات التعلــيم العــالين ومــل حمــاو ا عتمــاد التنظــيم اإلدا واملــالين
والبيئـــة واملبـــااي واملرافـ ـ اماادمييـــةن واحملتـــربات والتةليـــزاتن والوســـائل
التعليميةن وامل تبةن والقبول والتسةيلن باإل افة ىل ال فايـاتن وامللـا ات
املعرفيةن والف ريةن وامللنيةن واإلاسااية الال يتمتع بلا عرو هيئة التد يس.
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وتعد البيئة التنظيميـة عقوماتلـا وم وااتلـا مـل عناصـر بشـرية وماديـة مـل
أهـــم املو ـــوعات الرئيســـة املتعلقـــة ب فـــا اجلامعـــة الداوليـــة وجبودتلـــا
واعتمادهان وأشا ( )Johnson, 1982أل البيئـة التنظيميـة تـؤار تـماريا مباشـرا
علـــى الهالــ ن وت د تـــه علـــى اـــاز ملامـــه وواجباتـــهن وذاـــر العســـاف
( )2007أل أهميــة البيئــة التنظيميــة ت مــل ت تماريهــا علــى اذاهــات الهلبــةن
وســـلواياتلمن ود جـــة دافعيـــتلم لجناـــاز والعهـــا ن والتوافـ ـ الشخصـــي
وا جتماعين وأشا الغنبو ي ( )92 : 2009أاـه المـا اسـتهاعق اجلامعـة
تــوفري بيئــة تنظيميــة تســلم ت ــا الهلبــةن وتزيــد مــل شــعو هم ت قي ـ
طموحاتلمن سيؤد ذلك ىل ا تفاع مستويات عملية الـتعلمن وزيـاد الـروح
املعنوية لديلمن واإلحساس جبود اايا اماادميية.
وستتهرق الباحاة لشي مل التفصيل لتلك امل واات والعناصر اما يلي:
أ) العناصر املادية :ويقصد بلا املراف واادمات املسااد للبيئة التعليمية
مــل ذليــزات ومــوا د ماليــة املتــوفر باجلامعــةن الــال تســلم ت اــاح العمليــة
التعليمية التعلمية (ااوالد ن )144 :2012ن وهـي التسـليات واإلم ااـات
العلمية املتاحة للهلبة وأعرا هيئة التد يس مال املبااي الد اسـيةن واممـاال
املخصصــة لشاشــهة الهابيــة والرتفيليــةن وامل تبــةن وال افترييــان والوحــد
الهبيــةن واملختــربات ا ل رتوايــة والعلميــة والفنيــةن واملــراحيا الصــحيةن
وأمــاال جلــوس الهلبــة ت أو ــات فــراعلمن ووســائل ت نولوجيــةن و واعــد
بيااـــاتن و اعـــات ارتاـــقن ومنشـــو ات وصـــح وجمـــاتن واملهـــاعمن
وموا السيا اتن ودو ات امليان (ااسبالن .)2001
ولقد أشا ارين  Nair ( (2004ىل أهمية ا تقا بنوعية املبـااي الد اسـية
لتماريها املباشـر ت تعلـيم الهـابن وتـربيتلمن وتهـوير ـد اتلم علـى ودمـة
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اجملتمــعن فاجلامعــات الــال تلــتم بتصــميم مباايلــان وتنفيــالهان وذليزهــا عــا
يتواا مـع احتياجـات العصـرن عالبـات مـا تصـبح بيئـتلم أااـر ااحـاتن وجـالبات
للهلبةن وخترج أجيا ت ذات افا عالية ت ودمة اجملتمـع ومواجلـة التحـديات
املعاصر ن وأو ح الرشيد ( )56 :2000أاه مل الررو أل يلتم القائمول
بالشمل التعليمي مل وال سم سياسـة وا ـحة ت جمـال املبـااي والتةليـزات
الرتبويــة بالتنســي مــع الــوزا ات واديئــات اموــرى امــا جيـ علــى القــائمني
بالشمل التعليمـي سـم سياسـات وا ـحة املعـا ختـص تهـوير املبـااي لت ـول
مناسبة للعملية التعليمية والرتبوية.
امـــا أل اتســـاع القاعـــات داوـــل املبـــااي الد اســـيةن وعـــدم ااتظا،لـــا
بــالهابن وجــود اإل ــا والتلويــةن واســتيفائلا للشــروع العامــة لســامة
مستخدميلان باإل افة لوجـود فتـربات ومعامـل عواصـفات جيـد ن يعـد مـل
املقومات اجلاذبة للبيئة التعليمية (الشدوحن .)286 :2012
وتعـد التةليـزات عنصـرا أساسـيا عنــى عنـه للعمليـة التعليميـة اجليــد ن
الــال يعــد شــرطا أساســيا ت قي ـ امهــداف الرتبويــة والتعليميــة (معــا ف
وملا ات) بش ل مت امل وفعال (الب رن .)102 :2006
اما أل املناهج واملقر ات الد اسية هي القل النابا للعملية التد يسـيةن
الال تاج مسالي تد يس اد على ت ويل ذهنيـة عقليـة مراـة ـاد علـى
مجع املعلومات مل مصاد ها املختلفة (ااوالد ن .)145 :2012
وأشا التود ( )80 :2004أل استخدام التقنيات اادياـة واحملوسـبة ت
التعلــيم اجلــامعي يــوفر بيئــة تنظيميــة عنيــة ومتعــدد املصــاد ن ويشــةع علــى
التواصــل بــني أطــراف املنظومــة التنظيميــةن ويســلم ت عــداد جيــل ــاد علــى
التعامل مع التقنية.
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وللم تبة اجلامعية دو ها الال تزداد أهميته مع البحث العلمين حيـث ل
املخـزول الـال ترــمه امل تبـة بــني جنباتلـا مـل ال تـ ن والصـو والنشــراتن
واارائهن وامفامن والصو العلمية عري املتحراةن والتسـةيات املسـموعة
واملرئية جيعل منلـا انـزتا ل ـل مـل الهالـ وعرـو هيئـة التـد يس (العةمـين
.)72 :2014
وللمعامل دو تا با زتا ت فيز الهلبة علـى ا اتشـاف واإلبـداع حيـث يـتم
مل وادـا دمـج امللـا ات العمليـة والتةـا ب التهبيقيـة ت عملـيال التـد يس
والتقويم وهي االلك تـوفر الرعايـة املناسـبة لشاشـهة الهابيـة ت جمـال جـرا
التةا ب الداعمة للمنلج و امـة املعـا ض العلميـة داوـل املد سـة ووا جلـا
(طوجبي .)2007
ويلــدف التقـويم ىل تنميــة الــتف ري وتو،يـ املعرفــة وتنميــة القــد علــى
التعلم الالاتي املستمرن لالا بد مل التبدل والتحـول ت اوتيـا وسـائل تقـويم
ـافية ماــل امتحــال ال تــاب املفتـوحن و عــداد التقــا ير والبحــوه الفصــليةن
وماحظة امدا وعريها (الشدوحن .)286 :2012
ب) امل واات البشرية :و د سمتلا الباحاة ىل عد حماو هي:
 .1اإلدا اجلامعية :واملمالة بـرئيس اجلامعـة ومسـاعديهن ومستشـا يهن
والعمدا ن و ؤسا ام سـامن واإلدا ات املسـااد ن واجملـالس املختلفـةن وهـم
مجيعا م لفول بإدا اجلامعةن و قي أهدافلان والر ي بلـا وتنميتلـا (د ن
.)2002
 .2اديئة التد يسية :وهم الفئة الال يقـع علـى عاتقلـا التـد يسن والبحـث
العلمــين وودمــة اجملتمــعن وعلــيلم متابعــة املســتةدات العلميــة ت جمــا تلمن
وتزويد الهلبة باملعا ف والعلومن وا عتنا بتش يل الـوعي لـديلم عامـح الاقافـة
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العامةن والعمل والتواصل معلم (ااهيـ ن )2001ن ويتحـدد مسـتوى اجلامعـة
عستوى افـا وعلـم ووـرب عرـو هيئـة التـد يس لـديلان باعتبـا ن أهـم عناصـر
النظـام التعليمــين فلــو املعلــم واملربــي واملوجــه والباحــثن امــا أل اوعيــة التعلــيم
الــال تقدمــه اجلامعــات يعتمــد ىل حــد اــبري علــى صــفاتن وافايــاتن وملــا
أعرا هيئة التد يس فيلا (ااوالد ن )145 :2012ن ويرى أبو حه وصـادق
( )1983أل العا ـات ا جتماعيــة بـني الهلبــة وأعرــا هيئـة التــد يسن والهلبــة
بعرلم مع بعا تؤار تماريا ابريا ت اواتج التعلم.
وتعد التنمية امللنية معرا هيئة التد يس بلدف سني امدا مهلبا ملحـا
لدى مؤسسات التعليم العـالي الـال تسـعى لتةويـد فرجاتلـا عـا يتناسـ مـع
ا ذاهات الرتبوية اادياةن واصة أانا ت عصر يتسم بالتغيري السـريع والتقـدم
العلمي والتقين (الشدوحن .)287 :2012
 .3الهال  :هو احملو امساس ت البيئة اجلامعيةن ذ يسعى اظام التعلـيم
ىل حداه تغيري وتهـوير ت معلوماتـهن وسـلواهن واذاهاتـهن وتنميـة د اتـه
على امصالة وا بت ا والـتعلم الـالاتين وهـو أسـاس التنميـة والتعزيـز الـال
جي أل توجه له جلود اافة العناصـر اموـرىن ولـالا جيـ أل ت ـول العا ـة
ائمــة علــى ا حــرتام والتقــدير بــني الهلبــة أافســلمن والهلبــة وأعرــا اديئــة
التد يســـيةن والهلبـــة واإلدا اجلامعيـــة (مســـاعد ن )268 :2014ن وتعـــد
العا ــة بــني الهال ـ وبيئتــه اجلامعيــة عا ــة متبادلــة حيــث اشــفق د اســة
( )Santiboon, 2006بوجــود عا ــة جيابيــة ويــة بــني البيئــة اجلامعيــة وبــني
التحصيل الد اسي للهال .
ااايا :الية الشرق العربي للد اسات العليا:
صد ت موافقة معالي وزير التعليم العالي الداتو والد بل حممد العنقر
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خبهابه م  ٦٤٤٧٤وتا ي 1428 /12 /28ن على تمسـيس اليـة الفيصـل
للد اسات العليـا وهـي اآلل اليـة الشـرق العربـي للد اسـات العليـا بعـدد مـل
برامج املاجستري ت ختصصات تهبيقية و دا ية متعدد ناما واف معاليه خبهابـه
ــم  ٦٤٤٧٣وتــا ي ٢٨/١٢/١٤٢٨هــــ علــى تمســيس اليــة الفيصــل
للد اســات التهبيقيـــة بعــدد مـــل بــرامج الب ـــالو يوس ت ختصصــات دا يـــة
وتهبيقية متعدد (املو ع الرمسي  -الية الشرق العربي)
تقع الية الشرق العربـي للد اسـات العليـا علـى طريـ امللـك فلـدن حـي
القريوال عدينة الريـاض( )13544عاصـمة اململ ـة العربيـة السـعوديةن وتبلـ
مساحة ام ض املقام عليلا مبنى الية الشـرق العربـي للد اسـات للعليـا ()18
أل مرت مربعن ت حني تبل مساحة مبنـى ال ليـة ( )14ألـ مـرت مربـع .وهـو
عبا عل مبنى لقسم الهاب وآور لقسم الهالبـاتن ويت ـول املبنـى مـل 66
اعة حما رات عساحة مجالية ( )5554مـرتات مربعـاتن وعـدد ( )2اعـة مـؤمترات
ومناسباتن ومعمـل للحاسـ اآللـين و اعـة حم مـة صـو ية لهـاب وطالبـات
سم القااولن باإل افة ىل ( )93م ت معرا هيئة التد يسن و( )31م تـ
معرا اديئة اإلدا يةن باإل افة مل تبة للهابن وأورى للهالبات.
و د شلدت ال لية تهو ات ابريات منال اشمتلا حتى اآلل ت مجيـع القهاعـات
اماادمييــة والبحايــة واادميــةن امــا شــلدت ال ليــة ازديــاد متســا ع ت أعــداد
الهلبة امللتحقني بلا مل ( )28طال وطالبة ت الفصل الاـااي 1431/1430ن
ىل  1398طالـ ـ ت الفصـــل الد اســـي الاـــااي 1436/1435نن أمـــا عـــدد
اارجيني حتى الاية 1436 /1435ن هو  258طالبا وطالبة.
و د استقهبق الية الشرق العربي للد اسات العليا خنبة متميز مل أعرا
هيئة التـد يس واملـو،فنين حيـث بلـ عـدد أعرـا هيئـة التـد يس املتعا ـديل
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بنظــام الــدوام ال امــل ت أول العــام الد اســي 1437/36هـــ ( )54عرــو هيئــة
تد يس ت فتل اجملا تن اما بل عدد أعرا اديئة اإلدا ية ( )40مو. ،
وأاشمت ال لية ت عام 1431ن م ت اجلود وا عتماد اماادميين اـم مت
تغيري املسمى ىل وحد مال اجلود وا عتماد اماادميي عوج ـرا عميـد
ال ليـــة ـــم  56لعـــام 1437/36ن بتـــا ي 1437/11/9نن و ـــد ســـعق
الوحــد ىل قي ـ اجلــود الشــاملة ت مجيــع املما ســات التعليميــة والبحايــة
واإلدا يـــة ت ال ليـــةن باإل ـــافة ىل ا ســـتخدام امماـــل جلميـــع اإلم ااـــات
واملوا د املتاحة للنلوض باملستوى التعليمي والبحاـي عشـا اة مجيـع منسـوبي
ال ليــةل لتحقيــ متهلبــات ســوق العمــلن وفــ معــايري اجلــود وا عتمــاد
اماــادميي باململ ــة (تقريــر الد اســة الالاتيــة ل ليــة الشــرق العربــي للد اســات
العليان .)1436
ؤية الية الشرق العربي للد اسات العليا:
أل ت ول جامعة للد اسات العليا تقدم وذجا تعليميا وحبايا وودميا حمققا
ملعايري اجلود .
سالة ال لية:
تعد ال لية وريج د اسات عليا ـاد ا علـى تلبيـة احتياجـات سـوق العمـل
مل وال بيئة أاادميية حمفز ن وتعمل على تهبي اتـائج البحـوهن وتسـلم ت
اشر الوعي الاقات للمةتمعن وفقا ملعايري اجلود ن والروابه اموا ية.
يم ال لية:
 اإللتزام بالقيـم العقدية واموا ية للشريعة اإلسامية.
 اإلستفاد القصوى مل الو ق.
 تقال امدا .
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 اارية الف رية ت العمل اماادميي.
 الشفافية.
 حرتام الرأ املخال .
عايات وأهداف ال لية:
 احملافظة على تعليم متميزن ومواابة التهويرن والتحسني املستمر.
 توفري بيئة حمفز على التعليم والتعلم.
 زياد القد ات البحاية لل لية وتعظيم الفائد منلا.
 يام ال لية بتقديم ودمة جمتمعية منتةة وفعالة.
 تهوير الية الشرق العربي للد اسات العليا ىل اليات الشـرق العربـي
للد اسات العليا.
الربامج الد اسية ت ال لية:
 ماجستري دا امعمال
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املاجستري التنفيال ت دا امعمال
ماجستري العلوم ت احملاسبة
املاجستري امللين ت احملاسبة
ماجستري علوم اااس
ماجستري تهبيقات اااس و دا النظم
ماجستري وسائل وت نولوجيا التعليم
ماجستري الرتبية اااصة
ماجستري اإلدا واإلشراف الرتبو
ماجستري ياض امطفال
املاجستري ت القااول
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املاجستري ت القااول ااا

(املو ع الرمسين الية الشرق العربي)

الد اسات السابقة:
امق الباحاة برتتي الد اسات السابقة تصاعديات مل ام ـدم ىل امحـده
اما يلي:
الد اسات العربية:
 .1د اسة ال لحوت (  )2005هدفق ىل بيال أار البيئـة التعليميـة علـى
امدا ا اادميي لهلبة اجلامعة اإلسامية ت عز ن و ـد ت واـق عينـة الد اسـة
مل طاب سم ادندسة املعما ية ت اجلامعةن و د استخدم الباحث ا سـتبااة
جلمــع املعلومــاتن واشــتملق علــى احملــاو التاليــة :البيئــة ااا جيــةن والبيئــة
الداوليةن ومشاال الهاب الالاتيةن وأسفرت الد اسـة عـل عـدد مـل النتـائج
أبرزها :أل اخنفـاض املسـتوى التحصـيلي للهـاب يرجـع ت عالبيتـه ىل البيئـة
التعليمية سوا البيئة ااا جية أو الداوليةن باإل افة ىل البيئـة الالاتيـة اااصـة
بالهال ن اما أفادت الد اسة أل العمـل علـى تهـوير البيئـة التعليميـة لهـاب
اجلامعة يعمل على الر ي عستوياتلم العلمية.
 .2د اســة أبــو مســر وآوــرول (  )2008هــدفق للتعــرف علــى املنــاخ
اجلامعي ت جامعات الرفة الغربيـة ت فلسـهني وعا تـه بدافعيـة اإلاـاز لـدى
طابلان وت واق عينـة الد اسـة مـل ( )642طالبـات وطالبـة بنسـبة  %19.7مـل
جمتمع الد اسةن مت اوتيا ها بالهريقة العشوائيةن واستخدم الباحاول ا ستبااة
والــال ترــمنق أ بعــة أبعــاد هــي البعــد اماــادميين والبعــد اإلدا ن والبعــد
ا جتماعين والبعد اادمين وتوصلق الد اسة ىل عدد مل النتـائج أهملـا:
أل د جة املناخ اجلامعي ت جامعات الرفة الغربيـة ت فلسـهني ود جـة دافعيـة
اإلااز لدى طلبتلا اااـق متوسـهة ن وأاـه يوجـد فـروق تعـزى ملـتغري
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اجلنس وال ليةن اما أ،لرت الد اسة وجود عا ة ا تباطية دالة حصـائيا بـني
املناخ اجلامعي ود جة دافعية اإلااز.
 .3د اسة القرا ( )2007هدفق ىل تعـرف العا ـة بـني د جـة ت يـ
الهلبة العماايني ت اجلامعات ام داية و صيللم اماادميين و د ت واق عينة
الد اسة مل ( )238طالبا عماايا يد سـول ت اـاه جامعـات أ دايـةن و ـد مت
استخدام ا سـتبااة اـمدا للد اسـةن حيـث جـا ت أبـرز اتـائج الد اسـة أاـه
توجد فروق ذات د لة حصائية تعزى ىل متغري اجلنس أو الرباامج الد اسـين أو
الف ـوا ق ا جتماعيــةن وأل هنــاب فــروق ذات د لــة حصــائية بــني طــاب الســنة
الاالاة مع بقية السنواتن وبني اجلامعات الـااه ولصـاحل اجلامعـة ام دايـةن وأاـه
يوجد فروق ذات د لة حصائية بني الت ي الاقات والتحصيل.
 .4د اســة الغنبوصــي ( )2009هــدفق ىل التعــرف علــى جــود املنــاخ
اجلامعي ببعا اليات جامعة السلهال ابوس مل وجلـة اظـر طابلـان ولقـد
استخدم الباحث املنلج الوصفين وا ستبااة امدا للد اسةن حيـث بلـ عـدد
أفــراد عينــة الد اســة ( )268طالـ وطالبــةن ولقــد جــا ت اتــائج الد اســة أل
تقــدير الهلبــة ملســتوى جــود املنــاخ اجلــامعي جــا عســتوى متوســه لشبعــاد
الاااةن وأل الهلبة ا ول عل مستوى جود املنـاخ اجلـامعي بد جـة مرتفعـة
واااصة بالبعد ا جتماعين وت البعد اماـادميي اااـق د جـة ـا الهـاب
مرتفعةن وفيما يتعل بالبعد التنظيمي اال ا طلبة اجلامعة بد جـة مرتفعـةن
اما وأ،لرت الد اسة أل الهلبة عري ا ني عـل أسـالي تقـويم أعرـا هيئـة
التد يسن وأالم عري ا ني عل مستوى اهتمام اجلامعة عش اتلم والتعـرف
عليلا بش ل دو ن وأل هناب فروق تعزى ملـتغري النـوع لصـاحل فئـة الـالاو ن
والفئة العمرية لصاحل الفئة العمرية  26سنة فماار.
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 .5د اسة ااولي ( )2009هـدفق ىل تقـويم جـود البيئـة اجلامعيـة مـل
وجلة اظر اارجيني ت اجلامعة اإلسامية بغز ن ومت اسـتخدام املـنلج الوصـفي
التحليلــين ووزعــق امدا وهــي عبــا عــل بها ــة وــريج مقننــة علــى عينــة
الد اســـة والبـــال عـــددها ( )858طالبـــا وطالبـــةن و ـــد أ،لـــرت النتـــائج أل
تقـديرات أفــراد عينــة الد اسـة متوســهة بشـ ل عـام خبصــو ااــدمات الــال
تقدملا ال افترييان واادائ ن وم تبة الهال ن واملاع ن وأما الفقرات الال
جــا ت أ ــل مــل املتوســه واملتعلقــة بعــدد أجلــز اااســوبن واإلعــا مــل
امل تبةن واملشا اة ت اماديـة الهابيـةن وأل هنـاب فـروق تعـزى ملـتغري اجلـنس
لصاحل الهابن وملتغري ا وتصا اماادميي لصاحل ال ليات الشرعية.
 .6د اسة ااوالد ( )2012هدفق للتعرف على مستوى السـعاد لـدى
طلبة الية العلوم الرتبوية ت جامعة آل البيق بام دل وعا تـه بد جـة ما مـة
البيئــة اجلامعيـــةن و ـــد مت اســـتخدام أداتـــني للد اســـة اموىل لقيـــاس مســـتوى
الســعاد ن والااايــة لقيــاس د جــة ما مــة البيئــة اجلامعيــةن و ــد طبقــق أداتــي
الد اسة على ( )270طالبـا وطالبـة اوـتريوا بالهريقـة العشـوائيةن وأو ـحق
النتائج أل مستوى السعاد وما مة البيئة اجلامعية اااتا بش ل عام متوسهنين
اما أ،لرت النتائج وجود عا ـة ا تباطيـة ويـة بـني مسـتوى السـعاد ود جـة
ما مــة البيئــة اجلامعيــةن وأاــه يوجــد فــروق ذات د لــة حصــائية تعــزى ملــتغري
اجلنس لصاحل اإلااهن ومستوى الد اسة لصاحل طلبة السنة اموىل.
 .7د اســة الشــدوح(  )2012هــدفق للتعــرف علــى ــا طلبــة جامعــة
جرش عل البيئة اجلامعية املتوافر فيلا مل اـاه جمـا ت وهـي عرـو هيئـة
التــد يسن وامل تبــةن والقبــول والتســةيلن واســتخدمق الد اســة ا ســتبااة
امدا للد اسـةن وبلغـق عينـة الد اسـة ( )150طالبـا وطالبـةن مـوزعني علـى
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ال ليات اإلاسـااية والعلميـةن وجـا ت اتـائج الد اسـة أل جمـال امل تبـة جـا
باملرتبــة اموىل بد جــة ــا متوســهةن وت املرتبــة الااايــة جمــال عرــو هيئــة
التد يس بد جة ا متوسهةن وت املرتبـة الاالاـة جمـال القبـول والتسـةيل
بد جــة ــا ليلــةن امــا أ،لــرت الد اســة عــدم وجــود فــروق ذات د لــة
حصائية تعزى ملتغري اجلنس على امدا ا لن وأاه يوجـد فـروق تعـزى ملـتغري
ال لية ( اساايةن علمية) لصاحل اإلاسااية.
 .8د اسة القرا ووليفات ( )2013هـدفق لتقصـي د جـة ـا طلبـة
جامعة مؤتة عل اادمات اجلامعية مل وجلة اظرهمن و د مت اسـتخدام املـنلج
الوصفي التحليلين و د مت استخدام استبااة وزعق علـى عينـة بلغـق ()449
طالبا وطالبةن و د أ،لرت اتائج الد اسة أل د جة ا طلبة جامعة مؤتة عل
اادمات اجلامعية جا ت متوسهةن وأل تـوفري ااـدمات واملرافـ والنشـاطات
الال متس حيـا الهالـ ن اجلامعيـة تـؤد ىل فـع ـا الهلبـة عـل ااـدمات
اجلامعية ن امـا اشـفق النتـائج عـل وجـود فـروق ذات د لـة حصـائية تعـزى
ملــتغري ال ليــة ولصــاحل ال ليــات اإلاســاايةن وأاــه يوجــد فــروق ذات د لــة
حصائية تعزى ملتغري اجلنس.
الد اسات امجنبية:
 .9د اسة هـا مولن( Harmon ) 1999 .هـدفق للتعـرف علـى مـدى
ا الهلبة ممل هم دول سل  25عامات باملقا اة مع مل هم أارب سنات ت جامعـة
ويلمنغتـــول ( )Wilminigtonت و يـــة دا ويـــر ( )Delawareت الو يـــات
املتحد ا مري يةن على عينة واملا ( )609طال وطالبة دول سل  25عامـا
و ( )1129أاــرب ســناتن و ــد جــا ت اتــائج الد اســة أل اجملمــوعتني أشــا تا أل
العوامل اماار أهميـة والـال تـؤد ىل الر ـا هـي الـربامج اماادمييـة واوعيـة
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التــد يس وتــوفر أعرــا هيئــة تــد يس أافــا ن وحمتــوى املســاق الد اســين
وا هتمــام بالهال ـ ن والســامة واممــل ت ااــرم اجلــامعين وصــيااة ااــرم
اجلامعين ومسـاعد اإلدا يـنين وا هتمـام مـل بـل أعرـا هيئـة التـد يسن
وأعداد الهلبة ت الشعبة الصـفيةن واتفقـق اجملمـوعتني علـى عـدم الر ـا عـل
موا السيا ات واادمات امل تبية وتوافر أجلز اااس .
 .10د اسة ()Office of Illustrational Research and Planning, 2003
ــام بلــا مراــز امحبــاه والتخهــيه ت جامعــة ( )Rowanت و يــة ايوجريســي
بالو يات املتحد اممري ية على عينة عشوائية مؤلفة مل ( )111شعبةن و ـد
مت اســـتخدام أدا ـــا الهلبـــةن ترـــمنق :فعاليـــة التـــد يسن وااـــدمات
اجلامعيــةن واإل شــاد اماــادميين واملنــاخ اجلــامعين وفعاليــة التحليــلن واماشــهة
الهابيةن وا ستقهاب واملساعدات املاليةن والسامة واممل اجلـامعين والرتايـز
على الهال امحو للعملية الرتبويةن و د جا ت اتائج الد اسة أل الهلبة أبـدت
اها عل مجيع اجملا ت باستانا السامة واممل ام جرا ات التسةيل.
التعلي على الد اسات:
باستعراض الد اسات السابقة يتبني ما يلي:
 اتفقق الد اسـة اااليـة مـع مجيـع الد اسـات السـابقة ت يـاس ـاالهلبة عل بيئتلم اجلامعيـةن ذ أ ل معرفـة العوامـل الـال تزيـد مـل ـا الهلبـة
عــل بيئــتلم اجلامعيــة مــل وــال مســح آ ائلــم عــل ااــدمات الــال تقــدملا
اجلامعةن يساعد ت فع افا تلا.
 اتفقق الد اسة ااالية مع مجيع الد اسـات السـابقة ت اسـتخدام أداواحــد للد اســة وهــي ا ســتبااة باســتانا د اســة ااــولي ( )2009حيــث
استخدمق بها ـة وـريج مقننـةن ود اسـة ااوالـد ( )2012الـال اسـتخدمق
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أداتني للد اسة.
 اوتلفق الد اسة ااالية مع مجيع الد اسات السابقة ت م ـال جـراالد اســةن حيــث مت جــرا الد اســة اااليــة ت اململ ــة العربيــة الســعوديةن أمــا
د اســة (ال لحــوتن )2005ن و د اســة (ااــولين )2009ن ود اســة (أبــو
مسر وآورولن  )2008ت فلسـهنين ود اسـة (القرـا ن )2007ن ود اسـة
(ااوالــــد ن )2012ن ود اســــة (الشــ ـدوحن )2012ن ود اســــة (القرــــا
ووليفـــاتن  )2013ت ام دلن ود اســـة (الغنبوصـــين  )2009ت ســـلهنة
عمـــالن ود اســـة هـــا مول ()Harmon, 1999ن ود اســـة ( Office of
 )Illustrational Research and Planning, 2003ت أمري ا.
 اتفقق الد اسة ااالية مع مجيع الد اسـات السـابقة ت عينـة الد اسـةاملستخدمة وهي طلبة اجلامعات باوتاف أماال تلك اجلامعات.
 اتفقق الد اسـة اااليـة مـع مجيـع الد اسـات السـابقة ت جـنس عينـةالد اسة وامل واة مل الهاب والهالباتن أالا اوتلفـق مـع د اسـة د اسـة
(ال لحـــوتن )2005ن ود اســـة (القرـــا ن  )2007ســـتخداملما عينـــة
الد اسة امل واة مل الهاب فقه.
 استفادت الد اسة ااالية مل الد اسة السـابقة ت بنـا اإلطـا النظـرللد اسةن وت ديد متغريات الد اسةن وت تهوير أدا الد اسة.
 اافردت الد اسـة عـل الد اسـات السـابقة ت تناودـا لتقيـيم آ ا طلبـةالية الشرق العربي للبيئة التنظيمية لديلم اول أاه وعلـى حـد علـم الباحاـة
يوجد د اسات سابقة تناولق م ال الد اسة ااالي.
منلةية الد اسة و جرا اتلا:
منلج الد اسة :اعتمدت الد اسة اااليـة علـى املـنلج الوصـفي التحليلـي
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وذلك اظرات ملا مته معراض الد اسة.
جمتمع الد اسة :ت ول جمتمـع الد اسـة مـل مجيـع طـاب وطالبـات اليـة
الشرق العربي املنتظمني ت الفصل الد اسـي امول  1436 /1435نن ـمل
( )7ختصصــات ت الد اســـات العليـــا وهــي( :اإلدا واإلشـــراف الرتبـــو ن
القــااول ااــا ن القــااول العــامن دا امعمــالن الرتبيــة اااصــةن يــاض
امطفــالن وســائل وت نولوجيــا التعلــيم) حيــث بلــ عــدد جمتمــع الد اســة
( )1027طال وطالبة.
عينــة الد اســة :ت واــق عينــة الد اســة مــل ( )334طالبــات وطالبــةن مت
اوتيا هم بالهريقة العشوائية.
أدا الد اسة :مت عـداد اسـتبااة الد اسـة بعـد الرجـوع ىل امدب النظـر
والد اسات السابقةن و د تملفق ا ستبااة مـل ( ) 57فقـر موزعـة علـى ()4
جما ت ومد جة عقياس لي رت ااماسين و د طل مل عينة الد اسة و ع
تقديرها ل ل فقر مل فقرات املقياس مل مواف بشد ىل عري مواف حيث
أوال م ( )5د جة مواف بشد ن و ( )4د جة مواف ن ( )3د جة حمايد ن
و ( )2د جة عري مواف ن و ( )1د جة عري مواف بشد .
صدق أدا الد اسة :مت عرض أدا الد اسة على (  )10مـل أعرـا هيئـة
التــد يس ت ســم اإلدا واإلشــراف الرتبــو ن حيــث ــاموا عراجعــة فقــرات
امدا و بدا الرأ حول مدى و وحلا وااتمائلا و ياس ما صممق مجلـهن
وت و مقرتحاتلم مت تعديل بعا الفقرات وحالف البعا اآلور.
ا تسـاق الــداولي :مت اسـتخدام معامــل (ا تبـاع بريســول) حيـث جــا ت
النتائج أل مجيع عبا ات الد اسـة ذات د لـة حصـائية عنـد مسـتوى ()0.01
مع جمموع احملو الال تنتمي ليه.
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ابات أدا الد اسة :مت استخدام معادلة (ألفـا اروابـاخ) للتماـد مـل ابـات
امدا ن حيــث بلغــق يمــة الابــات لــشدا ا ــل ( )0.964وهــي اســبة ابــات
مقبولة معراض الد اسة.
املعاجلة اإلحصائية :استخدمق املعاجلـات اإلحصـائية املناسـبة لتسـاؤ ت
الد اسة باستخدام براامج ( )SPSSواااق امسالي اإلحصائية املتبعـة هـي:
املتوســه ااســابين وا حنــراف املعيــا ن واوتبــا ( )T-testواوتبــا ليــل
التبايل امحاد ( )One Way ANOVAملعرفة الفـروق بـني وجلـة اظـر أفـراد
العينــة وفق ـات ملــتغريات الد اســةن واوتبــا شــيفيه ( )Scheffeلتحديــد اذاهــات
الفروق بني املتغريات ( ذا اال هناب فروق).
وصائص عينة الد اسة
 )١توزيع أفراد عينة الد اسة وفقات ملتغري النوع:
جدول م ()1
النوع

توزيع أفراد عينة الد اسة وفقا ملتغري النوع
النسبة املئوية
العدد

ذار

162

49.1

أااى

168

50.9

اجملموع

330

100.0

يــبني اجلــدول ــم ( :)1أل ( )% 50.9مــل عينــة الد اســة اــاه ن بينمــا
الالاو ميالول ( )%49.1مل عينة الد اسة.
 )٢توزيع أفراد عينة الد اسة وفقات ملتغري العمر:
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جدول م ()2
توزيع أفراد عينة الد اسة وفقا ملتغري العمر
النسبة املئوية
العدد
العمر
أصغر مل  23سنة

4

1.2

 30 - 23سنة

177

53.6

أارب مل  30سنة

125

37.9

يالار

24

7.3

اجملموع

330

100.0

يبني جـدول ـم ( :)2أل ( )% 53.6مـل عينـة الد اسـة ت الفئـة العمريـة
( 30 - 23سنة)ن يليلم مل أعما هم (أارب مل  30سنة) بنسبة مئوية بلغـق
( )% 37.9مل عينة الد اسةن بينما مل أعما هم (أصغر مـل  23سـنة) ميالـول
( )% 1.2فقه مل عينة الد اسة.
 )3توزيع أفراد عينة الد اسة وفقات ملتغري التخصص:
جدول م ()3
توزيع أفراد عينة الد اسة وفقا ملتغري التخصص
النسبة املئوية
العدد
التخصص
24.2
80
اإلدا واإلشراف الرتبو
19.7
65
القااول ااا
8.5
28
القااول العام
8.2
27
تربية واصة
4.8
16
ياض امطفال
19.4
64
وسائل وت نولوجيا التعليم
15.2
50
دا أعمال
100.0
330
اجملموع
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يبني جدول م ( : )3أل ( )%24.2مل عينة الد اسـة ختصصـلم اإلدا
واإلشراف الرتبو ن يليلم مل ختصصـلم القـااول ااـا بنسـبة ()%19.7
مل عينة الد اسةن ومل ام مل ختصصلم وسائل وت نولوجيا التعلـيم بنسـبة
( )%19.4مـــل عينـــة الد اســـةن أمـــا مـــل ختصصـــلم دا أعمـــال ميالـــول
( )%15.2مــل عينــة الد اس ـةن بينمــا ( )% 8.5مــل عينــة الد اســة ختصصــلم
القااول العام ن و( )%8.2مل عينـة الد اسـة ختصصـلم تربيـة واصـة ن فيمـا
( )%4.8فقه مل عينة الد اسة ختصصلم ياض امطفال .
اتائج الد اسة ومنا شتلا:
جابة السؤال امول :ما وا ع البيئة التنظيمية داول اليات الشرق العربي
للد اسات العليا عدينة الرياض مل وجلة اظر طابلا؟
مت حســاب املتوســهات ااســابية وا حنرافــات املعيا يــة ســتةابات أفــراد
عينة الد اسة على ال جمال مل جما ت الد اسة واستخراج النتائج اما يلي:
جدول م ( )4
ترتي تقييم البيئة التنظيمية داول اليات الشرق العربي عدينة الرياض مل وجلة اظر طابلا
الرتبة
مستوى
ا حنراف
املتوسه
عناصر البيئة
م
املعيا

التقييم

التنظيمية

ااسابي

عالي

2

املقر ات الد اسية

3.88

0.978

1

اديئة التد يسية

4.01

0.904

عالي

اادمات املسااد

2.96

1.128

متوسه

4

طرق التقييم

3.78

0.983

عالي

3

يترــح مــل اجلــدول ــم (  )4أل أعل ـ عناصــر أدا الد اســةن جــا ت
عســتوى تقيــيم عــالي مــا عــدا عنصــر ااــدمات املســااد والــال حصــل علــى
مستوى تقييم متوسه وهو ما يو ـح أل مسـتوى تقيـيم البيئـة التنظيميـة ا ـل
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مل وجلة اظر عينة الد اسة ت الية الشرق العربي عالي وتعزى الباحاـة ذلـك
ىل اجللــد املبــالول واملتابعــة املســتمر مــل بــل دا ال ليــة للنلــوض عســتوى
ال لية و يلان وبالنظر ىل ترتي عناصر البيئة التنظيمية اـد أل عنصـر اديئـة
التد يسية جا ت املرتبة اموىل عتوسه حسابي ()4.01ن يليه عنصر املقـر ات
الد اســـية عتوســـه حســـابي ()3.88ن اـــم عنصـــر طـــرق التقيـــيم عتوســـه
حســابي()3.78ن وت املرتبــة اموــري جــا عنصــر ااــدمات املســااد عتوســه
حســابي ()2.96ن وختتلــ هــالن النتيةــة مــع الغنبوصــي( )2009أل تقــدير
الهلبة ملستوى بيئتلم جا بد جة متوسهةن ومع اتيةة الشدوح ( )2012جا
ترتيـ عنصــر امل تبــة بد جـة متوســهةن تليلــا جمــال عرــو هيئــة التــد يس
بد جة متوسهة مل وجلة اظر عينة الد اسة.
وفيما يلي عرض لنتائج فقرات ال عنصر مل عناصر الد اسة.
أو  :عنصر املقر ات الد اسية:
جدول ()5
املتوسه ااسابي وا حنراف املعيا
م
1

لعبا ات احملو امول
املتوسه ا حنراف

العبا ات

ااسابي املعيا

حمتوى مقر ات برامج الد اسات العليا مناسبة

الرتبة

4.04

810.

3

2

تتسم املقر ات الد اسية بالو وح

3.90

883.

6

3

ا
ست ول املقر ات مفيد لي امرجع مستقب ت

4.08

854.

2

3.57

1.04

12

4

لتمهيل الهلبة ت جمال التخصص

وحدات املقر ات مناسبة مل حيث الهول
وااافة املاد العلمية
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م

العبا ات

5

يوجد توازل بني وحدات املقر

6
7
8
9
10
11
12

يشةعين املقر على التفاعل مع عرو هيئة
التد يس ت و املاد التعليمية
حيتوى املقر على جمموعة مل املش ات الال
تنمى ملا ات التف ري املختلفة
حيتو املقر على حمهات للتقييم املتواصل
إلاازاتي ت املاد
املقر منظم ومرت بش ل يناس ميولي
التخصصية
لغة املقر سليمة ووا حة ووالية مل ااهم
اللغو
هناب تنوع ت طرق عرض حمتوى املقر
املقر أ اف ىل معلوماتي و فع مل ملا اتي
اماادميية
املتوسه ااسابي العام وا حنراف املعيا
العام للمحو

املتوسه ا حنراف
ااسابي املعيا

الرتبة

3.72

978.

11

3.96

880.

5

3.85

920.

7

3.77

976.

9

3.75

976.

10

4.03

858.

4

3.79

978.

8

4.14

817.

1

3.88

915.

مل اجلدول م ( ) 5جـا ت أعلـى تبـة ت متوسـهلا ااسـابي مـل وجلـة
ـم
اظر أفـراد عينـة الد اسـة علـى تقيـيم عنصـر املقـر ات الد اسـية العبـا
( )12املقر أ اف ىل معلوماتي و فع مل ملا اتي اماادميية عستوى عـالي
عتوسه حسابي ( )4.14واحنـراف معيـا ( )0.817ن تليلـا املرتبـة الااايـة ت
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متوســهلا ااســابي العبــا ــم ( )3ســت ول املقــر ات مفيــد لــي امرجــع
مســـتقبات عســـتوى عـــالين عتوســـه حســـابي ()4.08ن واحنـــراف معيـــا
()0.854ن وتعزو الباحاة ذلك ىل سعي ال ليـة لنيـل ا عتمـاد جيعلـلا تسـعى
لتقــديم اــل مــا هــو جديــد ومفيــد مــل معرفــة علميــة وعمليــة وو ــعه ــمل
املقــر ن للحصــول علــى فرجــات ذو اوعيــة مميــز ــاد علــى مواابــة ســوق
العملن وتتف هالن النتيةة مع اتيةة الغنبوصـي ( )2009حيـث حصـل البعـد
اماادميي وما له صلة باملقر ات على مستوى تقييم مرتفع.
وجا ت املرتبة بل اموري ت متوسهلا ااسابي مل وجلة اظر أفراد عينـة
م ( )5يوجد تـوازل
الد اسة على تقييم عنصر املقر ات الد اسية العبا
بــني وحــدات املقـــر عســتوى عــالين عتوســـه حســابي ( )3.72واحنـــراف
معيا ()0.978ن تليلا املرتبة اموري ت متوسهلا ااسابي العبا م ()4
وحـدات املقــر ات مناســبة مــل حيــث الهــول وااافــة املــاد العلميــة عســتوى
عــالين عتوســه حســابي ( )3.57واحنــراف معيــا ()1.04ن تعــزو الباحاــة
ذلك ىل حماولة ال لية تقديم أاـرب عـدد مم ـل مـل املعلومـات لتةعـل الهالـ
يواا حراة التقدم املعـرت السـريع ويلـم ب ـل مـا يـدو حولـه مـل جديـد ت
عا سريع متغرين و ـد ي ـول ذلـك علـى حسـاب وحـدات املقـر مـل حيـث
الهول وال اافة الال د يعااي منه الهال ت بعا امحيال.
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ااايات :عنصر اديئة التد يسية:
جدول م ()6
املتوسه ااسابي وا حنراف املعيا
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

402

لعبا ات احملو الاااي

العبا ات
يزود عرو هيئة التد يس الهلبة بااهة الزمنية

املتوسه ا حنراف
ااسابي املعيا
4.34

.761

واملفردات ل ل مقر
يد س عرو هيئة التد يس املاد العلمية

4.08

.838

ب فا ومت ل
يهب عرو هيئة التد يس أسالي حدياة ت

3.77

.972

تد يس املقر ات
يراز عرو هيئة التد يس على النقاع الرئيسة

4.04

.865

ت الد س
يشرح عرو هيئة التد يس الد س بش ل

4.02

.818

مرتابه وسلس
يراعي عرو هيئة التد يس مستويات الهلبة

3.75

1.05

املختلفة ت الشرح
يلتزم عرو هيئة التد يس عواعيد احملا رات

4.24

.848

بداية والاية
يوازل عرو هيئة التد يس أانا عرض الد س

4.15

.817

بني الشرح واملنا شة
يتواجد عرو هيئة التد يس أانا الساعات
امل تبية

3.89

.964

الرتبة
1

7

19

10

13

20

2

4

16
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

يستهيع عرو هيئة التد يس توصيل املعلومات

4.10

.842

بو وح لهابه
جييد عرو هيئة التد يس ا تصال وااوا مع

4.16

.815

طابه
يستخدم عرو هيئة التد يس تقنيات اااس

4.05

.923

وا ارتاق ت عداد الد وس وعر لا
يعرض عرو هيئة التد يس على الهلبة أاشهة
متنوعة بصو منظمة
يقدم عرو هيئة التد يس وربات تعليمية

3.84

1.01

4.05

.836

وا عية للهلبة
يظلر عرو هيئة التد يس محاسات أانا الد س

4.02

.916

ويُرع الهلبة ت املقر
يشةع عرو هيئة التد يس العمل املتميز مل

4.10

.899

الهلبة
حيفز عرو هيئة التد يس ت طابه وح اإلبداع

3.94

.951

والتف ري العلمي
يرح عرو هيئة التد يس بالنقد ادادف

3.77

1.05

يتعامل عرو هيئة التد يس مع الهلبة برحابة

4.03

.898

صد
يتواصل عرو هيئة التد يس مع الهلبة
ل رتوايتا
املتوسه ااسابي العام وا حنراف املعيا
العام للمحو

3.91

.985

4.01

904.
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مل اجلدول م ( )6جـا ت أعلـى تبـة ت متوسـهلا ااسـابي مـل وجلـة
ـم ()1
اظر أفراد عينة الد اسة على تقييم عنصر اديئة التد يسية العبـا
يزود عرو هيئة التد يس الهلبة بااهة الزمنية واملفردات ل ل مقر عسـتوى
عــالي جــداتن عتوســه حســابي ( )4.34واحنــراف معيــا ()0.761ن تليلــا
املرتبة الاااية ت متوسهلا ااسابي العبا م ( )7يلتزم عرو هيئة التد يس
عواعيد احملا رات بداية والايـة عسـتوى عـالي جـدات عتوسـه حسـابي ()4.24
واحنــراف معيــا ()0.848ن ويعــود الســب ت ذلــك ىل أل مــل ملــام عرــو
هيئة التد يس حس اماظمة والتعليمات املعمول بلـا ت اليـة الشـرق العربـي
العمل على تعري الهال باملاد العلمية ومفرداتلا مـل وـال ااهـة الزمنيـة
للمقر الال تعمل على اطاع الهال املسب حتى تزيـد مـل د ااـه للمقـر ن
امــا و ــر ال ليــة علــى تعــيني أعرــا هيئــة تــد يس متخصصــني وورجيــي
جامعــات حمليــة وعامليــة ذات مسعــة علميــة مرمو ــةن ملتزمــول بمو ــاتلم ذــان
و ق احملا ر الال هو ح مل حقوق الهال .
وجا ت املرتبة بل اموري ت متوسهلا ااسابي مل وجلة اظر أفراد عينـة
ـم ( )3يهبـ عرـو
الد اسة على تقييم عنصر اديئـة التد يسـية العبـا
هيئــة التـد يس أســالي حدياــة ت تــد يس املقــر ات عســتوى عــالي عتوســه
حســــابي ( )3.77واحنــــراف معيــــا ()0.972ن تليلــــا املرتبــــة اموــــري ت
متوسهلا ااسـابي العبـا ـم ( )6يراعـي عرـو هيئـة التـد يس مسـتويات
الهلبــة املختلفــة ت الشــرح عســتوى عــالي عتوســه حســابي ( )3.75واحنــراف
معيــا ()1.05ن حيــث تــؤمل ال ليــة أل لعرــو هيئــة التــد يس دو اــبري ت
تمديــة دو ن امللــين مــل وــال اوتيــا أســلوب التــد يس املناسـ وااــديث ت
التد يسن وتسعي ال لية لاعتماد وتهبيـ اجلـود جيعلـلا تسـتعني بتةليـزات
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م ااية وتقنية وبشرية على أعلى مستوىن مل أجل توفري مناخ تعليمـي يعمـل
على ختريج فرجات ذات اوعية مميز ن وترى الباحاة أل عرـو هيئـة التـد يس
اد استخدام أسالي التـد يس بنـا علـى وحـدات املقـر ومسـتويات الهلبـة
املختلفة.
وتتف هالن النتيةة مـع د اسـة الشـدوح ( )2012حيـث حصـلق حيـر
املد س على اارو و يتغي عل احملا رات على أعلـى متوسـه حسـابي
بد جة ا ابري .
االاات :عنصر اادمات املسااد :
جدول م ()7
املتوسه ااسابي وا حنراف املعيا لعبا ات احملو الاالث
م
1

املتوسه ا حنراف

العبا ات

ااسابي املعيا

القاعات الد اسية مرحية واظيفة ومساحتلا

الرتبة

2.92

1.16

9

3.13

1.17

4

3.07

1.13

5

3.24

1.08

2

5

معامل اااس اآللي اافية ومناسبة

2.72

1.11

12

6

يتوفر بامل تبة املصاد واملراجع ال افية

2.93

1.02

8

2
3
4

مائمة
يتوفر العدد املائم مل املقاعد جللوس الهلبة
ت القاعات الد اسية
اإل ا والتلوية والبيئة الصفية تساعد على
الفلم والتعلم
امجلز داول القاعات الد اسية تعمل ب فا
ت معظم امحيال
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م
7
8
9
10
11
12
13

العبا ات
يتوفر بامل تبة امماال املناسبة لاطاع
والقرا
يتوفر بامل تبة أجلزن اااس املائمة وال افية
للمهالعة والبحث
تتوفر ملستخدمي امل تبة م ااية تصوير امو اق
بيسر وسلولة
تتوفر الفر

ملما سة اماشهة الامنلةية

مل السلل استخدام اظام التسةيل اإلل رتواي
ت مو ع اجلامعة
ت حال وجود أ مش لة يسلل التواصل مع
الدعم الفين ملو ع التسةيل
مراف تقديم الهعام واملشروبات مناسبة وتليب
اااجة لراحة الهلبة
املتوسه ااسابي العام وا حنراف املعيا
العام للمحو

املتوسه ا حنراف
ااسابي املعيا

الرتبة

3.01

1.13

6

2.79

1.04

10

2.73

1.10

11

2.94

1.16

7

3.36

1.18

1

3.17

1.10

3

2.53

1.21

13

2.96

1.128

مل اجلدول م ( )7جـا ت أعلـى تبـة ت متوسـهلا ااسـابي مـل وجلـة
اظر أفراد عينة الد اسة علـى مسـتوى تقيـيم عنصـر ااـدمات املسـااد العبـا
م ( )11مل السلل استخدام اظام التسةيل اإلل رتواـي ت مو ـع اجلامعـة
عستوى متوسهن عتوسه حسابي ( )3.36واحنراف معيـا ()1.18ن تليلـا
املرتبة الاااية ت متوسهلا ااسابي العبـا ـم ( )4امجلـز داوـل القاعـات
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الد اسية تعمـل ب فـا ت معظـم امحيـال عسـتوى متوسـه عتوسـه حسـابي
( )3.24واحنراف معيـا ()1.08ن وتـرى الباحاـة أل هنـاب اعتنـا مـل دا
ال لية بعملية التسةيل الال هي العمود الفقر للةامعـة حيـث تسـعى بشـ ل
دائم ىل تهوير عمليـة التسـةيلن و ىل تـوفري اـل مـا هـو ال رتواـي ت ودمـة
أاه مـا زال أمـام دا اجلامعـة بعـا االـل لتتدا اـه مـل وـال تـوفري
الهال
آليات متابعة فعـالة لرمال الرعاية الهابيةن ولتقويم جود اادمات املقدمة دم.
وجا ت املرتبة بل اموري ت متوسهلا ااسابي مل وجلة اظر أفراد عينـة
الد اسة على تقييم عنصر اادمات املسااد العبا م ( )5معامل اااس
اآللي اافية ومناسبة عسـتوى متوسـهن وعتوسـه حسـابي ( )2.72واحنـراف
معيــا ()1.11ن تليلــا املرتبــة اموــري العبــا ــم ( )13مراف ـ تقــديم
الهعـام واملشــروبات مناســبة وتلـيب اااجــة لراحــة الهلبـة عســتوى متوســهن
وعتوسه حسابي ( )2.53واحنراف معيا ()1.21ن وتفسر الباحاة ذلك أاـه
تســـعى اليـــة الشـــرق أل ت ـــول وذجــات ملؤسســـات التعلـــيم العـــالي املتصــ
باجلود ن وهو ما يفسر اإل بال الشديد واملتزايد بمعداد الهلبة ت ال ليةن مما د
يعمل ت بعا امحيال ىل عـدم ـد معامـل ومرافـ ال ليـة لتلبيـة تهلعـات
الهلبة وبالتالي لة ما متلان مما د يدفع بإدا ال لية للنظر ت ايفيـة تسـليل
تقديم تلك املراف دم وتلبية التزايد ت أعداد الهلبة.
وتتفـ النتيةــة مــع مــا جــا ت اتــائج ااــولي ()2009حيــث حصــل جمــال
ال افترييا وامل تبة على د جة متوسهة بينما اوتلفق معلا ت وـدمات اإلعـا
مل امل تبـة وعـدد أجلـز اااسـوب حبصـودا علـى د جـة أ ـل مـل املتوسـهن
وتتفـ مــع اتيةــة الشـدوح ( )2009أل تقــديرات أفــراد عينـة الد اســة جــا ت
متوســهة عــل جمــال امل تبــة ووــدمات ال افترييــان والقبــول والتســةيلن بينمــا
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اوتلفق النتائج ااالية مع ما جا ت اتائج د اسة الغنبوصي ( )2009أل عينـة
الد اسة ا ول بد جة مرتفعة عل د جة تنظيم املصاد الد اسية وتوفرها.
ابعا :عنصر طرق التقييم:
جدول م ()8
املتوسه ااسابي وا حنراف املعيا
م

العبا ات

املتوسه ا حنراف
ااسابي

املعيا

الرتبة

1

أسالي التقييم وا حة ومناسبة

3.69

984.

9

2

يتم تقييمي بش ل عادل ومو وعي

3.63

1.06

11

3.71

1.03

8

3.77

1.00

6

3.80

933.

4

3.98

825.

2

3.67

1.10

10

3.89

1.01

3

3.71

940.

7

3.60

1.08

12

3
4
5
6
7
8
9
10
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لعبا ات احملو الرابع

أسئلة ا وتبا ات وا حة وتغهي املقر
الد اسي
أحصل على د جاتي ت و ق مناس
جو ا وتبا ات هادئ ويبعث على الراحة
ويساعد على اإلجابة
هناب تفلم ابري مل جاا مرا يب اللةال
واملشرفني على ا وتبا ات
مواعيد ا وتبا ات مناسبة ىل حد ابري
يتم وبا اا عواعيد ا وتبا ات والقاعات ت
و ق مناس
استفيد مل تهبي البحوه وال املقر ات
املختلفة .
أستفيد مل تهبي الزيا ات امليدااية .

تقييم البيئة التنظيمية ت الية الشرق العربي للد اسات العليا عدينة الرياض مل وجلة اظر طابلا
د .ماجد مصهفى عبد الرازق

م
11
12

العبا ات
حيفزاي أسلوب ااوا واملنا شة على التعلم
اجليد .
تتنوع أسالي التقييم الال يتم تقييمي بلا .
املتوسه ااسابي العام وا حنراف املعيا
العام للمحو

املتوسه ا حنراف
ااسابي

املعيا

الرتبة

4.08

828.

1

3.77

982.

5

3.78

983.

مل اجلدول م ( ) 8جـا ت أعلـى تبـة ت متوسـهلا ااسـابي مـل وجلـة
اظر أفراد عينة الد اسـة علـى تقيـيم عنصـر طـرق التقيـيم العبـا ـم ()11
حيفزاي أسلوب ااوا واملنا شة على التعلم اجليد عستوى عالين وعتوسـه
حسابي ( )4.08واحنراف معيا ()0.828ن تليلا املرتبـة الااايـة ت متوسـهلا
ااســابي العبــا ــم ( )6هنــاب تفلــم اــبري مــل جااــ مــرا يب اللةــال
واملشرفني على ا وتبا ات عتوسه عالي عتوسه حسـابي ( )3.98واحنـراف
معيا ()0.825ن وتفسر الباحاة تلك النتيةة ىل سـعي دا ال ليـة لتهبيـ
اجلود مل وال ياس فرجات التعليم لديلا بلـدف التهـوير املسـتمر و يـاس
مستوى امدا والعمل على سينه مـل وـال أسـالي التقـويم املختلفـة الـال
تلقى بو مل جاا الهلبة.
وجا ت املرتبة بل اموري ت متوسهلا ااسابي مل وجلة اظر أفراد عينـة
م ( )2يتم تقييمي بش ل
الد اسة على تقييم عنصر طرق التقييم العبا
عادل ومو وعي عستوى عالي عتوسه حسـابي ( )3.63واحنـراف معيـا
()1.06ن تليلا املرتبة اموري ت متوسهلا ااسابي العبا م ( )10أستفيد
مل تهبي الزيا ات امليدااية عستوى عالي عتوسه حسابي ( )3.60واحنراف
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معيــا ()1.08ن وتــرى الباجاــة أاــه لتهبيـ براــامج اجلــود بــد مــل ؤيــة
و ع فرجات التعليم مل سـوق العمـلن وهـو مـا تسـعى ليـه دا ال ليـة
مــل وــال حرصــلا علــى وجــود الزيــا ات امليداايــة الــال تعمــل علــى تنســيقلا
ال لية مع املقر ات املختلفة مل جلة واجللـات املختصـة مـل جلـة أوـرىن
أل املاحـ أل تلــك الزيــا ات ق ـ ا ســتفاد املرجــو وهــو مــا ــد يــدفع
بإدا اجلامعـة للنظـر ت سياسـة الزيـا ات امليداايـة وتماريهـا وامسـباب احمليهـة
و ا تلك النتيةة.
وختتل هـالن النتيةـة مـع الغنبوصـي ( )2009حبصـودا علـى د جـة عـري
ض عل أسالي التقويم مل وجلة اظر أفراد عينة الد اسة.
ا ٍ
جابــة الســؤال الاــااي :هــل ت وجــد فــروق ذات د لــة اإلحصــائية عنــد
مستوى الد لة ( )α ≤ 0.05تعزى ملتغريات النوعن العمرن التخصص؟
 .1بالنسبة ملتغري النوع :
مت اســتخدام اوتبـــا ( )T-testللعينــات املســـتقلة إلجيــاد الفـــروق ذات
الد لة ا حصائية بـني اسـتةابات أفـراد عينـة الد اسـة تعـزى ملـتغري النـوع
االتالي :
جدول ()9
احملاو
تقييم
الهلبة
للمقر ات
الد اسية
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الفروق باستخدام اوتبا ( )T-testبالنسبة ملتغري النوع
مستوى
املتوسه ا حنراف
التعلي
يمة ت
اجملموعة العدد
الد لة
ااسابي املعيا
ذار

160

47.52

8.02

أااى

168

45.53

7.63

2.303

022.

يوجد
فروق
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احملاو

اجملموعة العدد

تقييم

162

ذار

املتوسه

ا حنراف

ااسابي

املعيا

78.96

15.70

الهلبة
للليئة

أااى

166

80.27

13.21

يمة ت

مستوى
الد لة

417. - 813.

تقييم

ذار

160

10.33

الهلبة
للخدمات

أااى

167

38.04

10.08

478.

633.

تقييم

ذار

159

9.12

الهلبة
لهرق

أااى

167

44.50

8.48

1.329

185.

الد جة
ال لية

ذار

162

أااى

35.65 206.89 168

يوجد
فروق

التقييم
208.94

يوجد
فروق

املسااد
45.79

يوجد
فروق

التد يسية
38.58

التعلي

39.29
499.

618.

يوجد
فروق

يبني اجلدول م ( )9أاه توجد فروق ذات د لة حصائية بـني متوسـه
جابات أفراد عينة الد اسة تغزى ملتغري الد اسة النوع باستانا احملـو ا ول
تقييم الهلبة للمقر ات الد اسية حيث توجد فروق ذات د لة حصائية بـني
متوسه جابات أفراد عينـة الد اسـة تغـزى ملـتغري النـوع والفـروق هنـا لصـاحل
الهالباتن ععنى أل الهالبات أعلـى ت مسـتوى تقيـيملل للمقـر ات الد اسـية
مل الهابن و د يعزى ذلـك ىل أل الهالبـات جيـدل ت تعلملـل وتفـو لل ت
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التحصيل اماـادميي واملقـر ات الد اسـية ابـات لوجـودهل وايـاالل الف ـر
والعلمي أاار مل الرجـل اممـر الـال جيعـل الهالبـات أااـر تقييمـا للمقـر ات
الد اســية مــل الهــابن و تتفـ هــالن النتيةــة مــع اتيةــة أبــو مســر وآوــرول
()2008ن والشــدوح ( )2012ت عــدم وجــود فــروق بــني مــتغري النــوع وبيئــة
ال ليةن بينما اوتلفـق مـع اتـائج الغنبوصـي ( )2009الـال أاـد علـى وجـود
فروق ت متغري النوع لصاحل الهاب.
 .2بالنسبة ملتغري العمر :
مت استخدام اوتبا ليل التبايل امحـاد ( )One Way ANOVAإلجيـاد
الفروق ذات الد لة اإلحصائية بني استةابات أفراد عينة الد اسة تعز ملتغري
العمر االتالي :
جدول ()10
ليل التبايل امحاد  One Way ANOVAبالنسبة ملتغري العمر
جمموع د جات متوسه يمة مستوى
التعلي
حماو الد اسة مصد التبايل
املربعات اارية املربعات ف الد لة
تقييم الهلبة
للمقر ات
الد اسية

بني اجملموعات
داول
اجملموعات
اجملموع

467.4

301 17862.6

تقييم الهلبة

للليئة التد يسية اجملموعات
اجملموع

412

020. 3.93 59.3

يوجد
فروق

303 18330.1

بني اجملموعات 709.09
داول

2

233.7

2

354.5

 196. 1.64 216.1 301 65036.4يوجد
303 65745.5

فروق
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حماو الد اسة مصد التبايل
تقييم الهلبة
للخدمات
املسااد

بني اجملموعات
داول
اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات

تقييم الهلبة

داول

لهرق التقييم

اجملموعات
اجملموع

جمموع

د جات متوسه

يمة مستوى

املربعات

اارية املربعات

ف الد لة

671.9

335.9

300 29763.1

الد جة ال لية

اجملموعات
اجملموع

035. 3.38 99.2

يوجد
فروق

302 30435.1
607.1

2

299 22357.5

303.5
018. 4.06 74.7

يوجد
فروق

301 22964.6

بني اجملموعات 9125.7
داول

2

التعلي

2

4562.8

039. 3.28 1387.1 303 420474.9

يوجد
فروق

305 429600.7

يــبني اجلــدول ( )10أاــه توجــد فــروق ذات د لــة حصــائية بــني متوســه
استةابات أ فراد عينـة الد اسـة تعـزى ملـتغري العمـر ن باسـتانا حمـو تقيـيم
الهلبــة للليئــة التد يســية حيــث يوجــد فــروق ذات د لــة حصــائية بــني
متوسه استةابات افراد عينة الد اسة تعزى ملتغري العمر ن وتمتي هالن النتيةة
فتلفة مع اتيةـة (Office of Illustrational Research and Planning, 2004
بعــدم وجــود فــروق تعــزى ملــتغري العمــرن وملعرفــة هــالن الفــروق واذاهاتلــا مت
استخدام اوتبا شيفيه ( )Scheffeاالتالي :
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جدول ( ) 11
اوتبا شيفيه ( )Scheffeملعرفة اذان الفروق بالنسبة ملتغري العمر
العمر

أصغر مل  23سنة

 30 - 23سنة

أارب مل  30سنة

أصغر مل  23سنة

-

2.83-

13.68-

 30 - 23سنة

2.83

-

* 11.02 -

أارب مل  30سنة

13.68

* 11.02

-

يبني اجلدول ـم ( )11فـروق ذات د لـة حصـائية بـني مـل هـم ت الفئـة
العمرية  30 - 23سنة وبني مل أعما هم أارب مل  30سـنة ن لصـاحل مـل
أعما هم أاـرب مـل  30سـنة ن ععنـى هنـاب تـماري لعمـر الهالـ علـى تقيمـه
للمقــر ات الد اســية ولبيئــة ال ليــة ولهــرق التقيــيم (ا وتبــا ات ووافــه)ن
حيث الما زاد عمر الهال اال تقيمه أعلىن و د ي ول سب ذلك أاه المـا
اال الهال أارب سنات المـا اـال اارـج ف ريـا وأ ـد علـى تلمـس وا ـع بيئتـه
التعليميةن اما أل اظرته تصبح أاار عمقاتن ووربته التعليمية أعم .
 - 3بالنسبة ملتغري التخصص :
مت استخدام اوتبا ليل التبايل امحـاد ( )One Way ANOVAإلجيـاد
الفروق ذات الد لة اإلحصائية بني استةابات أفراد عينة الد اسة تعز ملتغري
التخصص االتالي :
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جدول ()12
ليل التبايل امحاد  One Way ANOVAبالنسبة ملتغري التخصص
جمموع د جات متوسه يمة مستوى
التعلي
حماو الد اسة مصد التبايل
املربعات اارية املربعات ف الد لة
بني
تقييم الهلبة

اجملموعات

للمقر ات

داول

الد اسية

اجملموعات
اجملموع
بني

تقييم الهلبة
للليئة التد يسية

اجملموعات
داول
اجملموعات
اجملموع
بني

تقييم الهلبة

اجملموعات

للخدمات

داول

املسااد

تقييم الهلبة
لهرق التقييم

اجملموعات
اجملموع
بني
اجملموعات
داول

1422.3

6

321 18835.7

237.1
 001. 4.04يوجد
فروق
58.7

327 20258.0
5392.9

6

898.8

197.0 321 63222.2

000. 4.56

يوجد
فروق

327 68615.1
553.6

6

92.3

104.1 320 33303.8

 505. 887.يوجد
فروق

326 33857.4
1355.4

6

319 23861.2

225.9
74.8

007. 3.02

يوجد
فروق
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حماو الد اسة مصد التبايل

يمة مستوى

جمموع

د جات متوسه

املربعات

اارية املربعات ف الد لة

التعلي

اجملموعات
اجملموع
بني
اجملموعات
الد جة ال لية

داول
اجملموعات
اجملموع

325 25216.6
33822.8

5637.1

6

 000. 4.26يوجد
فروق
1322.9 323 427289.7
329 461112.5

يــبني اجلــدول ( )12أاــه توجــد فــروق ذات د لــة حصــائية بــني متوســه
اســتةابات أفــراد عينــة الد اســة تعــزى ملــتغري التخصــص ن باســتانا حمــو
تقييم الهلبة للخدمات املسااد حيث يوجد فروق ذات د لة حصائية بني
متوسه استةابات أفراد عينة الد اسة تعزى ملتغري التخصـص ن وملعرفـة هـالن
الفروق واذاهاتلا مت استخدام اوتبا شيفيه ( )Scheffeاالتالي :
جدول ()13
اوتبا شيفيه ( )Scheffeملعرفة اذان الفروق بالنسبة ملتغري التخصص
التخصص
اإلدا واإلشراف
الرتبو
القااول ااا
القااول العام
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اإلدا

القااول القااول تربية

واإلشراف ااا
-1.40

العام واصة امطفال وت نولوجيا أعمال

2.76 11.87 * 1.40
-

* -1.67 -11.87

ياض

وسائل

دا

* 7.85

-0.70

-1.01

1.67

1.36

6.45

-2.09

-2.41

-

-0.31

4.79

-12.40
* -13.20
*
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تربية واصة

-2.76

-1.36

0.31

-

5.09

-3.45

-3.77

ياض امطفال

* -7.85

-6.45

-4.79

-5.09

-

*-8.54

-8.86
*

0.70

3.45 13.20 * 2.09

*8.54

-

-8.86

1.01

3.77 12.40 * 2.41

* 8.86

8.86

-

وسائل وت نولوجيا
التعليم
دا أعمال

يـــبني اجلـــدول ـــم ( )13وجـــود فـــروق ذات د لـــة احصـــائية بـــني مـــل
ختصصلم القااول العام وبني مل ختصصـلم اإلدا واإلشـراف الرتبـو و
وسائل وت نولوجيا التعليم و دا أعمال ن لصاحل مـل ختصصـلم اإلدا
واإلشراف الرتبو و وسائل وت نولوجيا التعليم و دا أعمال .
ووجود فروق ذات د لـة حصـائية بـني مـل ختصصـلم يـاض امطفـال
وبــني مــل ختصصــلم اإلدا واإلشــراف الرتبــو و وســائل وت نولوجيـــا
التعليم و دا أعمال ن لصاحل مل ختصصـلم اإلدا واإلشـراف الرتبـو
و وسائل وت نولوجيا التعليم و دا أعمال .
ععنى أل مل ختصصلم القااول العام و ياض امطفال أ ل ت تقـيملم
للمقـــر ات الد اســـية وللليئـــة التد يســـية والبيئـــة التعليميـــة ولهـــرق التقيـــيم
(ا وتبـــا ات ووافـــه) مـــل أصـــحاب التخصصـــات اإلدا واإلشـــراف
الرتبو و سائل وت نولوجيا التعليم و دا أعمال .
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التوصيات:
ت و ما توصلق ليه الد اسة مل اتائج فإل الباحاة توصي عا يلي:
ت املقر ات التد يسية:
 العمــل علــى تــوفري أاظمــة مســتخدمة ت اــل براــامج تعليمــي ملرا بــةالع الد اسي للهلبة وتنسيقه عرب املقر ات الد اسية.
 ا هتمام بتنسـي تـد يس املقـر ات مـع املفـردات املعهـا للهلبـة ومـعتوصيفات املقر ات.
 اســـتخدام اظـــم فعالـــة لتقـــويم املقـــر ات والتـــد يسن عـــا ت ذلـــكاستهاعات آ ا الهلبة حول حةم املقر وما مته دم.
ت اديئة التد يسية:
 تشةيع أعرا هيئة التد يس على مواابة التهـو ت جمـال ختصصـلموا طـــاع علـــى اقافـــات و اـــازات الـــدول املتقدمـــة ت جمـــال اســـرتاتيةيات
التد يس.
 ــرو تقــديم عرــو هيئــة التــد يس لتغاليــة اجعــة ملــا ســب شــرحهلرــمال أل مجيــع الهــاب ــد اســتوعبوا مــا مت شــرحه ت احملا ــر الســابقةن
و عاد ما يتم فلمه.
 العمل على مساعد الهلبةت الشرح مل وال عها وذج و ي أول رتواي مل احملا ر لرمال وصـول املـاد العلميـة ومراجعتلـا أانـا مـالاار
الهال .
 عقد ادوات وو ش عمل يتم شراب أعرا هيئة التد يس بلـان عـلأحده اسرتاتيةيات التد يس املستخدمة لتهبيقلا ت تد يس املقر ات.
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ت جمال اادمات املسااد :
 ا هتمام بالعمل على توفري اادمات وتعزيز املراف والنشـاطات الـالمتس حيا الهاب ت ال لية.
 ا هتمام عراف تقديم الهعام واملشروبات لتناس حاجات الهلبة. ا هتمام بتوفري ودمات امل تبة الال تقدم للهاب سوا اال ذلك ملوال ما مة اااس اآللـي وافايتـة معـراض املهالعـة والبحـثن واـاللك
توفر أجلز تصوير امو اق الازمة ب ل يسر وسلولة.
 ا هتمام ب فاية أجلز اااس اآللي ت معامل ال لية.ت جمال طرق التقييم:
 تو يح جرا ات التقييم للهلبة عند بداية تد يس املقر ات الد اسية. عقـــد و شـــات عمـــل لتـــد ي هيئـــة التـــد يس ت اجلـــاابني النظـــروالعملي مل تـقييم الهلبة.
 ا هتمام بإعهـا تغاليـة اجعـة للهلبـة حـول أدائلـم واتـائج تقيـيملموال ال فصل د اسين وت ول مصحوبة بآليات للمساعد عند الررو .

*

*

*
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املراجع:
 أبــو حهـ ن فــؤاد وصــادق آمــال .)1983( .علــم الــنفس الرتبــو ن القــاهر :م تبة امالو املصرية.
 أبــو مســر وآوــرول ( .)2008املنــاخ اجلــامعي ت جامعــات الرــفة الغربيــة تفلسهني وعا تـه بدافعيـة اإلاـاز لـدى طلبتلـان جملـة جامعـة القـدس املفتوحـة لشحبـاه
والد اساتن عدد ()13ن

.153 - 115

 الب ــرن حممــد .)2006( .أســس ومعــايري اظــام اجلــود الشــاملة ت املؤسســاتالرتبوية والتعليميةن اجمللة الرتبويةن جامعة ال ويقن العدد 60ن

.117 - 88

 التــود ن عــوض .)2004( .املد ســة ا ل رتوايــة وامدوا اادياــة للمعلــمنجد  :م تبة الرشد.
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Evaluating the Organizational Environment at the Arab East College of
Graduate Studies in Riyadh as Viewed by Its Students

Dr. Magda Mustafa Abdelrazek
Department of Educational Administration and Supervision, Arab East
Colleges

Abstract:
The study aimed to explore the realities of the organizational environment at
the Arab East College of Graduate Studies in Riyadh as viewed by its students.
The study evaluated the following four dimensions: the curricula, faculty
members, support services, assessment methods. The researcher used the
descriptive survey method, and developed a questionnaire for collecting the data
of the study. The questionnaire was completed by 334 students who were
randomly selected from seven departments of the Arab East College of Graduate
Studies in Riyadh. The results showed that the dimensions of faculty members,
curricula, and assessment methods, respectively, had high evaluation scores,
whereas the support services one had an average evaluation score. Besides, no
statistically significant differences were found in the students’ views due to the
gender, but statistically significant differences were attributed were attributed to
the students’ age (in favour of those older than 30) and major (in favour of the
educational administration and supervision, educational technology and aids, and
business

administration).

The

study

has

provided

some

relevant

recommendations.
Keywords: assessment; organizational environment; Arab East Colleges, Riyadh
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العالقة التعليمية بني وسط اجلزيرة العربية وبالد الشام يف القرن العاشر اهلجري
" دراسة يف تاريخ الرتبية "
أ.د .عبداللطيف بن عبدالعزيز الرباح
قسم أصول الرتبية  -كلية الرتبية -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1437 /1 /30 :هـ

تاريخ قبول البحث1437 /6 /19 :هـ

ملخص الدراسة:
يف هذا البحث متت اإلجابة عن األئسلةة اتآيةة:
 .1ما أبرز جوانر القرو  ،وجوانر الضرف يف نظرا التفةرة يف وئسر اجلزيرز
الفزبةة وبالد الشا يف القزن الفاشز ؟
 .2ما جوان الفالقة التفةةمةة بني وئس اجلزيز الفزبةة وبالد الشا يف القزن الفاشز اهلجزي ؟
 .3ما أوجه االئستفاد من هذه احلقبة يف وضع التفةة احلالي ؟
عزضت الدرائسة أبرز جوانر قرو وضرف ال ظرا التفةةمري يف كر مرن الشرا ووئسر
اجلزيز الفزبةة من الفةماء وامل اهج الدرائسرةة واملردارو والتموير وال رالا يف القرزن الفاشرز
اهلجزي يف ك من الشا ووئسر اجلزيرز الفزبةرة  ،جوانر الفالقرة برني ال ظرامني التفةةمرةني
املتمثةررة بزعايررة عةمرراء الشررا ب البي ر ال جررديني  ،واحلررز ،عةررأ رزرراديي  ،كمررا أبررز
الدرائسة طموح ال رالا ال جرديني وصزمري عةرأ طةر الفةر والزصةرة يف ئسربةةه رال برالد
الشا  ،كما اشتمةت الدرائسة عةأ الدروو اليت ميكن ائستفادييا من هذه الفالقة .
الكةما املفتاصةة :اجلزيز الفزبةة  -ياريخ الرتبةة -بالد الشا  -القزن الفاشز اهلجزي.

املقدمة:

ل قد كـا القـر العاشـر اي ـرمس ا ـا رـول ركهيـة ـمه ا ـام
أمحد  -رمحه اهلل  -ن بالد الشام إىل وسط اجلهيرة العربية بعد قيـام عالقـة
تعليمية كا القر العاشر هو جمايا اله ين  .الممس يتميه بتوثيق لبعض جوان
النظام الرتبومس ؛ فبا ضافة إىل تراجم العلماء اليت اتسمت بالسعة والشمولية
والرتكيه على اجلوان التعليمية ،فقد ظهرت ؤلفات عن التعليم و ؤسسـاته
كما فعل حممد بن طولو ( ت 953هـ ) كتـا القالدـد اجلوهريـة تـاري
تـــاري
الصـــا ية وعبـــدالقادر النعيمـ ـ ( ت 978هــــ ) كتابـــه الـــدار
املــدار وكالهمــا ــن علمـاء بــالد الشــام القــر العاشــر ،وقــد رــدثا عــن
النظم التعليمية للمماه األربعة بالد الشام .
أ ا وسط اجلهيرة العربية فقد بدأت فيه نهضة علمية حمورها تـدري الفقـه
وعلـــم املواريــ ؛ نظـــرا اجـــة النـــا للفتـــوو عبـــادتهم والتقاضــ
عا التهم دو إغفال تـام للعلـوم األخـرو .وقـد شـ ال القـر العاشـر نق ـة
ان ــالك كــظو نظــرا ل عــرة العلمــاء قارنــة بالعصــور الســابقة  .وقــد يــه هــما
العصــر بعلمــاء روَّاد فبــالرغم ــن كــو ا الــة ا جتماعيــة أســوأ أ وايــا
بانعدام األ ن وانتشار اجلهل ،والفقر ،واأل را ؛ فقد رصوا على طلـ
العلم ونشره ورملوا املشاك واملخاطر طلبـه كمـا ا تـال العصـر ببدايـة بـهو
ف ر النشـر العلمـ بالتـفليا والوقـا علـى ال تـ واستنسـاخها ،كمـا ا تـال
بالر لة ل ل العلم وخباصـة وـو بـالد الشـام ملـا فيهـا ـن علمـاء و ـدار ،
ورعاية ل ال العلم الوافدين إليها.
يتميه مه ا ام أمحد بفنه أبقى با ا جتهاد فتو ا ،وهمه نه يـة
تربوية همة تظل ت بيقاتها استمرار ا جتهاد املنضبط بقواعده .
لقد تضمن النظام التعليم كل ن بـالد الشـام ووسـط اجلهيـرة العربيـة
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كــع ا ــن اجلوان ـ ا وابيــة واملميــهات الــيت قعــل الــدار يقــا ويتف ــل
ويسـتفيد ـن تلـل الت ـار وا ـظات  .كمـا أ هـمين النظـا ني وجـد فيهمــا
بعض جوان القصور و نهـا تؤخـم أهـم الـدرو تـى تت ـرر األخ ـاء،
وا وابيات والسلبيات تتضمن دروساً لهمـة نفخـم نهـا العـظ الـيت نعـظ بهـا
وو املستقبل مبهيد ن العقة.
يتضـــمن تـــاري املـــماه الفقهيـــة ا ســـالم ،وانتشـــارها العـــا
ا ســال جمــا خصــبا للدراســات تــاري الرتبيــة ا ســال ية ؛ فاملــدار
التعليمية ذات النهعة الفقهية ه أكعر أنواع املدار  ،وتنـاف أتبـاع املـماه
إنشــاء املــدار و صــيا األوقــال يــا وتــفليا ال ت ـ وغ ـ ذلــل ــن
األنشـ ة الــيت تســهم نشــر املــمه وتوســيع تبتــه الفقهيــة ،كمــا أ نشــر
املمه أساسا يـتم عـظ التعلـيم ؛ فالتلميـم يتشـر ذلـل عـن طريـق التعلـيم
ودرو العلــم املســاجد واملــدار  ،فا نتســا للمــمه هــو اكتســا
قاهات نفسية و عرفية قد تصل أ يانا إىل درجة التعص املـم وم ،كمـا أ
عمليــة التمــمه أيضــا تتضــمن تش ـ يل انتمــاء لعلمــاء امل ـمه  ،وكــل هــمه
القضايا حباجـة إىل دراسـات تربويـة ت شـا عـن واقعهـا العصـور املاضـية،
وتفخــم الــدرو والعــظ نهــا ؛ ل ـ تســتفيد الرتبيــة ا ســال ية ــن اجلوانـ
ا وابية ،وتتحاشى اجلوان السلبية .
وهمه الدراسة راول ال شا عن جوان العالقة بني النظا ني التعليمـيني
وسط اجلهيرة العربية ،وبالد الشام .
أسئلة الدراسة :
سول قي همه الدراسة بإذ اهلل  -على األسئلة اآلتية :
 .1ا أبرل جوانـ القـوة ،وجوانـ الضـعا نظـام التعلـيم وسـط
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اجلهيرة العربية وبالد الشام القر العاشر ؟
 .2ا جوان العالقة التعليمية بـني وسـط اجلهيـرة العربيـة وبـالد الشـام
القر العاشر اي رمس ؟
 .3ا أوجه ا ستفادة ن همه ا قبة وضع التعليم ا ال ؟
أهمية الدراسة :
تظهر أهمية همه الدراسة النقاط التالية :
 .1أنها ت شا واقع النظام التعليم بالد الشام خـالل القـر العاشـر
اي رمس ورديدا دار ا نابلة و ؤسساتهم التعليمية  ،ـن يـ جوانـ
القوة والضعا فيه فقد أشار عدد ن البا عني إىل تـردمس الوضـع التعليمـ
تلــل الــبالد ابتــداء ــن القــر التاســع ،وبل ـ أوج ضــعفه القــر العاشــر
اي ــرمس  -وســيفت بيــا ذلــل فصــال بــإذ اهلل  -فهــمه الدراســة ست شــا
جوان القوة والضعا ،وأسبابها ألخم الدرو والعظ نها .
 .2أنهـــا ت شـــا ال ــ النظـــام التعليمــ وســـط اجلهيـــرة العربيـــة،
و قارنتــه بالنظــام التعليمـ الشــام وبالــمات التعلــيم عنــد ا نابلــة وعناصــر
القوة والضعا فيه .
 .3أنها ت شا عن عالقة النظام التعليم بالنظام ا جتماع والسياس
السادد كل ن الشام ووسط اجلهيرة العربية .
 .4أنهــا ت شــا عــن العالقــة التعليميــة بــني النظــا ني ،وه ـ عالقــة يــا
انع اسها على ا ركة التعليمية وسط اجلهيرة العربية ،و بالد الشام أيضًا .
دود الدراسة :
سي و ا طار الممس حيتومس همه الدراسة وفق ا دود التالية :
 .1ا ـ ـدود امل انيـــة  :بـــالد الشـــام  -ـــع الرتكيـــه علـــى دينـــة د شـــق
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وضا يتها الصا ية  -ألنها كانت أهـم املراكـه التعليميـة خـالل القـر العاشـر
اي رمس والقرو العالثة السـابقة ابتـداء ـن سـقوط بغـداد سـنة 656هــ  .كمـا
ستقتصر على وسط اجلهيرة العربية ورديدا املراكه التعليمية الرديسـة آنـما :
أُشيقر ،العُيينة ،الدرعية ،الريا .
 .2ا ـــدود اله انيـــة  :القـــر العاشـــر اي ـــرمس ( 1000 - 901هــــ )
وستشمل الدراسة كل عا  ،أو نشاط تعليم دث خـالل املـدة املـمكورة ؛
ونظرًا أل الظواهر ا جتماعية يتم التحول والتغ فيهـا ف ـفة فـإ البا ـ
سيدرج كل عا عاش هما القر ولو سنة وا دة  -سواء كا ذلل أول
القر أو آخره  -أل أواخر القر السابق وأوادل القر الال ق تلا كع ًا
عن طبيعة القر و اته الساددة .
 .3ا ـــدود املوضـــوعية  :ستقتصـــر الدراســـة علـــى النشـــاط العلمـــ
والتعليمـ  ،و الــه صــلة باشــرة بــه كالقضــاء وا فتــاء واألوقــال واأل ــوال
ا جتماعية والسياسية .
ص لحات الدراسة :
العالقــة التعليميــة  :هـ كــل تواصــل بــني العلمــاء وطلبــة العلــم دينــة
د شق وضا يتها الصا ية وبني العلماء وطلبة العلم وسط اجلهيـرة العربيـة
ويشــــمل الــــتعلم والتعلــــيم ،وتبــــادل ال تـــ وشــــر ها ،أو اختصـــارها،
وا ستفادة ن ؤسسات التعليم و رافقها .
النظــام التعليمــ  :هــو ا طــار الــممس حيتــومس ليــع ونــات العمليــة
التعليمية ( املعلم ،وال ال  ،و صدر التعلم ،واملؤسسة التعليمية ،واملنـاه
وطرك التعليم ،وأسالي ا دارة وا شرال والتقويم .
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نه الدراسة :
نظــرا أل البحـ يــدر ظــاهرة تربويــة ا تــدت علــى ــدو قــر كا ــل،
ووقعت أ داثها وتفاعالتها قبل مخسة قرو فـإ املـنه املناسـ لـملل هـو
املنه التارخي
ونظرا شرتاطات املنه التارخي ضرورة بناء ا ستنتاجات علـى صـادر
مت التفكــد ــن صــحتها ؛ فقــد اعتمــد البا ـ علــى  29صــدرا تارخييــا دونــت
ليعها القر العاشر أو قريبًا نه .كما مت التوثـق ـن صـحتها بـف كانـت هـمه
املصادر حمققة رقيقا علميا ن قبل علماء وبـا عني ينتمـو إىل ؤسسـات علميـة
أو راكه حب  .وثقة ضمن قادمة املصادر واملراجع هما البح .
ا الة ا جتماعية والسياسـية وسـط اجلهيـرة العربيـة القـر العاشـر،
و ا سبقه :
نم انتقال ركه ا م الدولة ا سال ية إىل الشام ثم العـراك فقـد لقـ
ال ؛ فقــد أشــار الــدا ( )2004إىل أ
وســط اجلهيــرة العربيــة إهمــا ً تواصـ ً
وسط اجلهيـرة العربيـة أو ـا يعـرل تنظيمـات الدولـة ا سـال ية عصـرمس
الــدولتني األ ويــة والعباســية بـــ»و يــة اليما ــة« ،أكعــر أقــاليم اجلهيــرة العربيــة
عاناة ـن ا همـال والعهلـة  .لقـد كـا نصـ والـ اليما ـة شـرفيًا بدرجـة
كب ة تى أ كع ًا ن و تها اعتادوا البقاء بغداد ونادرا اكانوا يباشـرو
ن قر عملهم  ،وهما ا يفسر وقول بعض س ا ا قليم وقفا سـلبيا ـن
السل ة املركهية فاض ر األ ن وكعـر ق ـاع ال ـرك وا ـارجني علـى النظـام
العام ولملل فقد "أقام القادـد الرتكـ بغـا ال ـب بـالد دـد وـو سـنة ،دـ
خاليا القضاء على رد األعرا  .وأسفرت عملياته خالل تلل الفرتة عـن
أسر وو مثامنادة رجل غ القتلى واملشردين " العس ر ( 1424هـ ،ص . ) 104
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تــف ني ا ــد
وبــالرغم ــن هــمه الظــرول البادســة الــيت تُشــغل النــا
الضــرورمس ــن اجــاتهم كاملفكــل وامللــب واأل ــن علــى الــنف إ إنــه ظهــر
جمموعة ن العلماء تلل العصور املتقد ة كما ذكر ابـن عسـاكر ( ) 1415
" أمحد بن حممد بن عمر بن يون بن القاسم أبو سهل ا نفـ اليمـا الـممس
تلقى العلـم بلـده علـى جمموعـة كـب ة ـن العلمـاء ـنهم  :جـده عمـر بـن
يــون  ،وعبــداهلل بــن حييــى اليمــا  ،وحييــى بــن عبــدالعهيه ا ــارث اليمــا ،
والنضر بن حممد اليمـا  ،وعبـدالرلاك بـن همـام ،وب ـر بـن عبـداهلل الشـرود،
وأبــ داود ســليما بــن كــرال ،وب ــر بــن ا ــاج ،وعبــدالرمحن بــن ســعيد
اليمــا  ،وععمــا بــن ســعيد ال اله ـ  ،وعبــدالر يم بــن الربيــع بــن ســليما
اليما  ،وإ اعيل بن أوي تى رققت له انة علمية بلده (اليما ة ) ثم
ر ل طل العلم وتعليمه إىل بالد الشام وعلام النا بد شـق ،ثـم صـر ثـم
همه البلدا ليعا" ج  5ص . ) 423
بغداد و نها إىل أصفها ودرّ
ل ن األوضاع السياسية واأل نية وا جتماعية كانت غاية الـرتدمس ف ـل
قرية أو بلدة ذات م ذات ستقل ،كما كانت القبادـل الباديـة ل ـل نهـا
أ ستقل مما نت عنه كعرة ا ضـ رابات وا ـرو  .ظـل هـمه الظـرول
تــى وإ وجــد أفــراد لــديهم الرغبــة الــتعلم والتعلــيم إ أ الظــرول غـ
واتيــة لقيــام نظو ــة تعليميــة مبــدخالتها و ؤسســاتها ونشــاطها و رجاتهــا ؛
ولملل يض ر هؤ ء األفراد لله رة إىل ا واضر العلمية بالد الشام غالبًا .
وهنــا ــدث جغــرا هــام أثــر علــى الوضــع ا قتصــادمس ،و ــن ثــم
ا جتمــاع اجلهيــرة العربيــة خــالل هــما القــر وهــو اكتشــال رأ الرجــاء
الصاحل ؛ فقد كانت الت ارة بـني الشـرك والغـر ـر عـظ ا لـي العربـ ثـم
تنقل ن هنا إىل البحر املتوسط عظ اجلمال ،وهـمه الت ـارة النقـل كانـت
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تشـ ل ــوردا جيــدا ل ــع ـن سـ ا أواســط وشــرك اجلهيــرة العربيــة  .يقــول
عويضة اجلهين "أ ـق الظتغـاليو ههميـة شـديدة بـاجلظيني جهيـرة البحـرين
سنة 927هـ و ولوا قارة ايند والبحار الشرقية اليت كا ميـر قسـم نهـا عـظ
وسط اجلهيرة العربية رت محاية اجلظيني إىل رأ الرجاء الصـاحل وبـملل
تقت صر خسارة أهـل دـد علـى فقـد ا ـارة اجلظيـة الـيت أسـهم الظتغـاليو
إضعافها ثم سقوطها واليت كانت رم قوافل ا والت ارة العابرة بـبالدهم
وترعى الس ا املستقرين ورد ـن نشـاط القبادـل الر ـل بـل إ سـ ا دـد
فقدوا وردا هما كانوا يستفيدو نه بتحول قارة اينـد والشـرك ـن املـرور
ببالدهم " ابن يوسا ( 1419هـ ،ص . ) 20
ولعل هما التغ طبيعة النشاط الممس ميارسه الس ا  -وخاصة البادية -
كا ضمن عوا ل أدت لتحول كع ن س ا إقليم وسط اجلهيرة العربية ـن
الة البداوة إىل إنشـاء القـرو والبلـدات ؛ ف ـع ـن البلـدا مت إنشـاؤها ،أو
أُعيد إعمارها دود القر العاشر ،يقول عويضة اجلهين " إ ن الالفـت
للنظر ظهور عدد ن القرو والبلدا اجلديـدة دـد خـالل الفـرتة ـن القـر
التاسع إىل القر العان عشر " ابن يوسا ( 1419هـ ،ص . ) 19
ويرو الدا ( 1432هـ ) أ إعمار أو إعادة إعمار كع ن بلـدا وسـط
اجلهيــرة العربيــة كــا القــر العاشــر و ــا قبلــه ،والعيينــة والدرعيــة بُــدء
إعمار كل نهما سنة 850ه تقريبا ،و شل أ هما التغ كا ن أبرل وافه
صول تقدم ضارمس ارتـبط بـه وضـع بـمرة النظـام التعليمـ  ،علـى أ هـما
التغ لفت أنظار القوو ا قليمية احملي ـة يقـول عويضـة اجلهـين " قـام أشـرال
ة بفوىل محالتهم على دد عـا 989 ،986هــ ـني هـالوا ع ـال
والبديع وا رج واليما ة والسلمية " ابن يوسا ( 1419هـ ،ص . ) 17
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إ بداية ا ركة العلمية وسط اجلهيرة العربية العصور املتفخرة كانـت
القر العا ن اي رمس بلدة أُشيقر ركه ا شعاع العلم وا ضارمس تى
بداية القر العان عشر  ،و ن شواهد ذلل ( ،وثيقة صبي ) الوقفيـة ،وهـ
توبة بلغة قوية ،وبفسلو فقه دقيـق وقـد دونـت عـام 748ه  ،.وكتـا
الفــروع بــن فل ـ الــممس نســخه أمحــد بــن عبــدالرمحن بــن إ اعيــل
أشيقرســـنة780ه البســـيم ( 1430هــــ ،ص . ) 11كمـــا وردت ا شـــارة إىل
كتا التوابني بن قدا ة ( ت 620ه ) الممس نسـخه الشـي عبـداهلل بـن شـفيع
سنة 799هـ  .ابن محيد (  ،1416ج  ،3ص . ) 1197
أ ا القر التاسع فقد شهد ركـة علميـة أكعـر وضـو ًا ـن سـابقه ،تبـدو
آثارها اليت وصلت إلينا شخصية العـا الفـم أمحـد بـن ع ـوة الناصـرمس -
رمحه اهلل  -وهو ن العلماء املخضر ني ي كانـت وفاتـه النصـا األول
ن القر العاشر ( 948ه ) ،وكـملل حممـد بـن محيـدا الـممس وقـا كتـا
ا نصــال للمــرداومس علــى طــال العلــم ا نابلــة بــالد الشــام عــام 870ه
البسيم ( 1430هـ ،ص . ) 16
ا الة ا جتماعية والسياسية بالد الشام خالل القر العاشر اي رمس :
دخل القر العاشـر اي ـرمس وبـالد الشـام بفسـرها رـت نفـوذ السـالطني
املماليل صر تى سنة 923هــ ـني انتصـر الععمـانيو علـيهم عركـة
رج دابق واستولوا على بالد الشام ،ثم صر قا وقضوا نهاديا علـى دولـة
املماليل .ف المين موا ـن بدايـة القـر العاشـر تـى سـقوط دولـتهم سـبعة
ام نهم ستة كانوا بني 906 - 901هـ ؛فقد دبـت ا الفـات بيـنهم وكعـر
القتل ففصبحت الفرصة هيـفة ا ـا للقضـاء عليهـا ـن قبـل الدولـة الععمانيـة
اليت ه عصر القوة والعنفوا والتوسع  .فريد بل (1401هـ ،ص.)95
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الة تدهور شـديد ؛ فقـد
لقد كانت دولة املماليل ن بداية هما القر
وصل ا ال أوادل القـر العاشـر اي ـرمس إىل ذروة الفسـاد املـؤ رذ بغـرو
مش تلل الدولة تى إ الوظادا العا ة مبا ذلل وظيفة ناد ا ـاكم
بالد الشام تباع ن قبل السالطني ينقل جونه (  ،1994ص  )27عن فارتيما
" عنــد ا يــن أ ــد الســالطني املماليــل الوصــول إىل الســل نة يفتيــه أ ــد
أ رادـه ليقـول لـه  :لقـد خـد تل كعبــد لـل رد ـا طـويال ـن الـه ن فــفع ين
د شق وسول أقدم لل ادـة ألـا أو ـاديت ألـا أشـر ذهبـا وعنددـم مينحـه
السل ا هما الشرل ل ن و عليل أ تعرل أنه إذا يرسل اكم د شـق
للسل ا غضو عا ني فإ السل ا يسعى لقتله" ،وهمه صورة ن صـور
الفساد ا دارمس املفض لرتدمس النظام التعليم الممس يسلم هو أيضا ن بيع
املناص للقضاة والقادمني على األوقـال العظيمـة الـيت تـدر علـى التعلـيم ـا
حيتــاج ــن أ ــوال كمــا ســيفت بيانــه  -إ شــاء اهلل  -عنــد ا ــدي عــن نظــام
عــدم اســتقرار ا دارة بــالد الشــام ــن
التعلــيم ،ورمبــا هــما هــو الســب
دخول القر العاشر تى سقوط دولة املماليـل فقـد مهـا ـن بدايـة القـر
العاشــر إىل ســقوط الدولــة ( 13 )923 - 901واليــا كمــا ذكــر الصــفدمس (
 ،1984ص  ) 205وبعـد لوال دولــة املماليــل وقيـام الدولــة الععمانيــة الفتيــة
وسي رتها على بالد الشام تتحسن األ ـوال كـع ا وبالتحديـد علـى صـعيد
التعلــيم ونشــره ؛ فقــد عــني الععمــانيو و ة أتراك ـًا بــالد الشــام ،وبــدأت
اجلفوة بني العر والرت اليت كانت ة ن ات ا م الععمان .
كانت بداية انتشار مه ا ام أمحد بن نبل بالد الشام عـن طريـق
التعليم ،والر لة طلبه ،فقد كا أبو الفرج الش المس ( ت  486هــ ) أ ـد
تال يــم ألبـ يعلــى الفــراء ( ت  458هـــ ) "سـ ن بيــت املقــد فنشــر ــمه
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ا ام أمحد فيما ولـه ،ثـم اررـل إىل د شـق فنشـر املـمه " كمـا ذكـر ابـن
رج ( 1425هـ ،ج  ،1ص  ،)157وهنا بدأ املـمه ينتشـر شـيئا فشـيئا
بيت املقد ثم د شق وضوا يها .
عصــر نــور الــدين والعصــور األيوبيــة واململوكيــة تــى
الدهــرت املــدار
نتصا القر العا ن اي رمس فقد أشـار ليـدر (  ،) 1996إىل " أ أعـداد العلمـاء
وطال العلم الدادت دينة د شـق وضـوا يها والقـرو التابعـة يـا  .وشـهدت
املدينة نشاطا علميا لحوظا ساهم املقادسة المين هاجروا إليها " ص . 12
أ ا الدولة الععمانية ففول السالطني الععمانيو الـمين مـوا القـر
العاشر  -كما ذكر فريد بل ( 1401هـ ) هو السل ا سليم األول الممس م
تسع سنوات ن 926 - 917هـ ،ثم ابنـه سـليما القـانون و ـدة مـه 48
سنة ن 974 - 926هـ وكا عهده ذهبيا وبلغـت الدولـة أوج عظمتهـا ،وقـد
أوىل التعليم اهتما ا بالغا وطور نظا ـه وجعـل املفـيت علـى رأ هـرم النظـام
التعليم توىل بعده ابنه سليم العان الممس ـم  8سـنوات 982 - 974هــ،
ثم توىل ابنه راد العال دة  21سنة ن 1003 - 982هــ .والدولـة الععمانيـة
بعد سي رتها على بالد الشام فرضت املمه ا نف مما أثر على نظـم التعلـيم
التابعة للمماه الفقهية األخرو مبا فيها املمه ا نبل .
أ ا الوضع األ ين فقد تفثر كع ا بسب تدهور الوضع السياسـ وا دارمس
أواخر عصر املماليل ؛ فمعال يرومس ابـن طولـو (1418هــ) أنـه " سـنة
(902هـ ) عق وت الناد قانصوه اليحياومس أغـرو بعـض الفقهـاء للهعـر
بفنــه وــول قتــل أعــوا الظلمــة فصــار ــن قلبــه ــن أ ــد شـ ء إ ــا يقتلــه أو
يغريهم بقتله ويع ـيهم دراهـم فيقتلونـه وحيت ـو بفنـه عـوان فحصـل بـملل
فساد كع " (ص  . )148ظل همه الظرول السياسية واأل نية فإ التعلـيم
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مي ن أ ترتفع لـه رايـة ،أو يهدهـر ظـل تـوترات أ نيـة تقلـا اهتما ـات
النا على اجاتهم الضرورية .
الدراسات السابقة :
تتباين املصادر التارخيية ن يـ وفرتهـا بـني املن قـتني وضـوع الدراسـة
خالل القر العاشر اي رمس ؛ فعلى ني تتـوافر صـادر كـع ة و تنوعـة عـن
النظــام التعليم ـ بــالد الشــام  :علمــاء و نــاه و ؤسســات فــإ الوضــع
خيتلا عن ذلل ا ا وسط اجلهيرة العربية ي تندر املصـادر العلميـة عـن
النظــام التعليم ـ بش ـ ل عــام ؛ ل ــن هــما املوضــوع خُــدم بش ـ ل جيــد ــن
البا عني املعاصرين وخاصـة املتخصصـني الدراسـات التارخييـة ،وفيمـا يلـ
عر ألهم الدراسات اليت ردثت عن بعض جوان وضوع الدراسة :
أو  :الدراسات املتعلقة بنظام التعليم وسط اجلهيرة العربية :
رــدث أمحــد البســام ( 1426ه ــ ) عــن ا يــاة العلميــة وســط اجلهيــرة
العربية القرنني ا ادمس عشر والعان عشـر اي ـريني ؛ ونظـرًا ل ـو بعـض
العلماء المين أشارت إليهم الدراسة عاشوا القرنني العاشر وا ادمس عشر؛
ول ــو عا ــة علمــاء القــر ا ــادمس عشــر تال يــم لعلمــاء القــر الســابق فمــن
ال بيع أ تتحدث الدراسة عن جوان شرتكة ع همه الدراسـة خاصـة أنـه
يوجد فارك كب بني ا ياة العلمية القر ا ادمس عشر والقر العاشر.
فقد رـدث عـن سـتويات التعلـيم وذكـر أنـه مي ـن ييـه ـر لتني سـ
القدرة العلمية لل ـال  :بتـددني و تقـد ني ،وأ تقسـيم ال ـال إىل ذلـل
راجــع للمعلــم الــممس مييــه بــني طالبــه تــى يضــرهم إذا لــع بــني املبتــد
واملتقدم ،وردث عن ويل التعليم يـ أشـار إىل قلـة املـوارد الالل ـة لبنـاء
املدار ورمل نفقات التعليم ؛ فالتمويل يعتمد علـى ـا يدفعـه أوليـاء أ ـور
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ال ــال  ،أو بعــض األوقــال الــيت صــا للتعلــيم ،وهـ بــال شــل ضـئيلة
و تواضعة نظرا لتدن الوضع ا قتصادمس ولما فمن ال بيع أ ي و التعليم
خنبويــا يلتحــق فيــه أبنــاء املوســرين ،وأبنــاء ال بقــة املتعلمــة الــمين يســت يعو
ا ستغناء عـن سـاعدة أبنـادهم أعمـايم ،ولـديهم قـدرة علـى ا نفـاك،
ووع بفهمية العلم والتعليم .
أ ــا املنــاه فق ـد أشــار إىل أنهــا تبــدأ بــالقرآ ال ــريم ،وا ــط وا ــالء
وا سا  ،والس ة النبوية و قد ات النحـو والعربيـة  .أ ـا طـرك التـدري
فإنها تعتمد على التلقني وا فظ .
وردث عن أهم املراكه التعليمية فـمكر نهـا  :أشـيقر  :وهـ أكـظ ركـه
تعليم آنما ا تلت ركه الصدارة نم القر ا ـا اي ـرمس ،كمـا أشـار
إىل بعض علمادهـا ـنهم  :ناصـر بـن حممـد بـن شـرل ( تـوفى آواخـر القـر
العاشــر اي ــرمس ) ،والشــي عل ـ بــن جعفــر بــن فضــل ( ت 1015هـــ )،
والشــي حممــد بــن عبــداهلل بــن ســن بــن شــرل ( ت 1035هـــ ) والعيينــة :
وذكر أنها أنشئت سنة 850هـ ،وأصبحت قراً لبعض العلماء ،و ـن أبـرلهم
أمحد بن حييى بن ع وة بن ليـد الناصـرمس ( ت 948هــ ) ،وهـو ـن العلمـاء
الرواد المين ر لـوا إىل بـالد الشـام والريـا  :و ـن أبـرل علمادهـا القـر
العاشر اي رمس المين أشار إليهم البا  :الشي إ اعيل بن ر ـي  ،وقـد
نش ت ا ركة العلمية فيها بعد انتقال عبـداهلل بـن ذهـال وأخيـه عبـدالرمحن
ن العيينة  .كما أشار إىل راكه أصغر نها عل عنيهة واجملمعة .
كما در عبداهلل الععيمني (  ) 1398بعض جوان املوضوع ،ففشـار إىل
وجود علماء قبل القر العاشر اي رمس ستندا ذلل إىل وثيقة وقا صبي
اليت ترجع إىل عام 747هـ ول ـو أمحـد بـن ع ـوة ( ت 948هــ ) قـد تلقـى
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العلم بلده قبـل أ يررـل إىل بـالد الشـام لالسـتهادة  .وأشـار إىل أ علمـاء
القر ا ادمس عشر دد ضرعا عدد علمـاء القـر العاشـر ممـا يـو إىل أ
املن قــة كانــت تقــدم علم ـ ســتمر ،وذكــر أ  15عاملــا دــديا ي تفــوا
بالدراسة وسط اجلهيرة العربية ( نهم مخسة ن القر العاشر ) ،وذكر أ
ر لــة علمــاء وســط اجلهيــرة العربيــة إىل بــالد الشــام قــد تناقصــت اعتبــارًا ــن
نتصا القر ا ادمس عشر بسـب الديـاد العلمـاء وسـط اجلهيـرة العربيـة،
وقلة املشاه ن العلماء خارج وسط اجلهيرة العربية همه الفرتة .
وقد ضمن الععيمني دراسته رأيه انتشار مه ا ام أمحد بن نبل -
رمحه اهلل تعاىل  -وسط اجلهيرة العربية وأ السب كونه ميعل البساطة وهـو
ا يتناس ع طبيعة س ا ا قليم ،ورمبا كا لصمود ا نابلة علـى بـاددهم
ورملهم األذو سبيله كما صل ع ا ام أمحـد بـن نبـل ،وأمحـد بـن
تيمية  -رمحهما اهلل تعاىل -كما أشار إىل الة وسط اجلهيرة العربية قبل دعـوة
الشــي حممــد بــن عبــدالوها  -رمحــه اهلل تعــاىل  -ــن انتشــار اجلهــل والبــدع
البـوادمس  .ويـرو أ
كالتصول والشعوذة ،والشـر ـع اهلل وإن ـار البعـ
وقــا العلمــاء ــع هــمه الظــواهر كــا ســلبيًا  .وخلــا إىل أ وســط اجلهيــرة
العربية كانت حباجـة إىل ركـة إصـال ية ،وأ ليـع الظـرول كانـت هيـفة
لنهو ا ركة ودا ها .
كما عر عبدالرمحن الشق ( 1423هـ ) عددًا ن املسادل ذات الصـلة
بالتاري العلم وا جتماع وسط اجلهيرة العربية ،فقد عد القـر العاشـر
بداية ر لة النهضة ا ديعة للممه ي بدأ با نتشار بش ل واض ابتـداء
ن القر العا ن اي رمس .
كما عر اآلراء ول دخول ـمه ا ـام أمحـد  -رمحـه اهلل تعـاىل -
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إىل وسط اجلهيرة العربية ورأو أ ذلـل كـا ب ـرا جـدا فقـد كـا ثالثـة ـن
تال يم ا ام أمحد ميا يو  .كما أشار إىل بعض طال العلـم ـن ا نابلـة
وثادق السماعات مبدينة د شق خـالل القـرنني السـابع والعـا ن  .كمـا أشـار إىل
وجود التصول دد وعهاه لالتصال باملتصوفة بالد الشام .
وذكر عبدالعهيه آل عبدالل يا ( د.ت ) .أ املمه كـا سـاددا وسـط
اجلهيــرة العربيــة ــن عــدة قــرو  ،ورأو أ ر لــة طــال العلــم إىل الشــام
وتتلممهم على نابلة الشام ن أسبا ظهور مه ا ام أمحد بـن نبـل
 رمحه اهلل تعاىل  -وسط اجلهيرة العربية  .وأشـار إىل أ أبـرل علمـاء القـرالعاشــر كــانوا علــى ــمه الســلا كحســن بــن عل ـ بــن بســام ( ت 945هـــ )،
وأمحد بن ع وة ( ت 948هــ ) ،وأ علمـاء القـرنني العـان عشـر والعالـ عشـر
أكعر عمقًا نه يتهم ن علماء القـرنني العاشـر وا ـادمس عشـر  .وأشـار إىل تـفثر
بعض العلماء بعلم ال الم كفمحد بن ع وة و سن بن بسام  -رمحهم اهلل تعاىل -
وأشار إىل تفثر بعض العلماء باملن ق ،وبالتصول الممس عـهاه إىل تـفثرهم مبشـاخيهم
بــالد الشــام  .و ــن ظــاهره األذكــار البدعيــة ،والغلــو األوليــاء والــدعاء عنــد
القبــور وأشــار إىل أ التصــول انتشــر تــى درج علــى كــالم العا ــة بــل والعلمــاء
كملل فشاع استخدام بعض املص لحات الصوفية  .بل تـفثر بعضـهم بـءراء ت رفـة
الصوفية كابن عرب وابن الفار وغ هم .
كما ردثت صة السعدمس (1423هـ ) عن واقع التعليم دـد الفـرتة
ن القر العاشر إىل القر العان عشر ،فمكرت أ جمتمع الباديـة ي ـاد يفتقـر
ا ا إىل التعليم  .أ ا املراكه ا ضرية فهنا النهر اليس نها ،وتعتمد علـى
األوقال ،و ا يقد ه أولياء أ ور ال لبة  .وذكرت أ املمه وجود وسـط
اجلهيرة العربية قبل القر العاشر .كما أشارت إىل املقررات الـيت تـدر وهـ

450

العالقة التعليمية بني وسط اجلهيرة العربية وبالد الشام القر العاشر اي رمس
" دراسة تاري الرتبية "
أ.د .عبدالل يا بن عبدالعهيه الرباح

القرآ وا ط وا الء وا سا والفقه .
ثانيا  :الدراسات املتعلقة بنظام التعليم بالد الشام :
اطلع البا على جمموعة ن الدراسات اليت ردثت عن التعليم بالد
الشام ،وفيما يل عر ألبرل تلل الدراسات :
ردثت ندو صـعيدمس (  )1974عـن أهميـة دراسـة القـر العاشـر لوجـود
طبقة مميهة ن العلماء يم أثر شعيب وسياس  .كما رـدثت عـن أهميـة دينـة
د شق اليت أصبحت نق ة جم للعديد ن العلمـاء العهـد اململـوك نظـرا
لدهــار اقتصــادها  .ورــدثت عــن امل انــة ا جتماعيــة املر وقــة للعلمــاء لــما
ش عوا األ راء والت ار على إنشاء املـدار وربـي األوقـال عليهـا  .وكـا
للعلمــاء انــة سياســية ها ــة نتي ــة اجــة األ ــراء يــم ول عــرة صــاهرات
العلمـاء ــع األ ــراء  .لقــد كعــر الفسـاد املــال وا دارمس الـممس يــؤثر بقــوة علــى
النظام التعليم  .كانـت الوظـادا العليـا مبـا ذلـل الوظـادا العلميـة ـرا
ألسر عينة  .وكا الو ة يبيعو الوظادا باملهاد دار امللْل و ن ال بيع أ
املتهايــدين ــن ذومس األطمــاع الــمين يســتعمرو أ ــوايم ويضــاعفونها بهــمه
ال ريقة هم المين حيصـلو عليهـا .و القـر العاشـر ظهـر الضـعا جليـا
النظــام التعليمـ بــالرغم ــن وجــود علمــاء و ؤسســات تعليميــة ؛ أل دولــة
املماليل بهمه املؤشرات تت ه وـو السـقوط أ ـام الدولـة الععمانيـة الفتيـة ،و
العهد الععمان اختلا الوضع فعاد الوضع السياس لالستقرار  .كما مت إلغاء
كع ن الوظـادا ال ـظو فـاكتُف بقاضـ القضـاة ا نفـ بعـد أ كـا ل ـل
مه قاض قضاة و عه جمموعة ن النوا  .و ن الوظادا العا ة  :قاض
القضاة ،والقاض  ،وناد القاض  ،وناد ا اكم ،وناظر اجليش ،وكاتـ
السر ،ووكيل بيت املال ،والشهادة ،وأ ـد العـدول ،ونـاظر القلعـة ،ووالـ
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األوقال ،وناظر أوقال ا ر ني  .وقد أ صت البا عة  64عاملـا ـن املرتجـم
يــم ذُكــرت وظــادفهم كالتــال  13 :ــدر  11 ،خ يــ  8 ،فــتني6 ،
قضــاة 5 ،وعــاظ 4 ،نظاــار 4 ،أدمــة 3 ،قاض ـ قضــاة 2 ،ــؤد أطفــال،
ووا د كل ن  :شي  /شاهد  /قر  /ؤذ  /شي ا سـالم  /فـيت
دار العدل  /ناظر البيمارستا .
ورــدثت نــول ا ــال ( 1431هـــ ) عــن جانـ ــن اهتمــام الســالطني
املماليل بالعلم والعلمـاء القـر العاشـر اي ـرمس ،و ـن ذلـل أ األشـرل
قايتبــامس ( ت 901هـــ ) بنــى املــدار مب ــة امل ر ــة واملدينــة املنــورة والقــاهرة
ود شــق وا سـ ندرية ،وأنــه كــا يشــتغل بــالعلم وي ــرم العلمــاء  .كمــا كــا
السل ا قانصوه الغورمس ( ت 922هـ ) وهو آخر السـالطني املماليـل حيـرص
على عقد اجملال العلمية رة أو رتني األسبوع وكـا حيتفـل مبناسـبة خـتم
صحي البخارمس  .كما أشارت البا عة إىل عـدم ا سـتقرار السياسـ الفـرتة
األخ ة ن عمر الدولة اململوكية ( 923 - 824هـ ) فقد اتسـمت ب عـرة عـهل
أو قتل السالطني نتي ة ل عرة ا نقالبات (  15سل انا م كل وا ـد ـنهم
أقل ن العام الوا د ) ،وقد أثر ذلل على ا ركة العلميـة ؛ فوجـود خلخلـة
نظام ا م تؤدمس إىل انتشار الفساد و ن ذلل الس و على األوقال ،ورمبا
هد ت بعض املدار لدواع ضبط األ ن كمـا صـل ـع درسـة األشـرل
شعبا بن سني .
وأشار عمار النهار (  )2011إىل امل انة العاملية املر وقة ملصـر وبـالد الشـام
كمركه قارمس هام يربط بـني الشـرك والغـر ممـا أسـهم ليـادة ثـروة الدولـة
اململوكية ،وقد انع ذلل على النشاط التعليم ؛ فقد اهتم املماليل بنشر
العلم ودوره ،وإعادة القوة العلمية للعا ا سال بعد ن بة سقوط بغداد ؛
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فقد كعر العلماء ولادت املؤلفات  .كمـا يـهت دولـة املماليـل ب عـرة األوقـال
على املؤسسات التعليمية كاملساجد واجلوا ـع واملـدار ودور الصـوفية  .كمـا
أشــار إىل أ النظــام التعليم ـ بــالرغم ــن قوتــه وكعــرة املؤسســات الر يــة
واألهليــة فيــه إ أنــه توجــد سياســة تعليميــة واضــحة ،وإمنــا خيضــع النظــام
التعليم للظرول السياسية والدينية ؛ فإذا قتل أو ـب أ ـد السـالطني أثـر
ذلل على املدار واملؤسسات التعليميـة الـيت بناهـا ،ويبقـى الـدور ال ـب
النهضــة العلميــة عصــر املماليــل يعــود لتوقــال وكعرتهــا وتنوعهــا  .أشــار
البا إىل مناذج ن املدار اليت الدهرت بفضل ا ُب يا ن أوقال
بالد الشام كاملدرسة ا يضرية اليت أنشفها حممد ا يضرمس سنة 787هـوأوقا
عليها أوقافـا كـع ة ،ودار القـرآ الصـابونية د شـق الـيت أنشـفها أمحـد بـن
علم الدين الصابون سنة 868هـ وشرط إقـراء القـرآ كـل ثالثـة أشـهر ،كمـا
أ ق بها تبا لتدري األيتام ،وخانقاه اليونسـية الـيت بناهـا يـون الـدوادار
الظــاهر برقــوك ســنة 874هـــ  .كمــا أشــار إىل ظــاهرة وقــا الد شــقيني بيــوتهم
كمــدار بعــد ــوتهم ،وخلــا إىل أ الوقــا التعليم ـ قــد الدهــر نتي ــة
لاللدهار ا قتصادمس ووفرة املال عند الدولة وعند عا ة النا إضـافة للعا ـل
الديين وهو ابتغاء األجر املتواصل العادد للواقا بعد وته .
وردث أمحد يط (  ) 2004عن بداية انتشار املدار مبدينة د شق
العصر األيـوب علـى يـد السـل ا نـور الـدين لن ـ  ،وأ املماليـل اسـتمروا
علــى هــما الــنه  ،ثــم رــدث عــن املؤسســات التعليميــة د شــق وتــاري
الفقه
إنشادها ،وأويا دار ا دي الرشادية سنة 400هـ وأ عظم املدار
على أ د املـمهبني الشـافع وا نفـ أ ـا املـدار ا اصـة باملال يـة وا نابلـة
فهــ قليلــة فقــد بلغــت أواخــر عهــد املماليــل  130درســة نهــا 63 :
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للشـــافعية ،و  52لت نـــال ،و  11للحنابلـــة و  4للمال يـــة و  3لل ـ ـ و7
د شق وذكر أنها نوعـا :
قراء القرآ ال ريم  .كما ردث عن ال تاتي
األهليــة ( ا اصــة ) ويــتم التعلــيم قابــل أجــر يدفعــه املــتعلم أو ول ـ أ ــره،
والعا ــة وه ـ الــيت ينفــق عليهــا ــن األوقــال وأشــار إىل ؤسســات التعلــيم
األخرو كا وانق والهوايا واألرب ة  .وردث عن ستويات التعلـيم فـمكر أ
هنــا ســتويني ــن التعلــيم  :ــا يــوالمس التعلــيم ا بتــداد ( ال تاتي ـ )،
والتعليم العال ( املدار )  .أ ا املناه فقد أشار إىل أ املدار التابعة ل ل
ــمه تتخصــا تــدري كت ـ الفقــه علــى املــمه  ،وأشــار إىل تــدخل
الدولة أ يانا النظام التعليم ملصلحة يرونها ،و ن ذلل نع السالطني ن
تدري الفلسفة ،وأشار إىل صا العلماء فـمكر أ هنـا ـن املعلمـني ـن
أكعر ن علم ،وهنا علماء ي ونـو أكعـر صصـا
يدر
ي و وسوعياً ِّ
حبي يشرت أكعر ن علم تدري نه وا د ،أ ا طرك التـدري فـمكر
ثالث طـرك رديسـة  :األوىل  :طريقـة ا ـالء حبيـ ميلـ الشـي ـن ذاكرتـه
املادة العلمية وقد يستوقفه ال ال لالستفسار عن ا يشـ ل علـيهم ،والعانيـة
 :طريقــة ا لقــاء ،والعالعــة  :املنــاظرة بـني اثــنني ــن العلمــاء وغالبــا ت ــو
املسادل ا الفية ،أ ـا واقيـت الدراسـة فغالبـا ت ـو مخسـة أيـام األسـبوع
حبي ي و يو العالثاء واجلمعة إجالة  .أ ا ا جالة السنوية فعادة ت ـو
شهرمس شعبا ور ضا  ،والعيدين ،وعشرة األيـام األوىل ـن شـهرمس شـوال
وذمس ا ة ،والتاسـع والعاشـر ـن حمـرم  .كمـا ذكـر أ املعلمـني املـدار
على ثالث رات  :الشي  ،واملدر  ،واملعيـد  .أ ـا ـن النا يـة ا قتصـادية
فمعلم ال تا ي و قليل الدخل أقر إىل الفقـر والفاقـة  .أ ـا شـي املدرسـة
في و ذو دخل عالٍ و انة اجتماعية ر وقة  .وردث عـن تعلـيم املـرأة فقـد
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ظيت مب انة اجتماعية عالية ،وذكر جمموعة ن العاملـات املتم نـات اللـوات
أسهمن بنشاط علم تميه الفقـه وا ـدي وعلـوم القـرآ  ،وتلقـى العلـم
على أيديهن بعض العلماء الـمين اشـتهروا بعـد ذلـل ،و ـنهن  :فاطمـة بنـت
الشــي لــال الــدين ســليما األنصــارمس (ت 708 .هـــ) الــيت ا تل ــت ثــروة
عظيمــة نتهــا ــن القيــام ب ــع ــن أعمــال الــظ ،وإنشــاء عــدد ــن املــدار
والبيمارستانات ،ورتبت يا أوقافاً ،وتتلمم عليها بعض كبار علماء العصـر،
كصالح الدين خليل بن أيبل الصفدمس ،و بيبة بنت حممد بن قدا ة املقدسـ
شيخة ا دي (ت 713 .هـ) .استقى نها الشي شرل الدين الد ياط ال ع
ن رواياتـه .و يمـة بنـت حممـود بـن حممـد قاردـة القـرآ ال ـريم ،والشـيخة
عادشة بنت إبراهيم بن صدِّيق ،لوجة ا افظ لال الدين املهمس .
العالقة بني الدراسات السابقة والدراسة ا الية :
رــدثت الدراســات الســابقة عــن أبــرل عــا النظــام التعليمـ

كـل ــن

وسط اجلهيرة العربية وبالد الشام القر العاشر اي رمس و ا قبله ـن لاويـة
التاري البحت ،وهمه الدراسة تفت كلبنة بناء العلم هما اجملـال وتتنـاول
جانباً دقيقًا وهو العالقة بني النظا ني ن لاويـة تربويـة تعليميـة ؛ فـبالد الشـام
بتارخيها و عتهـا وعلمادهـا و دارسـها و تباتهـا كانـت قبلـة ل ـال العلـم
الرواد ن وسط اجلهيرة العربية المين رمَّلـوا كـع ا ـن املشـاك مبـا لـديهم ـن
محاســة وصــظ ورغبــة شــديدة رصــيل العلــم ..هــمه العالقــة كانــت عمليــة
تعليميــة رادعــة تالقحــت فيهــا العقــول وتولــد عنهــا انتقــال ركــه القــوة ملــمه
ا ام أمحد  -رمحه اهلل تعـاىل  -ـن بـالد الشـام إىل وسـط اجلهيـرة العربيـة،
وتولد عنها قيام ركة الت ديد ا صال ية القر العان عشر .
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نتاد الدراسة ،وا جابة عن أسئلتها :
بعد همه النبمة التمهيدية عن الواقع ا جتماع والسياس ل ـل ـن بـالد
الشــام ووســط اجلهيــرة العربيــة فقــد آ األوا للحــدي عــن اجلــهء املهــم
الدراسة وهو التعرل على جوان القوة والضـعا واقـع النظـام التعليمـ
بــالد الشــام ،والنظــام التعليم ـ وســط اجلهيــرة العربيــة ،يل ـ ذلــل إبــرال
جوان العالقة بني النظـا ني التعليمـيني ،ثـم سـبل ا فـادة ـن جوانـ القـوة
والضعا ،وجوان العالقة التعليمية .
أبرل جوان القوة والضعا نظا التعليم الشام ووسط اجلهيرة العربية :
إ بيا أوجه القوة والضعا النظام التعليم تعد خ وة همة إبـرال
الــدرو املســتفادة ــن دراســة تــاري الــنظم التعليميــة  ،وفيمــا يل ـ عــر
جلوان القوة والضعا نظام التعليم الشـام ،ثـم نظـام التعلـيم وسـط
اجلهيرة العربية :
أو  :جوان القوة والضعا نظام التعليم بالد الشام :
ميتــال النظــام التعليمـ بــالد الشــام و اضــرته األساســية ال ــظو دينــة
د شــق القــر العاشــر اي ــرمس بتقســيمه س ـ املــماه ؛ مبعنــى أ كــل
مه له نظا ه املستقل ابتـداء ـن العلمـاء إىل املـدار واملسـاجد ،و صـادر
التمويل اليت قد ت و عونات ن قبـل السـالطني والـو ة أو أوقـال خاصـة
لتلل املدار واملساجد .
جوان القوة :
أ.كعرة املدار وتنوعها :
فلت دينة د شق بعشرات املدار الـيت ا تـالت بالتخصـا ؛ فهنـا
ــدار تخصصــة للقــرآ ال ــريم وعلو ــه ،وهنــا ــدار تخصصــة
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الســنة النبويــة وعلو هــا ،وهنــا املــدار الفقهيــة ا اصــة ل ــل ــمه ــن
املــماه األربعــة ،وهنــا ــدار شــرتكة ي ــو التــدري فيهــا ألكعــر ــن
مه وهنا املدار ا اصة بال  ،على أ املدار ا اصة باملماه
ت ن خاصة بالفقه بل يدر فيها القرآ وا دي والعربية فقد ذكر النعيم (
 ،1410ج  ،2ص  ) 456أ املـــدار ا اصـــة با نابلـــة د شـــق بلغـــت
إ دو عشرة درسة ه  :اجلولية واجلا وسية وا نبلية الشريفية والصـا بية
والصدرية والضيادية احملموديـة والضـيادية احملاسـنية والعمريـة الشـيخية والعاملـة
واملسمارية واملن ادية.
وفيما يل تعريا وجه بفشهر وأهم تلل املدار :
 .1املدرسة ا نبلية الشريفية :
ه ـ أوىل ــدار ا نابلــة دينــة د شــق  .واقفهــا هــو شــرل ا ســالم
عبدالوها بن أب الفرج الش المس ( ت  536هــ ) ،وقـد رققـت يـا انـة
علمية تميهة وشهرة واسعة ؛فممن د ّر فيها شي ا سالم أمحد بـن تيميـة
( ت 728هـ) ،وكا ذلل سنة 717هـ .
 .2املدرسة اجلولية :
واقفها هو حم الدين يوسا بن عبدالرمحن بن اجلـولمس ( ت 656هــ )،
وكا إنشاؤها بعد سنة 630هـ  .ومي ن اعتبارها املدرسة الر ية للحنابلـة
د شق سن تصميمها و ناسـبة وقعهـا وسـط د شـق ؛ يـ أ قاضـ
ا نابلة بعد تعيينه ن قبل السل ا اململوك القاهرة يباشر عمله فيها فه
دار للقضاء ،فالتعليم والقضاء بينهما تداخل كب وت ا ل وقاض القضـاة لـه
ا شرال العام على أوقال املدار  .وإليها ينس ا ام مش الـدين حممـد
بن القيم فقد كا والده قيمًا على همه املدرسة .

جملة العلوم الرتبوية
العدد التاسع عشر شوال 1440هـ

457

 .3املدرسة العمرية الشيخية :
بناها وأوقفها أبو عمر حممد بن أمحد بن حممد بن قدا ة املقدس  -رمحـه
اهلل  ( -ت 607هـ )  .وه وقا على تعليم القرآ ال ريم والفقه ،وقد فظ
القرآ فيها أعداد غف ة ،قال ابن عبدايادمس "همه املدرسة عظيمة ي ـن
بالد ا سالم أعظم نها "  .وقـد ُـب يـا ـن األوقـال الشـ ء ال ـع تـى
كانت حمط أنظار طلبة العلم ن شتى البلدا واألق ار ،وقـد كـا فيهـا سـ نا
لل ال املغرتبني ع رمل ت ـاليا السـ ن والدراسـة .و ـن أشـهر ـن د ّر
فيها القر العاشر حممد بن طولو ا نف  -رمحه اهلل تعاىل  -الممس صـرح
بســعادته لفتحهــا للمــماه  ،وقــال عنهــا " :كــا التــدري وقــراءة القــرآ
ال ونهارًا تى أ األ ن ـل يرسـل ـن يتفقـد املدرسـة الليـل
ستمرة لي ً
والنهار و يتفـق لـه أ وجـد الـدرو توقفـة ،وكـا فيهـا لقتـا لـتالوة
القرآ تسمى السُُبع خيتم كل لقة القرآ كل أسبوع " .
 .4املدرسة الضيادية احملمدية :
أنشفها ضياء الدين حممد بن عبدالوا د املقدس ا نبلـ ( ت 643هــ )،
وقفها على ا نابلة ن أهـل ا ـدي والفقهـاء ،كمـا أوقـا يـا جمموعـة ـن
ال ت خب ه  -رمحه اهلل  ،-وكا ن اشرتاطات واقفهـا أ ي ـو بهـا قسـما
لتعليم الصبيا .
 .غهارة املناه الدراسية وتنوعها عظم جما ت املعرفة :
تنوعت املناه الدراسية دار ا نابلة مبدينة د شق ،و ن أبرلها :
 .1القرآ ال ريم  :ن خالل تتبع س العلمـاء والعلـوم الـيت تـفهلوا بهـا
القر العاشر بد شق يلحظ البا اهتما ا واضحا حبفظ القرآ ال ـريم،
وكع ن علماء العصر بدءوا حبفظ القرآ  ،وقد أشـار الغـهمس ( 1418ه ) إىل
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فظ القـرآ  ،و سـن بـن املـرادمس ا نبلـ  ،و سـن بـن
أ ا ام الشوي
سليما األس وان  ،وخليل بن خليل الفراديس  ،وعبدالقادر الرجيح  ،كما
،
ذكر ابن دهيش ( 1421هـ ) نهم علـ بـن حممـد بـن عبدا ميـد البغـدادمس
وأمحد بن عبداهلل العس رمس ،وشها الدين أمحد بـن أمحـد الشـوي  ،أ ـا
ابن طولو ( د .ت ،ص  )593فمكر ممن صا القرآ وعلو ـه  :حممـد
بن رليق املقدسـ  ،وحممـد بـن املـالح ،وحممـد الـوراك الصـا  ،حممـد بـن
يوسا النابلس  ،حممد بن أمحد ال نان .
 .2التفس  :و ن أشهر ن صا فيه أبو ب ـر الـمباح فقـد در تفسـ
البيضاومس كما ذكر الغهمس ( 1402هـ ص . ) 149
.3ا دي وعلو ه  :نظرا ل بيعة مه ا ام أمحد اليت ترتبط بالـدليل
الشرع ن ال تا والسنة ،فمن ال بيع أ يهداد ا هتمام بدراسة ا ـدي
وعلو ه ورجاله ،وقد أشار الغـهمس (1402هــ) إىل اهتمـام ا نابلـة د شـق
با دي قادال " إ علماء ف ا ل اشتهروا بـني ا نابلـة ا ـدي والروايـة،
ويؤكد هما انتشـار ـدار للحـدي خاصـة د شـق والصـا ية ،وأدخلـوا
على هـما العلـم اقاهـات جديـدة كـا يـا أثـر كـب تنسـيق علـوم ا ـدي
وتصنيا أحباثه املتعددة و ن شاه هم ضياء الدين املقدسـ الـممس أنشـف دارا
الصا ية ،وجعل يا تبة ن أضخم تبات عصـره " ص ،9
للحدي
ويقــول ليــدر (  " )1996كــا للمقادســة دور كــب إ يــاء علــم ا ــدي
والرواية  -وهم على املمه ا نبل  -وش عوا ا اص والعـام علـى ضـور
اع ا دي " ص  ،12وقد صصت طادفـة ـن هـؤ ء العلمـاء
جمال
فــن وا ــد ،أو أكعــر " فحســني بــن ســليما األس ـ وان  ،وحممــد بــن أمحــد
ال نــان وهمــا قــد درســا ليــع كت ـ ا ــدي الســتة ( صــحي البخــارمس،
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وصحي سلم ،وسنن الرت ممس ،وسنن النسـاد  ،وسـنن أبـ داود ،وسـنن
ابن اجه ) " الغهمس (1402هـ)  .وهنا ن اقتصر على الصـحيحني لم ـا ني
اجللــيلني أب ـ عبــداهلل حممــد بــن إ اعيــل البخــارمس ،و ســلم بــن ا ــاج
القش ـ مس ،وممــن صــا دراســتها وتدريســها كــل ــن  :حممــد الــوراك
الصا  ،حممد مشـ الـدين الظ ـ  ،وقـد ظـ صـحي ا ـام البخـارمس
باهتمام خاص مل انته ،ول ونـه أصـ كتـا بعـد كتـا اهلل سـبحانه وتعـاىل .
وممن صا فيه ن علماء القر العاشر  :عل بن أمحـد البغـدادمس  ،و ـن
األعرال الرتبويـة قـراءة البخـارمس وخيصـا يـا قـار خـاص مبرتـ ووقـا
خاص له  .وقد ذكر الغهمس (1402هـ) ممن صـا قراءتـه وتدريسـه حممـد
بــن عصــفور ال نــاومس ،كانــت درو صــحي البخــارمس عــا رة وأبــو الفــرج
عبـدالرمحن بــن إبـراهيم الشــي ( ت 915هــ) كــا يقـرأ البخــارمس البيــوت
واملســاجد وجــا ع ا نابلــة ،وكــا إذا خــتم البخــارمس حيضــر عنــده خالدــق،
و ــنهم عبــدالوها العس ـ رمس ا نبل ـ كــا يقــرأ صــحي البخــارمس باجلــا ع
األ ومس  .وكملل صحي ا ام سلم بن ا اج لـه اهتمـام كـب ودور بـارل
درو ا ــدي  ،وممــن صــا دراســته وقراءتــه كــل ــن  :إبــراهيم
البقاع  ،وأبو ب ر المباح  .كما ظيت علوم ا ـدي باهتمـام خـاص ألنهـا
تتضمن أصول هما العلم  .وممن تفنن فيه كل ن  :خ ا بن حممد الصـا
حممد بن رليـق املقدسـ  .كمـا أشـار ابـن دهـيش (  ،1421ص )478إىل أ
كتا ا دي لشي املمه ا ام أمحـد بـن نبـل  -رمحـه اهلل  ( -املسـند )
قد قى اهتما ا ن بعض العلماء ،وممن صا فيه شها الدين أمحـد بـن
عبداهلل العُس ُرمس .
.4الفقه :أخم علم الفقه ا يـه األكـظ النظـام التعليمـ عنـد ا نابلـة
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بــالد الشــام ،وســيتم عــر أهــم ال تــ الــيت أُلتفــت كمقــررات و نــاه
دار ا نابلـة القـر العاشـر  -سـ تقـدم
تدريسية ،وكانت تُدرَّ
تفليا املرجع: -
أ .تصر ا رق  :و ؤلفه أبو القاسم عمر بن سني ا رق ( ت 334هـ
) ــن أقــدم املؤلفــات فقــه ا ــام أمحــد بــن نبــل  -رمحــه اهلل تعــاىل  -؛
و ؤلفه ن تال يم عبداهلل وصاحل ابين ا ام أمحد  .خشـ علـى املسـادل ـن
التفرك والضياع فعمل على لعهـا رتبـة علـى أبـوا الفقـه املعروفـة وأويـا
ال هارة  .والغر ن التفليا غر تعليم فقـد صـرح بـملل قـادال أول
ال تا  " :اختصرت هما ال تا على مه ا ـام أبـ عبـداهلل أمحـد بـن
حممــد بــن نبــل الشــيبان -رض ـ اهلل عنــه  -ليقــر علــى تعلمــه" ا رق ـ (
ـ تصـر ا رقـ ،
1413هـ ،ص  )10و ن قوله اختصرت هما ال تـا
ويسمى أيضا نت ا رق ونظرا ل ونه أصل فقـه ا ـام أمحـد وذو غـر
تعليم ـ  ،ولوضــوح عبارتــه واقتصــاره علــى املســادل دو توســع فقــد ظ ـ
با هتمام على ر العصور  .وقد أشـار الغـهمس ( )1402إىل جمموعـة ـن أهـم
العلمــاء الــمين اشــغلوا بــه تعللم ـًا وتعليمــا أبــو ب ــر الــمباح ،وحممــد الــوراك
الصــا  ،وحممــد بــن يوســا النابلس ـ  ،وشــها الــدين أمحــد بــن أمحــد
الشوي  ،وحممد بن عمر الدورس  ،وحممد بن غي الع لون .
أ.املقنع  :يقول إ اعيل ( 1426هـ ) " ملوفق الدين بن قدا ة  -رمحه اهلل
الفقـه ألربـع سـتويات  :العمـدة للمبتـددني اقتصـر فيـه
تعاىل  -أربعة كت
على القول املعتمد املمه  ،واملقنع للمتوسـ ني أطلـق كـع ـن سـادله
روايتني ليتدر ال ال على ترجي الروايات فيرتبـى فيـه امليـل إىل الـدليل ،.
وال ــا وهــو أوســع ــن املقنــع ذكــر فيــه ــن األدلــة ايؤهــل ال لبــة للعمــل
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بالدليل ،وختمهـا بـاملغين وهـو شـرح ملختصـر ا رقـ املتقـدم ذكـره ذكـر فيـه
املماه وأدلتها وهو للمفتني واجملتهدين فالسلسة فقهيـة تعليميـة  .واملقنـع هـو
الفقه
املستوو العان نها يوض املؤلا غرضه ن تفليفه قادال  :هما كتا
علــى ــمه ا ــام أمحــد بــن نبــل اجتهــدت لعــه وترتيبــه ،وإوــاله
وتقريبه وس ا بني القص وال ويل وجا عًا ألكعـر األ ـام عريـة عـن الـدليل
والتعليــل لي عــر علمــه ويقــل مــه ،ويســهل فظــه وفهمــه وي ــو قنع ـًا
افظيه نافعاً للناظر فيه" ص  . 22وهو ـن أكعـر صـادر الفقـه ا نبلـ قبـو
ورواجا عند العلماء وال ال  ،و ن العلماء المين اشتغلوا به تعللما ،وتعليما
:شها الدين أمحد بـن حممـد الشـوي  ،ولـال الـدين يوسـا بـن سـن
املظد الشه بابن عبـدايادمس ( ت 909هــ ) ،وحممـد بـن رليـق املقدسـ ( ت
900هـ ) ،وحممد بن أمحـد أبـو السـعادات الفـاكه (992هــ) ،و وسـى بـن
أمحد ال نان ( ت 926هـ ) .
جـ .املغين  :بن قدا ة وهو ال تا املوسوع الممس سبقت ا شارة إليـه
 :وهو ناس للتنميـة املهنيـة للعلمـاء والقضـاة ولـي قـررا دراسـيا  .إ أ
بعض ذومس ايمم العالية ن اشتغل به تعلما وتعليما و نهم  :عل بن أمحـد
البغدادمس  .الغهمس ( 1402هـ ،ج  ،3ص ) 162
د .الوجيه فقه ا نابلة  :ملؤلفه ا سني بن يوسا السرمس الـدجيل ( ت
732هـ ) ،قال عنه ؤلفه ( 1425هـ ) وهو كتـا جـا ع للروايـات الراجحـة
املنصوصة عن ا ام أمحد بن نبل  -رمحه اهلل تعاىل  -وممن درسه عل بـن
.
حممد بن عبدا ميد البغدادمس  ،وحممد بن حممد بن أب ب ر السدرش
هـ.احملرر :للم د ابن تيميـة  :وهـو رجـع تعليمـ أراد ؤلفـه أ ي ـو
ادة علمية دراسية ل ال الفقه على مه ا ام أمحد بن نبل  .يقول
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الفقـه علــى ـمه ا ــام أبـ عبــداهلل
قد تـه ( 1428هـــ ) " فهـما كتــا
أمحد بن حممد بن نبـل الشـيبان  -رضـ اهلل عنـه  -همبتـه تصـرًا ،ورتبتـه
حمررًا ،اويا ألكعر أصول املسادل ،خاليا ن العلل والد دل ،واجتهـدت
إوال لفظه تيس ا على طال فظه" ص  . 25وهو نه يتمشـى ـع فلسـفة
التعليم الغالبة ،اليت تنظر للمنه كمحور للعملية التعليمية ،كما يتفثر جبان
آخر ن فلسفة التعليم الـيت كانـت سـاددة الـيت تركـه علـى ا فـظ  .وقـد ذكـر
الغــهمس ( 1402هـــ ) أ ممــن اشــتغل بــه تعلمــا وتعليمــا شــها الــدين أمحــد
الشوي  ،وخليل بن خليل الفراديس .
 .5الفــرادض  :اهــتم بهــما العلــم جمموعــة ــن العلمــاء ــنهم  :أمحــد
البغدادمس حممد بن أمحد الشوي  ،حممد مش الدين الظ .
 .6النحو  :تنوعت كت النحو الـيت قـت اهتما ـا ودراسـة وتدريسـا ،
و نها :
أ .ألفية ابن الل  :النحو ،وه نظو ة على أبـوا النحـو والصـرل
تسهيال فظها  ،وممن اعتنى بها وسى بن أمحد ال نان .
 .أوض املسالل إىل ألفية ابن الـل  :وهـو شـرح أللفيـة بـن الـل
النحو ،وقد كا غرضه شرح األلفية نظرا والها الشديد ،وغرضه تعليمـ
وهو تقري ضـمونها لل ـال يقـول" :فـإ كتـا ا الصـة األلفيـة علـم
العربية نظم ا ام العال ـة لـال الـدين أبـ عبـداهلل حممـد بـن الـل ال ـاد
كتا صغر ما وغهر علما غ أنه فراط ا وـال قـد كـاد يعـد ـن للـة
األلغــال ،وقــد أســعفت طالبيــه مبختصــر يدانيــه ،وتوضــي يســايره ويباريــه
وأُعم به وارده وأعقل شوارده " ابن هشـام ( ج 1ص  ،) 10وممـن اشـتغل
به شها الدين أمحد الشوي .
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جـ .اآلجرو يـة  :وهـ ـن املتـو املختصـرة النحـو واملؤلـا حممـد بـن
يمكر الغر نها ل ن اختصارها يدل علـى أ الغـر
حممد الصنهاج
تسهيل فظها لل ال  ،وه ن أهم املتو املختصرة النحو وقد شر ها
كع ن العلماء ،و ن أبرل العلماء عناية بها عل بن أمحد البغدادمس.
د .لحة ا عرا  :ألب حممد القاسم بن عل ا ريـرمس البصـرمس ،وهـ
نظو ة تسهيال فظها وذكر ابن طولو وابن عبدايادمس ( د.ت ).ممـن اعتنـى
بها حممد بن رليق املقدس حممـد بـن يوسـا النابلسـ  ،شـها الـدين أمحـد
الشوي .
 .7علم املعان والبيا والعرو  :وقد صا فيها حممد مشـ الـدين
الظ .
 .8علم ا سا  :صا فيه حممد بن أمحد الشوي .
 .9علم املن ق  :وبرل فيه حممد مش الدين الظ .
لقــد يــهت املــدار ب عــرة املعلمــني وال ــال  ،واملرونــة سـ العمليــة
الدراسية ،و ن ال بيعـ أ ي ـو للمدرسـة جـدول دراسـ أسـبوع  ،وقـد
ذكر ابن طولو (1401هـ ) جدول املدرسة العمرية إ دو الفرتات هـما
القــر " يــوم الســبت يــدر تق ـ الــدين اجلراع ـ  ،ويــوم األ ــد واألربعــاء
القاض برها الدين بن فل  ،ويوم ا ثنني وا مـي القاضـ عـالء الـدين
املــرداومس ،ويـوم العالثــاء الشــي يوســا املــرداومس ،ثــم صــار بعــدهم الســبت
لشها الدين العس رمس ،ويوم األ د دم الدين ولد القاض برها الـدين،
ذلل الشي عل البغدادمس ،ثـم بعـده شـها الـدين العسـ رمس،
واستنا
ويــوم العالثــاء صــار إل ـ  ،ويــوم ا ثــنني للشــي يوســا ال فرســيب ،ويــوم
ا مي للشي تق الدين الع لون " ج 1ص  ،259و نـه يتضـ أ املعلـم
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هو حمور العملية التعليمية  .ل ن املـنه الدراسـ لـدو ا نابلـة بـالد الشـام
ي اد خيلو ن تـدري العقيـدة ،فلـم يععـر البا ـ علـى أ ـد ـن العلمـاء
القــر العاشــر كــا لــه اهتمــام بــتعلم وتعلــيم العقيــدة ا ســال ية الصــحيحة
الشا لة ألنواع التو يد .
جـ  .مشولية النظام التعليم :
كا التعليم  -قبل قيام دولة الرعاية الشا لة  -تعليم خنبومس خيتا به أبنـاء
املوســرين ،ويت ــه إليــه فئــات حمــدودة كــالرواد النــابهني ،أو أبنــاء العلمــاء
والوجهاء ،ونظرا لوفرة التمويل والبيئة املناسـبة فقـد ت ـور نظـام التعلـيم عنـد
ا نابلة دينة د شق إبا القر العاشر و ا سبقه باستهدال فئات أخرو
ت ــن رظــى بالرعايــة ــن قبــل كــاملرأة وال فــل واأليتــام ،وذومس ا اجــات
ا اصة ،واملساجني :
 .1تعليم املرأة :
اهتم علماء ا نابلة بتعليم النساء القراءة وال تابة و فـظ القـرآ و عرفـة
قد ة كتا القالدـد
األ ام الشرع اليت رتاج إليها  .يقول حممد دهما
اجلوهرية ( 1401هـ ) " وأثّروا أيضا -يتحـدث عـن ا نابلـة  -نهضـة املـرأة
العلمية ،فقد أ ضروها لقات العلم ،وجمال ا دي فنشف الصا ية ثم
د شق ركة نسادية ثقافيـة كـا جـل العاملـات ـن ا نابلـة " ج 1ص ، 10
ولــملل بــرل جمموعــة ــن العاملــات بلغــن درجــة املشــيخة والتخصــا بعلــم
ا ــدي والروايــة والتصــدر لمقــراء ونشــر العلــم  .وذكــر ابــن طولــو وابــن
عبدايادمس ( د.ت ).أنه قد " برل بعض النساء العاملات نهن  :الشيخة املسندة
املعمرة عادشة العمرية الصا ية ا نبلية ( ت 906هـ ) ،والشيخة عادشـة بنـت
لريق الصا ية ا نبلية ( ت 991هـ ) ،وأ ة ا الق املعمرة الشـيخة املسـندة أم
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ا ـ الد شــقية ،كانــت عاملــة با ــدي تــى قــال العلمــاء نــهل أهــل األر
درجــة روايــة البخــارمس مبوتهــا" ج 2ص . 786كانــت املــرأة رصــا علــى
نهيــا  .كمــا تشــار املــرأة بعــض ال ــرك
خصوصــيتها تقــوم بالتــدري
التدريسية اجلماعية ( التدري بالفريق ) اليت يشرت فيها جمموعة ن العلمـاء
والعاملات ،وعادة تعقد دروسه املس د أو أ د املدار ال ظو .
 .2تعليم ال فل :
نــال األطفــال الصــغار انــة بــارلة ــن ا هتمــام نظــام التعلــيم عنــد
ا نابلـــة ،وكـــا خيصـــا يـــم أجنحـــة خاصـــة ضـــمن ـــدار ا نابلـــة أو
ساجدها ،وقد بـدأ كـع ـن العلمـاء ياتـه ـن خـالل تـدري األطفـال ثـم
ترقاـــى ؛ فقـــد ذكـــر ابـــن طولـــو وابـــن عبـــدايادمس ( د.ت ) أ حممـــد بـــن
عبــدالرمحن بــن املــالح ( ت 909هـــ) قــد عمــل فــرتة تعلــيم األطفــال
سـ د أبـ شــعر وحممــد مشـ الــدين الع لــون ( ت 911هـــ) كــا علمــا
لتطفال أيضاً .وكما ذكر ابن العماد (1406هــ ) أ ليـن الـدين أبـو الفـرج (
ت س د ناصر الدين.
ت 915هـ) كا يقر األطفال
 .3تعليم أصحا الظرول ا اصة :
وهم الفئات ن الس ا اليت يا ظرول خاصة نعها ن ا ركـة والتنقـل
مهم ،و فـو البصـر،
أو رمل ت اليا التفر للعلم ،كاأليتام و ن
والس ـ ناء  .إميانــا ــن القــادمني علــى التعلــيم بفنــه ــق إنســان عــام ،وأل
أصحا الظرول ا اصة يم ا ق عل غ هم ،ورمبا أكعـر ـاجتهم للـدعم
املعنومس وإظهار ا هتمام بهم فقد مشل نظام التعليم كل همه الفئات  .يقولو
ديعــه عــن املدرســة العمريــة "وبهــا شــي
ابــن طولــو (1401هـــ) عــر
لتلقني األضرَّاء (امل فوفني) واألطفال "  .ذكر ابـن طولـو وابـن عبـدايادمس (
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د.ت ) ترلة حممد بن عصفور ال ناومس أنـه  :تـوىل تفديـ األيتـام مب تـ
الــهيين عمــر بــن ن ــل  ،وأ صــاحل بــن حممــد الشــه بالسـ ا كــا علــم
الس ن ببا الظيد .
د .وفرة التمويل :
للنظام التعليم صارل تنوعة رتاج إىل تغميته باستمرار ليقوم برسـالته
امل لوبة  .و ن ذلل عال إنشاء املبان املدرسية ،وصيانتها ،و رتبات املعلمـني
تى يتفرغوا للتعليم والبح والتفليا ،وكـملل واملوظفـو الـمين يقـد و
خد ات إداريـة املدرسـة ،وت ـوين امل تبـة وتهويـدها باجلديـد ـن ال تـ ،
وا نفاك على ال ال تى يتفرغوا للتعلم و ينشغلوا ب لـ املعيشـة ،وإذا
كانــت املؤسســة التعليميــة تقــدم خــد ات السـ ن وا قا ــة فهنــا صــروفات
إضافية كع ة  .وهما يعين ضرورة وجود ورد ثابت للمؤسسة التعليمية لتقوم
برسالتها  .ويقدم الو ة والسالطني دعماً اليا لبعض املدار  ،ول ن تلتهم
الدولة اليا للمدار مما يت ل وجود صـادر ثابتـة لـملل  .لقـد قـام الوقـا
باقتـدار بهــمه املهمــة ،فمـن املتعــارل عليهــا أ املــدار هـ أساســا جــهء ـن
الوقا وليع دار ا نابلـة الـيت وجـدت القـر العاشـر و ـا قبلـه هـ
ـــدار وقفيـــة  .ونظـــرا أل املـــدار رتـــاج إىل صـــارل اليـــة ســـتدمية،
ولوجود توعية و وتش يع للمقتدرين على وقـا ـا يسـت يعو ف عـرت
العقارات املوقوفة للمدار ن بيوت ودكاكني أو هارع وأ يانـا ت ـو قـرو
ب ا لها خاصة أ النا على ثقة كب ة مبن يتوىل نظارة الوقـا حبسـن ا دارة
وبالتصرل س شرط الواقا ،ونظرا ل عرة همه األوقال وسـدها جملـا ت
ب أوقافهم على صارل
كب ة ن صارل املدرسة فقد أبدع الواقفو
كمالية ت رميًا للعلم وطالبه و علميه .
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كانــت املدرســة العمريــة جا عــة للعلــوم ا ســال ية منــت وكــظت ولادت
القـادمني عليهـا أصـب الواقفـو يـا ليـادة سـنوية
أوقافها ،ولعقة النا
ستمرة كما يمكر ابن طولو (1401هـ) فلها خبه يفرّك كل يوم ألا رغيـا
أو وو ذلل ،ول ل طال قيم بشت وفروة سنويا ،ووقـا لتوليـع ا لـوو
كل شهر ولبي وقضا ة ( سرات ) كل ليلة لعـة ،ووقـا تـا ـن
خينت ن طالبها ،بل طالت األوقـال جـ ا املدرسـة ـق اجلـوار وألنهـم قـد
يتحملـو بعـض األذو ــن كعـرة ركــة نسـوب املدرسـة فلــهم وقـا ُصُـر
بيــوتهم ،وصــابو وكعــل و ش ـبّل ( نــوع ــن ا لــوو ) ليلــة العشــرين ــن
ر ضا  ،ثم توسع فيه تى صار عظم أهل الصا ية يغتسلو فيه .
كمــا أ بعــض العلمــاء كــانوا يشــتغلو حبــرل يت ســبو نهــا ،وي ــو
الوقـا قـد بلـ ـداه
تعليمهم ا تسابا يبتغى فيه وجه اهلل ،أو ي و العب
وتوقــا الصــرل علــى املعلمــني فيقــوم املعلــم احملتس ـ بعملــه ت وعــا بوقتــه
وجهده؛ فقد ذكر الغهمس (1402هـ) أ أمحد بـن ليـد املوصـل ( ت 970ه)
كا بارعًا التفس والوعظ ،وهو شي العربية يقر النا وهو بصناعة
ا ياكة حبانوته ،و وسى بن وسى النابلس كا دلَّا لل ت .
هـ  .تنوع الوظادا النظام التعليم :
لقد اتسع النظام التعليم بالد الشام وكعر املنتسبني له فمن ال بيعـ أ
تتنــوع الوظــادا ا د يــة الــيت حيتاجهــا النظــام  ،ولادت ا اجــة إىل بعــض
الوظادا التخصصية الدقيقة نها وظادا فنية ( إداريـة و اليـة ) ،وقـد أشـار
ابــن ممــات (1411هـــ) ،وابــن طولــو (1401هـــ) ،ودهمــا (1410هـــ) إىل
وظادا تعليمية ووظادا عملية ووظادا علمية و نها :
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 .1الوظــادا الفنيــة  :رتــاج املدرســة إىل جمموعــة ــن الوظــادا الفنيــة (
ا دارية واملالية ) ،وإذا كانت املدرسة كب ة مي ن أ توجد بها كل الوظادا،
أو تد وظيفتني رت وظا وا د ،وأ يانا ي و للموظا نادـ يسـاعده
تسي عمله إ كا كع ا ،و ن أهم الوظادا الفنية:
كات الغيبة :وت و همته تس يل أ اء الغادبني جمال العلم ،وإذا
ُق ِر ال تا على الشي  ،وتغي أ د السا عني ُي ت فاته ـن بـا كـما إىل
با كما .
املُش ـارفة :واملشــارل ــن يتــوىل األ ــور املاليــة للوقــا وصــال ياته فــوك
صال يات الناظر  ،فمهمته إشـرافية علـى النـاظر رصـا علـى صـرل أ ـوال
الوقا فيما يستحق .
الشاهد :وهو ن يتفكد ن سال ة الصرل ن الوقـا ويوقـع ـع النـاظر
على ذلل .
الناظر ،وناد الناظر  :وهو ن ت و بيـده أ ـوال الوقـا وينظـر فيهـا،
ويتفقد تصرفاتها ،وُترفع إليه ساباتها لينظر فيها ويدققها .
أ ني امل تبـة و سـاعديه  :وهـو ـن يتـوىل إدارة تبـة املدرسـة ،وترتيـ
ال تـ  ،و ســاعدة ال ــال عنــد ا اجــة الد لــة علــى ظــا املعلو ــات،
وي ت للناظر عند وجود اجة للتهويد ببعض املصادر .
 .2وظادا تعليمية  :ويقصد بها الوظادا الـيت يتـوىل التعلـيم باشـرة،
وهم خيتلفو س املستويات و س التخصا ،و ن أهمها :
الفقاهة  :وه وظيفة يتوىل صا بها تدري الفقه للمبتددني ن ال ـال
لقاء رات .
وتلقني القرآ  :وهو ن يعلتم املبتددني التالوة وا فظ .
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شــيخة ا قــراء :ي ــو شــي القــراء ســؤو عــن امللقــنني ــن يــ
راعاتهم لظرول األطفال وعدم الشدة بهم ،وأداء العمل كما ينبغ .
التــدري  :وهــو املعلــم املعــني لتــدري علمــا ــن العلــوم سـ شــروط
الواقا .
ا عادة :املعيد ي ـو أ ـد أبـرل التال يـم علمـا وقرـد اً الـدر يسـاعد
املدر بف يعيد الدر رة أخرو على ال ال .
وا فتـــاء  :و همـــة املفـــيت أ ويـــ عـــن أســـئلة العا ـــة عبـــاداتهم
و عا التهم ،وأ وايم الشخصية ،و تنفصل رسـالته عـن التعلـيم ،فـيعلم
ويشرح ويفصل وينص ويمكار .
شيخة ا انقاه أو الهاوية  :وهما ن أنواع الدور التعليمية ا اصـة بنظـام
التعليم عند الصوفية.
وظادا عملية إضافية :نظرًا ل ظ ـم بعـض املـدار  ،وكعـرة طالبهـا
والــدرو العلميــة فيهــا أصــبحت كمــد جا عيــة  :يوجــد فيهــا ســ د،
و ســاكن ،و تبــة فتحتــاج إىل وظــادا دقيقــة كا ا ــة ،وا ابــة ،وقــراءة
القرآ  :كع ن ساجد املدار فيها لقـات تـالوة تعقـد أوقـات تلفـة
ن اليوم ،و عظم أيام األسبوع ،وعلى سبيل املعال املدرسة العمرية كـظو
ال ونهـارًا تـى أ أ ـد الـو ة
دار ا نابلة كانت قراءة القـرآ سـتمرة لـي ً
كا يرسل ن يتفقد املدرسة الليل والنهار و يتفـق لـه أ وجـد الـدرو
توقفة ،فقد كا فيها لقتا لتالوة القرآ تسمى السُـُبع خيـتم كـل لقـة
نهما القرآ كل أسبوع .
و .التــدري بـالفريق طريقــة التــدري ا بداعيــة عنــد العلمــاء ا نابلــة
بالد الشام :
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تعد طريقة التدري بـالفريق ـن ال ـرك املتميـهة ملـا ي ـو فيهـا ـن إثـراء
وت ا ل بني املعلمني المين يشرتكو فيهـا ،إضـافة للحيويـة والتنويـع ،وعـدم
ا جهــاد ،وعرفهــا القيس ـ ( )2008بفنهــا  " :تعــاو عــدد ــن املدرســني أو
الرتبويني تدري ساك أو وضوع عني للمسـتوو الدراسـ نفسـه "  .بلـ
النظام التعليم بالد الشـام ـن القـوة واملنعـة ورقـ العالقـة بـني املعلمـني،
وا ــرص علــى تنشــيط ايمــم ،ونتي ــة للخــظة التــدري هــمه ال ريقــة
اجلماعية التدري (التدري بـالفريق ) ،تتمعـل أ يتفـق بعـض العلمـاء
على ا شرتا در وا د ،فيحضـرو ليعـا ثـم تـتم عمليـة التـدري ،
وقد فلت وثادق تدوين اعات ( وهـ سـ الت وثقـة ل ـل ـا وـرمس
الدر ) تشتمل على ـا ول ـا الـدر و وضـوعه ،وأ ـاء املعلمـني،
وســندهم أخــم هــما العلــم بالتفصــيل إ كــانوا ــتفقني األخــم عــن شــي
وا د ألل السند ،وإ كا هنا اختالل فيمكر فصـال ،ثـم يـمكر الشـي
القار للدر  ،ثم أ اء ليع ن ضر الدر تى األطفال الـمين تـبني
أعمارهم كف يقال الرابعـة ،أو ا ا سـة ـن العمـر ،ويـمكر اسـم ال الـ
الممس كت هما السماع أخم هما العلم بالتفصيل ،ثم يتم التعليق عليـه ـن
العلماء املوجودين أو بعضـهم  .كمـا ويبـو عـن أسـئلة ال ـال  ،ثـم يصـرِّح
ال ات بصحة ذلل وإثباته بمكر التـاري  ،و ـا الـدر  ،ويصـرح بإجـالة
كل العلماء ( فريق التـدري ) ل ـل هـؤ ء ال ـال  ،وخيـتم السـماع با مـد
هلل ،والصالة والسالم على رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  . -وعادة ت و
أ د املساجد وقد تشرت أ يانـا بعـض العاملـات هـما اللـو ـن التـدري ،
ويش ا افظ (  1423هــ ) إىل أ عـدد العلمـاء قـد ي ونـو اثـنني وقـد يصـل
العدد إىل وا د وعشرين عاملا  ،وقد يصل عدد العاملـات املشـرتكات فقـط إىل
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سبع عاملات .أ ا عدد ال ال ا اضرين فقد يت اول املادـة  ،تـدو أ ـاؤهم
كا لة  .وهما النوع عادة ي و أ د املساجد  .كما أورد ا ـافظ ( 1423هــ
) منــوذج ــدو الســماعات لــدر لــاع  " :ــاع علــى عشــرة شــيو
وشيخات دي آدم بن إيا العسقالن املتوفى سنة 221هـ  .رواية إسحاك
بن إ اعيل الر ل نهيل أصبها  ،اجلا ع املظفرمس بتاري العالثاء سـتهل
شهر رج سـنة  721هــ  .ـع ليـع هـما اجلـهء وهـو ـدي آدم ابـن أبـ
إيا العسقالن على املشاي العشرة  :ا ـام العال ـة أقضـى القضـاة شـرل
الدين أب حممد عبداهلل بن ا سن بن عبداهلل بن ا افظ عبـدالغين ،وا يـ
تق الدين أبـ العبـا أمحـد بـن إبـراهيم بـن عبـداهلل بـن أبـ عمـر ،وحمـ
الدين أبـ عبـداهلل حممـد بـن احملـ عبـداهلل بـن أمحـد بـن حممـد بـن إبـراهيم،
ومش الدين أب عبداهلل حممد بـن عمـر بـن أمحـد بـن عبدالـدادم ،ومشـ
الدين أب عبداهلل حممد بن إبراهيم بن رمس بن ربيعة ،وعمـاد الـدين أبـ ب ـر
بن حممد بن الرض عبدالرمحن بن حممد بن عبداجلبار ،وأم عل فاطمة بنت
عبداهلل بن عمر بـن عـو املقدسـيني ،ومشـ الـدين أبـ عبـداهلل حممـد بـن
أمحد بن أب ايي اء الهراد ،وأب العبا أمحد بن عل بن سـعود بـن ربيـع
ال ليب ،وأم عبداهلل لين بنت ال مال أمحد بـن عبـدالر يم بـن عبدالوا ـد
املقدس .بسماع التسعة األُول ن خ يـ ـردا ،وبسـماع العشـرة سـوو ابـن
الرض  ،وبنت عو ـن حممـد بـن عبـدايادمس ،و ـاع األولـني ـن أخيـه
عبدا ميد وبسماعهم ن العقفـ  .بقـراءة الشـي ا ـام العـا ا ـافظ حمـ
الدين أب حممد عبداهلل بن أمحد بن احمل عبداهلل املقدس :
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أو ده  :حممــــد وأمحـــــد العالعـــــة ،وخدوــــة الرابعـــــة ،وأخـــــواه
عبدالرمحن ولين  ،وأ هما فاطمة بنت أمحـد  ....ويسـتمر تـدوين أ ـاء
ا اضرين المين بل عددهم . .. 105
وص وثبت يوم العالثـاء سـتهل شـهر رجـ سـنة إ ـدو وسـبع ادـة
باجلا ع املظفـرمس بسـف قاسـيو  ،وأجـالوا يـم ليـع ـاوول يـم روايتـه،
وا مد هلل و ده ،وصلواته على حممد"ص .449
وبالتف ل همه ال ريقة دد ن املضا ني الرتبوية :
 .1الروح اجلماعية بـني العلمـاء والتعـاو الرادـع العمليـة التعليميـة :
ن خـالل اشـرتا جمموعـة كـب ة ـنهم در وا ـد وقـا يت لـى فيـه
التواضع للعلم ،وطالبه .
 .2ليادة رص ال ال على ا ضور جتماع خنبة ن العلمـاء في ـو
الباع على ا ضور أكعر.
 .3إضفاء هيبة و انة للدر العلمـ  ،ضـور عشـرة علمـاء در
وا د سي و ـديعا للم تمـع  .وهـما ممـا جعـل لعلمـاء ا نابلـة الصـا ية
الوه العلم والتميه .
 .4ن خالل قراءة الدر وأسئلة ال ال غالبا ـا ينفـت نقـاش علمـ
وضوع الدر يستفيد نه اجلميع .
 .5تــفت هــمه ال ريقــة اســت ابة لرغبــة طــال ا ــدي وعلو ــه الــمين
يرغبــو أخــم ا ــدي ــن أكعــر ــن طريــق ،وي ــو ذلــل تيسـ ا علــى
ال ال جبمع هما العدد ن العلماء .
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وهــما الــدر هــو نــدوة علميــة ترفــع ــن هــارات العلمــاء املشــاركني،
ويستفيدوا ن خظات بعضهم ،مما يسهم التنميـة املهنيـة للعلمـاء املشـاركني
الدر .
جوان الضعا :
بلــ التعلــيم د شــق أوج قوتــه والدهــاره القــرنني الســابع والعــا ن
اي ريني فف القر السابع كا نشاط آل قدا ة أوجـه ،يتضـ ذلـل أ
تال يم هما العصر هم شيو القر العا ن الممس خـرّج فيـه كوكبـة ـن العلمـاء
ال بار ؛ فهما ا ام اجملدد شي ا سـالم بـن تيميـة ( ت 728هــ ) ،وتلميـمه
ابن القـيم ( ت 751هــ ) ،وا ـافظ ابـن كـع ( ت  ،) 774وا ـافظ املـهمس (
742هـ ) ،وابن رج ( ت 795هـ ) ،وابن فل ( 763هـ ) ،وغ هم وفيه
أنشفت عظم دار ا نابلة بد شق .
ر مبرا ل عمرية عينة ،تولد صغ ة ثم
إ النظم التعليمية كال ادن ا
ت ظ ،ثم تهرم،وضعا النظام التعليمـ عنـد ا نابلـة بـالد الشـام قـد بلـ
أوجه القر العاشر ،وهنا للة ن األسبا اليت ساعدت ذلل نهـا
أســبا تتعلــق ببيئــة النظــام الداخليــة ،و نهــا أســبا تتعلــق بالبيئــة ا ارجيــة
احملي ة بالنظام التعليم نفسه  .والنظام التعليم ن أكعـر الـنظم انفتا ـا علـى
البيئة احملي ـة فهـو عا ـل ـؤثر و تـفثر بيئتـه احملي ـة بـه ؛ فيـؤثر علـى ا يـاة
ا جتماعية والسياسـية والف ريـة وا قتصـادية ،كمـا أنـه يتـفثر بهـا كـملل بـل
مي ــن القــول أ هنــا ا تــهاج بــني النظــام التعليم ـ وهــمه الــنظم ،وتقســيم
العوا ل إىل داخلية وخارجية املقصود نه سهولة التشخيا ،وأخم الـدرو
والعظ :
األسبا ا ارجية :

474

العالقة التعليمية بني وسط اجلهيرة العربية وبالد الشام القر العاشر اي رمس
" دراسة تاري الرتبية "
أ.د .عبدالل يا بن عبدالعهيه الرباح

 .1سقوط دينة د شق بيد تيمورلنل  :وهـو أ ـد سـالطني املغـول غـها
بالد الشام سـنة 803هــ " فـفنهل جنـوده بفهلـها أقسـى العقوبـات ،وأضـر وا
النار املنالل واملساجد و نها جا ع بين أ ية ،وهلل عظـم سـ ا املدينـة ..
وملا غادر اص ح عه ا رفيني والعمال املهرة وبملل فقـدت د شـق قـدرتها
الصناعية وا قتصادية لفرتة طويلة وقتل بعض العلماء ومحل جمموعة ـنهم
إىل ر قند  .فمن ال بيع أ يرتاجع النظـام التعليمـ  ،بـل يصـا بالشـلل
نتي ة تهديم املساجد واملـدار وتقتيـل وتشـريد العلمـاء ،والعبـ باألوقـال
وسادر األ وال .
 .2الفساد السياس عند السالطني املماليل  :شهدت السـنوات األوىل ـن
القر العاشر تدهور الوضع السياس دولة املماليـل عـل ذلـل كعـرة القتـل
والعهل وا نقالبات على السل ا ا اكم ،و شل أ ذلل يلق بتبعات كـع ة
على النظم األخرو ؛ فالنا على دين لوكهم ،لقد بـرل ذلـل كعـرة التوليـة
والعهل للقضاة مبا ذلل قضاة املمه المين هم جهء ن النظام التعليم  .ذكر
ابن طولو (1401هـ) أ "دم الدين ابن فل ( ت 919هـ ) عُـهِل ـن وظيفتـه
رارا ،ثم يعاد إليها ،و ار الدور على ن رـت و يتـه فعـهل غالـ ا نابلـة
عن وظادفهم ،فمُ رقت و رمد س ته" ج 2ص .728
 .3تول الوظادا ال ظو النظام التعليم ن قبل أفراد غـ ناسـبني
يا  :وعلى رأ ذلـل القضـاء ؛ فإضـافة إىل كونـه هـو الوظيفـة الـيت تتـوىل
نشر العدالة اجملتمع فإنه حيظى بقداسة تستمد ن رسـالة القضـاء ،ووظيفتـه
ا سالم ،وقد شاع هما القـر العاشـر تـول القضـاء ممـن لـي أهـال لـه
خاصة ن أبناء األسر العلمية ،الـمين اسـتغلوا تـاري أسـرهم العلميـة ،وتـتم
جمــا لتهم ــع افتقــارهم للصــفات الــيت تؤهلــهم لتــول الوظــادا العا ــة ؛
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فيستغلونها إ ـا للوجاهـة ،أو ملهيـد ـن الت سـ ؛ فهـما قاضـ القضـاة بهـاء
الــدين حممــد بــن حممــد بــن قدا ــة املقدسـ الصــا ثــم املصــرمس ا نبلـ ( ت
910هـ )ول قضاء ا نابلـة بالشـام فلـم رمـد سـ ته  ،و علـه دـم الـدين بـن
فل ( ت 919هـ )الممس سبقت ا شارة إليه وغ هم ،ونظرا رتباط النظـام
التعليم بقاض قضاة املمه ولـه صـال يات التعـيني والعـهل فقـد سـرو
الفساد تى وصل قاعدة ايرم .
 .4التدخل السياس املنـاه  :بـالرغم ـن وجـود قـدر ـن اسـتقالل
النظام التعليم عن السل ة السياسية  .إ أ ذلل مينع ن وجود تدخالت
للسالطني املماليل فيه وقت ا اجة فقد قصرت العمـل الفتـوو والتـدري
على أصحا املماه األربعة فقط ،والوقول وجه الت ديـد وا جتهـاد،
وإعمال المهن وتعا ل ن يقوم بملل كما تعا ل املتفلسفة .
 .5تقـــديم الدولـــة الععمانيـــة للمـــمه ا نفــ علـــى ســـا املـــماه
األخرو  :فبعد سي رة الدولة الععمانية على الشام و صر و نها ن إسـقاط
دولة املماليل ،ونظرا لتبين الدولة الععمانية مه ا ام أب نيفة  -رمحـه
اهلل تعاىل  -كممه ر ـ للدولـة ،فقـد عـدلت الدولـة النظـام القضـاد
الممس يرتبط به النظام التعليمـ  ،أل الفقـه هـو حمـور نشـاط ا ركـة التعليميـة
وهو الغال على املدار واملناه  ،وهو قاسم شرت بـني القضـاء والتعلـيم
الممس يتحقق به ري ال ـوادر ـن القضـاة وهـو وسـيلة نشـر املـمه  .يقـول
الععيمني رقيقه ل تا اجلوهر املنضـد طبقـات تـفخرمس أصـحا أمحـد
(1421هـــ)  " :فــرتة ا ــم الععمــان ــول القضــاء والفتــوو والصــدارة
الدينية بصفة عا ة إىل املمه ا نف الممس هو مه الدولة العليـة الععمانيـة
فحــدَّ ذلــل ــن نشــاط املــماه األخــرو " ص  ،226و شــل أ ذلــل ممــا
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على سا املماه األخرو .

يش ع على رواج التعليم املمه الر
األسبا الداخلية :
يوصا القر التاسع بفنه قر ا قاه وو ا ودار النظم التعليمية عا ة
ويرتبط ذلل باألسبا ا ارجية الـيت بـدأت تظهـر آثارهـا ت بيقـات النظـام
التعليم بدأ التدهور ن القر التاسع فلـم ينبـ بالشـام رجـل أ ـدث عمـال
علميا عظيما أودل على نبـو فـرع ـن فـروع العلـم ،وكعـر فيـه اجلمـاعو
واملختصرو والشار و  ،وقل ا بداع والت ديد ف ف قاطرة التعليم صارت
تس بقوة دفع القر املاض  ،وصار كع ـن العلمـاء يراو ـو بـني اختصـار
و ت ،أو شـرح تصـرات فهـم كـال ا ـالني يعملـو كـرد فعـل لعمـل
الســابقني  .وقــد تضــافرت عــدة عوا ــل ســاهمت تــردمس ســتوو النظــام
التعليم بش ل عام ع وجود أفـراد ـن العلمـاء يتميـهو باألصـالة والقـوة،
و ن همه األسبا :
 .1انتشار التصول :
هنا عالقـة ع سـية ـردة بـني انتشـار التصـول بيئـة ـا وبـني لـود
ركة التعلم والتعليم ؛ أل شـيو املتصـوفة يـدعو األتبـاع إىل التعلـق بهـم
بــد ــن ا ســتنارة العلميــة ــن علــوم ال تــا والســنة واجتهــاد العلمــاء
ضــودهما ،والتــهود املعــر الــممس يســهم بنــاء شخصــية علميــة ذات تف ـ
ســتقل،يقول صــادك 01415هـــ) " كــع ــن املتصــوفة يســتدل علــى صــحة
األ ور اعتمادًا على ا يموقه ،و ا وده نفسه ،فيبين مب رد ذلل ،ويقد ه
على ال تا والسنة ،وا اصل  :أ األخـم بهـمه املصـادر يعـين نبـم ال تـا
شـريعة
والسنة ،وطر هما ،وعدم ا ت ام إليهما ،وفـت بـا التالعـ
اهلل " ص  186ولملل فمن ال بيعـ أ ترتاجـع علـوم الشـريعة ينمـا تـروج
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سوك التصول ،وبالرغم ن كعرة اهتمـام علمـاء ا نابلـة وهـم علمـاء ـنه
ابتداء ن ا ام أمحد بن نبل  -رمحه اهلل تعاىل  -وعلماء املمه ن بعـده
كشي ا سالم ابن تيميـة  -رمحـه اهلل تعـاىل  -وغـ ه باملنه يـة العلميـة الـيت
ترتبط بالنصوص الشرعية وفهمها ،وعدم تقـدي أقـوال الرجـال قابلـها.
إ أ فرتة ضـعا النظـام التعليمـ عنـد ا نابلـة بـالد الشـام صـا بها تـفثر
بعض العلماء بالتصول ؛ فحينما بدأ الضعا ابتداء ـن القـر التاسـع انفـت
با التصول ،ولاد ال ني بلة وسارع ن وت ة ضـعا النظـام التعليمـ عنـد
ا نابلة بالد الشام القر العاشر تـفثر بعـض العلمـاء بـه  .يقـول صـ فى
( " )1997توافق لود املقادسة ع صـعود وسـي رة التيـار الصـو العـا
ا سـال و لــت املعـارل اللدنيــة الـيت تــوهّم النـا وجودهــا لـدو أق ــا
التصــول و عظمهــم ي ــن يــم ــن العلــم إ ا ــظ الضــئيل حمــل املعرفــة
العميقة بالدين والدراسة ا قيقية للعلم  ..واجتمبت ال ريقـة لـاه ا نابلـة
تدرويا  ..تى إذا كا آواخر القر العا ن است اع أبو ب ر بـن داود ا نبلـ (
ت 806هـ) وابنه عبدالرمحن ( ت 856هـ )  -وهما ن علماء ا نابلـة وكـا
يما نفوذ النظام التعليم  -أ يؤسسا ال ريقة الداوديـة  ...فقـد اسـت اع أ
وعل لاويته أعظم لاويا الصـا ية وأكعرهـا نشـاطا وأوقافـا وأتباعـا و ريـدين"
ص  ،81و شــل أ كعــرة هــؤ ء املريــدين هــو علــى س ـا طــال العلــم
الشرع كا ـدي والتفسـ والفقـه  .أ ـا ابنـه عبـدالرمحن فقـد قـال عنـه ابـن
محيد (1416هـ)  " :أخم عن أبيه التصول ،و ـع عليـه ؤلفـه أد املريـد
واملراد ،و نه تلقن المكر ولـب ا رقـة " ج 2ص  480وقـد كانـت لـه انـة
وهيبة وتوىل ا شرال على أكظ دار ا نابلة الصا ية ضا ية د شق،
وقـــد كانـــت وقوفـــة للحنابلـــة يقـــول ابـــن طولـــو (1401هــــ) " ل ـــن
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عبــدالرمحن بــن داود وقــع بينــه وبــني لاعــة ا نابلــة ففدخــل فيهــا املــماه
األربعة ووقع بسب ذلـل أ ـور وفـنت ،وشـق ذلـل علـى اجلماعـة " ج  1ص
 ،261كما أشار الغهمس (1402هــ) إىل بعـض ممـن تـفثر بالتصـول ـن علمـاء
ا نابلة نهم القاض شـها الـدين أمحـد التنـوخ ( 908 -827هــ ) كـا
فقيها وول نيابة ا م للقاض برها الدين بن فل وغ ه ،ثم غل عليـه
جان التصول  ،و نهم عبدالقادر بن حممد بن حممد الشـيبان ( ت 910هــ)
اشــتغل بــالعلم ثــم تصــول ولــب ا رقــة ــن لاعــة ــنهم والــده ــن كبــار
العارفني باهلل و ن وجوه الصوفية  ،وذكر ابن طولو وابن عبدايادمس (د.ت).
ــنهم علــ بــن عمــر الصــا (  918 - 840هـــ) تصــول ولــب خرقــة
التصول،ولال الدين يوسـا بـن عبـدايادمس (1401هــ) ،وهـو ـن كبـار
لـع القـر العاشـر ،وتلقـى العلـم علـى يديـه بعـض طلبـة
علماء ا نابلة
العلــم الن ــديني ؛ فقــد ذكــر ترلتــه لشــيخه أمحــد بــن حممــد بــن البعل ـ
ت ا رقــة القادريــة  ،وقــال (1431هـــ) نصــيحته
ا نبل ـ قولــه و نــه لبس ـ ُ
للمريد  " :والب خرقة التصول ن أهلها ،وقـد لبسـناها ـن لاعـة " ج 2
ص  ،225كما ذكر الغهمس (1402هــ) أ حمـ الـدين ابـن الرجيحـ ( - 852
 910هـ ) " اشتغل بالعلم ،ثم تصول ولب ا رقـة ـن لاعـة ـنهم والـده
ا م عن قاضـ القضـاة دـم الـدين عمـر بـن فلـ  ...وكـا ـن
 ...نا
كبار العـارفني بـاهلل تعـاىل و ـن وجـوه الصـوفية " ص  ،73 - 72وذكـر ابـن
العمــاد(1413هـــ) أ جــده األعلــى الشــي يــون شــي ال ادفــة اليونســية،
و نهم أبو ب ر المباح ا نبل ( 985 _ 909هـ ) ذكر الغهمس (1402هــ) أنـه
" كــا ي ت ـ كت ـ الصــوفية كالفتو ــات الربانيــة بــن عرب ـ لــه حمبــة كليــة
بالصـــوفية ،،وابـــن عربـ ـ ـــن أكعـــر املتصـــوفة ت رفـ ـاً يقـــول عنـــه الـــمهيب

جملة العلوم الرتبوية
العدد التاسع عشر شوال 1440هـ

479

(1417هـ) " :و ن أردأ تواليفه كتا الفصوص فـإ كـا كفـر فيـه فمـا
الدنيا كفر نسفل اهلل العفو والن اة ج  23ص  . "48وقد تـوىل أبـو ب ـر الـمباح
ا ا ة باملدرسة العمرية .
إ تردمس ـال النظـام التعليمـ تـى دخـل فيـه املنتسـبو للتصـول ،بـل
وبعض الغالة فيه ؤشر قومس على تردمس اله ،وبعده عن املنه الممس اخت ه
علماء املمه ن اتبـاع ال تـا والسـنة ،والتحـمير ـن البـدع والضـال ت .
و شل أ هما ن أهم ؤشرات ضعا هما النظام التعليم .
 .2احملاباة الوظادا ،وتعيني غ املؤهلني :
ن عوا ل داح املؤسسات التعليميـة تـول إدارتهـا وا شـرال عليهـا ـن
ي ــو قويــا ســن إدارتــه وإشــرافه ،أ ينــا علــى املــال وعلــى ســن اختيــار
األكفف التدري وغـ ه ،وهـما ـا افتقـده النظـام التعليمـ عنـد ا نابلـة
الشام خالل القر العاشر ؛ فمن السمات العا ة الظاهرة يما النظـام العبـ
بالوظــادا العا ــة ابتــداء ــن القضــاء فمــا دونــه ــن ا شــرال علــى املــدار
وأو قافها والتعلـيم ؛ فقـد تـوىل هـما األ ـر ـن تـظأ بـه الم ـة لضـعفه ،بـل
والفاسد الممس تعمد ا ستيالء على األوقال وتع يلها ،وبعضهم كـا يقصـد
تد التعليم ،ولملل هـوو هـما النظـام بـالرغم ـن قـوة بنيتـه التحتيـة ،و ـا
يتوافر له ن انة علميـة و اديـة وأدبيـة  .والشـواهد علـى ذلـل كـع ة ،فقـد
ابتدأ رصدها ن القر التاسع ،وقد ذكر ابن طولو (1401هـ) سـليما بـن
القضاء للقاض مشـ الـدين بـن عبـادة ثـم
نوح (  887 - 822هـ ) "نا
لولده وكا يعرل طرفا ن الفقه والنحو واألصول والفرادض ،وكـا ولـ
لالشــتغال باجلــا ع األ ــومس ،ودرّ مبدرســة أب ـ عم ـر وكــا ي ت ـ علــى
الفتاوو ول ـن عبارتـه قصـور ،وعليـه ا مـول وكـا دنـ ء الـنف جـدا،
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وكا تساهال القضاء إىل الغاية القصوو كل قضية لور تـروج عنـده " ص
 .259نهم حممد بن حممد بن قدا ة (  910 - 830هـ)" قدم د شق بعـد عـهل
الن م ابن فل ن وظيفته رارا ،ويعاد إليها  ...عـهل غالـ ا نابلـة عـن
وظادفهم ،فمُقت و تُحمد س ته" ابن طولو وابـن عبـدايادمس (د.ت .ج 2
ص  ،)728وممن توىل القضاء وهو لي أهال له " القاض عمر بن عبدالقادر
القضــاء عــن الــن م بــن فل ـ  ،وكــا
الرجيح ـ ( 959 - 878هـــ ) نــا
عفيفا نظيفا تنهها عما يرت به نوا اله ا  ،إ أنه كا عريَّاً ـن العلـم" ابـن
طولو وابن عبدايادمس (د.ت .ج  2ص . )728
أ ا تقري األبناء واألخوة وتوليتهم املناص فقد كانت ظـاهرة خاصـة
املؤسسات العلمية ذات األوقال العظيمة كاملدرسـة العمريـة  ،فهـما حممـد بـن
طولــو (1401ه) يتحــدث عــن ــا يــراه النــا جهــرًا ــن قهيــه الوظــادا
احملـرا والشـي علـ اجلراعـ
لتقار " كا الشي ليد اجلراعـ ولـ
إىل جنبه ،وملا اتا قعد ا ليد ولده تق الدين و ا الشـي علـ الشـي
ا تق الدين أخوه شها الـدين ،و ـا
عمر العس رمس فلما اتا جل
الشي عمر ولده لال الدين وعن يسـار احملـرا الشـي سـن الصـفدمس ثـم
جل بعده مش الدين الصـفدمس ،و ا هانـة الغربيـة جلـ لـال الـدين
اجلراع ولد الشـي ليـد وبعـده ولـده وفـق الـدين عبـداهلل ،والشـي شـها
ا هانة الشـرقية وبعـده ولـده الـهين عبـدالرمحن ،ثـم صـارت
الدين ول
ألو ده وليسوا بفهل " ج  1ص  .264- 263لقد كانت سـنة اهلل جاريـة علـى
عته و انته .
النظام التعليم بتحوله إىل غنم يؤكل نه على سا
األوقال :
 .3العب
التمويــل للنظــام التعليم ـ هــو كشــريا ا يــاة ،فبنــاء املــدار  ،وتفري ـ
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العلماء للتعليم ،وتش يع طال العلم على ا ستمرار فيـه حيتـاج إىل صـدر
ويــل ثابــت ،وإذا كانــت املدرســة كــب ة رتــاج إىل سـ ن داخلـ  ،و ــوظفني
يساعدو ا دارة وا شرال فإ جما ت الصرل ت عر وا اجة ت و أكعـر
إ ا ـاً ،وقــد اعتنــى علمــاء ا نابلــة ووجهــاءهم واأل ــراء والســالطني ببنــاء
املدار و صـيا العقـارات واملـهارع وقفـاً عليهـا كـل ذلـل سـاعد تـوف
نا علم تميه ابتداء ن القر السابع ،و القر العاشر ظهر التـدهور
النظام جليا و ن ذلل العب باألوقـال وا سـتيالء عليهـا وهـما قمـة ا نهيـار
يا  .فقد ذكر ابن طولـو وابـن عبـدايادمس (د.ت ).ـنهم " القاضـ عمـر بـن
ليد اجلراع (  ) 942 - 856استني بد شق للشرل ابن فلـ  ،وبـاع كتبـا
كع ة وقوفة ج  1ص  ،541و تسلم صصات التعليم لتطفـال اليتـا ى
فهــما " حممــد بــن عصــفور ال نــاومس ( ت 906هـــ ) ظلــم نفســه بفخــم عــاليم
األيتام  ...وتعلق علـى قـراءة البخـارمس ولـي بفهـل يـا  ،و يلتفـت إىل كـظ
عمته وأكما ه ،وتشدقه كال ه " ج  2ص  ،711وهما "مش الدين حممـد
بن خ ا ( ت  992ه)كانـت افـه النـا تـى أكـابرهم ،ـات رجـل عـن
بنت كا يقال إنها تربية عنده ففثبت ابن ا ا هو وعلـ ا لـيب الرتلـا
أنهــا بنتــه ،وقــام أ ــدهما وصــيا عليهــا وعلــى ايــا ،واآلخــر نــاظرا مبعونــة
القاض مش الدين الرجيحـ " الغـهمس (1402هــ ،ص ) ،155لقـد وصـل
ا ال إىل ا سـتيالء علـى أكـظ درسـة للحنابلـة د شـق مبـا يـا ـن أوقـال
عظيمة يمكر حممد بن طولو أ النظر على املدرسة العمرية صـار لـبين لريـق
وهم ن ولد عمر بن حممد بن قدا ة ( ؤس املدرسة ) فففسدوا فيها فسـادا
كب ا ففخمها الشي عبدالرمحن بن داود ،وأصل أ رها ومثّر وقفهـا ،وآلـت
بعده للقاض ناصر الـدين بـن لريـق ( ـن ذريـة أبـ عمـر بـن قدا ـة ؤسـ
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املدرسة ) فوقعت فتنةٌ َط َلب ُه على إثرهـا امللـل األشـرل قايتبـامس سـنة ،وشـدد
عليــه ثــم ل ــا اهلل بــه ،وقــد ذكــر أ ذلــل بســب رافعــة بعــض ســتحق
املدرسة ،ويبدو أ العالقة بينه وبني علم وطال املدرسـة قـد سـاءت كـع ا
بعد الش وو ،ف انت ردة فعله عنيفـة وـوهم  .يصـفه ابـن طولـو (1401هــ
"بفنه ناقا العقل فاسد النية ،أفسد ال املدرسة ،وباع كـع ًا ـن أوقافهـا" ج1
ص  . 269همه بعض النماذج ن الصورة القا ة اليت آل إليهـا النظـام التعليمـ
للحنابلة الشام ،وه مناذج كافية كمؤشر لرتدمس الوضع التعليم .
على أ أوض عال على تردمس التعليم وتوجيه السهام إليـه ـن املنتسـبني
لــه هــو "اســتمرار ناصــر الــدين بــن لريــق لل يــد هــمه املدرســة مبســاعدة أخيــه
شها الدين أمحـد ،وقـد نُقـل عنـه قهـا كلمـات رديئـة نهـا " :قصـدمس
إخرابها وأضر علـى بابهـا دُفـاً و ه ـارا ،وكـا يقـول لتتـرا  :أنـا عنـدمس
مخسمادة را ( يقصـد شـيوخها وتال يـمها ) إىل غـ ذلـل تـى كرههـا
األترا وغ هم ،تى كُبست وضُر أهلها بعد أ كـانوا يـف رو بـاملعرول
وينهو عن املن ر ،وكانت يا ر ـة فـال وـرؤ أ ـد ـن ذومس الشـوكة علـى
دخويا تى ولو كا الناد  ،ف سرت ر تها ،وكا عضده ذلل قاض
القضــاة ابــن فل ـ " ابــن طولــو (1401هـــ  .ج  . 1ص  . )269لقــد كانــت
أسـرت آل قدا ـة ،وآل فلـ شـاعل نـور تضـ ء بـالد الشـام علمـاً وتربيـة،
و ينما روّلت ريادة النظام التعليم أل فادهما بالوراثة ،يت رأ أ د على
دار ا نابلة كما قرأ أ فادهما عليها ؛ فهما ابـن لريـق أ ـد أ فـاد أبـ
عمر حممد بن قدا ة ؤس املدرسة العمرية ،وهما قاض القضـاة ابـن فلـ
فيد مشـ الـدين حممـد بـن فلـ العـا الربـان وأ ـد أبـرل تال يـم شـي
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ا سالم ابن تيمية يصل بهما الفساد وا قد على اث آبادهما أ يقوضا همه
املدرسة العظيمة تى تسلط السُرَّاك على أوقافها وعلى تبتها .
ــن هــما يتــبني أ عناصــر قــوة النظــام املتمعلــة كعــرة العلمــاء وقــوتهم،
و ســن إدارة املــوارد املاليــة ،وثقــة الــو ة والت ــار والعا ــة ابتــداء ــن القــر
العا ن قد بدأت تضعا مبعدل اوـدار يـا ،ووصـل الضـعا إىل أوجـه
القر العاشر ؛ فقد استبدلت عناصر قـوة النظـام بعناصـر ضـعا بـدأت ت ـظ
وتتضخم عل ا نشغال باملناص والتهافت عليها ،وتفش احملسوبية تـول
الوظادا واملناص تى رولت إىل قارة ،وقلة العلماء املتم نني .
لقد آ األوا ملركه آخر يتلقا الراية ،ويعيد للممه قوته ونشاطه.
ثانيا  :جوان القوة والضعا النظام التعليم وسط اجلهيرة العربية:
إ العنصــر البشــرمس ــن يـ اجلــدارة والرغبــة والقــيم هـ أهــم عناصــر
الن ــاح النظــام التعليم ـ ولــملل فقــد كانــت هــمه الــبالد ( وســط اجلهيــرة
العربيــة ) رشــحة مبــا تــوفر فيهــا ــن طلبــة علــم القــر العاشــر وتضــاعا
عــددهم القــر ا ــادمس عشــر والعــان عشــر مــل رايــة الريــادة والتصــدر
والرعاية ملمه ا ام أمحد بن نبل  -رمحه اهلل تعاىل  -و درسته العلمية.
وفيمــا يل ـ عــر جلوان ـ القــوة والضــعا نظــام التعلــيم وســط
اجلهيرة العربية :
جوان القوة
 .1الر لة طل العلم ن وسط اجلهيرة العربية إىل بالد الشام :
تعد الر لـة طلـ العلـم ـن جوانـ القـوة النظـام التعليمـ  ،وقـد
الرسول صلى اهلل عليه وسلم على طل العلم والر لة سبيله  " :ـن
سلل طريقًا يلتم فيه علمـًا سـهل اهلل لـه بـه طريقـًا إىل اجلنـة " رواه سـلم،
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ونظرا لقلة العلماء املتميهين وسط اجلهيرة العربية آنـما .كمـا كانـت دينـة
د شق وضا يتها الصا ية حمط أنظار طال العلم نظراً ل عرة العلمـاء الـمين
برلوا بدروسهم و ؤلفاتهم الـيت يـهت ب عرتهـا وتنـوع صصـاتها وجودتهـا
العلمية  .إضافة إىل وجـود املـدار واجلوا ـع ا افلـة بالـدرو  ،و ـا تـوفره
األوقال فيها ن خد ات كالس ن والنفقة  .لملل فقد كانت الر لة طل
العلم ن أهم األنش ة التعليمية ذلل القر  ،وقد مت توثيق ر لة تسعة ـن
أبرل طلبة العلم إىل بالد الشام  -كما ر . -
 .2تنوع املناه الدراسية :
العبـــادات
يـــهت املنـــاه الدراســـية برتكيههـــا علـــى ـــاينفع النـــا
واملعا الت :
 ا هتمام بالفقه  :كا اهتمام العلمـاء دـد كـب ا بـالعلوم الت بيقيـة
إليها ا اجة كالفقه ،و ن املصادر األساسية فيه اليت كانت وجودة
اليت
وســط اجلهيــرة العربيــة كتــا ا فصــاح عــن عــان الصــحاح للــولير عــو
الدين حييى بن هب ة (ت560هـ) فقد ذكـر البسـيم (1430ه)ــ أنـه وجـدت
نسخة نه خبط الشي نيا بن بسام أشيقر سنة 882هـ  .كما توجـد نسـخة
أخرو ن ال تا عليها لل الشي سن بن عل بن بسـام سـنة 904هــ ممـا
يــدل علــى ا هتمــام البــارل بال تــا  ،و ــن املصــادر العلميــة نظو ــة الــنظم
الــوجيه الفقــه لنصــر اهلل بــن أمحــد التســرتمس البغــدادمس ( ت هـــ  )812فقــد
نسخه الشـي عبـدالوها بـن وسـى بـن شـرل عـام 988هــ ،وهـ نسـخة
تبة امللل فهد الوطنية .
حمفوظة
 ا هتمام بالفرادض  :كما كـا لعلمـاء وسـط اجلهيـرة العربيـة اهتمـام
بارل بعلم الفرادض اجة النا قسمة الرتكات  .وقد بـرل فيـه علمـاء كـع و
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سواء ممن اررل إىل طل العلم الشام كالشـي أمحـد الن ـدمس الـممس صـار
رجعا علميا لعلماء الشام وقته  .أو المين صلوا علو هم دد كالشـي
عبداهلل بن حممد بن عبداهلل بن حممد البسام فقد ذكر البسـيم (1423هــ ) أنـه
نس خب ه كتا شرح الشنشورمس الفرادض عام 1044هـ  .و الفرادض مت
تداول نسخة ن شرح نظم ال افية سني بن يوسا بن أب السرمس الدجيل
ا نبلـ ( ت 723هــ ) .وا هتمـام باملنظو ـات هــو جـهء ـن طبيعـة املــنه
ذلل الوقت الممس يركه على ا فظ أو ثم الفهم ولملل اهتموا باملنظو ة ع
شــر ها تــى يتحقــق هــدل ا فــظ وهــدل الفهــم وا ســتيعا والت بيــق .
وا فظ العلـوم الشـرعية لـه أهميتـه تـى ذلـل العصـر الـممس عـهَّت فيـه
ال ت وصع توف ها مما جعل وقا ال ت ن أهم جما ت الوقا العلمـ
 .وركه املعلمو طريقتهم على غرسه الصدور .
 .1ا هتمام بالقضايا املعاصرة :بـالرغم ـن رتابـة الظـرول ا جتماعيـة
واملتغ ات األخرو بني هـما القـر والقـرو السـابقة إ أ علمـاء هـما القـر
لديهم القدرة على النظر النوالل وفق القواعد الشـرعية ،فقـد "أفتـى أمحـد
بن ع ـوة بتحـريم الـدخا " البسـام (1426هــ )153 ،يـ بـدأ ينتشـر شـيئا
فشيئا وهمه الفتوو عمول بها إىل اآل .
 .2ا هتمام باجلان الوجدان والقيم  :ن ال تـ املتداولـة وسـط
اجلهيرة العربية القر العاشر و ا قبلـه كتـا التـوابني لشـي املـمه ا ـام
وفــق الــدين بــن قدا ــة صــا املغــين ( ت 620هـــ ) ،وهــو كتــا تربــومس
يعر بفسـلو جـما قصـا الصـراع بـني ا ـق والباطـل ،وانتصـار ا ـق
بالتوبة والرجوع إىل اهلل و شـل أ هـما ـن ا هتمـام بعـر القُـدُوات ملـن
قصّر وأسرل وهو ن بواع التوبة و عني عليها اقتفاء ألثـر قوافـل التـادبني .
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وقد أشار حممد بن محيد (  ) 1416إىل أنه اطلع على نسخة ن ال تا خبط
عبداهلل بن شفيع التميمـ كتبـت سـنة 799هــ ،ممـا يـدل علـى تـداول ال تـا
وقراءته وتدريسه إىل القر العاشر اي رمس ،و ا بعده .
 .3علوم اللغة العربية  :ويا أهميتها فهم القرآ والسنة  .ويـا أهميـة
خاصة الفقه ؛أل استنباط األ ام الشرعية يت ل فهما صحيحا للنا،
ولملل اهتم بها علماء وسط اجلهيـرة العربيـة القـر العاشـر  .ورمبـا ضـعا
ا هتمام بها بعد ذلل فهـما نيـع بـن حممـد العوسـ ( ت 1134هــ ) يـمكر
البسام(1419هـ ) ترلته قوله أنه ضر جملـ علمـاء األ سـاء فقـال
أ دهم إ أهل دد بعد سليما بن عل لي يم ـدخل علـوم العربيـة،
وهما يدل على أ ل ن سليما بن عل ( ت 1079هــ ) و ـا قبلـه كـا يـم
اهتمام بتعليم وإتقا اللغة العربيـة  .خاصـة ـن تلقـى العلـم بـالد الشـام ؛
فهــما العــا املتبحــر الشــي حممــد بــن إبــراهيم بــن أبـ محيــدا يــمكر البســام
( : )1419أنه إ ام النحو والبالغة وملا عاد إىل دد صار ن كبار علمادهـا
وع ا عليه ال لبة واستفادوا نه .
.4التو يد  :ن خالل دراسة س علماء وسـط اجلهيـرة العربيـة القـر
العاشر وكملل س علماء الشام ذلل القـر يُلحـظ أ ا هتمـام بالتو يـد
كا ضعيفا ،وا هتمام املوجود عندهم يرتكه على تو يد األ اء والصـفات
فقط ،فقد ورد أسئلة الشي سـن بـن علـ بـن بسـام لصـف الـدين وهـ
أســئلة تتعلــق باأل ــاء والصــفات تــدل علــى اهتمــام واض ـ بهــما اجلان ـ
وتع ش ملعرفته  .كما أ رسالة طرل ال رل ألمحـد بـن ع ـوة سـببها بعـض
شبه األشاعرة المين كـا يـم وجـود املن قـة وهـ رد علـيهم و وضـوعها
صفة ال الم هلل سبحانه وتعاىل  .و ن املراجع ايا ة اليت كانت تداولة كتـا
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الرد على اجلهمية كما ذكر البسام ( 1419هـ) ملؤلفه ععما بن سعيد الـدار
(ت  280هـ)  .وقد تناول سـادل العقيـدة الصـحيحة األ ـاء والصـفات،
فمكر عقيدة السـلا إثبـاتهم يـا ـن غـ تشـبيه و عيـل ،و تفويـل و
تع يل ،ودافع عنها ،وعر شبه اجلهمية ورد عليها بالدليل .
 .4أ ا تو يد األولوهية الممس يُعنى بإخالص العبـادة هلل ومحايـة جنـا
التو يد فا هتمام فيه ضعيا بالرغم ـن انتشـار البـدع وا رافـات والتوسـل
باألوليــاء والقبــور والتــظ باألش ـ ار واأل ــار كمــا يصــوره شــاعر القــر
العاشــر راشـــد ا ـــالومس  -كمـــا نقــل ابـــن مخـــي (د.ت ).بقولـــه التـــظ
باأل ار واألش ار :
فإ سفلت قو يا نيع فال تسل أ ار وأش ار يعبدو خايبة
وإذا كا ا نسا ابن بيئته فإ وجود عـل هـمه األلفـاظ شـعر ا ـالومس
يع البا دليال على وجود قسم كب ن املفرطني دح الرسول صـلى
اهلل عليه وسلم واملغالني فيه غلوا يت اول ا دود الشـرعية اتباعـا للعاطفـة ـع
ا عــرتال با ــف أل ا ــالومس ذكــر أ هــمه األش ـ ار واأل ــار خادبــة أمس
خ فيها .
كمــا أ بعــض ا قاهــات الصــوفية و صـ لحاتها كانــت ســاددة القــر
العاشر و ا بعده ؛ فهما الشي ععما بن قادد يصا أمحد بن ع وة بقوله :
"العارل باهلل تعاىل ذمس ال را ات الظـاهرة واآليـات البـاهرة الـممس فـت اهلل بـه
قفالت القلو  ،وكشا به عضالت ال ـرو " ابـن محيـد (1416هــ ،ج
 1ص  . )275وهمه ن املبالغات الشادعة عند الصوفية وفيها الغلو العلمـاء
والصــا ني  .إ القصــور هــما اجلانـ ميعــل أهــم جوانـ القصــور نظــام
التعلــيم وســط اجلهيــرة العربيــة ذلــل القــر الــممس ظــل علــى الــه تــى
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ظهرت دعوة الشي حممد بن عبدالوها  -رمحه اهلل تعاىل . -
 ويل التعليم :يتـ ـفثر النظـــام التعليمـ ـ أمس بلـــد بـــالنظم املواليـــة لـــه و نهـــا النظـــام
ا قتصــادمس ،فنظــرا لــرتدمس ا الــة ا قتصــادية وضــيق ذات اليــد أســهمت
ضحالة املوارد اليت حيتاجها النظام التعليم كنفقـات علـى املعلمـني وال ـال
واملدار وغ ها .ولعل ن أهم األسبا على ضعا النظام التعليم الشـ
املوارد ا قتصادية ،إضافة لعدم وجود نظام سياس شا ل وقومس  .أ ا أهم وارد
التعليم وسط اجلهيرة العربية كما ذكر البسام (1426هـ) آنما فه :
واسم علو ـة واألوقـال علـى املـدار .
 .1أولياء أ ور ال ال
وإذا أخــمنا ا ســبا قلــة ــوارد اآلبــاء ،و اجــة كــع ــن النــا ملســاعدة
أبنادهم الهراعة أو الرع أو الت ارة  .ع جهـل اآلبـاء بفهميـة التعلـيم فإننـا
ندر ضحالة هما املورد .
 .2وغال ـ املــدار أو ال تاتيــ تعتمــد علــى ــا يبملــه أوليــاء أ ــور
التال يم ن أجور املعلم ،و تى املدار اليت تسـتفيد ـن بعـض األوقـال
تستغين عن شاركة أولياء األ ور والقادرين ن أفراد اجملتمع دعمها .
جـ  -طرك التدري  :تتوفر علو ات فصـلة عـن طـرك التـدري
خيتلـا عـن غـ ه يـ ال ـرك التقليديـة ؛ ففـ
هما النظام ،و الغال
ال تاتي الـيت تعلـم فيهـا التال يـم القـراءة وال تابـة والقـرآ ال ـريم ،وا ـط
وا سا  .يعتمـد املعلـم علـى الـتلقني  .كمـا أ أسـلو الضـر كـا شـادعا
لتوجيه سلو التال يم وو أداء الواجبات والت اليا  .أ ا املسـتويات العليـا
ــن التعلــيم فتعتمــد علــى القــراءة ــن ال تــا  ،وشــرح الشــي وتعليقــه علــى
املوضوع ،وا جابة عن أسئلة ال ال .
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جوان الضعا :
و ن خالل عر أبرل ال نظام التعليم وسط اجلهيرة العربيـة يتـبني
وجود بداية نشاط علمـ وتعليمـ ـرتبط مبـمه ا ـام امحـد بـن نبـل -
رمحه اهلل تعاىل  -ووجود علمـاء وطلبـة علـم لـديهم درجـة عاليـة ـن الـوالع
الداخل واملسؤولية ا جتماعية رمل أعباء السفر لبالد الشام لتلقـ العلـم
على أهله و دارسه  .وهمه ؤشرات يالد نظام تعليم سـاهم اسـتعداد
املن قــة لقيــام كيــا سياس ـ و ــد يســتند ملنه يــة علميــة تســتند إىل عقيــدة
التو يد اليت اجتمعت عليها األ ة عهد الرسول  -صلى اهلل وعليه وسلم -
و مي ن أ قتمع على خالفها .
وبدراســة البا ـ للنظــام التعليمـ وســط اجلهيــرة العربيــة مي ــن إبــرال
جوان قصور ذلل النظام التعليم  ،وأهمها :
 .1ضعا ا هتمام جبانـ العقيـدة  -وخاصـة تو يـد األلوهيـة  -الـممس
يتنـــاول إفـــراد اهلل  -ســـبحانه وتعـــاىل  -بالعبـــادة ـــن دعـــاء وطلـ ـ شـــفاعة
وا ستغاثة باأل وات ،والغلو حمبة الرسـول  -صـلى اهلل وعليـه وسـلم ، -
وا لا بغ اهلل  .وهنا يلحظ املتابع يـمه القضـية تشـابه ـع نظـام التعلـيم
بالد الشام .
 .2ضعا ا هتمام بس ة الرسـول  -صـلى اهلل وعليـه وسـلم  -و افيهـا
ن درو وعظ و واقا تربوية ؤثرة .
 .3ضعا ا هتمام بعلوم القرآ ال ريم وتفس ه وعقد الدرو العلمية
له ؛ فدراسة القرآ ال ريم وتدبره هو أشـرل ـا مي ـن أ يشـتغل بـه العلمـاء
وطلبة العلم .
 .4ضعا ا هتمام بدراسـة ا ـدي الشـريا وشـرو ه ؛ فهـو املصـدر
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العان للتشريع ،وفيه تفاصيل األ ام الشرعية الفقـه والعقيـدة وغ هـا ؛
فال ي ف ا نشغال بالفقه  -على شرفه  -عن دراسة صادر التشريع .
 .5ضعا ا هتمـام بالتـاري  :فدراسـة التـاري وقيـام ا ضـارات هـم
جــدا عرفــة ــا جــرو أ ــوال األ ــم الغــابرة ــع أنبيادهــا ،وأســبا قيــام
وسقوط الـدول  .وهـو علـم هـم استشـرال املسـتقبل ،والتخ ـيط السـليم
لقيام ا ضارة .
 .6ضعا التمويل  :إ ويل التعليم ن بناء املدار والصـرل عليهـا
ن رتبات ،وتفري العلماء وطلبة العلم لالنشغال به ،وكفايـة األ ـة هـما
اجلان  .ونظـرا لسـوء األ ـوال ا قتصـادية إقلـيم وسـط اجلهيـرة العربيـة ،
وعدم قيام سل ة ركهية مي ن أ تصرل على التعليم أو صا له األوقال
 .كل ذلل ساهم ضعا هـما النظـام واقتصـاره علـى فئـة حمـدودة جـدا ـن
أبناء املوسرين ،أو ن لديهم درجة عالية ن الشغا العلم .
العالقة التعليمية بني الشام ووسط اجلهيرة العربية :
علت العالقة العلمية بـني الشـام ووسـط اجلهيـرة العربيـة بدرجـة كـب ة
التدري والتلممة ؛ فقد شهد هما القر ظاهرة تربوية لحوظة علت وجود
عدد ن طال العلم ن وسط اجلهيرة العربية المين انتقلوا طلبا للعلـم إىل بـالد
الشام ،وقد لق هؤ ء ال ال كل حمبة ورعاية ودعم وتش يع ن علمـاء بـالد
الشــام  .وفيمــا يل ـ عــر ألبــرل العلمــاء ال ـمين كــا يــم تواصــل ــع هــؤ ء
ال ال  ،ثم عر للعلماء الن ديني المين ر لوا طل العلم إىل الشام .
أو  :علماء بالد الشام المين در عل يديهم طال العلم الن ديني :
 .1لال الدين يوسا بـن سـن بـن عبـدايادمس بـن يوسـا بـن قدا ـة
املقدس ( 909 - 840هـ )  .وهو ـن العلمـاء املوسـوعيني كعـرت ؤلفاتـه
علوم ا دي والفقه وأصوله والعربية والتاري والرتاجم وغ ها.
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الــتعلم والتعلــيم  :ذكــر ترلــة شخصــه (  )1421كتــا اجلــوهر
املنضــد  :فقــد نشــف بيئــة علميــة فــفبوه وجــده كانــا عــاملني وقــد تلقــى تعليمــه
األول ـ ّ عليهمــا ،كمــا تلقــى تعليمــه بعــد ذلــل ــدار الصــا ية العــا رة
بالعلم والعلماء .و ن خالل استعرا س ته العلميـة يتـبني أنـه تبحـر كـع
ن العلوم  :فقد تلقى القرآ وغ ه ن العلوم علـى شـيخه علـى ليـن الـدين
صـحي البخـارمس علـى شـيخه ليـن الـدين بـن
بن ا بال  ،ودر ا دي
ا بال ،وعلى أمحـد الفـو ذمس ( ت 867هــ )  .ودر صـحي سـلم علـى
شيخه لين الدين بن ا بال ،وعلـى أمحـد الفـو ذمس أيضـًا ،ودر ثالثيـات
البخــارمس علــى حممــد بــن عبــداهلل بــن دــم الصــف  ،وعمــر اللؤلــؤمس املقــر ،
و سند أمحد ،وسنن أب داود والشـمادل النبويـة للرت ـممس علـى أبـو العبـا
ا ريرمس  .أ ا الفقه  :فقد در املقنع بـن قدا ـة علـى تقـ الـدين البعلـ
وكملل على لين الدين بن ا بال .وعلى تق الدين بن قند  ،وتقـ الـدين
اجلراع وعالء الدين املرداومس .
ويال ـظ رصــه علــى ترســي املعلو ــات بت ــرار دراســة ال تــا الوا ــد
على أكعر ن شـي  ،وهـما ي سـبه قـدرة علـى املقارنـة ـع ترسـي املعلو ـات
واكتسا املهارات العلمية .
اشتغاله بالتدري  :در عليه جمموعـة ـن طـال العلـم الـمين محلـوا
لـواء التعلــيم ،ونشـر العلــم  .كمـا ُيلحــظ وجـود ثالثــة ـن ال ــال الن ــديني
المين تتلمموا عليه ،وهم  :أمحد حييى بن ع وة التميم الن ـدمس قـرأ عليـه
أصول بن اللحام ،وأمحد الن دمس قرأ عليه املقنع وغ ه وفضل بن عيسـى
الن دمس قال ابن عبدايادمس (1421هـ ) عنه " صا بنا قرأ عل املقنـع وغـ ه
ذا دين وفضل كا ه تو سنة 882هـ" ص ،112وقاسم الن دمس قدم علينـا
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بعد الستني ( يقصد بعد 860هـ ) وله فضل و عرفـة سـيما بـالفرادض .يتميـه
ابن عبداياد مس حبرصـه علـى تعلـيم أبنادـه وأهلـه فقـد كـا لـه درو خاصـة
يعقدها نهله حيضرها أو ده ونساده وأقاربه وخد ه صغارا وكبـارا ،ويقـرأ
عليهم ؤلفاته وويههم بها  .وهمه امليهة قل ن العلمـاء ـن يتنبـه يـا ويعمـل
بها ،فاألقربو أوىل باملعرفة وهم أ ق بعلمه وتربيته .
انتاجه العلم  :يه ابـن عبـدايادمس بإنتاجـه العلمـ الغهيـر ،واملتنـوع،
هما ا نتاج العلم املبار نه اهو بوع و نه ا هو هو دور ال تـ
بانتظار أصحا ايمم ـن البـا عني ،وقـد قـام السـال ة (1420هــ) بإصـدار
كتــا ع مــ خــاص بهــا ذكــر فيــه أ جممــوع كتبــه امل بوعــة  23كتابــا،
واملخ وطــة  ،161وب بيعــة ا ــال أنهــا تلــا وتتنــوع وضــوعاتها و
درجــة أهميتهــا  ،و ــن أهــم اجملــا ت العلميــة الــيت ألــا فيهــا  :ا ــدي
وعلو ــه ،والفقــه ،والقواعــد الفقهيــة ،والعقيــدة ،والس ـ ة النبويــة ،وس ـ
العشــرة املبشــرين باجلنــة ،والرتاجــم وعلــم الرجــال ،ولــه بعــض الرســادل
الرتبيــة وا جتمــاع نهــا  :تهــمي الــنف  ،العمــل بــالعلم ،وذم ايــوو،
والــمعر ــن أ ــوال الهعــر ،والرســا للصــا ات ــن النســاء ،لبــد العلــوم
وصا املن وك واملفهوم ،وقد تفثر بالتصول ففلا كتا التشول إىل علم
التصول ،كما أشار كتابه اجلوهر املنضد طبقات تفخرمس مه ا ـام
أمحد (1421هـ) إىل أ أمحد بن حممد البعل ا نبل هـو ـن ألبسـه ا رقـة
القادرية  .و ا دي وعلو ه له  :بلغة ا دي إىل علم ا دي .
 .1شها الدين أمحد بن عبداهلل بن ال ُعسْـ ُرمس ( ت 912هــ ) قـال ابـن
عبدايادمس (1421هــ) ترلتـه فـيت ا نابلـة د شـق كـا عاملـا لاهـدا
املدرسـة العمريـة كـا بارعـا
تواضعا فظ القـرآ واشـتغل بالتـدري
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تدريسه ريصا على اتباع طريقة السلا العقيدة أبرل شيوخه القاض عالء
الدين املـرداومس  .ـن تال يـمه شـها الـدين الشـوي  ،و وسـى ا ـاومس،
وأمحد بن ع وة الناصرمس .
 .2شــها الــدين أمحــد بــن أمحــد الشــوي ( 939 -875هـــ ) فــيت
ا نابلـــة بد شـــق در و ـــرج باملدرســـة العمريـــة فـــظ القـــرآ  ،و تصـــر
ا رق  ،و لحة ا عـرا  .در علـى شـيخه شـها الـدين العُسـ رمس ( ت
912هـــ ) و ــن تال يــمه وســى ا ــاومس ،وشــها الــدين أمحــد بــن ع ــوة
الن دمس ،اللمين ل اه الدراسة على شها الدين ال ُع ْس ُرمس ،ثم واصا
التعليم على يديه  .له كتا التوضي اجلمع بني املقنع والتنقي الفقه .
 .3شــرل الــدين أبــو الن ــا وســى بــن أمحــد ا ــاومس فــيت ا نابلــة
بد شق برل ا دي والفقـه وأصـوله ( 968 - 895هــ) تتلمـم علـى عـدة
علمــاء أبــرلهم شــيخه الشــوي  ،فــيت ا نابلــة بد شــق بعــد شــها الــدين
ال ُعسْـ ًرمس  .عاصــر أمحــد بــن ع ــوة الن ــدمس وأخــما عــن الشــوي  ،ول ــل
قد ـة كتـا ا قنـاع ل الـ
نهما شيخة على اآلخر  .وقد ذكر الرتك
ا نتفــاع للح ــاومس ( 1423هـــ ) أنــه در عليــه جمموعــة ــن طــال العلــم
الن ديني نهم  :الشي سـن بـن علـ بـن بسـام وشـها الـدين أمحـد بـن
ع وة الن دمس  ،وبرهـا الـدين إبـراهيم بـن حممـد بـن أبـ محيـدا الن ـدمس
صحبه سبع سنني وله نه إجالة ،وقريبه أمحـد بـن إبـراهيم بـن أبـ محيـدا
الن دمس ،وأمحد بن حممد بن شرَّل الن دمس  .ولا ـل بـن سـل ا بـن لا ـل
ن آل يهيد ن بين نيفـة اليمـا املقرنـ الن ـدمس قاضـ الريـا  ،وأبـو
النور سل ا بن حممد بن إبراهيم بن أب جده املعرول بابن أبـ محيـدا ـن
علمــاء دــد ،وأبــو النــورين ععمــا بــن حممــد بــن إبــراهيم الشــه بــفب جــدة
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الن دمس ،ومش الدين حممد بن إبراهيم بن أبـ محيـدا الشـه بـفب جـدة
الن دمس  .كا له جمموعة ن املؤلفات عظمهـا الفقـه نهـا ا قنـاع ل الـ
ا نتفاع ،ولاد املستقنع اختصـار املقنـع ،و اشـية التنقـي  ،و اشـية علـى
الفروع وغ ها .
ثانيًا  :العلماء الن ديني المين اررلوا طل العلم إىل بالد الشام :
تقع دينة د شق اضرة بالد الشام بعيدا عن وسط اجلهيرة العربية خاصة
إذا كانت وسيلة السفر ظهور ا بل ،ع اختالل األ ـن وكعـرة ق ـاع ال ـرك،
ل ن قـيّض اهلل هـمه املن قـة جمموعـة ـن طلبـة العلـم تولـدت لـديهم رغبـة
جاحمــة التــهود نــه فتحملــوا الصــعا وخــاطروا حبيــاتهم ،وتغلبــوا علــى
ظروفهم ا جتماعية ،فقا وا برسالتهم خ قيـام ابتـداء بت ـوين أنفسـهم ،ثـم
رمُّــل رســالة التعلــيم ،والصــظ عليــه ،وفيمــا يلـ عــر ألبــرلهم  -سـ
اتوفر ن علو ات : -
 .1قاسم الن دمس  :ن العلماء المين ر لوا إىل بالد الشام لتلق العلـم
بـالد الشـام،
ثم التعليم ،وقد كـا تميـها علـم الفـرادض ،وقـد ـ
وتو هنا  -رمحه اهلل  -يقول عنه ابن عبدايادمس ( 1421هـ ) " قدم علينا
بعد الستني(يقصد بعد عام 860هـ واهلل أعلـم ) ولـه فضـل و عرفـة خاصـة
الفرادض" ج 1ص .107
 .2سن بن علـ بـن عبـداهلل بـن بسـام :تلقـى العلـم علـى علمـاء بلـده
أو ً ،وكا ريصاً على ا ستفادة نهم ،و ن غ هم ممن مير على بلـده ـن
علماء طريق ا  .فقد ورد أنه التقى عني الدين الصـفومس 905 -832هــ
 وقد عرّفه اينداومس جـا ع البيـا تفسـ القـرآ للصـفومس (1424ه )ن علماء الشافعية بالد فار له صنفات التفس وا دي والرد علـى
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الفالســفة وقــد لار بلــدة أشــيقر طريقــه إىل املدينــة النبويــة ووجــه لــه بعــض
األسئلة وا ستفسارات ،ذكر البسام (1419هـ) أنه به للعلـم وشـغفه بـه
ا بملل بل سافر إىل بالد الشام وتلقى العلم على أشهر علمادها العال ـة
ي ت ر
الفقيه وسى ا اومس (ت 968هـ) ،وبعد أ تفقـه و ـن عـاد إىل بلـده أشـيقر
ليؤدمس رسالته نشر العلـم ذلـل اجملتمـع املـتع ش للعلـوم واملعـارل ؛ فقـام
بالتعليم وا فتاء والقضاء تى تو رمحه اهلل سـنة 945هــ ،وقـد كـا ريصـا
على اقتناء ال ت اليت كانت شحيحة جـدا ذلـل الوقـت  .و ـن ذلـل رصـه
على اقتناء نسخة ن كتا ا فصاح بن هب ة عليها ل ه سنة 904هـ.
 .3أمحد بن حييى بن ع وة بن ليد بن رمحة الناصرمس :
فيت دد وأكظ علمادهـا ورادـد النهضـة العلميـة وسـط اجلهيـرة العربيـة
خالل القر العاشر ولد العُيينة ونشف بها وتعلم على فقهادهـا ،وحيتمـل أ
ن شـيوخه رمحـة الناصـرمس ؛ لوجودهمـا ظـرل ل ـان و ـان وا ـد،
ورمحة الناصرمس أول عا دـدمس يشـار إليـه تـراجم ا نابلـة آنـما ؛ فقـد
بـالد دـد وأنـه قـا ٍ
وصفه يوسا بن عبدايادمس ( 1421هــ ) بفنـه عـا
هنا  ،ويبدو أ همه املعرفة كانت ن طريق قريبه هما .
ولد أمحد بن ع وة بداية النصا العان ن القـر التاسـع ؛ فقـد ذكـر
ابن محيد ( 1416هـ) أنه تلقى العلم على الشي عل املـرداومس املتـوفى سـنة
 885هـ واستفاد نه كع ا ،وملا كانت همته عاليـة ،وشـغفه بـالعلم كـب  ،وملـا
استشرل اجة جمتمعه للعلماء المين ين و يم ال ريق ،ويبينو يـم ا ـق
رأو أ ينهل ن أفضل وارد العلم ل انه ،ولـي هنـا خيـار أفضـل ـن
بــالد الشــام ركــه العلــوم وقبلــة طــال العلــم ــن ذومس ايمــة العاليــة ،وقــوة
ا رادة والصظ على الغُربة فر ل إىل د شـق وأفـاد ـن علمادهـا ال بـار تلقـى
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علــى " العال ــة علــ بــن ســليما املــرداومس ( ت  885هـــ ) ،ويوســا بــن
عبــدايادمس ( ت 909هـــ ) ،وأمحــد بــن عبــداهلل ال ُعسْـ ُرمس ( ت  910هـــ )،
وقد درَّ باملدرسة العمرية بعـد وفـاة شـيخه العسـ رمس ،و ـن أبـرل تال يـمه
بالشام ل يله طل العلـم الشـي وسـى ا ـاومس (ت 968هــ ) ؛ يـ
تتلمــما ليعــا علــى الشــي عل ـ املــرداومس ،ثــم لــال الــدين يوســا بــن
عبدايادمس ،ثم علـى شـها الـدين العسـ رمس " البسـام (1419هــ ،ج 1ص
 . )549و شــل أ بقــاء أمحــد بــن ع ــوة فــرتة طويلــة تهيــد علــى  25عا ــا
أع ته نا و يها إضافة ملواهبه ا فظ و دة المكاء وقـوة الشخصـية تـى
أ بعض شاخيه لقبوه شها الدين كمـا كـين بـفب العبـا وهـ كنيـة شـي
ا سالم أمحد بن تيمية ( ت 728هـ ) تشبيها له به ،و ن أقرانه الشي أمحد
بن حممد الشوي ( ت 939هـ )  .ف الهما ن أبرل تال يم أمحد بن عبـداهلل
ال ُع ْس ُرمس ،وقد جـرت بينهمـا نـاظرة ـول سـفلة التمـر املع ـو هـل يبقـى
على عياره األصل يال ( رأمس الشوي ) ،أم يصـ عيـاره الـول ( رأمس
أمحد بن ع وة ) ،و صل بينهما خصو ة بسب ذلل ،تر على إثرها بـالد
الشــام ،بعــد أ أوقــا كــع ا ــن ال ت ـ الــيت ل هــا علــى طــال العلــم
املدرسة العمرية ،ورجع إىل بالد دد فنفع اهلل به وقـاد سـ ة العلـم وا فتـاء
دد وقد رج على يديه العديد ن العلماء ،و ن أبرلهم كما ذكـر البسـام
(1419هـ) حممد بن عبدالقادر بـن راشـد بـن شـرل الـوهييب ،و وسـى بـن
عــا ر قاضــ الدرعيــة ،وأمحــد بــن فــ ول ،وععمــا بــن علــ بــن ليــد،
وعبدالرمحن بن صب الباهل  ،وعبدالقادر بن بريـد بـن شـرل ،و نصـور
بن حييى الباهل  ،وسل ا بن إدري بن ريـ بـن غـا الـوهييب ،وكـع
نهم توىل التدري والقضاء بلدا تفرقة ن وسط اجلهيرة العربية ",وألَّا
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ؤلفات عديدة نها الروضة األنيقة الفقه ،والتحفة البديعة الفقه ،ودرر
الفوادــد وعقيــا القالدــد الفقــه أيض ـًا ،وغ هــا تــو  -رمحــه اهلل -بلــدة
اجلبيلة سنة 948هـ " ابن محيد (1416هـ ،ج 1ص . )275
 .4حممد بن إبراهيم بن حممد بن أب محيدا ( أبو جدة )
وهو ن العلماء األفماذ المين ر لوا طلبا للعلـم ،وملـا تـهود نـه عـاد إىل
بــالده علم ـًا و فتي ـُا ذكــر البســام (1419هـــ ) أنــه ولــد 920ســنة هـــ بلــدة
أشيقر"  -اضرة العلم آنـما  -بـدأ تعليمـه بلـده وكانـت لـه همـة عاليـة
رصيل العلم  ،وبعد أ استفاد ن علماء بلده لادت رغبتـه للر لـة طلـ
العلم فر ل إىل الشام ،ودر على الشي وسـى بـن أمحـد ا ـاومس ( ت
968هــ) ،و ل ـه سـبع سـنني ،وأجـاله الفقـه كتـ ا قنـاع ،واملقنــع،
وا رق ـ  ،كمــا أذ لــه بــالفتوو ،ونظــرا لقلــة العلمــاء ا نابلــة البــارلين
النصا العان ن القر العاشر الشام فقد ر ل ـن هنـا إىل صـر يـ
استفاد ن علماء األلهر فدر على "حممد بن أمحد الغي الممس أجـاله
ا دي عام 968هـ  .ثم عاد إىل بالده ليؤدمس رسالته نشر التعليم والقضاء
وا فتاء تى تو آواخر القر العاشر  -رمحه اهلل تعاىل . -
 .5أمحد بن حممد بن شرل الوهيب  :ذكر ابن محيد (1416هــ ) ولـد
التـهود ـن العلـم فسـافر إىل د شـق
أشيقر وقرأ على علمادها ،ثم رغ
وأخم عـن الشـي وسـى ا ـاومس (ت 968هــ ) ،ل ـن ظروفـه تسـاعده
على است مال التفهيل بالد الشام خاصة وأنه تفهل على عاملهـا الفـم آنـما
وسى ا اومس ( درسة طال العلم الن ديني) ،فرجع إىل بلده ،وواصـل
األخم على الشي أمحد بن ع وة تـى تفهـل للتعلـيم وا فتـاء و ـرج علـى
يديــه عــدد ــن العلمــاء ــن أبــرلهم حممــد بــن أمحــد بــن إ اعيــل ،والشــي
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ســـليما بـــن علـ ـ بـــن شـــرل (ت 1079هــــ ) ( جـــد الشـــي حممـــد بـــن
عبدالوها )  -رمحهم اهلل  ،-وسليما بن عل هو عا دد األول و فتيهـا
القر ا ادمس عشر .
 .6أمحــد بــن إبــراهيم بــن حممــد بــن أب ـ محيــدا  :ولــد أول القــر
العاشر اي رمس" البسام (1419هـ) وأخم العلم عن علماء دـد ثـم اررـل إىل
د شــق وأخــم عــن علمادهــا و ـنهم الشــي وســى ا ــاومس ،وبعــد عودتــه
تصدو للتعليم تى وفاته وهو أ حملمد املتقدم ذكره .
 .7الشي حممـد الن ـدمس ا نبلـ الفرضـ  :ـن علمـاء وسـط اجلهيـرة
العربية المين اررلوا إىل بالد الشام فتلقـى العلـم علـى علمادهـا ،وبعـد تفهلـه
صار عاملاً يشار إليه بالبنا  ،واملعلو ات الواردة عنه قليلـة ،فقـد ذكـره احملـيب
( ،)1982وأشار إىل أنه ن شـيو عـالء الـدين بـن ناصـر الـدين ال رابلسـ
الد شق ا نف شي ا قراء بد شق املتوفى 1032هـ .
 .8الشي حممد الن دمس  :عا بالفرادض وا سـا أشـار إليـه احملـيب
( )1982ترلة مش الدين حممد بـن إبـراهيم الفرضـ امليـدان التنـورمس
الشــافع املتــوفى 1007هـــ (أ ــد شــاه شــاي د شــق علــم الفــرادض
وا سا وكانت إليه النهاية همين العلمني) ،ذكـر أنـه أخـم الفـرادض عـن
الشي حممد الن دمس نهيل العمرية بصا ية د شـق ،وقـرأ عليـه وخد ـه كـع ا
تى هر ،ويظهر أنه هو وسابقه يعودا إىل بالدهما ؛ فورد ذكرهما عرضًا
هنا دو إفرادهما برتلة خاصة ،و تشر إليهما املصادر األخرو .
 .9لا ل بن سل ا ا ي آل يهيد " :ولـد بلـدة قـر أوادـل القـر
العاشر" البسام (1419هـ ) تلقى العلم على علماء بلده وملا صَّل و ًّن ـن
العلوم املتوفرة لديهم ،و رصـه وشـغفه بـالعلم تـر أهلـه ووطنـه واقـه وـو
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ركه العلم آنما بالد الشـام ورديـدا الصـا ية قـر د شـق يـ عاملهـا
،
الفم الشي وسى بن أمحد ا ـاومس فتلقـى العلـم علـى يديـه تـى أجـاله
وذكــر ابــن بشــر (1403هـــ ) أنــه عــاد إىل بلدتــه ( قــر ) فر ــل إليــه طــال
العلم ،واستفادوا نه وساهم ع كوكبة علماء ذلـل العصـر إرسـاء قواعـد
النهضة العلمية وسط اجلهيرة العربية  .وقد توىل القضاء إضافة للتـدري
دينة الريا .
ــن هــما يتــبني العالقــة الوثيقــة بــني وســط اجلهيــرة العربيــة وبــالد الشــام ؛
فعلماء دد ال بار هما القر هم تال يم علمـاء الشـام  ,وكـع ـنهم عـوا
ا يهيد عن ربـع قـر ،
سنوات طويلة فابن ع وة يتبني ن خالل س ته
اشتغل خاليا بالتعلم والتعليم بالد الشام ،ثم عـاد إىل بلـده عاملـا تم نـا
أقبل عليه طال العلم لتخم عنه ،و رج على يديـه كـع ـن علمـاء القـر
العاشر وا ادمس عشر ،وكملل غ ه ن العلماء .
الدرو الرتبوية املستفادة ن همه ا قبة وضع التعليم ا ال :
هنا العديد ن الدرو اليت مي ن اسـتفادتها سـواء جوانـ القـوة أو
جوان الضعا أو العالقة بني النظا ني التعليميني ،و نها :
 .1أ النظام التعليم يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بالنظـام السياسـ واأل ـين .
فال مي ن قيام نظام تعليم قومس ظل تدهور األوضاع األ نية ؛فمن واج
العلماء وطلبة العلـم بـمل اجلهـد تعهيـه اسـل اجملتمـع ،والسـمع وال اعـة
لو ة األ ر .
 .2أ النظام التعليم جهء ن ا ضارة والتمد فال مي ن أ يقوم نظـام
تعليمـ البـوادمس و ــع الــة التنقــل والرت ــال ،وقــد تبنــت اململ ــة العربيــة
السعودية توطني البادية بإقا ة القرو واي ر ،وتوف ا د ات العا ة ،ونشـر
املدار فيها تى تقلصت األ ية بش ل كب .
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 .3أ نشفة املدار أساسـا كـا لنشـر الف ـر واملـمه واملعتقـد ،وهـمه
الوظيفة ن أهم وظادا املدرسة إىل اآل ؛ فاملدرسة ليست ا نشر املعرفة
و ســ بــل ــا غــر وتنميــة للقــيم وا قاهــات ،وتتحمــل املدرســة
سؤولية كظو ا ماية الف رية س ظرول اله ا وامل ا .
 .4وجود املماه الفقهية كا افها للتناف وإنشاء املـدار والتـفليا
والتعلــيم ؛ واملــدار واجلا عــات س ـؤولة عــن نشــر ثقافــة ا ــوار ،و ــنه
الرتبية ا سال ية يقوم علـى ا ـوار وا قنـاع  .وتـاري علمـاء املسـلمني افـل
بتقبل بعضهم لبعض بالرغم ن وجود اختالل الرأمس تسوّغه األدلة .
 .5ا الل املمه الفقه نادرا ا كا سـببا خـالل أو عـداوة بـل
إ طلبــة العلــم كــع ا ــا كــانوا يتلقــو العلــوم عنــد علمــاء خيتلفــو عهــم
املمه  .أ ا ا الل العقَدمس فإنه الغال يؤدمس إىل عداوة وفُرقة .
 .6ساهمت امل انة ا جتماعية املتميـهة للعلمـاء واملعلمـني قـوة النظـام
التعليم والدهاره بالد الشام القـر العاشـر و ـا قبلـه ؛ فـا رتام املعلـم
بدأ أصيل الرتبية ا سال ية ،والنظام التعليم والنظام ا عال سـؤولة
عن ضرورة تعهيه انة املعلم لدو ال ال ولدو شراد اجملتمع كافة .
 .7أثرت احملسوبية وقصر الوظـادا العليـا النظـام التعليمـ بتـول ـن
ليسوا أهالً له مما ساهم تدهور النظام التعليم ؛ لقد بينت شـواهد التـاري
أ ا ستئعار بالوظادا العليا واعتماد عاي غ اجلدارة وال فاءة ـن أسـبا
صعا النظم والدول واختاليا .
 .8ارتباط قوة النظام التعليم بالنظام السياس ؛ فحينمـا كانـت الدولـة
اململوكية قوية اجلان وافرة ا قتصاد فقـد كـا النظـام التعليمـ تبعـا لـه قويـا
تماس ًا .
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 .9ن أبرل عوا ل قوة النظام التعليم وفـرة األوقـال الـيت سـاهمت
نشر املدار وا نفاك على العلماء وال ال  .كما أ التالع بهمه األوقال
ساهم تقويض النظام التعليم وتدهور ا ركة التعليميـة ؛ في ـ التوسـع
األوقال التعليمية وتعهيه ثقة النا بها لضما اسـتمرار النهضـة التعليميـة
ال ضعا املوارد األخرو اليت يعتمد عليها اليا .
 .10ن أسبا تدهور النظـام التعليمـ بـالد الشـام كعـرة تعـيني قاضـ
القضــاة ونــوابهم ممــا ولَّــد كعــرة التغــي الوظــادا األدنــى وعــدم اســتقرار
السياسة التعليمية ؛ فمـن أسـبا ت ـوير الـنظم التعليميـة وغ هـا بعـد اختيـار
األكفف إع اؤه الفرصة ال افية تى يضع خ ه وبراجمه ويقوم عمله  .فالعمل
داثه .
املؤسس ب ء تغي ه و بد ن إع اء الوقت ال ا
 .11لتســر العلميــة دور التعلــيم ونشــره ،ملــا تهيــؤه ألبنادهــا ــن نــا
علم وتربومس ورعاية واهتمام  .ل ن و ا ـمر ـن توليـة الوظـادا العا ـة
واملسؤوليات ال ب ة ملن هو لي أهل يا .
 .12إهمال علماء ا نابلة الشام لتدري العقيدة ساهم توسـع التيـار
الصو تى أثر هما الف ر على بعض علماء املمه و ا ترت على ذلل ن
شيوع التقليد الشا ل للشيو وتقديسهم ،و ن ال بيعـ أ يتـفثر طلبـة العلـم
ـــن وســـط اجلهيـــرة العربيـــة بهـــما املســـلل وبالتـــال تقبلـــهم لوجـــود بعـــض
ا ورافات العقدية ؛ ولقد بينـت شـواهد املاضـ وا اضـر أ ا ـورة علـى
و دة األ ة و اسـل اجملتمـع تـفت بدرجـة كـب ة ـن عـدم ا هتمـام بالعقيـدة
وغرسها ،ورقيق الواء والظاء ضودها .
 .13ت ــور فلســفة التعلــيم لــدو ا نابلــة د شــق ؛ فقــد كانــت الفلســفة
الساددة أ املادة العلمية ه حمور النظام التعليم  ،وو أ يت يا ال ـال
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عها أو يرتكوا العلم  .إ وجود اهتمـام باأليتـام وذومس ا تياجـات ا اصـة
واملساجني يدل على وجود فلسفة تعليمية راقيـة تنظـر للتعلـيم باعتبـاره اجـة
اسة ل افة الفئات ،وكل فئة تع ى ن التعليم ا يناسبها .
 .14يه نظام التعليم عند ا نابلة د شق با هتمام البارل تعليم املرأة
فخرج العشرات بل املئات ن العاملـات الالتـ كـن يدرسـن نـالين ورمبـا
تدر عليهن بعض العلماء وطلبة العلم .
 .15نظرا اجة النظام التعليم د شق لتفر العلماء وتفر طلبة العلم
املتقد ني ول ادر ن املوظفني وا اجة لبناء وتوسع املدار وكل ذلل حيتاج
إىل ويل ستمر وكا تى تتع ل العملية التعليمية  .لقد اعتنـى القـادمو
على النظام التعليم باألوقال ؛ فخصصوا يا نظا ًا إداريًا تقد ًا تتحقق فيه
الرقابة على عدة ستويات تى نالوا ثقـة األ ـراء واألثريـاء وعا ـة النـا ممـا
جعلـــهم يتســـابقو وقـــا أ ـــوايم للمـــدار واملســـاجد وطلبـــة العلمـــاء
والعلماء .
 .16نظــرا لرتاكــم ا ــظة التعليميــة وكعــرة العلمــاء فقــد ابت ــروا طرادــق
وأسالي جديدة نها التدري بالفريق وهـو نـوع ـن التعلـيم يتسـم بـا ثراء
والعمق والتنوع والتنشيط لل ـال بت ـدد عـر املعلمـني وتشـويق ال ـال
ملعل هما اللو ن الدرو .
 .17ن أبرل ؤشرات ضعا النظام التعليم عند ا نابلة الشام تعـيني
غــ األكفــاء الوظــادا ايا ــة ــع وجــود الضــعا العلمــ  ،أو الفســاد
األخالق ـ فــيهم  .أل ال ــوادر البشــرية ــن أهــم ركــاده النظــام فــإذا تهــاوت
وضعفت ضعا النظام التعليم وتعر لالنهيار .
 .18أ العنصــر البشــرمس والقــيم الــيت رركــه هــ أهــم عناصــر النظــام
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التعليم ؛ فبالرغم ن ضعا البنية التحتية للنظام التعليم وسط اجلهيـرة
العربية إ أنه تش ل بفضل اهلل ثم جهود جمموعة ـن طـال العلـم الـرواد
وســط اجلهيــرة العربيــة الــمين شــربوا ـ العلــم وا ســتهادة نــه و ي تفــوا
بتحصيل العلم بالدهم فاررلوا إىل الشام ورملوا شاك السـفر والغربـة
طل العلم .

*
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العالقة التعليمية بني وسط اجلهيرة العربية وبالد الشام القر العاشر اي رمس
" دراسة تاري الرتبية "
أ.د .عبدالل يا بن عبدالعهيه الرباح

املصادر واملراجع:
أو  :املصادر :
 .1ابن بشر ،ععما بن عبداهلل :عنوا اجملد تاري دد  ( .رقيق ) عبـدالرمحن
بن عبدالل يا آل الشي  .دارة امللل عبدالعهيه  .الريا

 .ط 1403 . 4هـ .

 .2ابن تيمية ،عبدالسالم :احملرر  ( .رقيق ) عبداهلل الرتكـ )  .ؤسسـة الرسـالة .
ب وت 1428 .هـ
 .3جــونه ،جــو ونــرت :ر ــالت فارتيمــا ( ا ــاج يــون املصــرمس )  ( :ترلــة )
عبدالرمحن الشي  .اييئة املصرية العا ة لل تا  .القاهرة .1994 .
 .4ا

اومس ،وسى بن أمحد  :ا قنـاع ل الـ ا نتفـاع  ( .رقيـق ) عبـداهلل بـن
1423 .هـ .

عبداحملسن الرتك  .ط  . 3دارة امللل عبدالعهيه  .الريا

 .5ابن محيد ،حممد بن عبداهلل :السح الوابلة على ضراد ا نابلة  ( .رقيـق )
ب ر أبو ليد وعبدالرمحن بن ععيمني )  .ؤسسة الرسالة  .ب وت 1416 .هـ .
 .6ا رقـ  ،عمــر  :ــنت ا رقـ  ( .تعليــق ) أبــو ميفــة إبــراهيم بــن حممــد  .دار
الصحابة  .طن ا 1413 .هـ
 .7الدجيل  ،ا سني بن يوسا السرمس  :الوجيه فقه ا نابلة  ( .دراسة ورقيق
) ركه البح العلم وإ ياء الرتاث ا سال
الرشد  .الريا

مب تبة إ ام الـدعوة مب ـة امل ر ـة  .تبـة

1425 .هـ .

 .8المهيب ،حممد بن ععما  :س أعالم النبالء  ( .رقيق ) بشار علـول وحميـ
السر ا  .ؤسسة الرسالة  .ب وت  .ط 1417 . 11هـ .
 .9ابــن رجـ  ،عبــدالرمحن بــن أمحــد :الــميل علــى طبقــات ا نابلــة ( رقيــق )
عبدالرمحن بن ععيمني  .تبة العبي ا  .الريا

1425 .هـ .

 .10الســخاومس ،حممــد بــن عبــدالرمحن  :الضــوء الال ــع ألهــل القــر التاســع .دار
اجليل ب وت 1412 .هـ
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 .11الصفدمس ،خليل بن إيبل  :أ راء د شق ا سـالم  ( .رقيـق ) صـالح الـدين
املن د  .دار ال تا اجلديد ب وت  .ط 1984 . 2م .
 .12الصفومس ،عني الدين  :جـا ع البيـا

تفسـ القـرآ  ( .رقيـق ) عبدا ميـد

اينداومس  .دار ال ت العلمية ب وت 1424 .هـ
 .13ابن طولو  ،حممد :القالدد اجلوهرية تاري الصا ية ( رقيق ) حممد دهما
 .جممع اللغة العربية  .د شق  .القسم األول  .ط 1401 . 2هـ .
ــوادث اله ــا  ( .رقيــق ) خليــل

 .14ابــن طولــو  ،حممــد  :فاكهــة ا ــال
املنصور  .دار ال ت العلمية ب وت  .ط 1418 . 1هـ

 .15ابن طولو  ،حممد ،وابـن عبـدايادمس ،يوسـا بـن سـن :تعـة األذهـا ـن
التمتع باألقرا  .دار صادر  .ب وت  ( .د.ت. ).
 .16ابن عبدايادمس ،يوسا بن سن  :إيضاح املقالة فيمـا ورد ا الـة ( رقيـق
) سعاد الصبي  .دار البشادر ا سال ية  .ب وت 1430هـ .
 .17ابــن عبــدايادمس ،يوســا بــن ســن  :اجلــوهر املنضــد طبقــات تــفخرمس
أصــحا أمحــد ( رقيــق ) عبــدالرمحن الععــيمني  .تبــة العبي ــا  .الريــا

 .ط. 1

1421هـ .
 .18ابن عساكر ،عل بـن ا سـن :تـاري

دينـة د شـق ( رقيـق ) عمـر بـن غرا ـة

العمرومس  .دار الف ر  .د شق 1415 .هـ .
 .19ع وا  ،سني  :شعر عمرو بن أمحر الباهل  .جممع اللغة العربيـة  .د شـق .
( د .ت . ) .
 .20العليمــ  ،عبـــدالرمحن بـــن حممـــد  :املـــنه األمحـــد  ( .رقيـــق ) عبـــدالقادر
األرناؤوط وحممود األرناؤوط  .دار صادر  .ب وت  .ط 1997 . 1
 .21ابن العماد ،عبدا
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أخبار ـن ذهـ  ( .رقيـق
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) عبدالقادر األرناؤوط وحممود األرناؤوط  .دار ابن كع  .د شق 1413 .هـ .
 .22ابن عيسى ،إبراهيم بن صاحل  :بعض ا وادث الواقعـة دـد  .األ انـة العا ـة
لال تفال مبرور ادة عام على تفسي اململ ة  .الريا

1419 .هـ .

 .23الغهمس ،حممد كمـال الـدين  :النعـت األكمـل  ( .رقيـق ) حممـد يـع ا ـافظ
ونهار أباظة  .دار الف ر  .د شق 1402 .هـ .
 .24الغــهمس ،حممــد بــن حممــد  :ال واك ـ الســادرة .دار ال ت ـ العلميــة  .ب ـ وت .
1418هـ .
 .25امل ـ  ،حممــد بــن أمحــد الفاس ـ  :ذيــل التقييــد رواة الســنن واألســانيد (
وط ) .
 .26ابـــن ممـــات  ،األســـعد :كتـــا قـــوانني الـــدواوين  .تبـــة ـــدبول  .القـــاهرة .
1411هـ .
 .27ابــن ناصــر الـدين ،حممــد بــن عبــداهلل :توضــي املشــتبه ضــبط أ ــاء الــرواة
وأنسابهم وألقابهم  ( .رقيق ) حممد نعيم العرقسوس  .ؤسسة الرسـالة بـ وت  ( .د .ت
.).
 .28أب يعلى ،حممد  :طبقـات ا نابلـة ( رقيـق ) عبـدالرمحن الععـيمني  .األ انـة
العا ة لال تفال مبرور ادة عام على تفسي اململ ة العربية السعودية 1419 .هـ .
 .29ابن يوسا ،حممد بن عبداهلل :تاري ابن يوسـا  ( .دراسـة ورقيـق ) عويضـة
اجلهين  .األ انة العا ة لال تفال مبرور ادة عام على تفسـي اململ ـة العربيـة السـعودية .
الريا

1419 .هـ.
ثانيا  :املراجع :
 .1البسـام ،أمحــد بـن عبــدالعهيه  :ا يـاة العلميــة وسـط اجلهيــرة العربيــة  .دارة

امللل عبدالعهيه  .الريا

1426 .هـ .
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 .2البسيم  ،عبداهلل :ن أقدم املخ وطات الن دية كتـا ا فصـاح بـن هـب ة
خبـط نيـا بـن بســام  .الـدارة  .جملـة فصـلية حم مــة  .دارة امللـل عبـدالعهيه  .العــدد . 4
شوال 1430هـ .
 .3تيس القيس  ،وآخرو  :أثر التدري بفريق تعاو ـن املدرسـني رصـيل
طلبــة الصــا العاشــر األساس ـ

ال يميــاء  .جملــة جا عــة د شــق  .اجمللــد  24العــدد1

.2008
 .4ا ــافظ ،حممــد يــع  :جــا ع ا نابلــة املظفــرمس بصــا ية جبــل قاســيو  .دار
البشادر  .ب وت 1423هـ .
 .5ا ـــال  ،نــــول حممـــد  :أثــــر األوضـــاع الدينيــــة والسياســـية وا قتصــــادية
وا جتماعية على ا ياة العلمية عهد املماليل اجلراكسـة

صـر ( 922 - 784هــ ) .

رســالة اجســت غ ـ نشــورة  .قســم الدراســات العليــا التارخييــة وا ضــارية  .جا عــة أم
القرو 1430 .هـ
 .6ابــن مخــي  ،عبــداهلل :راشــد ا ــالومس ياتــه وش ـعره  .دار اليما ــة للبح ـ
والرتلة والنشر  .الريا

(د.ت. ).

 .7الدا  ،فهد  :الدولة األخيضرية اليما ة  .جملة التاري العرب  .جملة التاري
العرب العدد  30ربيع . 2004
 .8دهما  ،حممد أمحد :ع م األلفاظ التارخيية العصر اململـوك  .دار الف ـر .
د شق 1410 .هـ .
 .9ابن دهيش ،عبدامللل :املنه الفقهـ العـام لعلمـاء ا نابلـة و صـ لحاتهم
ؤلفاتهم  .تبة النهضة ا ديعة  .ة امل ر ة  .ط 1421 . 1هـ
 .10الســعدمس ،صــة :القضــاة دــد أثــرهم اجملتمــع نــم القــر العاشــر إىل
نتصا القر العان عشر  .ط1424 . 1هــ ،وأصـل ال تـا رسـالة دكتـوراه التـاري
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ن جا عة الد ام .
 .11السال ة ،ناصر بن سعود  :ع ـم ؤلفـات يوسـا بـن سـن بـن عبـدايادمس
املخ وطة مب تبات العا  .دار أشبيليا للنشر والتوليع  .الريا

 .ط 1420 . 1هـ .

 .12سليما  ،أمحد عبدال ريم  :تيمورلنل ودولة املماليل اجلراكسة  .دار النهضـة
العربية  .القاهرة 1405 .هـ .
 .13الشق  ،عبدالرمحن  :املمه ا نبل
دارة امللل عبدالعهيه  .الريا

دد  .الدارة ( جملـة فصـلية حم مـة ) .

السنة  28العدد  1حمرم 1423هـ .

 .14صعيدمس ،ندو  :العلماء بالد الشام القر العاشر اي رمس ضوء كتا
الغهمس ال واك السادرة  .رسالة اجست

التاري (غـ نشـورة )  .اجلا عـة األ ري يـة

ب وت 1974 .م .
 .15صــادك ،صــادك ســليم  :املصــادر العا ــة للتلقـ عنــد الصــوفية عرضـًا ونقــداً .
تبة الرشد  .الريا

 .ط . 1415 . 1

 .16آل عبــدالل يا ،عبــدالعهيه :ســادل ا عتقــاد عنــد علمــاء دــد قبــل الــدعوة
ا صال ية  .تبة الرشد  .الريا

.

 .17الععيمني ،عبداهلل  :دد نم القر العاشر اي رمس تى ظهور الشي حممـد بـن
عبــدالوها

 .جملــة الــدارة  .دارة امللــل عبــدالعهيه  .الريــا

العــدد  3الســنة  4شــوال

. 1398
 .18العس ر ،عبـداهلل :إدارة اليما ـة العصـر العباسـ  .النـدوة العامليـة ا ا سـة .
ا جلهيرة العربية ن قيام الدولة العباسية تـى نهايـة القـر الرابـع اي ـرمس  .جا عـة امللـل
سعود .كلية اآلدا  .الريا

1424 .هـ

 .19العــريين ،عبــدالرمحن  :باديــة دــد ــن القــر العاشــر اي ــرمس إىل ســقوط
الدرعية 1233هـ  .جا عة ا ام حممد بن سعود ا سال ية  .الريا

1420 .ه .
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 .20عل  ،حممد كرد :خ ط الشام  .بعة الرتقـ بد شـق 1345 .هــ ( 1926م )
.
 .21ليـــدر ،ســـتيفن  :ع ـــم الســـماعات الد شـــقية ـــن 750 -550هــــ املعهـــد
الفرنس للدراسات العربية  .د شق 1996 .م .
 .22ص فى ،شاكر :دينـة للعلـم آل قدا ـة والصـا ية  .دار طـال للدراسـات
والرتلة والنشر  .د شق .
ثالعا  :املقا ت :
 .1البسيم  ،عبداهلل  :ن علماء دـد القـر العاشـر  :عبـدالوها بـن وسـى
بن شرل  .جريدة اجلهيرة  .العدد 1426 / 8 / 28 12057هـ .
 .2البسيم  ،عبداهلل  :ن علماء دـد القـر ا ـادمس عشـر  :الشـي أمحـد بـن
عيسى بن ظاهر الوهيب  .جريدة الريا

 .العدد 1428 /2 / 5 14123هـ .

 .3آل سعدا  ،عليا  :دارة امللل عبدالعهيه تصدر
عام ( قال )  .جريدة اجلهيرة  .الريا

*
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وطة مثينة ألفت قبل أكعـر ـن 900

 .العدد 1436 / 3 /28 15453هـ .

*

*
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Education relationship between the middle of the Arabian Penisula and the
Levant in the tenth century Hijri
Prof. Abdul-Latif Bin Abdul-Aziz Ar-Rabbah
Department of the Foundations of Education
College of Education- Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University
Abstract:
This study provided answers to the following questions:
1. What are the strengths and weaknesses in the educational systems of the
middle part of the Arabian Peninsula and the Levant in the tenth Hijri
century?
2. What are the dimensions of the relationship between the educational systems
of the middle part of the Arabian Peninsula and the Levant in the tenth Hijri
century?
3. How can the lessons gained from this era benefit the current educational
system?
The study explained the strengths and weaknesses in many dimensions of
the educational systems of the middle part of the Arabian Peninsula and the
Levant in the tenth Hijri century, including the scholars, students, curricula,
schools, and funding. The study also highlighted the attention paid by the Levant
scholars to their Najdi students, and the Najdi students’ interest in seeking
knowledge and traveling to the Levant for the sake of it. Finally, the study
referred to the lessons gain from this educational relationship.
Keywords: Arabian Peninsula; the Levant; History of Education; tenth Hijri
century
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