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  التربويةمجلة العلوم  ٩ 
 هـ١٤٣٦ لثالث شوالاالعدد 

 :التعريف
 

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

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

 .العربية أو اإلنجليزية

 :الرؤية
  . ونشرها وتطبيقها المعرفة تسعى نحو إنتاج تربويةمجلة 

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

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

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

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

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

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

 .العالية التي تتسم بمعالجة الواقع المحلي والعربي
 . تعزيز االتجاهات البحثية الجديدة في المجاالت التربوية .٤
 . والعالميتبادل اإلنتاج العلمي والمعرفي على المستوى اإلقليمي  .٥
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 قواعد النشر
تنــشر المجلـــة البحــوث والدراســـات العلميــة فـــي المجــاالت التربويـــة وفــق قواعـــد      

 : النشر التالية

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

 . لغيره

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

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

 ).A 4(صفحة مقاس ) ٣٥(أن يكون البحث في حدود  .٢
 Times )١٢ (واللغـة اإلنجليزيـة   ، Traditional Arabic) ١٦(أن يكـون حجـم المـتن     .٣

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

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

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

 .وواضحة جلية



 

  التربويةمجلة العلوم  ١١ 
 هـ١٤٣٦ لثالث شوالاالعدد 

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

 .دار النشر

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

 .عند وروده ألول مرة

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

ــاً  أو ترســـل علـــى البريـــد CD علـــى أســـطوانة مدمجـــة ، تُعـــاد البحـــوث معدلـــة:سادسـ
 .اإللكتروني للمجلة

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

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

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

 التواصل مع المجلة
 جميع المراسالت باسم

 رئيس تحرير مجلة العلوم التربوية
 عمادة البحث لعلمي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ٥٧٠١ ص ب ١١٤٣٢الرياض 

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس(ناسوخ  ٢٥٨٧٢٠٣ / ٢٥٨٢٠٥١هاتف  
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 المحتويات
 

 مهنة نحو المتوسطة بالمرحلة العربية اللغة معلمي اتجاهات بين العالقة
 القصيم بمنطقة التدريسي وأدائهم التدريس

  محمد بن عبد العزيز الربعي.د

١٥ 

فاعليــة اســتخدام أســاليب التقــويم البــديل فــي تنميــة الجــانبين المعرفــي      
والمهـــاري وإكـــساب مهـــارات الـــتعلم المـــنظم ذاتيّـــاً وتحـــسين التفكيـــر  

 التأملي لدى طالبات اللغة اإلنجليزية
 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 تهاني بنت عبد الرحمن بن علي المزيني.  د

٦٧ 

فــــي تنميــــة ) pdeode(فاعليــــة برنــــامج مقتــــرح قــــائم علــــى اســــتراتيجية 
 مهارات االستماع الناقد لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 مريم محمد األحمدي. د

١٣١ 

المجتمــع وبــين  المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة بــين المدرســة      إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

٢٣٥ 

وعالقتهـا بـااللتزام التنظيمـي    باألحـساء  األنماط اإلدارية لمديري المـدارس    
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 عبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللطيف. أ

٣١٧ 

 "دراسة تأصيلية: "األصل األخالقي للتربية اإلسالمية وانعكاساته التربوية
 عدنان مصطفى خطاطبة. د

٣٨٣ 

ــذكاء ــه األخالقــي ال ــذكاءات وعالقت ــدى المتعــددة بال  فــي الروضــة أطفــال ل
 الرياض مدينة

  تحسين صبحاخوله. د -  سليمان الحلوبسمه.د

٤٤٥ 



 



 

 
 
 

 

 بالمرحلة العربية اللغة معلمي اتجاهات بين العالقة
 التدريسي وأدائهم التدريس مهنة نحو المتوسطة

 القصيم بمنطقة
 
 
 
 
 
 
 
 

  محمد بن عبد العزيز الربعي.د
 كلية التربية -تدريس الالمناهج وطرق قسم 

 جامعة القصيم

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 المتوسطة بالمرحلة ربيةالع اللغة معلمي اتجاهات بين العالقة 

 القصيم بمنطقة التدريسي وأدائهم التدريس مهنة نحو
 
  محمد بن عبد العزيز الربعي.د

 كلية التربية -تدريس الالمناهج وطرق قسم 
 جامعة القصيم

 
 

 :ملخص البحث
داء  أكدت الكثير من الدراسات السابقة على أهمية توافر اتجاهات ايجابية لدى المعلم لـضمان أ    حيث

أدواره ومهــام مهنتــه علــى الوجــه األمثــل فقــد عمــد الباحــث إلــى دراســة العالقــة بــين اتجاهــات معلمــي اللغــة   
العربية بالمرحلة المتوسطة نحو مهنة التدريس وأدائهم التدريسي بمنطقة القصيم وذلك من خـالل البـدء                

م للتعـرف بـشكل مبـدئي علـى      على عدد من معلمي اللغة العربية بمنطقة القصيستطالعية دراسة ا  بإجراء
ــائج مؤشــرات علــى عــدم رضــاهم عــن أدوارهــم وعــد           ــة التــدريس، وقــد أعطــت النت  ماتجاهــاتهم نحــو مهن

دائهــم وهــي مؤشــرات رغبــتهم فــي ممارســة المهنــة وأنهــم ال يبــذلون الجهــد المطلــوب لتحــسين مــستوى أ
تعبر عن وجود مشكلة فى الواقع، وتتحدد مشكلة الدراسة الحالية فى الحاجة المُلحة إلـى معرفـة العالقـة                  
بين اتجاهات معلمي اللغة العربيـة نحـو مهنـة التـدريس وأدائهـم التدريـسي للمرحلـة المتوسـطة وذلـك مـن                 

 العربيـــة بالمرحلـــة لغـــةين اتجاهـــات معلمـــي المـــا العالقـــة بـــ: خـــالل اإلجابـــة عـــن التـــساؤل الرئيـــسي التـــالي  
 المتوسطة وأدائهم التدريسي بمنطقة القصيم؟

 اللغـة العربيـة تجـاه مهنـة التـدريس      معلمـي  التجـاه ذلـك فقـد قـام الباحـث ببنـاء مقيـاس            على   ولإلجابة
أظهـرت   وقـد  العالقـة بـين اتجـاه معلمـي اللغـة العربيـة وأدائهـم التدريـسي         ب تخـتص  بطاقة مالحظة    تطبيقو

 وصــول اتجاهــات معلمــي اللغــة العربيــة تجــاه مهنــة التــدريس إلــى حــد         عــدم خــص المقيــاس  فيمــاالنتــائج 
أشــارت النتــائج إلــى عــدم وصــول أداء معلمــي اللغــة   فيمــا خــص بطاقــة المالحظــة فقــد  أمــا، ، )%٨٠(الكفايــة

رحـات والتوصـيات بـشأن     الدراسـة إلـى  العديـد مـن المقت         توصـلت  وعليـه فقـد      )%٨٠(العربية إلى حد الكفايـة      
 .ذلك 
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 :مقدمةال
للغةِ العربية أهميةٍ عظمى؛ في كونها لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة، وكونها              

جزءًا من ديننا، بل ال يمكـنُ أن يقـومَ اإلسـالم إال بهـا، وال يـصح أن يقـرأَ المـسلم القـرآنَ إال                       

 .بالعربية، وقراءة القرآن ركنٌ من أركانِ الصالة، التي هي ركن من أركانِ اإلسالم

 طريـق  فـي  األولـى  الخطـوة  كانـت  والتطـور  للنمـاء  قـابال  حيًـا  كائنًـا  اللغة كانت لماو

 والتجـدد،  التطـور  عـن  يتوقـف  ال جـذريًا  تحـديثًا  التعلـيم  بـرامج  تحـديث  فـي  النمـاء تتمثـل  

 العلـم  تقدم ضوء في لإلضافة قابلة عملية هي التعلمية التعليمية أن العملية من انطالقًا

 المتطـور  العـصر  معطيـات  ضـوء  وفـي  حـد،  عنـد  تطـوره  ال يتوقـف  يوالـذ  بنـا،  يحـيط  الـذي 

ــا .كافــة منظوماتــه فــي والمتغيــر والمتوثــب  لهــا ثــالث - أي لغــة كانــت - واللغــة عمومً

 :وظائف، هي

 .أنَّ اللغةَ الركنُ األول في عمليةِ التفكير •

 .تمثل اللغة وعاء المعرفة •

 .ر واألحاسيسوسيلةُ للتواصلِ والتفاهم والتخاطب، وبثِّ المشاع •

ــم موجهــاً       ف ــصال يبقــى المعل ــة ووســائل االت ــات التربوي أساســياً  مهمــا تقــدمت التقني

للعملية التربوية فيعمل علـى توجيـه الطلبـة نحـو الحـصول علـى المعرفـة كمـا يعمـل علـى                       

ــات      ــاهج وإيـــصال المعلومـ ــذ المنـ ــو المعنـــي األساســـي بتنفيـ ــه األنـــشطة التربويـــة وهـ توجيـ

رات والقيم والعواطـف وهـو الـذي يتعامـل مـع الطلبـة علـى نحـو                المها وإكسابوالمعارف  

ويومي وبالتـالي نؤكـد هنـا مـسألة القـدوة التربويـة للمعلـم أو مـسألة المعلـم القائـد                      ،  مباشر

 التربوي ومن هنا تنبع مسؤوليته في إكساب طلبته مهارات اللغة العربية

كر التربوي وذلك لكونـه     ويحظى معلم اللغة العربية بمكانة متميزة ومرموقة في الف        

 لغــة  -معلمــاً فــي المقــام األول، يــضاف لــذلك مكانــة خاصــة لكونــه معلمــاً للغــة العربيــة          

ــاقي       ــي تعلـــم بـ ــة المـــستخدمة فـ ــة، واللغـ ــة األم للـــشعوب العربيـ ــريم، واللغـ ــرءان الكـ القـ

 وتعلمها وإتقانها ضرورة لتعلم تلك العلوم، ممـا يفـرض عليـه أدوار ومـسئوليات                -العلوم



 

 
٢٠ 

العالقة بين اتجاهات معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة 
 بمنطقة القصيم نحو مهنة التدريس وأدائهم التدريسي

 محمد بن عبد العزيز الربعي 

ة إلى جانب أدواره الرئيسة المنوط بها بشكل عام، فهـو مطالـب بـأداء أدوار لغويـة         إضافي

تناسب العصر ومتطلباته المتجددة، من أجل ذلك، بـات مـن الـضروري مراجعـة  دور معلـم             

ــة حاجــات الفــرد          ــضمان تلبي ــه التدريــسية بــشكل مــستمر ل ــة وتقــويم أداءات اللغــة العربي

ات التي نعيشها من جهة أخـرى، ممـا يتوجـب علينـا             والمجتمع من جهة، ومواكبة التطور    

 .السعي قدماً للوصول إلى تعليم فاعل للغة العربية

وتبعــاً لالتجاهــات الحديثــة، أصــبح مــن الــضروري امــتالك معلــم اللغــة العربيــة كفايــات   

ويرى أن اكتـساب المعلـم لهـذه الكفايـات، يحتـاج إلـى          . تمكنه من تعليمها بشكل فاعل    

ستمر علـى كـل مـا يـستجد فـي مجـال اللغـة وفنونهـا، إضـافة إلـى معرفتـه                تجديد وإطالع مـ   

 ).٣٧٣-٣٧١: ٢٠٠١نشوان، . (بالطرائق الفاعلة في تعليمها

من أجل ذلك، يورد المجلس الوطني األمريكي فـي معـاييره الخاصـة بمهنـة التـدريس                 

)NBPTS ،1985(      أن حــصول المعلــم علــى رخــصة لممارســة مهنــة التــدريس يتطلــب منــه 

لقدرة على استخدام استراتيجيات تدريسية مختلفة تقود طلبته إلى الفهم، باإلضافة إلى          ا

 .إتقانه التام لمادته العلمية وقدرته على تطبيقها في حياته اليومية: أدوار أخرى، منها

وقيــام المعلــم بهــذه األدوار يتطلــب منــه امــتالك مجموعــة مــن الكفايــات، ولعــل مــن    

 )١١٢ -١١١، ٢٠٠٠نعيم، بدر، ) (٢٠٢ -٢٠١، ٢٠٠٠، سليمان، عرفات : (أهمها

تعريف التالميذ بمقومات الحياة العربية ومكوناتها واإلفـادة مـن تاريخهـا وماضـيها               .١

 .مع التطلع إلى الجديد وتشجيع التنافس والتفوق والنبوغ وصقل المواهب

ك اإلســهام فــي الحفــاظ علــى الهويــة واللغــة والثقافــة العربيــة التــي تؤكــد التمــس      .٢

 أو يــشكك فيهــا أو ينــال منهــا دون تــشنج أو تعــصب أو   ابــالقيم األصــيلة ونبــذ مــا يزعزعهــ 

 .مبالغة

غرس حب المعرفة وترسـيخ األفكـار البنـاءة وتعميـق الرغبـة لـدى التالميـذ وتنميـة               .٣

 .اتجاهاتهم السليمة مع البعد عن األنانية والتفرد واالنعزال



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢١

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

ــة ومـــص    .٤ ــذ علـــى البحـــث عـــن المعرفـ ــد عـــن الـــسطحية  تـــشجيع التالميـ ادرها والبعـ

 .والتهميش في تلقي العلم وطلب وتبني الطموحات الهادفة

ــويتهم      .٥ ــاظ بهـــ ــع االحتفـــ ــصرية مـــ ــذ لمعايـــــشة المـــــستجدات العـــ تأهيـــــل التالميـــ

 .وشخصيتهم العربية واإلسالمية األصيلة

تزويد التالميذ بالمهارات والقـدرات الالزمـة لنقـد المعرفـة التـي حـصلها والتأكـد مـن                    .٦

 .ها وصحتهسالمت

توفير جو من الدافعيـة والتـشويق وتـوفير الوسـائل التـي يـستخدمها لحـث تالميـذه                .٧

ــوطن        ــاء للـ ــوالء واالنتمـ ــة ولخلـــق روح الـ ــي األنـــشطة التعليميـ ــائي فـ ــتراك التلقـ ــى االشـ علـ

 .والعروبة اإلسالم

ضبط الصف و وحفظ النظام فيه مع القـدرة علـى امـتالك انتبـاه التالميـذ لمـا يُـدرس                 .٨

 .جو مريح ومشجع على التعليم والتعلموتوفير 

فعليـه أن يحـدد     . تحليل المهارات التدريسية المتطلبة؛ لكـي يتخـذ قـرارات بـشأنها            .٩

ــاليب       ــاالت واألســ ــرف االحتمــ ــه أن يتعــ ــا، ثــــم عليــ ــوب تحقيقهــ ــداف المطلــ ــوح األهــ بوضــ

 والمسارات المختلفة التي قد توصله لتحقيق تلك األهداف، وهنا عليـه أن يفاضـل بـين هـذه             

االحتماالت ويختار ما يراه أصلحها؛ ليصل إلى تقرير ماذا يدرس، وعليه أن يقرر متـى يـدرس             

موضوع ما، وعلي أن يقرر أين يدرس هذا الموضوع، واتخاذ هذه القرارات يتطلب بالـضرورة   

قــدرة خالقــة وتفكيــراً ابتكاريــاً مرنــاً مــن معلــم اللغــة العربيــة ألنهــا أنــشطة متــشعبة غيــر 

 .محددة

ــ  علــى أن إتقــان هــذه األدوار يــرتبط برضــا المعلــم عــن مهنتــه       اآلراءق كثيــر مــن  وتتف

واتجاهاته اإليجابية نحوها، فاإلنسان يتقن العمل كلما كان راضيا عنـه ومحبـاً لـه فمـا بالنـا               

بمهنة التدريس وهي مهنة إنسانية فـي المقـام األول فـإن ارتيـاح المعلـم المهنـي واتجاهـه            

ه يكون له دور كبير في أدائه لعمله حيث أكـدت دراسـات عديـدة       اإليجابي ورضاه عن عمل   

علـــى وجـــود عالقـــة موجبـــة بـــين اتجاهـــات المعلمـــين الموجبـــة نحـــو مهنـــتهم وأدائهـــم     



 

 
٢٢ 

العالقة بين اتجاهات معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة 
 بمنطقة القصيم نحو مهنة التدريس وأدائهم التدريسي

 محمد بن عبد العزيز الربعي 

ــر وهيــل (التدريــسي ونمــوهم المهنــي مثــل دراســة    ودوالن ، Wagner& Hill ،1996 واجن

Dolan ،1995    ــد، محمــد جمــ ــدين، ، وإبــراهيم، عبــد الــرحمن الــسيد وعبــد الحمي ، ١٩٩٥ال ال

، نعامــة، ســليم، الــشيزاوي،   Jones ،2001، ودراســة جــونس  Lumsen,Linda ،1998ولينــدا 

 :، حيث أكدت تلك الدراسات على أن)٢٠٠٨عبد الغفار، أبو زيد، فاروق، 

ارتيــاح المعلــم المهنــي وارتفــاع روحــه المعنويــة تــسهم فــي تحــسين أداء المعلــم    .١

 .ية في المواقف المختلفةوقيامه بأدواره التعليمية التعلم

وجود اتجاه إيجابي لدى المعلم نحو عمله يسهم في تنمية التفكير االبتكاري لدى              .٢

 .المعلم واإلبداع في عمله

تكوين اتجاه إيجـابي للمعلـم نحـو عملـه مـرتبط بتحـسن صـورة مهنـة التعلـيم فـي                 .٣

 . المجتمع،  وإبراز مكانته ودوره  فى مستقبل الوطن

اإليجابيــة للمعلمــين نحــو مهنــتهم أمــر مهــم لتحــسين أدائهــم   تــدعيم االتجاهــات  .٤

 .التدريسي بشكل عام

مــن أجــل ذلــك، كانــت فكــرة هــذا البحــث حيــث يــسعى للتعــرف إلــى العالقــة بــين             

 .اتجاهات معلم اللغة العربية نحو مهنته ومستوى أدائه التدريسي أثناء الخدمة

 :تحديد مشكلة البحث
قة على أهمية توافر اتجاهات ايجابيـة لـدى المعلـم           أكدت الكثير من الدراسات الساب    

ــه علــى الوجــه األمثــل، ومــن خــالل إشــراف الباحــث علــى         لــضمان أداء أدواره ومهــام مهنت

طــالب التربيــة الميدانيــة ألكثــر مــن ســتة أعــوام فــى برنــامج اعــداد معلــم اللغــة العربيــة            

ات والنقاشـات حـول     بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية الـسعودية ومـن خـالل اللقـاء           

اتجاهات معلمى اللغة العربيـة نحـو مهنـة التـدريس جـاءت الـردود كاشـفة عـن انخفـاض                     

من معلمـي  ) ٣٠(، مما دعى الباحث إلى إجراء دراسة استطالعية على عدد تلك االتجاهات 

اللغـــة العربيـــة  بمنطقـــة القـــصيم للتعـــرف بـــشكل مبـــدئي علـــى اتجاهـــاتهم نحـــو مهنـــة    

 :النتائج مؤشرات على أنالتدريس، وقد اعطت 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٣

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 من المعلمين لم يكونوا راغبـين فـي العمـل معلمـين بـشكل عـام ومعلمـين                   %٤١ •

 .للغة العربية بشكل خاص

مـن المعلمــين أكـدوا عــدم رضـاهم عــن ادوارهـم، وشــعورهم بـأنهم يــؤدون      %٦٤ •

 .عملهم بدرجة غير مٌرضية لهم

حـسين تدريـسهم،     من المعلمين أكـدوا أنهـم ال يبـذلون الجهـد المطلـوب لت              %٨٢ •

 .وتشجيع التالميذ على تعلم اللغة العربية وإتقانها

فـــضال عـــن وجـــود ظـــواهر تـــشير الـــى انعكـــاس ذلـــك بـــشكل ســـلبي علـــى طـــالب  •

المرحلــة المتوســطة يتمثــل اهمهــا فــى انخفــاض مــستوى مهــارات اللغــة وضــعف      

 .ميلهم نحو تعلمها

لة الدراســة وهــذه المؤشــرات تعبــر عــن وجــود مــشكلة فــى الواقــع، وتتحــدد مــشك      

الحاليــة فــى الحاجــة المُلحــة إلــى معرفــة العالقــة بــين اتجاهــات معلمــي اللغــة العربيــة نحــو    

مهنة التدريس وأدائهم التدريسي للمرحلـة المتوسـطة وللتـصدي لهـذه المـشكلة يمكـن                

 : اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي

ــة المتوســ      ــة بالمرحل ــين اتجاهــات معلمــي اللغــة العربي ــا العالقــة ب طة وأدائهــم م
 التدريسي بمنطقة القصيم؟

 :ويتفرع عن السؤال األسئلة الفرعية التالية

 ما اتجاهات معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة نحو مهنة التدريس؟ .١

 ما مستوى األداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة؟  .٢

 ية وسنوات خبرتهم؟ ما نوعية العالقة بين اتجاهات معلمي اللغة العرب .٣

 ما نوعية العالقة بين أداء معلمي اللغة العربية التدريسي وسنوات خبرتهم؟  .٤

ما نوعية العالقة بين اتجاهات معلمـي اللغـة العربيـة نحـو مهنـة التـدريس وأدائهـم            .٥

 التدريسي؟ 



 

 
٢٤ 

العالقة بين اتجاهات معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة 
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 :فروض البحث
يقـل  اتجاهات معلمي اللغة العربية نحـو مهنـة التـدريس تحقـق حـد الكفايـة بمـا ال                     .١

 ).%٨٠(عن 

 ).%٨٠(يحقق األداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية حد الكفاية بما ال يقل عن  .٢

توجد فروق دالـة إحـصائياً بـين اتجاهـات معلمـي اللغـة العربيـة تٌعـزى لعـدد سـنوات                  .٣

 .خبرتهم

توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائياً بـــين أداء معلمـــي اللغـــة العربيـــة تٌعـــزى لعـــدد ســـنوات    .٤

 .خبراتهم

قـة ارتباطيـة دالـة موجبـة بـين اتجاهـات معلمـي اللغـة العربيـة نحـو مهنـة                      توجد عال  .٥

 .التدريس وأدائهم التدريسي

 :يستهدف البحث الحالي ما يلي:  أهداف البحث
 .الكشف عن اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو مهنة التدريس .١

 .التعرف على مستوى األداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية .٢

 .قة بين اتجاهات معلمي اللغة العربية وأدائهم التدريسيالكشف عن العال .٣

 . الكشف عن العالقة بين اتجاهات معلمي اللغة العربية وسنوات الخبرة .٤

 : ترجع أهمية البحث أنه يفيد في:    أهمية البحث
توجيه االنتباه الى أهمية العمل على تعديل االتجاهـات الـسلبية وغـرس االتجاهـات                 •

 .ة التدريس لدى معلمى اللغة العربية بالمرحلة المتوسطةااليجابية نحو مهن

تــشخيص نقــاط القــوة والــضعف فــي األداء التدريــسي لمعلمــي اللغــة العربيــة فــي           •

المرحلــة المتوســطة ممــا يــسهم فــي عــالج نقــاط الــضعف ودعــم نقــاط القــوة فــي     

 .أدائهم

لتـي تـؤدي    تقديم المعلومات الالزمة للمختصين حول اتجاهات المعلمين والعوامل ا         •

إلى رضاهم عن مهنتهم مما يجعلهم يراعـون ذلـك أثنـاء عمليـات التخطـيط األمـر            
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الــذي يــنعكس باإليجــاب علــى المعلمــين فــي صــورة بــرامج تدريبيــة أو بــرامج دعــم      

 .اجتماعية واقتصادية لهم تزيد من دافعيتهم للعمل وبذل الجهد

ــة العرب     • ــي اللغـ ــداد معلمـ ــن إعـ ــسؤولين عـ ــصين والمـ ــد المختـ ــة  تزويـ ــي المرحلـ ــة فـ يـ

الجامعية أو المسؤولين عن تدريبه ورعايتـه بالمعلومـات الالزمـة عـن الجوانـب التـي              

يجب مراعاتها في مرحلة اإلعداد أو في بـرامج التـدريب لرفـع كفـاءة معلمـي اللغـة                   

 .  العربية

 :تحدد البحث بالمحددات التالية:  حدود البحث

 .  هـ١٤٣٤/١٤٣٥ الفصل الدراسي األول :الحدود الزمانية

 : الحدود الموضوعية

يقتــصر قيــاس االتجــاه علــى أبعــاد التوجــه نحــو تــدريس اللغــة العربيــة،  وبيئــة العمــل    •

 .بالمدرسة واألدوار المتوقعة من المعلم

مهارات تخطيط الـدرس    : يقتصر قياس االداء التدريسي للمعلمين على ثالث محاور        •

، ومهارات  )وسائل التعليمية، التقويم  األهداف، المحتوى، استراتيجيات التدريس، ال    (

 .، والمشاركة في األنشطة المدرسية)التهيئة، عرض الدرس، التقويم(التدريس 

 :مجتمع البحث والعينة
  يـــشمل مجتمـــع البحـــث معلمـــي اللغـــة العربيـــة بالمـــدارس   :مجتمـــع البحـــث -

 .المتوسطة الحكومية

للغـــة العربيـــة  تختـــار عينـــة البحـــث بـــشكل عـــشوائى مـــن معلمـــى ا :عينـــة البحـــث

 .بالمرحلة المتوسطة بالقصيم

 : منهج البحث

في ضوء طبيعـة البحـث الحـالي وأهدافـه اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي،             

من خـالل تطبيـق أداة لقيـاس اتجاهـات معلمـي اللغـة العربيـة نحـو مهنـة التـدريس، وأيـضا                        

 .تطبيق بطاقة مالحظة األداء التدريسي لهم
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 :قام الباحث بإعداد أدوات البحث التالية:  أدوات البحث

 .بطاقة مالحظة أداء معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة .١

 .مقياس اتجاهات معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة نحو مهنة التدريس

 : مصطلحات البحث

 The Attitude towards the Teaching Profession: االتجاه نحو مهنة التدريس -١

عبـارة عـن محـصلة      : "فى هذا البحث اجرائيا بأنه     يعرف االتجاه نحو مهنة التدريس    

معبـراً  ،  مهنـة التـدريس    بالقبول أو الرفض التي يبـديها تجـاه          معلم اللغة العربية  استجابات  

تدريس اللغة العربية، وبيئة العمل، وأدواره       ومعتقداته وآرائه واتجاهاته نحو      هعن مشاعر 

 ."المعد لهذا الغرضمقياس الحصل عليها في ية التي درجبالجرائيا ويقاس ا. المتوقعة

 Teaching Performance :األداء التدريسي -٢

 أثناء اللغة العربيةأداء معلمي : "  بأنهفى البحث الحالى إجرائياً األداء التدريسييعرف 

ف الخدمة لمجموعة مـن األعمـال الـسلوكية المحـددة بـسهولة وسـرعة ودقـة فـى الموقـ                   

ويقـاس إجرائيـا مـن      . بحيث تساعد هذه األعمال على تحقيق التعلم المرغوب       . التدريسى

  خـالل مالحظـة األداء عـن طريـق        مـن  يـتم قياسـها    التـي    معلم اللغـة العربيـة    خالل درجات   

 "بطاقة المعدة لذلكالتطبيق 

 أدبيات البحث
االتـصال الرئيـسة   تٌعد اللغـة العربيـة الـركن األساسـي فـي بنـاء األمـة العربيـة ووسـيلة            

بين المعلم والتلميذ والبيئة التي يعـيش فيهـا، وهـي األسـاس الـذي يعتمـد عليـه فـي تعليمـه                       

وتعلمــه وتربيتــه ولــذلك يعتمــد عليهــا التلميــذ فــي كــل نــشاط يقــوم بــه ســواء اتخــذ ذلــك     

النــشاط شــكل االســتماع والقــراءة أو شــكل الكــالم والكتابــة، ولــذلك يجــب أن يعمــل      

ربية على مساعدة تالميذه للوصـول إلـى  مـستوى لغـوي يمكنـه مـن التجـول         معلم اللغة الع  

 .في ميادين العلم والحياة في سهولة ويسر
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 : أدوار معلمي اللغة العربية في عالم متغير-أوالً
إن ما يضمن للنظام التعليمـي قيامـه بـأدواره، ويعينـه علـى تحقيـق أهـداف التطـوير هـو                   

ال يمكــن ألي نظــام تعليمــي أن يرقــى أعلــى مــن مــستوى    باألســاس كفايــة المعلمــين، ألنــه  

معلميــه، فجــودة النظــام التعليمــي رهــن بطبيعــة أداء المعلمــين الــذين يعتمــد علــيهم هــذا    

النظــام، فللمعلــم أثــر كبيــر جــداً علــى الــنشء إذ أن دوره يكمــل دور األب واألم وذلــك ألن  

ــر مباشــ       ــه تتناقــل لطريقــة مباشــرة أو غي ــم واتجاهات ــه مــع    قــيم المعل رة مــن خــالل تفاعل

تالميــذه، ومناقــشاته معهــم وتفــسيراته وأوامــره، ومــا يفعلــه أمــام تالميــذه فهــو يــؤدي دور   

القدوة، والمثال النموذجي لتالميذه، وبذلك يعد المعلـم عقـل األمـة وضـميرها، فهـو يحمـل                  

ــا، ومـــسؤول عـــن صـــنع مـــستقبلها      ــا، وتاريخهـ ــا، وثقافتهـ فـــي وجدانـــه مـــشاعرها، وآمالهـ

 ). ٢٠٠٦نافع، سعيد، (دها، فهو بحق أمة كاملة تعيش في قلب واحد وأمجا

وهذه األهمية األزلية للمعلم تتطلب التعرف على أدواره وكفاياتـه، وتغيـر تلـك األدوار       

والكفايات مع التغيرات التقنية والمجتمعية التي صاحبت تقنيـة المعلومـات والتـي جعلـت               

مـا أدى دخـول تقنيـة المعلومـات واالتـصاالت فـي             العالم كله مفتوحاً على بعضه الـبعض، ك       

التعليم إلى حدوث تغييرات جوهرية في أدوار المعلم فلم يعـد الـصف محـصوراً فـي أربعـة         

، واســـتجابة المعلـــم لتلـــك التغيـــرات تتمثـــل فـــي  )Wheeler ،S ،2001,7(جـــدران محـــدودة 

يــسراً للــتعلم امتالكــه لمهــارات جديــدة تمكنــه مــن اســتثمار بيئــة الــتعلم بحيــث يــصبح م   

ولــيس ملقنــاً لتالميــذه كمــا كــان فــي الماضــي ليتفاعــل مــع كــل تالميــذه علــى انفــراد ويلبــي   

حاجاتهم، فبسؤال بعـض التالميـذ حـول العـالم عـن مقومـات المعلـم النـاجح مـن وجهـة            

 ):٥٥، ٢٠٠١اليونسكو، شبكة المدارس المنتشية، (نظرهم فقد طالبوا بأن يكون المعلم 

 . تالميذه وال يثور عليهمعطوفاً ينصت إلى .١

 .عادالً بين تالميذه يراعي مشاعرهم وحاالتهم النفسية .٢

 .يساعد تالميذه على التفكير والوصول إلى االستنتاجات .٣

 .يدرب تالميذه على التفكير المستقل، وإنجاز ما يسعون إليه من أهداف .٤
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لـــذلك يجـــب أن يـــتم تـــشخيص لقـــدرات المعلمـــين وميـــولهم واتجاهـــاتهم؛ بهـــدف    

وجيههم وتـــشخيص بيئـــة الـــتعلم، وأوضـــاع جماعـــة الـــتعلم، ومـــساعدة التالميـــذ علـــى تـــ

اكتساب المهارات األساسية الالزمة لحل المشكالت، ومواجهة المواقـف الجديـدة، بمـا             

ذلك مساعدتهم على اكتساب مهـارات اسـتخدام المكتبـة، فـضالً علـى دور المعلـم فـي                   

ــة والتعليميــة بمــا يت    ــاج    تخطــيط المواقــف العملي ــذ، ودوره فــي إنت ناســب وإمكانــات التالمي

تكنولوجيــا التعلــيم واســتخدامها، ثــم اســتمراره هــو فــي مــسيرة الــتعلم والتــدريب؛ األمــر   

 ).  ١٩٠، ١٩٩٧حجاج، عبدالفتاح، (الذي يجعل منه قدوة للتالميذ

ونظراً لما تواجهه اللغة العربية من تحديات ومشكالت فهي في حاجـة إلـى معلمـين                

ت خاصـة، واتجاهـات موجبـة نحـو اللغـة العربيـة وتدريـسها، ونحـو مهنـتهم، لمـا              ذوي قدرا 

لذلك من تأثير على جودة المنتج التعليمي الذي يقدمونـه، لـذلك يجـب تـشخيص قـدراتهم           

ــا      ــاتهم نحـــو مهنـــتهم والبيئـــة التعليميـــة التـــي يعملـــون بهـ ــة، واتجاهـ التربويـــة واألكاديميـ

االتجاهات من خالل عمليات التدريب وتحقيـق    لتوجيههم ومحاولة تصحيح وتعديل تلك      

ــة لتقــديم اللغــة العربيــة           ــؤدي إلــى تحــسين أداء معلمــي اللغــة العربي ــي الــذي ي النمــو المهن

الميــسرة للتالميــذ، وكــذلك التحــدث فيمــا بيــنهم باللغــة العربيــة الفــصحى فــي المحــيط           

ــدونهم فيتعــودون علــى مفــردات اللغــة ا      ــةالتعليمــي فيــسمعهم التالميــذ ويقل ــرج، (لعربي ي

 ).١٠٢هـ، ١٤٣٠توفيق، 

 :لذلك يجب على معلمي اللغة العربية القيام باألدوار التالية

ــارات       .١ ــارف والمهـ ــساب المعـ ــة واكتـ ــة الحديثـ ــات التربويـ ــع للتقنيـ ــتخدام أوسـ اسـ

 .الحديثة

 .مشاركة أوسع مع المجتمع المحلي لخدمة نشر اللغة العربية في المجتمع .٢

 . األدبي لدى التالميذتنمية مهارات التذوق والحس .٣
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التوظيف الجيد للقواعد النحوية من خالل النصوص األدبية المضبوطة مما يخرجنـا             .٤

من حيز القواعد النحوية الجافة التي تنفر التالميذ مـن دراسـة النحـو ممـا يـؤثر علـى                   

 ).٢٦٢، ٢٠٠٩بالسي، محمد السيد، (تعلمهم وحبهم وممارستهم للغة العربية 

، ١٩٩٩فوالن، ميخائيل، هـارجريفز، أنـدي،       (االبتكارية لدى التالميذ    استثارة القدرات    .٥

ــا األدبيـــة المختلفـــة مجـــال خـــصب لإلبـــداع، فالروايـــة    )٥٠ ،  فاللغـــة العربيـــة بفنونهـ

والقــصة القــصيرة والــشعر والمقــال، وغيرهــا مــن فنــون أدبيــة لهــا أشــكال عديــدة     

ات متنوعـة إذا مـا أتيحـت      وأغراض مختلفة تتيح فرصاً كبيرة للتالميذ لتقديم إبداع       

 . الفرصة والتدريبات الالزمة لتحقيق ذلك

تيـــسير خبـــرات الـــتعلم لتالميـــذه مـــن دمـــج التقنيـــة التعليميـــة الحديثـــة باألســـاليب   .٦

التقليدية وفق مدخل الدمج أو التعلم الخليط وتكليف التالميذ بالمـشاريع البحثيـة          

 ).Harden ،R& Grosby ،J ،2000(والتعليمية في مجال التخصص 

ــذ مهــارات اللغــة         .٧ ــم التالمي إتقــان اســتخدام أدوات التقــويم المختلفــة لتقــويم تعل

 .المختلفة

ــتعلم        .٨ ــه لمهــارات ال ــصفي، وإتقان ــه للتفاعــل ال امــتالك القــدرات إدارة الــصف وقيادت

 .الذاتي

ــتراتيجيات التـــدريس وتنويـــع التقنيـــات     .٩ مراعـــاة أنمـــاط تعلـــم تالميـــذه بتنويـــع اسـ

 .التعليمية

كة بفاعليــة وإيجابيـــة فــي صـــنع واســتخدام التطبيقـــات التقنيــة التربويـــة     المــشار  .١٠

، ١٩٩٧متـولي، ناريمـان،     (وتحديد األطر التنظيمية التـي تكفـل لهـا االنتـشار والنجـاح              

٣٥١ .( 

 %١ قـد تـصل إلـى أقـل مـن      –وتفيد بعض الدراسات أن المعلمين ينفقون نسبة ضئيلة   

وينقضي معظم الوقت في التدريب ) Neff & et al. ،1995(فقط في تعليم القراءة الصامتة 
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أي أن المعلمــــين ال يعلمــــون . علــــى آليــــات القــــراءة الجهريــــة، وتقــــويم القــــراءة الــــصامتة  

 .  أثناء ممارسة القراءة الصامتةةاالستراتيجيات التي يفترض أن يستخدمها الطلب

مـــي اللغـــة وقـــد تناولـــت دراســـات عديـــدة األدوار المتوقعـــة مـــن المعلمـــين عامـــة، معل 

، ٢٠٠٠، قناوي، شـاكر، صـالح، سـمير،    ١٩٩٧جابر، عبد الحميد، (العربية خاصة، منها دراسة   

وطالبـــت بـــضرورة تـــدريب المعلمـــين علـــى ). ٢٠٠٩، بالســـي، محمـــد، ٢٠٠٩الخليلـــي، خليـــل، 

مهارات البحث العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتأهيلهم للقيام باألدوار الجديدة         

 . ة، وزيادة فعاليتهم وتدعيم تفاعلهم مع العلم والتكنولوجياوالمستقبلي

ويمكــن اإلفــادة مــن العــرض الــسابق ألدوار المعلــم فــي اســتخالص وتحديــد األداءات   

التدريسية المتوقعة من معلم اللغة العربية استخدامه للتقنيات التربوية، والمـساهمة فـى        

للقواعـد النحويـة، والعمـل علـى اسـتثارة      نشر اللغة العربية في المجتمع، والتوظيف الجيـد       

ــتعلم لتالميــذه ومراعــاة        القــدرات االبتكاريــة لــدى التالميــذ، باإلضــافة إلــى تيــسير خبــرات ال

 .أنماط تعلمهم بتنويع استراتيجيات التدريس

 : اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو التدريس-ثانياً
 مكونــات الجانــب  إحــدىلميــول، تُعتبــر االتجاهــات، باإلضــافة إلــى المــشاعر والقــيم وا   

الوجداني الذي يعبر عن االستجابات االنفعالية والعاطفية التـي تتـصل بمـدى تقبـل الفـرد أو                

االتجــاه بأنــه شــعور الفــرد الــذي يحــدد  ) ٤٠١: ٢٠٠٤زيتــون، كمــال،  (، فيُعــرّفرفــضه لألشــياء

 .استجابته نحو موضوع معين أو قضية معينة بالقبول أو الرفض

ة معرفــة اتجاهــات الفــرد نحــو موضــوع معــين فــي التنبــؤ بالــسلوك الــذي  وتكمــن أهميــ

سيقوم به عند توفر الظروف التي يظهر فيها هذا السلوك، فاتجاهات المعلـم نحـو مهنـة                

التــدريس تــؤثر فــي مــدى تقبلــه لممارســة هــذه المهنــة، وبالتــالي فــي مــدى تحقيقــه ألهــداف      

ة التــدريس عامــةً، ونحــو تــدريس اللغــة   التــدريس، فــإذا كانــت اتجاهاتــه إيجابيــة نحــو مهنــ  

العربية خاصة، سوف ينطلق للـسعي نحـو فهـم المعرفـة بعمـق يُمكّنـه مـن توظيفهـا فـي                      

حياته اليومية، ليكون قدوة لطالبه، ويتمكن في النهاية من إحداث تغييرات مرغوب فيها             
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لـب للحـد    لديهم، وتحقيق األهداف المنشودة، وهـذا بـدوره يجعـل التأكـد مـن امـتالك الطا                

األدنى من االتجاهات اإليجابية نحو مهنة التدريس قبل قبوله للدراسة فـي مهنـة التـدريس                

 .في غاية األهمية، لتكون تنمية تلك االتجاهات أثناء فترة إعداده ممكنة

ــدريس         ــة التـ ــو مهنـ ــة نحـ ــات اإليجابيـ ــم لالتجاهـ ــتالك المعلـ ــإن امـ ــك، فـ ــل ذلـ ــن أجـ مـ

عتبارها شرطاً من شـروط مزاولتـه لهـذه المهنـة، إذ            وتدعيمها يمثل أهمية كبرى، ويجب ا     

، إلـــى ضـــرورة امـــتالك المعلـــم )١٣: ٢٠٠١الكندري،جاســـم، وفـــرج، هـــانئ، (خلــصت دراســـة  

 .التجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس كأحد شروط الترخيص لممارسة هذه المهنة

المعرفيـة،  إن تزويد المعلـم أثنـاء فتـرة إعـداده بمجموعـة مـن المعطيـات األكاديميـة                   

إلــى جانــب تزويــده بسلــسلة مــن المهــارات األدائيــة التــي تمكنــه مــن االســتجابة لمتطلبــات 

مهنته وشروطها من جهة، وحسن تعامله مع المواقف التعليميـة مـن جهـة أخـرى، يـؤدي                  

ــاً نحوهــا، وتكــوين         إلــى رضــا الطالــب المعلــم عــن دراســته بــشكل يعكــس اتجاهــاً إيجابي

إلـى  ) ٢١٩: ١٩٩٩زيـن الـدين، مـصمودي،    (و مهنة التدريس، إذ يـشير  اتجاهات إيجابية لديه نح  

أن رضا المعلم عن عوامل تكوينه وإعداده يُعد أحد الحلقات والعناصر األساسية المهمة             

التـي تدفعـه بــشكل مـستمر للبحــث عـن اكتـساب المعرفــة العلميـة األمــر الـذي يــنعكس        

الجـسار،  (و) ٩: ٢٠٠١نعـان، أحمـد،   ك(ويـضيف كـل مـن     . على طريقة تفكيره وأدائه المهني    

ــة، التــي تمثــل الجــزء التطبيقــي مــن      ) ٧١: ٢٠٠٤ســلوى، والتمــار، جاســم ،    ــة العملي أن التربي

 .برنامج اإلعداد، تُسهم في تكوين اتجاهات إيجابية لدى المعلم نحو مهنة التدريس

دني ويـــري الخبـــراء  فـــى تعلـــيم وتعلـــم اللغـــة العربيـــة والمعنيـــين بأمرهـــا ان هنـــاك تـــ  

ملموس لمستوى األداء في اللغة العربية، والـشكوى مـن ضـعف الطـالب فيهـا وتأخـذ هـذه                    

الــشكوى عــدة أبعــاد؛ فهنــاك مــن يــشكو مــن ضــعف الطــالب، ومــن يــشكو مــن ركاكــة      

أســاليبهم ومــن يــشكو مــن أخطــائهم النحويــة واإلمالئيــة، وســوء تنظــيم الموضــوعات،       

 . جملواضطراب األفكار، وغموض التعبيرات، ونقص ال
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ومع هذا التدني فقد بذل الباحثون الجهود للتعرف علـى أسـبابه، فمـنهم مـن ردهـا إلـى            

المناهج وطرق إعدادها علمياً وتربوياً، ومنهم من ردها إلى طرق التدريس المستخدمة في             

تعلــيم اللغــة العربيــة ومــنهم مــن ردهــا إلــى المعلــم باعتبــاره هــو محــور العمليــة التعليميــة،   

ــن  ــبح مـ ــذلك أصـ ــة       لـ ــة العربيـ ــي اللغـ ــات معلمـ ــين اتجاهـ ــق بـ ــربط الوثيـ ــان الـ ــة بمكـ  األهميـ

ــة     ــاحهم المهنـــي وروحهـــم المعنويـــة وأدائهـــم التدريـــسي، ألن االتجاهـــات اإليجابيـ وارتيـ

والروح المعنوية المرتفعة واالرتياح المهني للعاملين فـي مجـال مـا يعـد قـوة داخليـة دافعـة             

بية والـروح المعنويـة منخفـضة وهنـاك حالـة مـن           على اإلنجاز، أما إذا كانـت االتجاهـات سـل         

عدم الرضا المهني، فإنها تمثل عوامل سلبية تؤدي إلى عدم العنايـة بالمهنـة والتنـصل مـن          

، لـذلك كـان مـن المهـم التعـرض لدراسـة اتجاهـات        )٤٢، ١٩٩١نعامـة، سـليم،     (مسؤولياتها  

 ئصه، ومكوناته؟معلمي اللغة العربية نحو مهنتهم، فما المقصود باالتجاه، وخصا

 :مفهوم االتجاه وخصائصه

مجموع ما يشعر به الفرد نحو موضوع معين شعوراً إيجابياً أو سلبياً، " يقصد باالتجاه   

ويــشمل فكــرة الفــرد عــن الموضــوع ومفهومــه عنــه وعقائــده وانفعاالتــه وآمالــه وتطلعاتــه   

، أو أنـــه )٤٤٣ ،١٩٩٠عيـــسوي، عبـــد الـــرحمن،  (ومخاوفـــه وآرائـــه المتعلقـــة بهـــذا الموضـــوع  

 نحـو الموضـوعات      - كمـا تتمثـل فـي سـلوكه        -مفهوم يعكس مجموع اسـتجابات الفـرد      

والمواقف االجتماعية التي تختلف نحوها اسـتجابات األفـراد بحكـم أن هـذه الموضـوعات                

 وتتـسم اسـتجابات     - أي تختلـف فيهـا وجهـات النظـر         -والمواقف تكون جدلية بالضرورة   

 ).١٦، ١٩٩٠داود، عزيز، وحسين، تحسين، (جات متباينة الفرد بالقبول أو الرفض بدر

وبنـاء علـى التعريفـات المتعـددة لالتجـاه فقــد تـم تحديـد عـدد مـن الخـصائص المميــزة           

 ):١٦٣، ١٩٨٩قطامي، يوسف، (لالتجاه تتمثل في

االتجاهات مكتسبة ومتعلمة من خالل ما يواجهه الفـرد مـن خبـرات أو أنـشطة أو                  -

 .مواقف

 .ت نتيجة تفاعل الفرد مع ما يواجهه من موضوعات ومواقفتتكون االتجاها -
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 .تتعدد االتجاهات وتختلف حسب ما ترتبط به من متغيرات -

بعض االتجاهات تظهر في سـلوكيات الفـرد الـشعورية، وبعـضها األخـر يظهـر فـي                   -

 .سلوكيات األفراد الالشعورية

 .لنسبيتتسم اتجاهات األفراد نحو األشياء، والموضوعات بصفة الثبات ا -

االتجاهــات قابلــة للتعــديل والتغييــر تحــت ظــروف التعلــيم، وبعــضها نمطــي يقــاوم      -

 .التغيير

 .االتجاهات قابلة للمالحظة والقياس والتقدير ويمكن التنبؤ بها -

 ):٥١، ١٩٩٠إبراهيم، خيري، (يتكون االتجاه من ثالث مكونات : مكونات االتجاه

عارف ومعتقدات وخبرات ومعلومات     ويعني ما لدى الفرد من م      :المكون المعرفي  -

 . حول موضوع معين

 ويُبنـــى هــذا المكـــون علـــى المكــون الـــسابق، وهـــو الـــشعور   :المكـــون االنفعـــالي -

 .بالسلب أو باإليجاب تجاه ذلك الموضوع بناء على المعلومات المقدمة عنه

 ويترتب هذا المكون على المكونين السابقين، حيث يـسلك         :المكون السلوكي  -

 .ء على اتجاهه نحو الموضوع سلباً أو إيجاباًالفرد بنا

 :أهمية االتجاهات ووظائفها

تمثــــل االتجاهــــات حلقــــة الوصــــل بــــين المعتقــــدات والــــسلوك، إذ ال يمكــــن إغفــــال   

االتجاهات كمؤثر عال في سلوكيات الفرد، فاالتجاهات تعمـل علـى تحديـد سـلوك الفـرد                 

 القـــدرة علـــى أداء الـــسلوك واتخـــاذ وأقوالـــه وأفعالـــه وتفاعلـــه مـــع اآلخـــرين وتيـــسر للفـــرد

 فـي شـيء مـن االتـساق والتوحـد الـذي يعمـل علـى بلـورة                  ٠القرارات في المواقف المتعددة     

 كما أنها توجه استجابات الفـرد  ٠وتوضيح صورة العالقة بين الفرد وبين عالمه االجتماعي   

ــه علــى أن       ــة، وتحمل يحــس لألشــخاص واألشــياء والموضــوعات بطريقــة تكــاد تكــون ثابت

ويدرك بطريقة محـددة إزاء موضـوعات البيئـة الخارجيـة، وأن اتجاهاتـه المعلنـة تعبـر عـن                     
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ــدات       ــيم ومعتقــ ــايير وقــ ــة مــــن معــ ــسود مجتمعــ ــا يــ ــسايرته لمــ ــدى مــ ــران ، (مــ  ، ١٩٨٤زهــ

 :وتتمثل أهمية االتجاهات فى).١٤٥ص

 . دراسة االتجاهات تساعدنا على فهم العالم المحيط بنا •

نحــو المهــن المختلفــة هــي التــي ســتحدد لنــا نــوع المهنــة التــي  إن اتجاهاتنــا المكونــة  •

 . نختارها في المستقبل

تجاهات التي يحملها الفرد هي انعكـاس ألنـساقه القيميـة فهـي تـسمح لـه                 االبما أن    •

 . األنساقبالتعبير عن هذه 

 :تؤدي االتجاهات الوظائف اآلتيةكما 

من األهداف حيث تزوده بالقدرة      تحقق االتجاهات للفرد الكثير      :الوظيفة النفعية -١

على التكيف مع المواقف المتعددة، فتبني الفـرد لـبعض االتجاهـات نحـو بعـض األشـياء أو                    

الموضــوعات يهــدف إلــى تحقيــق بعــض األهــداف القيميــة، حيــث تعمــل االتجاهــات بمثابــة    

الوســائل للوصــول إلــى هــذه األهــداف خاصــة عنــدما يتعلــق األمــر بتبنــي اتجاهــات الجماعــة      

 .لحصول على تقبلهال

تقـوم االتجاهـات هنـا بـدور المـنظم لخبـرات الفـرد فتـساهم                  :الوظيفة التعليمية  -٢

في اتساق سلوكه وثباته النسبي في المواقف المختلفة، واالتجاهـات تـزود الفـرد بالمرونـة                

 لفهم ما حوله ، وتقوده إلى اتخاذ السلوك المناسب في المواقف الجديدة

ــ -٣ ــة الدفاعيـ ــه للفـــرد مـــن     :ةالوظيفـ ــا تحققـ ــرتبط بمـ أن العديـــد مـــن االتجاهـــات تـ

إشــباعات أكثــر مــن ارتباطهــا بالخــصائص الموضــوعية لموضــوع االتجــاه، فــالفرد قــد يتبنــى   

اتجاهات معينة ال لخـصائص موجـودة فـي موضـوع االتجـاه، بـل ألنهـا تـؤدي إلـى حـل بعـض                        

  .صراعاته الداخلية

اناً بتبني بعض االتجاهات ألنهـا ربمـا تقـدم لـه            يقوم الفرد احي   :الوظيفة التعبيرية  -٤

. خصوصاً عندما يغيـر الفـرد بعـض مـسارات حياتـه     . المساندة التي يحتاجها لتبرير سلوكه 

 ٠وهنا يحتاج لتبني اتجاهات توافق هذا التعديل في حياته 
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 :كيفية قياس االتجاهات

 : لقد تعددت و تنوعت طرق قياس االتجاهات ونذكر منها مايلي

تعد من أكثر الطرق شيوعا كونها تستخدم في قيـاس االتجاهـات   : يقة ليكرتطر

و هي أكثرها شموال و دقة و أيسرها صنعا و أسـهلها تطبيقـا و قـد أعتمـد ليكـرت للتعـرف                    

موافــق  : علــى االتجــاه نحــو موضــوع معــين علــى وضــع ســلم يتكــون مــن خمــس درجــات     

ففــي حالــة مــا إذا كانــت  . (1) رض معــا(2) غبــر موافــق(3) غيــر متأكــد(4) موافــق (5)جــدا

أما إذا كانت اإلجابـات سـالبة   ، )١-٢-٣-٤-٥(اإلجابات موجبة فإنها تعطي الترتيب التالي    

وتجمع درجات الفرد في االتجاه الواحد حيـث        . )٥-٤-٣-٢-١(فهي تعطي بالترتيب التالي     

 . تدل الدرجة التي يحصل عليها الفرد على اتجاهه العام

ن تفسيرها فقط في ضوء توزيع درجات األشخاص األخريين كما      وهذه الدرجة يمك  

 )٩٩-٩٨ص ص،١٩٩٩، أحمدالطيب،. (يحدث في االختبارات النفسية األخرى 

 و ظهـرت هـذه الطريقـة بـين     ، وتسمى طريقـة البعـد االجتمـاعي   : طريقة بوجاردس 

 تقـيس  حيث يتمثل مقيـاس البعـد االجتمـاعي إذ يحتـوي علـى عبـارات              ،  الجماعات القومية 

 ،قوى الفرد أو بعده أو تسامحه أو تعصيه أو تقبله أو نفـوره مـن الجماعـات أو جـنس معـين                   

 ،  الزنوج، ويستخدم هذا المقياس لقياس االتجاهات نحو القوميات و المجتمعات كاليهود

، )موجــب  اتجــاه(وتمثــل االســتجابة األولــى أعلــى درجــات     ، الــخ...........االنجليــز ، العمــال

ويالحظ هذا المقياس أنه  )االتجاه السالب (بة األخيرة تمثل أقصى درجات البعد      واالستجا

 .إلى أن المسافات بين درجاته ليست متساوية تماما، سهل التطبيق

هو مقياس تجمعـي متـدرج ترتـب فيـه الفقـرات مـن األقـل تأييـدا إلـى           : طريقة جتمان

عينـة فإنـه يوافـق أيـضا علـى كـل       بحيـث إذا وافـق المفحـوص علـى عبـارات م         . األكبر تأييدا   

إال أن استخدام طريقـة جتمـان لقيـاس االتجاهـات         ؛  الفقرات التي تعبر عن اتجاه أقل تأييد      

 ةتعتبر محدودة ألنها ال تصلح إال لبيان اتجاهات التي تكون متدرج
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تستخدم لقياس االتجاهات نحو عدد مـن الموضـوعات و يتكـون     : طريقة ثيرستون

د من العبارات بينها فواصـل أو مـسافات متـساوية تـصف االتجـاه مـن                 هذا المقياس من عد   

ــسافات          ــاس المـ ــة مقيـ ــذه الطريقـ ــى هـ ــق علـ ــسلبية ويطلـ ــصى الـ ــى أقـ ــة إلـ ــصى االيجابيـ أقـ

وضـع عـدد كبيـر مـن العبـارات علـى             ويتم بناء هذه الطريقة عن طريـق      ،  المتساوية ظاهريا 

إعطـاء كــل عبــارة  ورقـة منفــصلة وتعـرض علــى محكمــين ويطلـب مــن كـل واحــد مــنهم     

أقـصى  ) ١( لتعبر عن اتجاهه نحو هذه العبارة حيث تمثل العالمة       ١١  حتى ١عالمة تتراوح بين    

وتــستعبد ، التــي تمثــل أكبــر درجــات المعارضــة أو الــرفض  ) ١١(درجــات الموافقــة و العالمــة  

ــأنها المحكمـــون    وتبقـــى فقـــط ، العبـــارات الغامـــضة أو غيـــر مناســـبة التـــي اختلـــف فـــي شـ

 التــي تــم إجمــاع المحكمــين عليهــا مــع مراعــاة االســتبعاد أراء المحكمــين غيــر   العبــارات

 .المبالين ثم تؤخذ قيمة المتوسط العالمات المعطاة لكل عبارة 

ويعطى لكل عبارة وزنا معينـا بنـاء علـى متوسـط العالمـات وعـدد بـدائل الفقـرات ثـم             

 األخـرى بـنفس الدرجـة       يتم بعد ذلك اختيار انسب تلك العبارات بحث تبعد الواحدة عـن           

تقريب وتوزع هذه العبارات في المقاييس بشكل عشوائي إلى غير مرتبة حسب أوزانها             

متهـا  ءمال و ذلك من أجل أن يحكم الفرد على العبارة من حيث تأثير محتواها عليه ومدى              

 . التجاهه بدال من استدالل على محتواها من وضعها وترتيبها بالنسبة لغيرها من العبارات

 :االتجاه نحو مهنة التدريس
أشـــارت بعـــض الدراســـات الـــسابقة التـــي اهتمـــت باتجاهـــات المعلمـــين نحـــو مهنـــة     

التدريس إلى مجموعة من العوامـل التـي يمكنهـا أن تحـدد اتجـاه المعلمـين نحـو مهنـتهم               

 : بالسلب أو باإليجاب ، ما يلي

ــذاتي بالعمــل، وتنــوع العمــل، وفــ       .١ ــتعلم، العمــل نفــسه؛ ويتــضمن االهتمــام ال رص ال

 .وصعوبة العمل ومقداره، وفرص الترقي والنجاح والمكانة

 .األجر؛ ويتضمن مقدار األجر وأسس تقديره .٢

 .االعتراف؛ ويتضمن المديح، والنقد، والمصداقية .٣



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٧

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

ظــروف العمــل؛ ويتــضمن ســاعات العمــل، وفتــرات الراحــة، وطبيعــة مكــان العمــل   .٤

 .وبيئته

ــا؛ وتتــــضمن المعــــاش التقاعــــدي والر  .٥ ــاة   المزايــ ــأمين علــــى الحيــ عايــــة الطبيــــة والتــ

 .واإلجازات

 .الذات؛ وتتضمن القيم والمهارات والقدرات المؤهلة للقيام بالعمل .٦

 .اإلشراف؛ ويتضمن نوع اإلشراف اإلداري والتربوي وكفاية المهارات التنفيذية .٧

 .الزمالء؛ ويتضمن الصداقة والتعاون فيما بينهم وتوفير مناخ جيد للعمل .٨

 ويتضمن تقديم المساعدة والدعم المعنوي والتقدير للعمل: أفراد األسرة .٩

)Mccornick ،E ،&Ilge,D,1985 ،309- 310.( 

فهذه العوامل يمكن أن تـؤثر فيمـا يقـوم بـه معلـم اللغـة العربيـة مـن أدوار فـي حياتـه                   

الشخـــصية واالجتماعيـــة والعلميـــة والعمليـــة، وقـــد أكـــدت دراســـات عديـــدة علـــى أهميـــة  

، Jonceجــونس (ة واالتجاهــات فــي أداء المعلمــين لعملهــم منهــا دراســة  العوامــل المعنويــ

 ).٢٠٠٨، فاروق، د،  ونعامة، سليم، والشيزاوي، عبد الغفار، وأبو زي٢٠٠١، نخلة، ناجي، 2001

كمــا أمكــن تحديــد األبعــاد المتفــق عليهــا بــين هــذه الدراســات فــي قيــاس االتجــاه،           

 .مل، ونحو أدواره المتوقعةتدريس، ونحو بيئة الع اتجاهاته نحو :وتشمل

عبــارة عــن : "إجرائيــا بأنــه ومــن ثــم يعــرف الباحــث االتجــاه نحــو مهنــة التــدريس

ــتجابات   ــصلة اسـ ــة محـ ــة العربيـ ــاه    معلـــم اللغـ ــديها تجـ ــي يبـ ــرفض التـ ــالقبول أو الـ ــة  بـ مهنـ

تــدريس اللغــة العربيــة،   ومعتقداتــه وآرائــه واتجاهاتــه نحــو  هعــن مــشاعرمعبــراً ، التــدريس

مقيـاس  الحـصل عليهـا فـي    ية التـي   درجـ بالويقاس إجرائيـا    . ، وأدواره المتوقعة  وبيئة العمل 

 ."المعد لهذا الغرض
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 .تدريس اللغة العربية، وبيئة العمل، وأدواره المتوقعةواتجاهاته نحو 
وفــي حــدود علــم الباحــث لــم تتعــرض أي مــن الدراســات الــسابقة  لقيــاس اتجاهــات      

 بـــاألداء التدريـــسي فـــي المملكـــة العربيـــة تتجاهــا معلمــي اللغـــة العربيـــة وعالقـــة تلـــك اال 

 .السعودية

 :لمعلم اللغة العربية األداء التدريسي -رابعاً 
إنجــاز بأنــه األداء  " :Good  األداء كمــصطلح تربــوي، إذ يعرفــه جــودتتعــدد تعريفــات 

 (Good ،C: 1973 ،p.414)"  للقدرات الفكرية الكامنة فعلى وحقيقي

الـسلوك المالحـظ فـى موقـف معـين ويـستدل عليـه مـن                : "ويعرفه عادل األشـول بأنـه     

 ) ٧١٦ :١٩٨٧ ، عادل،األشول". (مالحظة سلوك الفرد

ــ الفعــــل اإليجــــابي النــــشيط الكتــــساب المهــــارة أو القــــدرة أو  : "  البــــزاز بأنــــههويعرفــ

 )١٩٨ :١٩٨٩ ، حكمة،البزاز. ( الجيد من أدائها تبعاً للمعايير الموضوعةالمعلومة، والتمكن

ويــري كــل مــن أحمــد حــسين اللقــاني وعلــى أحمــد الجمــل أن األداء هــو مــا يــصدر عــن   

الفرد من سلوك لفظي أو مهاري، وهـو يـستند إلـى خلفيـة معرفيـة ووجدانيـة معينـة، وهـذا                    

قدرتــه أو عــدم قدرتــه علــى أداء عمــل  األداء يكــون عــادة علــى مــستوى معــين، يظهــر منــه   

 )١٢ :١٩٩٩ ، على، الجملو ،اللقاني، أحمد. (معين

 : أهمية األداء التدريسى  

تنبــع أهميــة األداء التدريــسى مــن خــالل حجــم التــأثير الــذى يحدثــه التــدريس فــى أداء      

 المهارات، حيث إن الموقف التعليمى يتكون من ثالثة عناصر رئيسة بينهـا تفاعـل متبـادل               

وكلمــا ارتقــى أداء المعلــم ارتفــع )  التلميــذ – المــنهج –المعلــم ( فــى صــورة تــأثير وتــأثر هــى 

 . مستوى أداء تالميذه

 : األسس التى يقوم عليها األداء التدريسى الجيد

ينبغى أن يعتمـد التـدريس الجيـد علـى أسـس علميـة يلتـزم بهـا حتـى يحقـق األهـداف                 

 والمشاركة اإليجابية للمتعلم، والتى مـن خاللهـا قـد           مثل النشاط الذاتى  . المحددة له سلفاً  
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يقوم بالبحث مستخدماً مجموعة مـن األنـشطة والعمليـات العلميـة ؛ كالمالحظـة ووضـع                 

الفــروض، والقيــاس، وقــراءة البيانــات واالســتنتاجات وغيرهــا؛ ممــا يمكنــه مــن التوصــل إلــى  

 . ويمهالمعلومات المطلوبة بنفسه، وتحت إشراف المعلم وتوجيهه وتق

الـذى يعكـس براعـة المعلـم فـى          "من ناحية أخرى يرى البعض أن التـدريس الجيـد هـو             

عرض مادتـه، وتعـضيد العالقـات الشخـصية بـين التالميـذ وبينـه، وخلـق اإلثـارة العقليـة لـدى                      

ــر          ــى تثي ــة أنمــاط العواطــف والعالقــات الت ــة معهــم وتنمي ــصلة اإليجابي المتعلمــين وعقــد ال

 )٧٠ ،١٩٩٤ ،محبات، أبو عميرةو ،، حسنةشحات(. " ألداءدافعيتهم، لبذل أقصى ا

 : أساليب قياس وتقويم األداء التدريسى

 المعلم داخـل الفـصل، وبيـان مـدى إتقانـه            أداء تقويم   :يقصد بتقويم األداء التدريسى   

ســتراتيجيات إواســتخدامه لمهــارات التــدريس الالزمــة لنجاحــه فــى عمليــة التــدريس مــن     

وأســاليب تدريــسية وأنــشطة متعــددة، ومــدى قدرتــه علــى إدارة الفــصل، والقيــام بكافــة         

 .األنشطة التربوية

ــات فــى هــذا المجــال عــدة          • ــضاً األدبي ــسابقة وأي وقــد حــددت األبحــاث والدراســات ال

تزويـــد المعلمـــين بتغذيـــة راجعـــة حـــول أدائهـــم  : أهـــداف لتقـــويم األداء التدريـــسى

ــديل األهـــداف التدريـــسية،    التدريـــسى ألغـــراض  ــو تعـ ــه الـــذاتى نحـ ــويم والتوجيـ التقـ

ومحتوى التدريس، اسـتراتيجيات التـدريس وغيرهـا مـن عناصـر منظومـة التـدريس،                

وليكــون لــدى المعلــم وعــي كامــل بكفايتــه ومــستواه المهنــى، لكــى يبــذل جهــوده    

 . ويعمل على تطوير ذاته وتنمية مستواه المهنى

ة التعليمية بتغذية راجعة عن كفاية المعلم فى وظيفته         تزويد القائمين على العملي    •

وذلــك بغــرض تعــديل منــاهج إعــداد المعلمــين، ووضــع بــرامج التــدريب أثنــاء الخدمــة  

 .لتالفى النقص فى اإلعداد

ــالين تدريــــسيا بغــــرض تحــــسين مــــستواهم ورفــــع      • تحديــــد المعلمــــين غيــــر الفعــ

 .كفايتهم
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 .اف التى يرجى تحقيقهاالتعرف على مستويات التالميذ فى إطار األهد •

اتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة الخاصة بأعمال الترقية والمكافـأة أو النقـل، وغيـر               •

 عبــد الكــريم، الخيــاط، (و )٤٧٨ ،١٩٩٩، حــسنزيتــون، .(ذلــك ممــا فيــه صــالح العمــل  

 )٣٣ ،١٩٩٦، عبد الرحيموذياب، 

 : أساليب تقويم أداء المعلمين

 : مى إلى اتجاهات ثالثة رئيسة هىهناك عدة أساليب للتقويم تنت

ــاءً  • ــار    :  علــى مخرجــات التعلــيم تقــويم أداء المعلــم بن ويركــز هــذا االتجــاه علــى معي

 . اإلنتاجية حيث يرى فى تعلم التالميذ مؤشراً صادقاً ألداء المعلمين

ــاءً  • ويركــز هــذا االتجــاه علــى مالحظــة   :  علــى ســلوك المعلــم تقــويم أداء المعلــم بن

ية التــى يقــوم بهــا المعلــم داخــل الفــصل ويــتم القيــاس فــى هــذه  المهــارات التدريــس

 . الحالة ببطاقة المالحظة

ويهــتم هــذا االتجــاه بمــدى قــدرة     : تقــويم أداء المعلــم بنــاءً علــى ســلوك المــتعلم      •

المعلــم علــى تهيئــة البيئــة التعليميــة التــى تتــيح للمــتعلم وتــساعده علــى اكتــساب      

 نتائجهـا علـى سـلوك التالميـذ مـن خـالل           الخبرات والمعارف والمهـارات التـى تظهـر       

 )١٢٦ ،١٩٩٤  ،عبد اهللالكندري، . (ممارسة األنشطة التعليمية

 : وهناك أساليب أخرى أشار إليها أحد الباحثين وهى

 . تقويم المعلم فى ضوء أراء التوجيه الفنى، وهو السائد غالباً •

 .ا تم ضبطه جيداًتقويم أداء المعلم عن طريق أخذ آراء تالميذه، وهو فعال إذ •

التقـويم الـذاتى للمعلـم عـن طريـق مراجعتـه ألدائـه وتعـديل سـلوكه التدريـسى فـى             •

 . معلومات وتوجيه ضوء ما يكتسبه من

تقــويم المعلــم عــن طريــق أخــذ آراء زمالئــه فيــه، ويكــون هــذا األســلوب مــن خــالل       •

وى تقديم استبانة إلى الزمالء المعلمين بقـصد التعـرف علـى أحكـامهم تجـاه مـست                
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. زمــيلهم، ولكــن قــد يتــدخل فــى هــذا األســلوب العوامــل الذاتيــة وعــدم الموضــوعية  

 )٢٣٢-٢٣١ ،١٩٨٩ ، ومان،جوزيف(

 : وهناك رأى آخر يرى أن تقويم األداء التدريسى للمعلم يعتمد على ثالثة معايير هى

ويتــضمن الحقــائق والمبــادئ، والتــصميمات والمفــاهيم المتوقــع  : معيــار المعرفــة .١

 . لدى المعلمتوافرها 

ولتقويم هـذا الجانـب فـى البحـث الحـالى يـتم تطبيـق اختيـار تحـصيلى فـى الجوانـب                

 . المعرفية المرتبطة بتنمية مهارات التدريس من خالل اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية

وهو سلوك المعلم التـدريس داخـل الفـصل، ولتقـويم هـذا الجانـب               : معيار األداء  .٢

يــتم تطبيــق بطاقــة مالحظــة األداءات التدريــسية لمعلــم اللغــة العربيــة  فــى البحــث الحــالى 

 .بالمرحلة االبتدائية

وهذا المعيار يرتبط بمدى ما يحققه المعلـم فـى نمـو      : معيار النتائج أو المخرجات    .٣

 )٧ ،١٩٩١ ،محمدعبد المؤمن عبده، . (تالميذه

 : إجراءات البحث

وضـه سـارت إجـراءات البحـث علـى          لإلجابة على أسئلة البحث والتحقق مـن صـحة فر         

 :النحو االتى

 : إعداد أدوات البحث وضبطها
مـــرت عمليـــة بنـــاء المقيـــاس :  بنـــاء مقيـــاس االتجـــاه نحـــو مهنـــة التـــدريس-أوالً

 :بالخطوات التالية

 :تحديد الهدف من المقياس •

استهدف المقياس التعرف على اتجاهات معلمي اللغة العربية بالمرحلـة المتوسـطة            

 . التدريس اللغة العربيةنحو مهنة
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 محمد بن عبد العزيز الربعي 

 : الطريقة المستخدمة في المقياس •
للتقـديرات المتجمعـة ذات الـصورة الخماسـية، وذلـك           ) ليكـرت (اختار الباحث طريقة    

لما تتميز به من سهولة في االستخدام وتقليل عامل الصدفة إلـى جانـب مالءمتهـا للفئـات                   

تجــاه المعــدة بواســطة طريقــة  العمريــة المختلفــة، كمــا أكــدت الدراســات أن مقــاييس اال 

ليكرت تعطي معامل ثبات أكثر مـن غيرهـا، وتعتمـد هـذه الطريقـة علـى تقـديم مجموعـة                  

من العبـارات للفـرد، ويطلـب منـه التعبيـر عـن نوعيـة اتجاهـه مـن خـالل بـدائل خمـسة تبـدأ                           

 أعتـــــرض - أعتـــــرض- ال أدري- أوافـــــق-أوافـــــق بـــــشدة(بالموافقـــــة وتنتهـــــي بـــــالرفض

 ).٢٩، ١٩٨٤ح، وإسماعيل، محمد، حوطر، صال).(بشدة

 : تحديد أبعاد المقياس •

استخلص الباحث أبعاد المقياس من األدبيات التربوية في هذا المجال، وقد تم تحديد        

 : أبعاد تتمثل فيةثالث

 .التوجه نحو تدريس اللغة العربية: البعد األول .١

 .بيئة العمل بالمدرسة: البعد الثاني .٢

 .م المتوقعة منهأدوار المعل: البعد الثالث .٣

 :صياغة عبارات بنود المقياس •

في ضوء األبعاد الثالثة السابقة قام الباحث بصياغة مجموعة من العبـارات التـي تعبـر               

عــن مواقــف غيــر مباشــرة والتــي تنــدرج تحــت كــل بعــد، وتقــيس موضــوع االتجــاه فــي هــذا   

د الثالثة لكل بعد    عبارة مندرجة تحت األبعا    ) ٣٠(البعد، وقد بلغ مجموع عبارات المقياس     

 . عبارات١٠

 :الصدق المنطقى للمقياس •

تم عـرض المقيـاس علـى مجموعـة مـن المحكمـين إلبـداء الـرأي بِـشأن مالئمـة أبعـاد                 

الـصياغة  : المقياس، وارتباط العبارات بأبعاده المحددة، وسـالمة تلـك العبـارات مـن حيـث              

 .ومالئمة المفردات
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فــردات المقيــاس حيــث رأوا حــذف  وقــد أبــدى المحكمــون بعــض المالحظــات علــى م  

 بعض العبارات وتعديل عبارات أخرى وقام الباحث بتعديل تلك المفردات وفقا آلرائهم

 وقد اتفق المحكمون على صورة المقياس بعد إجراء بعض التعديالت على العبارات      

 .وحذف بعضها لضعف ارتباطها بالهدف

 :التجربة االستطالعية للمقياس •

بمنطقــة " بريــدة"علــى عينــة مــن معلمــي اللغــة العربيــة بمدينــة    تــم تجريــب المقيــاس  

ــة الفــصل الدراســي األول      ) ١٠(القــصيم، وعــددهم   ــة المتوســطة، فــى بداي معلمــين بالمرحل

واستهدفت التجربة االستطالعية لحساب ثباته، والتأكد من قدرة عباراتـه           ) ١٤٣٤/١٤٣٥(

 .على التمييز

 :حساب ثبات المقياس وصدقه -أ

للمقيـاس ككـل، وقـد بلـغ        ) ألفا كرونباخ (ثبات المقياس بحساب معامل     تم حساب   

 . وهي قيمة تشير إلى ثبات المقياس٠٫٨٩

 : حساب صدق المقياس -ب

 0.95تم حساب الصدق الذاتي من خالل حساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات فبلـغ 

 . وهو معامل صدق مرتفع 

 :قدرة عبارات المقياس على التمييز -ج

كــون عبــارات المقيــاس قــادرة علــى التمييــز يجــب أن تكــون جدليــة وتــؤدي إلــى لكــي ت

ــرى      ــة، حيـــث تـ ــات المتفاوتـ ــين ذوي االتجاهـ ــين المفحوصـ ــتجابات بـ ــتالف االسـ ــة "اخـ رمزيـ

 مــن عـدد أفــراد العينـة دل علــى ذلــك   %٩٠أنــه إذا زادت االسـتجابة لعبــارة مـا عــن   " الغريـب 

ــارة علـــى التمييـــز وعلـــى ذلـــ    ــارة أو   علـــى عـــدم قـــدرة العبـ ك ينبغـــي حـــذف مثـــل هـــذه العبـ

 ).٦٩١، ١٩٨١الغريب، رمزية، (تعديلها

وقد قام الباحث بتحديد قدرة عبارات المقياس على التمييز بحساب النـسبة المئويـة       

لكل استجابة من االستجابات المقابلة لكل عبارة بهدف حـذف أو تعـديل العبـارات التـي                
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، وعلـى ضـوء ذلـك    %١٠ذلك التـي تقـل عـن        وك %٩٠تزيد نسبتها إلحدى االستجابات عن      

عبـارات،  ) ٤(عبارات، كمـا تـم تعـديل صـياغة     )٥(إلى جانب آراء المحكمين فقد تم حذف      

عبـــارة موزعـــة كمـــا هـــو موضـــح ) ٢٥( يتكـــون مـــن ١وأصـــبح المقيـــاس فـــي صـــورته النهائيـــة

 ).١(بالجدول

 العبارات التي يقيسها المقياس موزعة على األبعاد االتجاه) ١(جدول 
 الوزن النسبي العدد العبارات السالبة العبارات الموجبة أبعاد المقياس

 %٣٢ ٨ ١٧، ٤،٨ ١٨، ١٤، ١٣، ٧، ١ التوجه نحو تدريس اللغة العربية
 %٣٢ ٨ ١٥، ٩،١٠، ٢ .٢٤، ٢١، ١٦،  ٣ بيئة العمل بالمدرسة

 %٣٦ ٩ ٢٥، ٢٢، ١٢، ٦ ٢٣، ٢٠، ١٩، ١١،  ٥ أدوار المعلم المتوقعة منه
 ٢٥ وع العباراتمجم

 :تصحيح المقياس •

 )٢(كما تم تصحيح المقياس وفقاً لمستويات االستجابة كما هو موضح بالجدول

 طريقة تصحيح مقياس االتجاهات) ٢(جدول رقم 
 أعترض بشدة أعترض ال أدري أوفق أوافق بشدة االستجابة
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ الموجبة
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ السالبة

 :ظة بناء بطاقة المالح-ثانياً
 :تحديد الهدف من بطاقة المالحظة -١

قام الباحث بإعداد بطاقة المالحظة للوقوف على أداء معلمي اللغة العربية بالمرحلة            

ــة البحــث (المتوســطة  ــدريس،      ) عين ــدروس، ومهــارات الت مــن حيــث مهــارات التخطــيط لل

 .  والمشاركة في األنشطة المدرسية

                                     
 ه نحو مهنة التدريسمقياس االتجا) ١(ملحق رقم )١(
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 : تحديد محاور بطاقة المالحظة -٢

ص الباحث محاور بطاقة المالحظة من األدبيات التربوية في هذا المجـال، ولمـا             استخل

كانــت هنـــاك مهـــارات تدريـــسية أساســـية وأخـــرى فرعيـــة عديـــدة تنبثـــق منهـــا فقـــد تـــم  

 : محاور تتمثل فيةاالقتصار على ثالث

األهــــداف، المحتــــوى، اســــتراتيجيات   (مهــــارات تخطــــيط الــــدرس  : المحــــور األول •

 ).تعليمية، التقويمالتدريس، الوسائل ال

 ).التهيئة، عرض الدرس، التقويم(مهارات التدريس: المحور الثاني •

 .المشاركة في األنشطة المدرسية: المحور الثالث •

 :صياغة عبارات البطاقة -٣

تــم صــياغة عبــارات البطاقــة فــي صــورة إجرائيــة واضــحة يــسهل مالحظتهــا، كمــا تــم  

د في زمن المضارع، وال تحتمل أكثر من     صياغتها في شكل عبارات قصيرة تخاطب المفر      

معنى، كما تم تحديد خمسة مستويات متدرجة لـألداء، وذلـك حتـى يمكـن الحكـم علـى                

أداء كل معلم في ضوء الدرجة التي يحصل عليها طبقاً لمستويات األداء المحـددة سـلفاً،                

اح كما عرضـها علـى مجموعـة مـن المحكمـين الـذين أجـروا عليـه بعـض التعـديالت واقتـر                      

تقسيم المحور األول والثاني إلـى أبعـاد يـتم قيـاس أداء المعلمـين فـي كـل بعـد منهـا بدقـة                     

 .من خالل التقدير الكمي

 :حساب ثبات البطاقة -ب

 %٧٠ حدد كوبر مستوى الثبات بداللة االتفاق، فإذا كان عدد مـرات االتفـاق أقـل مـن                

 فـأكثر  %٨٥ت نـسبة االتفـاق   فهذا يعبر عن انخفاض ثبات بطاقة المالحظـة، أمـا إذا كانـ    

،  وقـد قـام اثنـان مـن المعلمـين      )Cooper ،1978 ،J ،P.3( نـسبة الثبـات  عفهذا يدل على ارتفـا    

 بعــــد أن قــــام الباحــــث بــــشرح البطاقــــة لهمــــا وكيفيــــة  –ذوى الخبــــرة بتطبيــــق البطاقــــة 

 لحساب ثبـات البطاقـة، وقـد تـم     ١ حيث استخدم أسلوب اتفاق المالحظين     -استخدامها  

                                     
 .بواسطة معلم للغة العربية  وآخر زميل له بنفس عدد سنوات الخبرة والمؤهل )١(



 

 
٤٦ 

العالقة بين اتجاهات معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة 
 بمنطقة القصيم نحو مهنة التدريس وأدائهم التدريسي

 محمد بن عبد العزيز الربعي 

ة النتائج التي تم التوصل إليها نتيجة المالحظة المزدوجـة باسـتخدام معادلـة كـوبر                معالج

 لحساب مرات االتفاق

 :واالختالف كما يلي

 

 =نسبة االتفاق   

 

 

 ممـــا يــشير إلـــى ثبــات البطاقـــة   %٨٧وقــد بلغــت نـــسبة االتفــاق للبطاقـــة بمحاورهــا،     

 . لتطبيق الميداني تمهيداً ل١وصالحيتها وتم اعدادها فى صورتها النهائية

 صدق بطاقة المالحظة

للتأكد من صدق بطاقـة المالحظـة  اسـتخدم الباحـث صـدق المحتـوى وذلـك بعرضـها           

على مجموعة من المتخصصين فى مجال المناهج وطـرق التـدريس وقـام الباحـث بتعـديل        

 بعض البنود وفق آراء ومالحظات المحكمين

 : التجربة االستطالعية لبطاقة المالحظة -٤

ــة مــن معلمــي اللغــة العربيــة بمدينــة         ــدة"تــم تجريــب بطاقــة المالحظــة علــى عين " بري

 معلمين بالمرحلة المتوسطة، ) ١٠(بمنطقة القصيم، وعددهم 

 : عرض نتائج البحث

    للتحقق من صحة فروض البحث تمت معالجة البيانات احـصائياً وقـد جـاءت النتـائج              

 :على النحو التالي

اتجاهــات معلمــي اللغــة العربيــة نحــو مهنــة : االولالتحقــق مــن صــحة الفــرض  .١

وقـد جــاءت النتــائج كمـا هــو موضــح   ). %٨٠(التـدريس تحقــق حـد الكفايــة بمــا ال يقـل عــن    

 ).٣(بالجدول رقم

                                     
  بطاقة المالحظة فى صورتها النهائية)٢(ملحق رقم  )١(

           عدد مرات االتفاق

الختالفعدد مرات ا+    عدد مرات االتفاق

100 X 
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يوضح المتوسط الحسابي والنسبة المئوية التجاهات معلمي اللغة العربية ) ٣(جدول 

 نحو مهنة التدريس

ينة المحور
الع

ط 
س
متو
ال

 

النسبة 
 لمئويةا

االنحراف 
 المعياري

أعلى 
 درجة

أقل 
دى درجة

الم
 

التوجه نحو تدريس اللغة 
 العربية

١٩ ١٧ ٣٦ ٤ %٦٦ ٢٦٫٤ ٨١ 

 ٢١ ١٤ ٣٥ ٣٫٨ %٦٢٫٧٥ ٢٥٫١ ٨١ بيئة العمل بالمدرسة
 ٢٨ ١٦ ٤٤ ٥٫٨ %٦٨ ٣٠٫٦ ٨١ أدوار المعلم المتوقعة منه

 ٦٥ ٤٧ ١١٢ ١١٫٨ %٦٥٫١٢ ٨١٫٤ ٨١ إجمالي المقياس

عــدم وصــول اتجاهــات معلمــي اللغــة العربيــة إلــى حــد         ) ٣(ح مــن الجــدول رقــم    يتــض
الكفاية، وبذلك يرفض الفرض األول ويقبـل الفـرض البـديل، حيـث جـاءت نتـائج اتجاهـات              
المعلمين نحو تدريس اللغة العربية دون حـد الكفايـة، وقـد جـاءت أعلـى االسـتجابات فـي                    

، أمـا أدناهـا فقـد    %٦٨لمتوقعـة منـه حيـث بلـغ      المحور الخاص باتجـاه المعلـم نحـو األدوار ا         
، بينما تقاربـت    %٦٢٫٧٥جاء في المحور المتعلق باتجاه المعلم نحو بيئة العمل حيث بلغ            

لدرجــة التطــابق اســتجابات المعلمــين فــي المحــور الخــاص بالتوجــه نحــو تــدريس اللغــة          
 .%٦٥٫١٢، والثانية %٦٦العربية وإجمالي نتيجة المقياس، حيث جاءت األولى 

 يحقق األداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية      :التحقق من صحة الفرض الثانى     .٢
 ).٤(، وقد جاءت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم )%٨٠(حد الكفاية بما ال يقل عن 

 يوضح المتوسط الحسابي والنسبة المئوية ألداء معلمي اللغة العربية) ٤(جدول

ينة المحور
الع

ط 
س
متو
ال

 

النسبة 
 ئويةالم

االنحراف 
 المعياري

أعلى 
 درجة

أقل 
دى درجة

الم
 

 ٤٥ ٨١ ١٢٦ ١٣٫٣ %٦٩٫٥ ٩٧٫٣ ٨١ مهارات تخطيط الدرس
 ٦٥ ٨٢ ١٤٧ ١٨٫٢ %٧١ ١١٠٫٤ ٨١ مهارات التدريس

المشاركة في األنشطة 
 .المدرسية

١٧ ٧ ٢٤ ٤٫٥ %٤٢ ١٢٫٨ ٨١ 

 ١١١ ١٧٩ ٢٩٠ ٣١٫٨ ٦٧٫٦ ٢١٩٫٦ ٨١ بطاقة المالحظة ككل
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العالقة بين اتجاهات معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة 
 بمنطقة القصيم نحو مهنة التدريس وأدائهم التدريسي

 محمد بن عبد العزيز الربعي 

عــدم وصــول أداء معلمــي اللغــة العربيــة لحــد الكفايــة،       ) ٤(الجــدول رقــم  يتــضح مــن  

وبذلك يرفض الفرض الثانى ويقبل الفرض البديل، حيث جاءت نتائج األداء متدنيـة خاصـة                

، وهي نـسبة  %٤٢في المحور الخاص بمشاركة المعين في األنشطة المدرسية حيث بلغ         

يجــة بطاقــة المالحظــة، حيــث بلــغ النــسبة  متدنيــة جــداً مقارنــة ببــاقي المحــاور وإجمــالي نت 

، وهذا  %٧١، والنسبة المئوية لمهارات التدريس بلغت       %٦٩٫٥المئوية لمهارات التخطيط    

شــيء طبيعــي ألن هنــاك ارتبــاط بــين تخطــيط الــدرس وتنفيــذه، فــالتخطيط الجيــد للــدرس 

 .%٦٧٫٦يؤدي لتنفيذ جيد والعكس، بينما بلغت النسبة المئوية للبطاقة ككل 

 توجــد فــروق دالــة إحــصائياً بــين اتجاهــات :تحقــق مــن صــحة الفــرض الثالــثال .٣

وقــد جــاءت النتــائج كمــا هــو موضــح   . معلمــي اللغــة العربيــة تٌعــزى لعــدد ســنوات خبــرتهم  

 ).٥(بالجدول رقم 

 يوضح الفرق بين اتجاهات معلمي اللغة العربية وفقاً لسنوات خبرتهم) ٥(جدول 

دد المجموعة المحور
الع

ط 
س
متو
ال

 

النحراف ا
 المعياري

 ٠٫٠٥الداللة  ت ح.د

نحو تدريس  ١٫٤ ٧٩ ٤ ٢٧ ٤٧  سنوات٥أقل من 
 ١٫٤ ٧٩ ٤ ٢٥٫٧ ٣٤  سنوات فأكثر٥ اللغة العربية

٠٫٧٩ 
 غير دال

نحو بيئة العمل  ١٫٧ ٧٩ ٤٫٧ ٢٦ ٤٧  سنوات٥أقل من 
 ١٫٧ ٧٩ ٤٫٨ ٢٤ ٣٤  سنوات فأكثر٥ بالمدرسة

٠٫٤٦ 
 غير دال

نحو أدواره  ١٫٢ ٧٩ ٥٫٦ ٣١٫٣ ٤٧  سنوات٥أقل من 
 ١٫١ ٧٩ ٦٫٢ ٣٠ ٣٤  سنوات فأكثر٥ متوقعة منهال

٠٫٧٣ 
 غير دال

 ١٫٧ ٧٩ ١١٫١ ٨٣٫٣ ٤٧  سنوات٥أقل من 
 إجمالي المقياس

 ١٫٦ ٧٩ ١٢٫٨ ٧٩٫١ ٣٤  سنوات فأكثر٥
٠٫٥٩ 
 غير دال

معلمــي عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائيا بــين اتجاهــات    ) ٥(يتــضح مــن الجــدول رقــم  

سـنوات خبـرة، أو مـن هـم     ) ٥(المجموعتين نحـو مهنـة التـدريس؛ سـواء مـن هـم أقـل مـن          

سـنوات فـأكثر سـواء فـي النتيجـة اإلجماليـة للمقيـاس أو فـي المحـاور                  ) ٥(يمتلكون خبرة   

المختلفة، وبذلك نرفض الفرض القائـل بوجـود فـروق دالـة إحـصائياً بـين اتجاهـات معلمـي                   
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 بنـاء علـى سـنوات الخبـرة، ورغـم ذلـك نجـد أن متوسـط اتجـاه                    اللغة العربيـة نحـو المهنـة      

سنوات أعلى من المعلمـين الـذين تتـراوح      ) ٥(المعلمين الذين يمتلكون مدة خبرة أقل من        

ســـنوات فـــأكثر ســـواء فـــي المحـــاور المختلفـــة للمقيـــاس، أو فـــي ) ٥(مـــدة خبـــراتهم بـــين 

 .النتيجة اإلجمالية له

د فـروق دالـة إحـصائياً بـين أداء معلمـي             توجـ  :التحقق من صحة الفرض الرابـع      .٤

 وقـد جـاءت النتـائج كمـا هـو موضـح بالجـدول        .اللغة العربية تٌعـزى لعـدد سـنوات خبـراتهم        

 ).٧(، و)٦(رقم

 يوضح الفرق بين أداء معلمي اللغة العربية وفقاً لسنوات خبرتهم) ٦(جدول

دد المجموعة المحور
الع

ط 
س
متو
ال

 

االنحراف 
 المعياري

 ٠٫٠٥ الداللة ت ح.د

 ٥أقل من 
 سنوات

٠٫٦٧ ٧٩ ١٤٫٢ ٩٨٫١ ٤٧ 
مهارات تخطيط 

 سنوات ٥ الدرس
 فأكثر

٠٫٦٨ ٧٩ ١٢ ٩٦٫١ ٣٤ 

٠٫٢٥ 
 غير دال

 ٥أقل من 
 سنوات

٠٫٥٠ ٧٩ ١٩ ١١١٫٣ ٤٧ 
 مهارات التدريس

 سنوات ٥
 فأكثر

٠٫٥١ ٧٩ ١٧٫٣ ١٠٩٫٢ ٣٤ 

٠٫٤٣ 
 غير دال

 ٥ أقل من
 سنوات

 المشاركة في ٠٫٠٢ ٧٩ ٤٫٣ ١٢٫٩ ٤٧
 األنشطة تنفيذ

 سنوات ٥ المدرسية
 فأكثر

٠٫٠٢ ٧٩ ٤٫٧ ١٢٫٨ ٣٤ 

٠٫٤٣ 
 غير دال

 ٥أقل من 
 سنوات

٠٫٤٩ ٧٩ ٣٣٫٨ ٢٢١٫١ ٤٧ 
إجمالي بطاقة 
 سنوات ٥ المالحظة

 فأكثر
٠٫٥٠ ٧٩ ٢٩٫٣ ٢١٧٫٦ ٣٤ 

٠٫٢٢ 
 غير دال
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العالقة بين اتجاهات معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة 
 بمنطقة القصيم نحو مهنة التدريس وأدائهم التدريسي

 محمد بن عبد العزيز الربعي 

خبرتهم في يوضح الفرق بين أداء معلمي اللغة العربية وفقاً لسنوات ) ٧(جدول 

 األبعاد المختلفة لألداء التدريسى

أبعاد األداء 
 العدد المجموعة التدريسي

ط
س
متو
ال

 

االنحراف 
 ٠٫٠٥الداللة  ت ح.د المعياري

 ٥أقل من 
مهارات تخطيط  ١٫١ ٧٩ ٣٫٢ ٢٠ ٤٧ سنوات

 سنوات ٥ األهداف/ الدرس
 ١٫١ ٧٩ ٣٫٢ ١٩ ٣٤ فأكثر

٠٫٨ 
 غير دال

 ٥أقل من 
 ٠٫٩٦ ٧٩ ٤٫٦ ٢٢ ٤٧ سنوات

 المحتوى
 سنوات ٥

 ٠٫٩٦ ٧٩ ٤٫٣ ٢١ ٣٤ فأكثر

٠٫٧ 
 غير دال

 ٥أقل من 
استراتيجيات  ٠٫٢٠ ٧٩ ٤٫١ ١٨٫٦ ٤٧ سنوات

 سنوات ٥ التدريس
 ٠٫٢١ ٧٩ ٣٫٩ ١٨٫٤ ٣٤ فأكثر

٠٫٣ 
 غير دال

 ٥أقل من 
 ٠٫٠٥ ٧٩ ٤٫٨ ٢٨٫١ ٤٧ سنوات

 الوسائل واألنشطة
 سنوات ٥

 ٠٫٠٦ ٧٩ ٤٫٤ ٢٨٫٢ ٣٤ فأكثر

٠٫٤ 
 غير دال

 ٥أقل من 
 ٠٫١١ ٧٩ ٢٫٥ ٩٫٣ ٤٧ سنوات

 التقويم
 سنوات ٥

 ٠٫١١ ٧٩ ٢٫٦ ٩٫٤ ٣٤ فأكثر

٠٫٩ 
 غير دال

 ٥أقل من 
 مهارات التدريس ٠٫١٣ ٧٩ ٢٫٩ ١٤٫٥ ٤٧ سنوات

 سنوات ٥ التهيئة
 ٠٫١٤ ٧٩ ٢٫٦ ١٤٫٦ ٣٤ فأكثر

٠٫٤٣ 
 غير دال

 ٥أقل من 
 ٠٫٧٧ ٧٩ ١٥٫٦ ٦٧ ٤٧ سنوات

 عرض الدرس
 سنوات ٥

 ٠٫٧٩ ٧٩ ١٢٫٥ ٦٤٫٥ ٣٤ فأكثر

٠٫٠٤ 
 غير دال

 ٥أقل من 
 ١ ٧٩ ٤٫٩ ٣٢ ٤٧ سنوات

 التقويم
 سنوات ٥

 ١ ٧٩ ٥٫٢ ٣٠٫٧ ٣٤ فأكثر

٠٫٢ 
 غير دال
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عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائيا بـــين أداء   ) ٧(ورقـــم ) ٦(يتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم  

ات خبــرة، أو مــن هــم يمتلكــون ســنو) ٥(المجمــوعتين التدريــسي ســواء مــن هــم أقــل مــن 

ســنوات فــأكثر ســواء فــي النتيجــة اإلجماليــة لبطاقــة المالحظــة أو فــي المحــاور   ) ٥(خبــرة 

وأبعادهــا المختلفــة، وبــذلك نــرفض الفــرض القائــل بوجــود فــروق دالــة إحــصائياً  بــين أداء       

داء معلمي اللغة العربية التدريسي بناء على سنوات الخبرة، ورغم ذلك نجد أن متوسط أ             

سنوات أعلى من المعلمـين الـذين تتـراوح      ) ٥(المعلمين الذين يمتلكون مدة خبرة أقل من        

سـنوات فـأكثر سـواء فـي المحـاور المختلفـة لبطاقـة المالحظـة، أو         ) ٥(مدة خبراتهم بـين     

في النتيجة اإلجماليـة لهـا، فيمـا عـدا المحـور الخـاص بالمـشاركة فـي األنـشطة المدرسـية            

ــة، فالمتوســـــط  ــغ    المختلفـــ ــوعتين، حيـــــث بلـــ ــين المجمـــ ــابق بـــ ــاد يتطـــ ) ١٢٫٨(، )١٢٫٩( يكـــ

للمجموعتين على الترتيب، بينما كان الفرق داال إحـصائياً بـين المجمـوعتين، وذلـك لـصالح                 

، )٠٫٠٤(سنوات خبرة، حيث بلـغ مـستوى الداللـة        ) ٥( أقل من    ممجموعة المعلمين الذين ه   

المعلمـين فـي الخمـس سـنوات األولـى      ويمكن إرجاع ذلك إلى الحماس الذي يتميز به أداء          

من حياته المهنية نظراً لحداثة الجرعة األكاديمية والمهنية التي حصل عليهـا فـي مرحلـة                

 .اإلعداد الجامعي

 توجـد عالقـة ارتباطيـة دالـة موجبـة بـين             :التحقق من صحة الفـرض الخـامس       .٥

د جـاءت النتـائج   وقـ .اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو مهنة التدريس وأدائهـم التدريـسي    

 )٨(كما هو موضح بالجدول رقم

 معامل ارتباط بين اتجاهات معلمي اللغة العربية وأدائهم التدريسي) ٨(جدول
 )أداء معلمي اللغة العربية(بطاقة المالحظة العالقة االرتباطية

 )٠٫٠١دال عن مستوى  @@(٠٫٦٥ )اتجاهات معلمي اللغة العربية(مقياس االتجاهات

وجــود عالقــة ارتباطيــه دالــة بــين اتجاهــات معلمــي اللغــة   ) ٨(جــدول رقــم يتــضح مــن ال

 وبـذلك نقبـل الفـرض   ) ٠٫٠١(العربية نحـو مهنـة التـدريس وأدائهـم التدريـسي عنـد مـستوى            

العربيــة نحــو مهنــة   القائــل بوجــود عالقــة ارتباطيــه موجبــة بــين اتجاهــات معلمــي اللغــة         

 .التدريس وأدائهم التدريسي



 

 
٥٢ 

العالقة بين اتجاهات معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة 
 بمنطقة القصيم نحو مهنة التدريس وأدائهم التدريسي

 محمد بن عبد العزيز الربعي 

 :ج البحثمناقشة وتفسير نتائ
 الكليـة  علـى الدرجـة   البحـث  لفـروض  اإلحـصائية  التحلـيالت  نتـائج  مـا توصـلت اليـه   

 الـسابقة،  جداول النتـائج  بينته ما وهو الفروض اغلب في داللة وجود عدم من للمقياس

 . مع ما توصلت اليه بعض الدراسات وتتفق مع البعض االخر تختلف النتائج هذه فإن

هات معلمي اللغة العربية نحو مهنة التـدريس محـدودة          وتكشف تلك النتائج أن اتجا    

وتقــل عــن حــد الكفايــة، األمــر الــذي انعكــس ســلباً علــى أدائهــم التدريــسي بــشكل عــام،  

 :حيث أشارت النتائج إلى

 :اتجاهات معلمى اللغة العربية نحو مهنة التدريس .١

لتـدريس  أشارت النتائج إلى عـدم وصـول اتجاهـات معلمـي اللغـة العربيـة تجـاه مهنـة ا                 

، ســواء بالنــسبة للمقيــاس ككــل، أو بالنــسبة لكــل محــور مــن        )%٨٠(إلــى حــد الكفايــة  

المحاور، فقد كان االتجاه غير إيجابي من جانب المعلمين، لم يختلف فـي ذلـك المعلمـين                  

) ٥(سنوات فأكثر عن المعلمين الذين يمتلكـون خبـرة أقـل مـن     ) ٥(الذين يمتلكون خبرة    

حاور في االتجاه غير اإليجابي من جانب المعلمـين، هـو االتجـاه            سنوات، وقد كان أكثر الم    

ــالتطور الحــادث فــي المجتمــع           ــة العمــل والتعــاون معهــا،  ويمكــن تفــسير ذلــك ب نحــو بيئ

السعودي وارتفاع مستوى الطموحات لألفراد والمجتمـع ككـل، األمـر الـذي جعـل العمـل                 

 المادية، خاصـة مـع تـوافر        في مهنة التدريس بالنسبة للبعض أقل من مستوى طموحاتهم        

أعمال يمكن أن تتيح راتب مادى أعلى مع مجهود أقل، هذا إلى جانب ارتباط أعداد مـنهم              

أخرى إلى جانب مهنة التـدريس، ويعتبـر مهنـة التـدريس وسـيلة للحـصول                ) خاصة(بأعمال  

على معاش التقاعد بمجرد وصوله للسن الـذي يـستحق فيـه هـذا المعـاش، وهـذا مـا أكدتـه                      

دراســة إبــراهيم، عبــد الــرحمن الــسيد وعبــد الحميــد،    ســات فــي بيئــات مــشابهة، مثــل   درا

نعامــة، ســليم، والــشيزاوي، عبــد الغفــار، وأبوزيــد،       دراســة  ، و)١٩٩٥(محمــد جمــال الــدين،  

 ).٢٠٠٨( فاروق، 
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معلمـى اللغـة العربيـة منخفـضة رغـم       اتجاهـات  أن عـن  تكـشف  الـسابقة  النتائج إن

 وسـرعان مـا تبـدأ هـذه االتجاهـات      التربيـة  التحـاقهم بكليـة  أثنـاء   عاليـة  تكـون  انهـا قـد  

 ما أكدته نتائج عدد من الدراسات السابقة وهو الدراسية، السنوات زادت كلما بالتراجع

العربيـة   المملكـة  فـي  التـدريس  مهنـة  عـن  العـزوف  ، كمـا بينـت احـدى الدراسـات ان    

 قوية رغبة وجود ل عدمخال من بالكلية الملتحقين رغبة قد يرجع الى ضعف السعودية

 دون بالكليـة  االلتحـاق  علـى  اجبـروا  مـا  إذا المهنة على قد يؤثر وبالتالي بالكلية، لاللتحاق

 ).١٩٩١الطاهر، مهدي،  (.رغباتهم األولى باالعتبار األخذ

 : العالقة بين اتجاه معلمي اللغة العربية وأدائهم التدريسي .٢

، )%٨٠(للغــة العربيــة إلــى حــد الكفايــة  أشــارت النتــائج إلــى عــدم وصــول أداء معلمــي ا 

سواء بالنـسبة للبطاقـة ككـل أو بالنـسبة لكـل محـور مـن محـاور البطاقـة علـى حـدة، لـم                       

سـنوات، أو  ) ٥(يختلف في تلك النتائج معلمي اللغة العربية الذين يمتلكون خبرة أقـل مـن               

 معلمـي اللغـة   سنوات فأكثر، ويمكن إرجاع ذلك التدني في أداء) ٥(الذين يمتلكون خبرة   

العربيــة إلــى تفاعــل عوامــل متعــددة؛ كاإلعــداد المهنــي واألكــاديمي ومنــاخ العمــل، واتجــاه  

المعلم نحو مهنته، حيث أشارت النتائج إلى وجود ارتباط موجب بين اتجـاه معلمـي اللغـة                

العربية نحو مهنتهم وأدائهم التدريسي، فكما كـان اتجـاه المعلمـين نحـو مهنـة تـدريس         

ربية غير إيجابي، فإن أدائهم التدريسي جـاء دون مـستوى الكفايـة أيـضاً، وهـذا مـا            اللغة الع 

ــدة مثــل    ــه دراســات عدي ــد   )١٩٩٤(دراســة شــوقي، حــسنين   : أكدت ــراهيم، عب ، ودراســة  إب

ــد، محمـــد   ، Wagner& Hill ،1996، ودراســـة واجنـــر وهيـــل )١٩٩٥(الـــرحمن، وعبـــد الحميـ

 ، ودراســــة جــــونس  )٢٠٠١( نــــاجي نخلــــة،، ودراســــة Lumsen ،Linda ،1998ودراســــة 

Jones,2001 ٢٠٠٨(نعامة، سليم، والشيزاوي، عبد الغفار، وأبوزيد، فاروق ، ودراسة .( 

لمعلمي اللغـة العربيـة    التدريسي األداء تطوير في النظر إعادة تتطلب ان هذه النتائج

 المعـايير  لتقـديم  ومـستمر  هـادف  بـشكل  بالمرحلـة المتوسـطة مـن خـالل التخطـيط     



 

 
٥٤ 

العالقة بين اتجاهات معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة 
 بمنطقة القصيم نحو مهنة التدريس وأدائهم التدريسي

 محمد بن عبد العزيز الربعي 

 ما والتواصل األكاديمي فى المملكة والعمل على الترابط للواقع مناسبة بصورة لميةالعا

 .وغيرها كالجامعات العلمية المؤسسات بين

 :توصيات البحث
 :بناء على نتائج البحث يوصي الباحث بما يلي

ضرورة مراجعة وتحسين النظم اإلدارية المتعلقـة باختيـار وتعيـين معلمـي اللغـة               -١

ــار أفـــضل العناصـــر    العربيـــة بمراحـــ ل التعلـــيم المختلفـــة بالمملكـــة لـــضمان اختيـ

ــوير فيـــه خـــالل فتـــرة خـــدمتهم          ــا رغبـــة فـــي العمـــل واالســـتمرار والتطـ وأكثرهـ

 .كمعلمين في المراحل الدراسية المختلفة

 النظريـات  تطبيـق  علـى  الخدمـة  أثنـاء  المعلمـين  لتـدريب  عمـل  ورش عقـد  -٢

 .والتربوية والسيكولوجية األكاديمية

 اإلجـراءات  فـي  النظـر  إعـادة ، والمـستقبل  معلـم  إعـداد  وأهـداف  فلسفة تحديد -٣

 .بالمجتمع المعلم إعداد كليات بربط المعلم، مع االهتمام إلعداد التنفيذية

 الحاضــر تكنولوجيــا مــع والتفاعــل التعامــل علــى المعلمــين الطــالب حــث -٤

 .والمستقبل

 .العولمة مواجهة يف المرجوة التربوية األهداف لتحقيق المالي التمويل توفير -٥

ضــرورة االهتمــام بالتنميــة المهنيــة المــستمرة لمعلمــي اللغــة العربيــة مــن خــالل        -٦

التدريب المستمر على مستحدثات العملية التعليمية من مناهج، وطـرق تـدريس،            

 فـي  وتحـسينات وفـق التوجهـات العالميـة     تجديـدات  وتقنيـات تعليميـة، وإدخـال   

 .التدريب

فـى بـرامج إعـداد معلمـي اللغـة العربيـة،        العالميـة  المعـايير  ودعـم  تبنـي  ضـرورة  -٧

وبرامج تدريبهم لمحتوى علمي متعلق باألدوار المتوقعة منـه فـي المدرسـة، حتـى               

يكون علـى اسـتعداد لهـا وال يفـاجئ بمـا يقابلـه فـي الميـدان مـن تكليفـات وأعبـاء                        

 .متعلقة بالعمل
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مـين وبعـضهم    تحسين ظروف العمل بالمدارس وخلق جـو مـن األلفـة بـين المعل              -٨

ــاز     ــاز اإلداري بالمدرســــة وبــــين المعلمــــين وجهــ والــــبعض، وبيــــنهم وبــــين الجهــ

اإلشــراف بــاإلدارات التعليميــة، وذلــك علــى أســاس أن العالقــة بيــنهم هــي عالقــة    

تعاون وليـست عالقـة مراقبـة وتفتـيش وإصـدار قـرارات مـن طـرف، وتنفيـذها مـن            

 . لقراراتالطرف اآلخر دون مناقشة أو مساءلة عن جدوى تلك ا

تقديم الحوافز المادية والمعنوية لتـشجيع وتحفيـز معلمـي اللغـة العربيـة، ووضـع                 -٩

النظم المنظمة لتقديم تلـك الحـوافز لتعزيـز األداء والتـشجيع علـى العمـل ورفـع                  

 .الروح المعنوية لدي المعلمين

العمــل علــى تحــسن صــورة ومكانــة جميــع المعلمــين فــي المجتمــع وفــي وســائل    -١٠

يرفـــع مكانتـــه االجتماعيـــة فـــي مؤســـسات ومنظمـــات المجتمـــع       اإلعـــالم بمـــا  

 .المختلفة

تأكيـــد مكانـــة اللغـــة العربيـــة وأهميـــة تعليمهـــا وتعلمهـــا، وأن تعليمهـــا وتعلمهـــا   -١١

واجب ديني في المقام األول فهـي لغـة القـرءان الكـريم، ومـن ثـم البـد أن يحظـى                      

 .من يقوم على تعليمها بمكانة متميزة في المجتمع

اء اإلشرافية واإلدارية، وتقليل التكليفـات التـي قـد توكـل لمعلمـي اللغـة       تخفيف األعب 

العربية بوصفها جـزء مـن عملهـم حتـى ال يـشعروا أن مهنـة تـدريس اللغـة العربيـة عـبء               

علــى كــاهلهم فيتمنــون الــتخلص منــه فــي أقــرب فرصــة ممكنــة، كمــا يجعلهــم يــؤدون           

 .عملهم دون إجادة
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العالقة بين اتجاهات معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة 
 بمنطقة القصيم نحو مهنة التدريس وأدائهم التدريسي

 محمد بن عبد العزيز الربعي 

 :المقترحات
بحــوث أخــرى فــي هــذا المجــال الســتكمال مــا بــدأه هــذا البحــث  يقتــرح الباحــث إجــراء 

 :ومنها

 الـسعودية،  بالمملكـة العربيـة   التربيـة  كليـات  طـالب  اتجاهـات  علـى  التعـرف  -١

 اتجاهـات  علـى  االعـداد المختلفـة   خطـط  بعـض  فـي  اخـتالف  مـدى  علـى  للتعرف

 .التدريس مهنة نحو الملتحقين بها

عربية بالمملكة العربية الـسعودية    كشف العالقة بين اتجاهات معلمات اللغة ال       -٢

 ). الثانوية- المتوسطة-االبتدائية(وأدائهن التدريسي في المراحل 

 باختالف والعلمية التخصصات األدبية معلمى لدى االتجاه ضعف أسباب تحديد -٣

 .الدراسية التى يعملون بها المراحل

كــة العربيــة  تعــرف أثــر االرتيــاح المهنــي لمعلمــي ومعلمــات اللغــة العربيــة بالممل     -٤

 .السعودية على طموحهم المهني والوظيفي

كــشف العالقــة بــين اتجــاه معلمــي ومعلمــات اللغــة العربيــة بالمملكــة العربيــة         -٥

 ).التحريري/ األداء الشفوي( السعودية و األداء اللغوي لتالميذهم
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 : المراجع
 : المراجع العربية-أوالً

، محــددات المنــاخ المدرســي  )١٩٩٥(بــد الحميــد، محمــد جمــال الــدين،   إبــراهيم، عبــد الــرحمن الــسيد، وع  

الجيد بالمدرسة القطرية وعالقتها بكل من الرضا الوظيفي للمعلمـين وإنتاجيـة المدرسـة، حوليـة كليـة                

 .، قطر، كلية التربية، جامعة قطر)١٢(التربية، جامعة قطر، عدد 

 مناهج التعليم بين النظريـة والتطبيـق، اإلسـكندرية،    ، المواد االجتماعية في)١٩٩٠(إبراهيم، خيري على،   

 .دار المعرفة الجامعية

 .األنجلو المصرية: ، موسوعة التربية الخاصة، القاهرة)١٩٨٧(األشول، عادل أحمد،  

برنامج التربية العمليـة فـي كليـة التربيـة بجامعـة الكويـت            واقع  ). ٢٠٠٤(الجسار، سلوى والتمار، جاسم      

 .١٠٢ – ٦٥: ٥لب المعلم، مجلة العلوم التربوية، جامعة قطر، من وجهة نظر الطا

، الـدور المتغيـر للمعلـم فـي ضـوء مـستحدثات القـرن الحـادي والعـشرين،                   )٢٠٠٩:(الخليلي، خليل يوسـف    

 .١٧١، عدد٣٨مجلة التربية، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة العلوم، السنة

الدراسـية   بـبعض المتغيـرات   وعالقتـه  التـدريس  مهنـة  نحـو  ه، االتجـا )١٩٩١(الطـاهر، مهـدى أحمـد،     

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض، جامعة الملك سعودالتربية كلية طالب لدى )األكاديمية(

، تشخيص مظاهر الـضعف فـي مهـارة تعـرف الكلمـة لـدى تالميـذ الـصف                 )٢٠٠٦(العايد، عبد اهللا حسين،      

عالج الضعف منها، رسالة دكتوراه غيـر منـشورة، الريـاض، جامعـة الملـك           الثالث االبتدائي وبناء برنامج ل    

 .سعود

 .، التقويم والقياس التربوي والنفسي، القاهرة، األنجلو المصرية)١٩٨١(الغريب، رمزية،  

معجم المصطلحات التربويـة المٌعرفـة فـي المنـاهج          ) ٢٠٠٣:(اللقاني، أحمد حسين، والجمل، على أحمد      

 . القاهرة، عالم الكتب،٣، طوطرق التدريس

رؤيــة مــستقبلية لتطــوير   : التــرخيص لممارســة مهنــة التعلــيم    ). ٢٠٠١(الكنــدري، جاســم وفــرج، هــانئ     

 .٥٤ – ١٣) : ٥٨ (١٥مستوى المعلم العربي، المجلة التربوية، جامعة الكويت، 
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 يـدور فـي     أطفـال يبوحـون بمـا     .. مقومـات المعلـم النـاجح     ) ٢٠٠١:(اليونسكو، شبكة المـدارس المنتـشية      

   .٢٢خلدهم، مجلة التربية والتعليم، القاهرة، عدد

نحـو النهـوض باللغـة العربيـة، مجلـة التربيـة، اللجنـة الوطنيـة القطريـة          ) ٢٠٠٩:(بالسي، محمد السيد على  

 . ١٧١، عدد ٣٨للتربية والثقافة والعلوم، السنة 

والعــشرين، مــؤتمر تربيــة الغــد فــي   ، التعلــيم وتحــديات القــرن الحــادي   )١٩٩٧(جــابر، جــابر عبــد الحميــد،    

 . العين، كلية التربية، جامعة اإلمارات،عالمنا العربي

، رؤى مستقبلية إلعداد المعلم العربي في ضوء تحـديات القـرن الحـادي     )١٩٩٧(حجاج، عبد الفتاح أحمد،      

 .، القاهرة١ ج،"رؤى وتطلعات" والعشرين، مؤتمر تربية الغد في العالم العربي

موازنة بين طريقتي ثرسيون وليكرت في قيـاس االتجـاه نحـو     ) ١٩٨٤:(، وإسماعيل، محمد  حوطر، صالح  

  .، جامعة حلوان٣، عدد٧العمل في الريف، مجلة دراسات وبحوث، مجلد

 ،علـم تغييـر االتجاهـات النفـسية واالجتماعيـة، القـاهرة           ) ١٩٩٠:(داود، عزيز حنا، وحسين، تحسين علي      

 .األنجلو المصرية

عـالم  : القـاهرة . لثانيـة  الطبعـة ا .رؤيـة بنائيـة  :  للفهـم     تـدريس العلـوم    ،)٢٠٠٤( عبد الحميـد،     كمالزيتون،   

 .الكتب

 .، القاهرة، عالم الكتب٥، علم النفس االجتماعي، ط)١٩٨٤(زهران، حامد عبد السالم،  

 نحـو   عوامل التكوين وعالقتهـا باتجاهـات طلبـة المدرسـة العليـا لألسـاتذة             ). ١٩٩٩(زين الدين، مصمودي     

 ٢١٨: ١٦مهنة التدريس من خالل دراسة تتبعية، مجلة كلية التربيـة، جامعـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة،                   

- ٢٦٠. 

" ، تطوير برنـامج إعـداد المعلـم بجامعـة صـنعاء فـي ضـوء المعـايير العالميـة                     )٢٠٠٤(سعيد، ردمان محمد،     

 .١٩ – ٦) : ١ (١امعة صنعاء، ، مجلة جامعة صنعاء للعلوم التربوية والنفسية، ج"تصور مقترح 

، االتجاهــات التربويــة المعاصــرة، رؤيــة فــي شــئون التربيــة وأوضــاع   )٢٠٠٠(ســليمان، عرفــات عبــد العزيــز،   

 . ، القاهرة، األنجلو المصرية٤التعليم، ط
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دراســة تقويميــة للمهــارات التدريــسية لمعلمــات اللغــة العربيــة فــي المرحلــة      ) ١٩٩٤:(شــوقي، حــسنين  

 .٤٥زهرية، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، عددالثانوية األ

دراسـات فـي علـم الـنفس االجتمـاعي، اإلسـكندرية، دار المعرفـة             ) ١٩٩٠:(عيسوي، عبد الرحمن محمـد     

 .الجامعية

النمـــو المهنـــي للمعلـــم والتغييـــر التربـــوي، القـــاهرة، المركـــز ) ١٩٩٩:(فــوالن، ميخائيـــل، هـــارجريفز، أنـــدي  

  والتنمية، القومي للبحوث التربوية

األدوار اللغويــة المــستقبلية لمعلــم اللغــة    ) ٢٠٠٠:(قنــاوي، شــاكر عبــد العظــيم، وصــالح، ســمير يــونس       

العربيــة ومــدى إدراكــه وممارســته لهــا فــي ضــوء بعــض المتغيــرات، مجلــة دراســات فــي المنــاهج وطــرق      

 .التدريس، القاهرة، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس

منـــشورات جامعـــة : دليـــل المـــشرف والطالـــب، دمـــشق: التربيـــة العمليـــة  ،)٢٠٠١(كنعـــان، أحمـــد علـــي،  

 .دمشق

المـدخل فـي أصـول    ) ٢٠٠٣: (متولي، نبيل عبد الخالق، والعجمي، محمـد عبـد الـسالم، وبنجـر، آمنـة أرشـد                 

 .التربية، الرياض، مكتبة الرشد

، مــؤتمر تربيــة الغــد فــي )ستالهيبرتكــ(، تكنولوجيــا الــنص التكــويني )١٩٩٧(متــولي، ناريمــان إســماعيل، 

 .عالمنا العربي، العين، كلية التربية، جامعة اإلمارات

 . ، فلسفة التربية، القاهرة عالم الكتب)١٩٩٣(مرسي، محمد منير،  

، تقــويم محتــوى تعلــيم المفــردات فــي كتــب اللغــة العربيــة المرحلــة         )٢٠٠٧(مناصــرة، يوســف عثمــان،   

 .راءة والمعرفةاألساسية األولى في األردن، مجلة الق

، نحو رؤيـة مـستقبلية إلعـداد المعلـم وتدريبـه، ورقـة عمـل مقدمـة إلـى ورشـة           )٢٠٠٦(نافع، سعيد عبده،    

 . نوفمبر٢٩ -٢٧العمل شبه اإلقليمية حول إعداد المعلم وتدريبه، اليونسكو، القاهرة، 

دراسـة  "مرحلـة االبتدائيـة   ، المناخ المدرسـي وعالقتـه بـالنمو المهنـي لمعلـم ال          )٢٠٠١(نخلة، ناجي شنودة،     

 .، يناير٢٢، مجلة التربية والتعلم، القاهرة، عدد"تحليلية
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الصفين الرابع والسابع من المرحلة األساسـية    ، الموازنة بين تدريس القراءة    )٢٠٠٣(نصر، حمدان علي،     

 .٢٣٤-١٨٩) ١(١٦في األردن وبين أنموذج تعليمي مقترح مطوّر، مجلة جامعة الملك سعود، 

، مـــشكالت العمـــل واإلنتـــاج فـــي المؤســـسة الـــصناعية، دمـــشق، مطبعـــة )١٩٩١(ة، ســـليم محمـــد، نعامـــ 

 .عكرمة

ــد، فــاروق خليفــة          ــد الغفــار محمــد، أبوزي ــشيزاوي، عب ــي  ) ٢٠٠٨:( نعامــة، ســليم محمــد، ال ــاح المهن االرتي

 العمانيــة وعالقتــه بــدوافع المهنــة وأثرهمــا فــي األداء لــدى معلمــي اللغــة العربيــة بــسلطنة عمــان، المجلــة 

 .هـ١٤٢٩ ربيع األول -صفر) عدد خاص(للعلوم التطبيقية،

، محاضرات وظيفية في طرق تدريس اللغة العربيـة، قـسم المنـاهج وطـرق التـدريس،             )٢٠٠٠(نعيم، بدر،    

 .كلية التربية، جامعة الزقازيق

 وزارة األوقــاف ، مــشروع علمــي إلنقــاذ لغتنــا العربيــة مــن الــضياع، منبــر اإلســالم،    )هـــ١٤٣٠(يــرج، توفيــق،  

 . المصرية، ربيع األول، القاهرة
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Abstract: 

Previous studies emphasized the importance of positive approaches among 

teachers to ensure they optimally carry out their roles and tasks.  the present 

research aimed to investigate the relationships between the approaches of 

inintermediate schools Arabic teachers towards  the teaching profession and their 

teaching performance in Al-Qassem region. The researcher conducted a survey 

study on a number of teachers of Arabic in Al-Qassem region to  initially 

identify their approaches towards teaching.

The results of the study showed that the teachers were not satisfied with their 

roles and they were not keenly interested in teaching as a profession. 

Furthermore, they did not try hard to develop and improve themselves for a 

better status nor did they try to update their  knowledge about teaching. This

reflects per se the real problems. The issue that the study tried to investigate was 

the dire need to investigate the relationships between the approaches of the 

teachers of Arabic in intermediate schools towards the teaching profession and 

their teaching performance levels through finding an answer to the following 

research question: What is the relationship between the teachers of Arabic in  

intermediate schools and their teaching performance in Al-Qassem region? 

The researcher designed a measure for the approaches of the teachers of 

Arabic in teaching and applied a note card especially made for the approaches of 

the teachers of Arabic and their teaching performance levels. The study results 

showed that the approaches of the teachers of Arabic towards teaching did not 

live up to the required level (80%). As for the note card, the results of the study 

showed that the teaching performance of the teachers of Arabic did not reach the 

required level (80%). The study ends with several  recommendations.  
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 فاعلية استخدام أساليب التقويم البديل في تنمية الجـانبين المعرفـي والمهـاري             

لـدى طالبـات    وإكساب مهارات الـتعلم المـنظم ذاتّيـاً وتحـسين التفكيـر التـأملي               
 حمد بن سعود اإلسالمية اللغة اإلنجليزية في جامعة اإلمام م

 
 تهاني بنت عبد الرحمن بن علي المزيني. د
 العلوم االجتماعية كلية – المناهج وطرق التدريسسم ق

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 
 

 
 :ملخص البحث 

تنمية الجانبين المعرفي   هدف هذا البحث إلى التعرف على فاعلية استخدام أساليب التقويم البديل في           
الـتعلم المـنظم ذاتيّـاً وتحـسين التفكيـر التـأملي لـدى طالبـات اللغـة اإلنجليزيـة                    والمهاري وإكـساب مهـارات      

ولتحقيــق هــذا الهــدف اســتخدمت الباحثــة المــنهج     . بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض    
 التجريبي، وأحد التصميمات شبه التجريبية، وهو تصميم المجموعة الواحدة ذات االختبارين القبلـي والبعـدي   

One group pre- Test, Post – Test Design فـي طالبـة يدرسـن  ) ٦٧(وقـد تألفـت عينـة البحـث مـن      ؛  
قسم اللغة اإلنجليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية للعـام الجـامعي                 

 المعرفـي والمهـاري، ومهـارات الـتعلم     ولقيـاس األدائـين القبلـي والبعـدي للعينـة فـي الجـانبين       . هــ ١٤٣٤/ ١٤٣٣
ــاً، والتفكيــر التــأملي، أعــدت الباحثــة أدوات البحــث اآلتيــة     ســلم تقــدير   -٢.  اختبــار تحــصيلي -١: المــنظم ذاتيّ

 .مقيــاس أيزنـك وولــسون للتفكيـر التــأملي   -٤.  مقيـاس مهــارات الـتعلم المــنظم ذاتيّـاً   -٣. مهـارات التقــويم 
 االختبـار  فـي  الطالبـات  درجـات  متوسـط  وجود فرق دال إحصائيّاً بـين        -١: وقد أسفرت نتائج البحث عن اآلتي     

 التطبيـق فـي    هندرجات متوسط لصالح البعدي التطبيق في درجاتهن ومتوسط القبلي التطبيق في التحصيلي
 جميــع مهــارات التقــويم والدرجــة فــي الطالبــات درجــات متوســط وجــود فــرق دال إحــصائيّاً بــين -٢. البعــدي

 متوســط  لــصالح  البعــدي  التطبيــق  فــي  درجــاتهن  ومتوســط  القبلــي  التطبيــق   فــي ارات التقــويم الكليــة لمهــ  
الدرجة الكليـة   في الطالبات درجات متوسط وجود فرق دال إحصائيّاً بين    -٣. البعدي التطبيق هن في درجات

هن درجـات  متوسـط  لـصالح  البعـدي  التطبيـق  فـي  درجـاتهن  ومتوسـط  القبلي التطبيق  في  اًذاتيّ المنظم لتعلمل
 لتفكيـر الدرجـة الكليـة ل    فـي  الطالبـات  درجـات  متوسط وجود فرق دال إحصائيّاً بين       -٤. البعدي التطبيق في

 التطبيـق فـي    هندرجـات  متوسـط  لـصالح  البعـدي  التطبيـق  فـي  درجـاتهن  ومتوسـط  القبلـي  التطبيق التأملي في 
 . البعدي
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 :مقدمةال
يحتل التقويم التربوي مكانة عالية في العملية التعليمية؛ فانتقال المتعلم من مرحلـة      

ز التقــويم التقليــدي علــى االختبــارات يــركويُلحــظ أنّ ت. إلــى أخــرى يــتم بعــد عمليــة التقــويم

حيــث ال . المتعلمــينبغــرض الحــصول علــى معلومــات عــن تحــصيل   يــأتي بمختلــف صــورها 

 المعارف والمستويات الدنيا من تفكيرهم والمتمثلة بمدى حفظهـم          تقيس في الغالب إال   

 .للمعلومات

ويتطلــب اتخــاذ القــرارات الــسليمة فــي الــصف الدراســي االعتمــاد بدرجــة كبيــرة علــى   

توافر معلومات عالية الجودة والتي يحصل عليها المعلم عـن طريـق اسـتخدام تقيـيم ذي            

زمـة لتحـسين التـدريس وتعزيـز تعلـم الطلبـة            جودة عالية، من خـالل جمـع المعلومـات الال         

 ).٢٠١٢نيتكو وبروخارت، (

 إلـى أن التـدريس يحتــاج إلـى الجمـع المــستمر      (shavelson & Stern, 1981)ويـشير 

للمعلومــات، واتخــاذ القــرارات، قــرارات تتعلــق بــالمحتوى التدريــسي، قــدرات المتعلمــين،        

فـالمعلمين يتخـذون    . يق المتعلمين لها  النشاطات التعليمية، األهداف التعليمية ومدى تحق     

قــرارات تتعلــق بطالبهــم كــل دقيقتــين إلــى ثــالث دقــائق، أي انهــم يتخــذون مــا يزيــد عــن        

عــشرين قــراراً فــي كــل حــصة دراســية، وبالتــالي تبــرز أهميــة كــون هــذه القــرارات ســليمة    

عليمية يجد  والمتأمل في عملية التقويم القائمة في البيئة الت       . ومبنية على معلومات سليمة   

تركيزهــا فــي الحــصول علــى المعلومــات بــشكل كبيــر علــى االختبــارات التحــصيلية والتــي    

تهتم بإبراز الفروق الفردية بين المتعلمين من أجل الحصول على تقدير بين أقرانهم دون               

 .التعرف على ما يمتلكونه من قدرات ومهارات

 تقويم بديلة قادرة علـى تقـديم        وقد أثار التغير في أهداف التقويم الحاجة إلى أساليب        

أدلــة علــى مــستويات إنجــاز المــتعلم المعرفيــة والمهاريــة وعلــى دعــم عمليــات التعلــيم           

 إلـــى األخــذ فــي الحـــسبان   )NCTM,2000(كمـــا نــادت معــايير   ). ٢٠١٠الــسعدوي،  (والــتعلم  

انتقــال المعلمــين إلــى مــا وراء التحليــل الــسطحي للمهــام، والتركيــز علــى كيفيــة تفكيــر       



 

 
٧٢ 

 الجانبين المعرفي والمهاري فاعلية استخدام أساليب التقويم البديل في تنمية
وإكساب مهارات التعلم المنظم ذاتيّاً وتحسين التفكير التأملي لدى طالبات اللغة 

 اإلسالمية  اإلنجليزية في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 تهاني بنت عبد الرحمن بن علي المزيني.  د
 

ضـرورة دعـم عمليـة التقـويم تعلـم      : وقـد تـضمن مبـدأ التقـويم       . تعلمين في تلك المهام   الم

الطلبة عبر توفير معلومات لهم عن أنماط المعرفة واألداء المطلوب؛ ألن تلك المعلومات             

ــررات        ــذلها فـــي المقـ ــود الواجبـــة بـ ــا يخـــص الجهـ ــذونها فيمـ ــرارات التـــي يتخـ ــؤثر فـــي القـ تـ

ــة الت    ــذاتي       الدراســية، كــذلك دعــم عملي ــوفير فــرص التقــويم ال ــر ت ــة عب قــويم تعلــم الطلب

 ). م٢٠١٠العبسي، (وتقويم األقران؛ مما له دور إيجابي على تعلم المتعلمين 

وتلبيــة لتلــك التوجهــات ظهــر مفهــوم التقــويم البــديل كأحــد التوجهــات الجديــدة          

ة المركـــزة علـــى أداء المـــتعلم والعمليـــات المتـــضمنة لهـــذا األداء، حيـــث ظهـــرت الحركـــ   

ــى التحــول مــن التقــويم التقليــدي إلــى تقــويم أداء      ١٩٩٨الوطنيــة بأمريكــا عــام    م داعيــة إل

المتعلمين، وافتراض أن الغرض مـن التقـويم هـو توثيـق الـتعلم، علـى نقـيض مـا يجـري فـي                   

التقويم التقليدي المهتم بمراقبـة الـتعلم، واالقتـصار علـى مـنح الـشهادة، وانفـصال عمليـة                   

فلم يعد النظر إلى المتعلمين بأنهم مجـرد  . ن عمليات التعليم والتعلم التقويم التقليدية ع  

أفراد مستقبلين للمعلومات، بل هم أشخاص مبـدعون، يبنـون معـارفهم بـشكل إيجـابي                

ونــشط، فــالمعلم فعنــدما يــستخدم أدوات وأســاليب التقيــيم البديلــة التــي صــممها تــصبح    

ائج التقيــيم بــشكل صــحيح ســواء  الحاجــة ماســة ألن يكــون المعلــم قــادراً علــى شــرح نتــ  

وهـذا يـدعم    ). ٢٠١٢نيتكـو وبروخـارت،     (للطلبة أو ألوليـاء أمـورهم أو للـزمالء مـن المعلمـين              

الحركــة الوطنيــة التــي تفتــرض أن عمليــة التقــويم البــديل تــسهل العمليــة التعليميــة؛ ألن       

ظــات الغــرض األســاس منــه يكمــن فــي تعزيــز تعلــم المتعلمــين؛ فالطالــب عنــد تلقيــه ملحو 

حــول تعلمــه يكتــسب اتجاهــات إيجابيــة جديــدة نحــوه؛ ممــا يزيــد تقدمــه فــي الــتعلم نحــو     

 .(Anderson, 1998)تحقيق األهداف 

بأن التطورات الحديثة في نظريات التعلم اقترحت النظر إلى         ) ٢٠١٠(ويذكر السعدوي   

درســة أســاليب التقــويم نظــرة مختلفــة، فاالختبــارات التحــصيلية تقــوم علــى افتراضــات الم

السلوكية التي تدعو إلى تقويم السلوك المالحـظ للطالـب الـذي يمكـن رصـده للتأكـد مـن                 
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وجوده أو عدمه، بيد أن األبحاث االخيرة فـي علـم الـنفس المعرفـي غيـرت نظرتنـا للـتعلم،               

 .وبالتالي نظرتنا لتقويم يجب أن تتغير أيضاً

يب التقـــويم األصـــيل إلـــى أن اســـتخدام المتعلمـــين أســـال) م٢٠٠٦لطـــف اهللا، (وتــشير  

ساعد على ربط المحتـوى المعرفـي لـديهم وتمـايزه وتنظيمـه، حيـث إن تحمـل المتعلمـين                    

ــاتهم       ــم وملحوظـ ــة آرائهـ ــيلة وكتابـ ــام األصـ ــبعض المهـ ــامهم بـ ــم وقيـ ــسؤولية تعلمهـ مـ

وتـــشجيعهم علـــى التعبيـــر عـــن آرائهـــم، كمـــا أن انـــدماج التقـــويم األصـــيل مـــع التـــدريس 

ي المهمــات الحقيقيــة والدراســات المتعمقــة ومــشاركتهم والــتعلم وانغمــاس الطــالب فــ

اإليجابية الفعالة ومحاولتهم اشتقاق المعاني والدالالت والترابطات بين عناصر ومكونات          

كل محاضرة مع المحاضرات التي تليهـا سـاعد علـى تـرابط وتنظـيم البنيـة المعرفيـة لهـم                     

 .تنظيماً هرميّاً

يم البــديل علــى مــستويات الدافعيــة والكفــاءة وقــتالآثــر  (zimbicki, 2009)د حــدّد وقــ

واسـتخدم  .  الـسابع  الـصف فـي    البـاً ن وسـبعون ط   ي اثن ةشارك لدى الطالب، وذلك بم    الذاتية

يم بمــا فــي ذلــك االختبــار الــشفوي،     و التقــإســتراتيجياتمجموعــة متنوعــة مــن   الباحــث 

ــ ــاوني، وتقــــ ووتقــ ــتعلم التعــ ــدروس التفاعل ويم األداء، والــ ــات، والــ ــشاء  يم المنتجــ ــة، وإنــ يــ

درجــات  مــستويات الدافعيــة والكفــاءة الذاتيــة إلــى   وصــولالبحــث إلــى  وتوصــل .المحــافظ

 .بديلاليم وتقالعندما كان الطالب يعملون في عالية 

فاعلية أساليب التقويم البديل في تنمية فاعليـة الـذات          ) م٢٠٠٩(كما أكدت المزروع    

 البديل في تحويل نشاطات التقويم      في البحث التربوي؛ من خالل إسهام أساليب التقويم       

إلى نشاطات تعلم تلقـي مـسؤولية الـتعلم علـى عـاتق الطالبـات، وتزيـد دافعيـتهن للـتعلم،                     

وتشجع روح التعاون والتغذية الراجعة المستمرة من جانب الزميالت؛ فأسـاليب التقـويم             

معرفيـة والعمليـة،   البديل تدعو إلى المشاركة اإليجابية الفعالة، وتبـرز مهـارات الطالبـات ال     

 .وتكشف عن مقدرتهن على تقديم نتاج حقيقي
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وتتعـــدد أســـاليب التقـــويم البـــديل التـــي يمكـــن اســـتخدامها وتوظيفهـــا فـــي المرحلـــة  

التقـويم  . العرض التوضيحي، األداء العملي  : التقويم المعتمد على األداء ويتضمن    : الجامعية

لتنـوع فـي أسـاليب التقـويم البـديل إلـى           ويرجـع ا  . بالورقة والقلم، المالحظة، مراجعة الذات    

أن التقويم البديل يعتمد أساساً على نشاط المتعلم ومجهوده أثناء تعلمـه، لـذا فـإن تعـدد            

 .نشاط ومجهود المتعلم تتنوع معه أساليب وأنشطة التقويم

وبما أن حدوث التعلم يتوقف على المتعلم ذاته والنـشاطات التـي يقـوم بهـا، فـالتعلم              

ة نشطة يقوم بها المتعلم، لـذا كـان مـن الـضروري االهتمـام بالعمليـات الذاتيـة                   عملية ذاتي 

والمهـــارات التـــي يقـــوم بهـــا المـــتعلم أثنـــاء تعلمـــه وتحـــصيله المعرفـــي، كـــذلك االهتمـــام  

بالعوامل التي تساعد على تحسين األداء األكاديمي له، وتنظيم أفكاره لتحقيق األهـداف،    

 إلـى   Bandura للـتعلم المـنظم ذاتيّـاً، فقـد أشـار بانـدورا      حيث يـولي البـاحثون أهميـة كبيـرة    

استطاعة المتعلمين ضبط سلوكهم عبـر تـصوراتهم واعتقـاداتهم عـن النتـائج المترتبـة                

علــى ســلوكياتهم، كــذلك يــنعكس االهتمــام بمهــارات الــتعلم المــنظم ذاتيــا علــى زيــادة  

تنظيمهــا، ومراقبــة  وعــي المتعلمــين بعمليــة تعلمهــم، وطــرق تعــاملهم مــع المعلومــات و    

 ).٢٠١١عبد الحميد، (، )م٢٠١٠الجراح،(عملية التعلم من خالل التغذية الراجعة 

ــاً يعــدّ أحــد الحلــول المناســبة لجــودة التعلــيم المنــشود؛ إذ إن       أن الــتعلم المــنظم ذاتيّ

آليات التنظيم الذاتي تساعد المتعلمـين علـى التمييـز الـدقيق بـين المـادة التـي تـتعلم تعلمـاً                  

داً وبين المادة التي تُعلمـت تعلمـاً أقـل جـودة، ومـن ثـم ينظمـون تعلمهـم تنظيمـاً أكثـر                       جيّ

 ).م٢٠٠٦فرغل وعلي، (فاعلية؛ مما ينعكس على إنجازاتهم، وأداء مهام حياتهم 

 إلـى أن اسـتخدام أسـاليب وإسـتراتيجيات مـا وراء      (Shannon, 2008)وتوصل شانون 

وحــاول . مهــارات التنظــيم الــذاتي لعمليــة الــتعلم المعرفــة لــه أثــر فــي إكــساب المتعلمــين   

في دراسته تحـسين مهـارات تنظـيم الـذات لـدى التالميـذ ذوي صـعوبات            ) م٢٠٠٨القمش،  (

وقد أشارت النتائج إلى وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي               . التعلم من المرحلة االبتدائية   

 . مهارات تنظيم الذات لصالح المجموعة التجريبية
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 :  مهارات التعلم المنظم ذاتيّاً إلى أربع مهارات هي(Zimmerman,2002)ويقسم 

ــيط  -١ ــر والتخطـ ــارة التفكيـ ــراد     : مهـ ــداف المـ ــع األهـ ــر وضـ ــارة عبـ ــذه المهـ ــتم هـ وتـ

 .تحقيقها من عملية التعلم

وتتــــضمن الــــضبط الــــذاتي والمالحظــــة الــــسلوكية، ثــــم تنفيــــذ       : مهــــارة األداء -٢

 .راإلستراتيجيات التي اختيرت في مرحلة التفكي

وتــضم تنظــيم المــتعلم الجوانــب المعرفيــة والدافعيــة : مهــارة الــضبط والتنظــيم -٣

 .والسلوكية والبيئية من أجل تحقيق األهداف التي اختيرت أثناء التفكير والتخطيط

وذلك باستخدام التغذية الراجعة التي تتـضمن التقييمـات   : مهارة التقييم الذاتي  -٤

مسبقاً، ومقارنة أداء المهمة باألهداف التـي وضـعت،         الذاتية وإصدار األحكام على ما تُعلم       

 .وقد يبحث المتعلم عن أسباب األخطاء التي وقع فيها

بــالرغم مــن أهميــة مهــارات الــتعلم المــنظم ذاتيــاً إال أنهــا لــم    ) ٢٠٠٦رشــوان،(ويــذكر 

كــذلك نجــد أن الــتعلم المــنظم ذاتيــاً يواجــه   . تحــظ بالقــدر الكــافي مــن البحــث والدراســة  

إلــى أن مــستوى امــتالك طلبــة  ) م٢٠١٠الجــراح، ( القــصور، فمــثال تــشير دراســة  جوانــب مــن

الجامعة مكونات التعلم المنظم ذاتيّاً بجامعة اليرمـوك فـي بُعـد التـسميع والحفـظ كـان                  

وقد أكدّت الدراسات السابقة على أن . مرتفعاً، أمّا بقية األبعاد فكانت بدرجات متوسطة  

ف األساس الذي تسعى إليـه عمليـة الـتعلم، للـدور الهـام الـذي       التعلم المنظم ذاتياً هو الهد  

ــتعلم      ــز للمـــــــــــــ ــي األداء المتميـــــــــــــ ــه فـــــــــــــ ــوم بـــــــــــــ ــد،  (تقـــــــــــــ ــد الحميـــــــــــــ  ،)٢٠١١عبـــــــــــــ

كمـا أكـدت األدبيـات التربويـة إلـى أن الـتعلم الـذي        .  (Zimmerman,2002)،)٢٠٠٦رشـوان، (

علــى يــوفر للمــتعلمن فرصــة إنجــاز المهــام األدائيــة لــديهم يــسهم فــي تحــسين قــدراتهم    

 ).٢٠١٠الجراح، (، (Zimmerman,2002)، )مالك، (تنظيم الذات 

يتضح مما سبق أن المهارات سابقة الذكر تعتمد اعتماداً كبيراً على التفكير التـأملي              

الذي يتضمن كيفية تأمـل المـتعلم فـي تخطيطـه، وفـي أدائـه المهـام األسـبوعية المطلوبـة                     

تأملي ارتباطاً كبيراً بالضبط والتنظـيم وهمـا مـن          منه أثناء المحاضرة، كما يرتبط التفكير ال      
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مهارات التعلم المـنظم ذاتيـاً، عبـر تنظـيم المـتعلم أهدافـه والجوانـب المعرفيـة واألدائيـة،                    

وإعـادة هــذا التنظـيم والترتيــب بعـد التـــأمل فيهـا، وكــذلك التقيـيم عبــر التأمـل قبــل إصــدار       

 .تي وضعهااألحكام عمّا تعلمه، ومقارنته أداءه باألهداف ال

ومن هنا فإن ممارسة المتعلمين ألساليب التقويم البـديل تتطلـب مـنهم االنـدماج فـي              

عمليـــات تفكيـــر متعـــددة عبـــر التخطـــيط، ومراقبـــة الـــتعلم، وحـــل المـــشكالت، وإصـــدار    

ــة    ــة الراجعـ ــن التغذيـ ــتفادة مـ ــام، واالسـ ــث . األحكـ ــد حيـ ــد(تؤكـ ــاب عبـ  أن )م٢٠٠٥ ،الوهـ

ــ إ بط التفكيــر ارتباطــاًأنمــاأكثــر أحــد التفكيــر التــأملي   ،اًســتراتيجيات الــتعلم المــنظم ذاتيّ

عتمـد علـى الـتمعن ومراقبـة الـنفس والنظـر بعمـق إلـى                الم والتأمل الـذاتي     ،والمعرفة الذاتية 

ويتضمن التفكير التأملي التحليل واتخاذ القرار، وقـد يـسبق عمليـة الـتعلم ويحـدث                . األمور

 ويراقــب ،لتفكيــر يجعــل المــتعلم يخطــط دائمــاً   كمــا أن هــذا الــنمط مــن ا أثناءهــا وبعــدها،

إلصـدار الحكـم، ومـن       يتخـذها؛  وتقيم أسلوبه في العمليات أو الخطوات التي         ،يه تعلمه لعم

ثــم تنميــة شــعور المــتعلم بالثقــة بــالنفس فــي مواجهــة المتطلبــات المدرســية فــي حياتــه      

 .اليومية

متعلمــين لمهــارات  ضــعف امــتالك ال  إلــى مــا توصــلت إليــه الدراســات الــسابقة  كــذلك 

ــأملي   ــر التـ ــو،  (التفكيـ ــة واللولـ ــات، (، )م٢٠٠٢عفانـ ــرى ). م٢٠٠٥بركـ ــالم، (ويـ أن ) م٢٠٠٩عـ

تقويم أداء المتعلم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنشاطات، ويضمن مَهام واقعية متنوعة تقيس         

 نطاقــاً واســعاً مــن المهــارات فهــو يهيــئ المــتعلم للحيــاة؛ لتطلبــه إنجــاز مهمــات لهــا معنــى،

. ويحتــاج إليهــا فــي ســياق حياتــه الواقعيــة، كمــا يتــضمن حــل مــشكالت حياتيــه حقيقيــة     

كذلك تستخدم أساليب التقويم البديل النشاطات التي تكـشف عمّـا يمكـن للمتعلمـين               

القيام به، مع التركيز علـى مـواطن قـوتهم بـدالً مـن تتبـع نقـاط ضـعفهم، كمـا يعتمـد هـذا                          

 يقيــة المثبتــة قــدرة المتعلمــين علــى تحقيــق األهــدافالنــوع مــن التقــويم علــى المهــام الحق

)The National capital language(. 
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 الحاجة للبحث 
يعدّ مقرر القياس والتقويم التربوي من المقررات التربوية في برنامج اللغـة االنجليزيـة           

ونظــراً . فــي كليــة اللغــات والترجمــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض 

تباطــه بالممارســات المهنيــة للطالبــات والالزمــة إلعــدادهن وتهيئــتهن لعمليــة التــدريس، الر

ــة علــى كثافــة علميــة ومــصطلحات تربويــة، باإلضــافة إلــى           ــه مــن المقــررات المحتوي وكون

ــة هــذا الموضــوع بتطبيــق          ــات مــن كثافــة المقــرر وصــعوبته، درســت الباحث شــكوى الطالب

وتبين أن هذا المقرر مـن      . قسم اللغة اإلنجليزية  دراسة استطالعية على عينة من طالبات       

مــن الطالبــات أقــررن بأهميــة    ) %٥٠(أهــم المقــررات التربويــة وأصــعبها، حيــث إن نــسبة      

المعلومات التي يتضمنها، وكذلك تطبيقاته المستقبلية في عملية التـدريس، وكونـه أيـضاً              

ــات     ــداني للطالب ــدريب المي ــاً فــي الت ــه دراســة  كــذلك مــا أشــارت   . جــزءاً مهمّ ــة، (إلي الطراون

التــي عــدّت التقــويم الحقيقــي للطلبــة فــي منــاهج التعلــيم الجــامعي مــن المتطلبــات    ) م٢٠١١

فــي ) م٢٠٠٦لطــف اهللا، (األساســية؛ لــضمان جــودة التعلــيم العــالي، ومــا أوصــت بــه دراســة     

ضرورة استخدام أساليب التقويم األصيل للطالب المعلمين، وعدّ ذلك جزءاً أساسياً مـن             

كمـا أن قلـة اسـتخدام االسـتراتيجيات الحديثـة      . لمناهج والمقررات المهمة في إعدادهم ا

ــى إعــداد هــذا البحــث، حيــث يــذكر         ــل،(فــي التقــويم يقــوي الحاجــة إل ضــرورة ) م٢٠٠٩خلي

ــدريس، مــع الرضــا         ــة فــي الت ــة المعلمــين باســتخدام طــرق متنوعــة واتجاهــات حديث مطالب

وتؤيـــد الباحثـــة هـــذا الـــرأي، حيـــث إن  . لمـــينباســـتخدام طريقـــة واحـــدة فـــي تقـــويم المتع 

اإلستراتيجيات الحديثة فـي التـدريس تحتـاج إلـى أسـاليب حديثـة أيـضاً فـي التقـويم، أمـا مـا                         

عــدا ذلــك فهــو يمثــل تناقــضاً مــن وجهــة نظــر الباحثــة؛ ألن االتجاهــات الحديثــة فــي طــرق        

وقـد درّب   .  المجـال  التدريس تدعو المعلمين إلى استخدام اإلستراتيجيات الحديثة في هذا        

المعلمــون علــى تطبيــق هــذه اإلســـتراتيجيات فــي مــشروع تبنتــه وزارة التربيــة والتعلـــيم         

علمنــي كيــف أتعلــم؟ مــشروع تطــوير إســتراتيجيات      "متمثلــة بــإدارة اإلشــراف التربــوي    
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وتحتــاج هــذه االتجاهــات الحديثــة إلــى البعــد عــن األســاليب التقليديــة المتمثلــة      ". التــدريس

 . التحصيلية، مع تطبيق أساليب حديثة في التقويمباالختبارات

ومن هنا تأتي الحاجة إلى االهتمام بهذا المقرر، ومحاولة تفعيل دوره التطبيقي تفعيالً         

 .يحقق أهدافه المرجوة منه

 مشكلة البحث
ــا مــن أهميــة بــرامج اإلعــداد األكــاديمي والتربــوي للمعلــم واالرتقــاء بمــستواه          انطالق

كـذلك االهتمـام    . هذا اإلعداد لإلصالح الحقيقي للتعليم واالهتمـام بجودتـه        األدائي، وأهمية   

ونظرا ألهمية مقـرر  . الكبير بالتقويم البديل إذا يعد أحد التوجهات الحديثة إلصالح التعليم     

التقويم التربوي وارتباطه الكبير بمهارات التقويم لدى المتعلمات، كـذلك مـا أشـارت إليـه                

ضــعف المعلمــين فــي اســتخدام أســاليب التقــويم البــديل لتقــويم   الدراســات الــسابقة مــن 

. مخرجــات التعلــيم، وأن معظــم المعلمــين يــسعون إلــى تطبيــق أدوات التقــويم التقليديــة    

ومـــا أوصـــت بـــه كثيـــر مـــن . (Caliskan, & Kasikci, 2010)، )٢٠١٢الرفـــاعي وآخـــرون، (

ــديل      ــويم البـــ ــاليب التقـــ ــتخدام أســـ ــضرورة اســـ ــات بـــ  ,(zimbicki, 2009)الدراســـ

(Barton&Collins,1993)  شــعرت الباحثــة بــأن هنــاك حاجــة ملحــه الســتخدام أســاليب  

التقــويم البــديل التــي تــساعد المتعلمــات علــى فهــم المفــاهيم المرتبطــة بمجــال التقــويم      

التربوي وامتالك مهاراته إذ يهدف هذا البحث إلى التعرف على فاعليـة اسـتخدام أسـاليب                

مية الجانبين المعرفي والمهـاري، وإكـساب مهـارات الـتعلم المـنظم             تن التقويم البديل في  

 .ذاتيّاً وتحسين التفكير التأملي لدى الطالبات

 :ويمكن تحديد مشكلة البحث في اإلجابة عن األسئلة اآلتية

مــا فاعليــة اســتخدام أســاليب التقــويم البــديل فــي تنميــة الجانــب المعرفــي لــدى            .١

  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟طالبات اللغة اإلنجليزية بجامعة

مــا فاعليـــة اســـتخدام أســـاليب التقـــويم البـــديل فـــي تنميـــة الجانـــب المهـــاري لـــدى   .٢

 طالبات اللغة اإلنجليزية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟
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ما فاعلية استخدام أساليب التقويم البديل في إكساب مهـارات الـتعلم المـنظم               .٣

  اإلنجليزية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟ذاتيّاً لدى طالبات اللغة

لــدى  مــا فاعليــة اســتخدام أســاليب التقــويم البــديل فــي تحــسين التفكيــر التــأملي      .٤

 طالبات اللغة اإلنجليزية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟

 هدف البحث
الـتعلم  يهدف هذا البحث إلـى تنميـة الجـانبين المعرفـي والمهـاري وإكـساب مهـارات                  

المنظم ذاتيّـاً، وتحـسين التفكيـر التـأملي لـدى طالبـات اللغـة اإلنجليزيـة فـي جامعـة اإلمـام                       

محمــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض مــن خــالل اســتخدام أســاليب التقــويم البــديل فــي       

 .تدريس مقرر القياس والتقويم التربوي

 فروض البحث
 متوسطي درجات الطالبـات فـي   بين) ٠٫٠٥ ≤ αعند  (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية        .١

 .االختبار التحصيلي قبل استخدام أساليب التقويم البديل وبعده

بين متوسطي درجات الطالبـات فـي   ) ٠٫٠٥ ≤ αعند  (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية        .٢

 . سلم تقدير مهارات التقويم البديل قبل استخدام أساليب التقويم البديل وبعده

بين متوسطي درجات الطالبـات فـي   ) ٠٫٠٥ ≤ αعند  (ائية  ال يوجد فرق ذو داللة إحص      .٣

مقيــاس مهــارات الــتعلم المــنظم ذاتيّــاً قبــل اســتخدام أســاليب التقــويم البــديل          

 . وبعده

بين متوسطي درجات الطالبـات فـي   ) ٠٫٠٥ ≤ αعند  (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية        .٤

 . بعدهمقياس التفكير التأملي قبل استخدام أساليب التقويم البديل و

 أهمية البحث
ــدور التقــويم البــديل فــي تنميــة معــارف المتعلمــات        -١ يــأتي هــذا البحــث اســتجابة ل

ومهـاراتهن، وتنظـيم محتــواهن المعرفـي، وتحملهــن مـسؤولية المهــام األدائيـة المطلوبــة      

 .  منهن
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كمــا يــأتي هــذا البحــث اســتجابة لالتجاهــات العالميــة المناديــة باالهتمــام بجــودة     -٢

تخدام أسـاليب التقـويم البـديل التـي تـربط عمليـة التقـويم بـأداء المـتعلم                   التعليم عبـر اسـ    

 .مهام حقيقية واقعية تتناسب مع واقع المتعلمات

يواكـــب هـــذا البحـــث االتجاهـــات الحديثـــة فـــي التـــدريس بـــصفة عامـــة، وتقـــويم    -٣

المتعلمين بصفة خاصة من خالل اهتمامه بتنميـة التحـصيل، ومهـارات التقـويم، ومهـارات                

 .م المنظم ذاتياً، والتفكير التأملي لدى المتعلماتالتعل

يفيـــد هـــذا البحـــث البـــاحثين بتقـــديم ســـلم تقـــدير مهـــارات التقـــويم، ومقيـــاس     -٤

 .مهارات التعلم المنظم ذاتيّاً والخاص بالمرحلة الجامعية

 حدود البحث 
 :اقتصر البحث الحالي على

ــي    .١ ــديل وهـ ــويم البـ ــاليب التقـ ــتخدام بعـــض أسـ ــويم المعت: اسـ ــى األداء،  التقـ ــد علـ مـ

التقويم بالورقة والقلم، إسـتراتيجية المالحظـة، مراجعـة الـذات فـي مقـرر القيـاس          

والتقــويم التربــوي ببرنــامج اللغــة اإلنجليزيــة فــي كليــة اللغــات والترجمــة بجامعــة      

 . اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

 .قياس الجانب المعرفي باختبار تحصيلي من إعداد الباحثة .٢

اس الجانب المهاري باستخدام سلم تقـدير مهـارات التقـويم البـديل مـن إعـداد                قي .٣

 .الباحثة

قياس مهـارات الـتعلم المـنظم ذاتيّـاً باسـتخدام مقيـاس مهـارات الـتعلم المـنظم                    .٤

 .ذاتيّاً من إعداد الباحثة

قيـــاس مـــستوى التفكيـــر التـــأملي باســـتخدام مقيـــاس أيزنـــك وولـــسون للتفكيـــر    .٥

 .التأملي

 .هـ١٤٣٤/ ١٤٣٣حث في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي طبق هذا الب .٦
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 مصطلحات البحث
 ويقــصد بــه أداء الطلبــة مهــام مفيــدة ذات  alternative assessment التقــويم البــديل

معنى وداللة، بحيث تكون هذه المهام التقويمية مماثلة لنشاطات التعلم، وليـست مجـرد           

ير عليا، وتُخبر الطلبة بقيمة األعمال الجيدة، عبر        اختبارات تقليدية، وتتطلب مهارات تفك    

عـالم،  (تحديد المحكات التي يـستند إليهـا فـي الحكـم علـى مـستوى جـودة هـذه األعمـال                      

 ).م٢٠٠٩

أن التقــويم البــديل يركــز بدرجــة رئيــسة علــى المالحظــة؛  ) (Palm, 2008ويــذكر بلــم 

لة التي يقدمها المتعلم؛ فهـو     تقييم على أساس المالحظة، والحكم على األد      "فيعرفه بأنه   

 ."يتطلب نوعاً من النشاط العملي

 هـــي األســـاليب Techniques alternative assessment أســـاليب التقـــويم البـــديل

، )م٢٠٠٤الفريـــق الـــوطني للتقـــويم، (المعتمـــدة فـــي دليـــل إســـتراتيجيات التقـــويم وأدواتـــه  

رقــة والقلـم، والمالحظــة، ومراجعــة  والمتمثلـة بــالتقويم المعتمـد علــى األداء، والتقـويم بالو   

 .الذات

يعرفــــــــه زيمرمــــــــان  self-regulated learning الــــــــتعلم المــــــــنظم ذاتّيــــــــاً

)Zimmeman,1998,p.37 (              بأنه العمليات التـي بواسـطتها يـستطيع التلميـذ القيـام بتنظـيم

 . بهدف إحراز األهداف األكاديمية؛اًتصرفاته وانفعاالته وأفكاره ذاتيّ

ملية بنائية نشطة يكون فيها المـتعلم مـشاركاً فـي عمليـة تعلمـه مـن                 ويعرّف بأنه ع  

 ).م٢٠٠٤كامل، (الناحية المعرفية، وما وراء المعرفية، ومن ناحية الدافعية للتعلم 

ويعرّف إجرائيّاً بقدرة المتعلم على تنظـيم أفكـاره وتـصرفاته وانفعاالتـه ذاتيّـاً بحيـث                

التفكيــر (حقيــق األهــداف عبــر أربــع مهــارات  يــصبح مــشاركاً فــي عمليــة الــتعلم؛ بهــدف ت  

 ).والتخطيط، واألداء، والضبط والتنظيم، والتقييم الذاتي
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بأنــه القــدرة علـــى   ) م٢٠٠٥( يعرفــه بركــات   reflective thinking التفكيــر التــأملي  

التعامل مع المواقف واألحداث والمثيرات التعليمية بيقظة، وتحليلها بعمق وتأن؛ للوصول         

 .القرار المناسب في الوقت والمكان المناسبين؛ لتحقيق األهداف المتوقعة منهإلى اتخاذ 

ويعـرف إجرائيّـاً بالدرجـة التـي تحـصل عليهـا الطالبـة فـي اختبـار التفكيـر التـأملي علــى            

 .مقياس أزنك وولسون للتفكير التأملي

 إجراءات البحث
 منهج البحث

أحد التصميمات شـبه التجريبيـة،      اعتمد هذا البحث على المنهج التجريبي، باستخدام        

 One group pre- Test, Postوهو تصميم المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي 

– Test Design) ،ــاً؛ لتحديــد  )٣١٦م، ص٢٠٠٠العــساف ، حيــث يختبــر المــتعلم اختبــاراً قبليّ

 يختبـر المـتعلم   مستواه قبل تطبيق التجربة، ثم تطبق التجربة، وبعد االنتهاء من التجربـة     

وتـــضم . االختبـــار البعـــدي؛ لتوضـــيح مـــدى الفـــرق بـــين درجتـــي االختبـــارين القبلـــي والبعـــدي   

والمتغيـرات التابعـة   . متغيرات البحث المتغير المستقل المتمثل بأسـاليب التقـويم البـديل      

المتمثـل  (، وتنميـة الجانـب المهـاري      )المتمثـل بالتحـصيل   (التي تضم تنمية الجانب المعرفي      

 .، ومهارات التعلم المنظم ذاتيّاً، والتفكير التأملي)ارات التقويمبمه

  مجتمع البحث وعينته
تكون مجتمع البحـث مـن جميـع طالبـات المـستوى الـسابع بقـسم اللغـة اإلنجليزيـة                    

. هـــ١٤٣٤/ ١٤٣٣فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض للعــام الجــامعي   

ة اخترن بطريقة قصدية من مجموع الدارسات في برنـامج       طالب) ٦٧(كما تألفت عينته من     

اللغة اإلنجليزيـة بكليـة اللغـات والترجمـة فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية                       

للعام الجامعي نفسه، النخفاض مستوى الطالبات فـي هـذا المقـرر وذلـك مـن خـالل خبـرة                 

طالبــات مــن كثافــة  الباحثــة فــي تــدريس المقــرر لعــدة فــصول دراســية الحظــت شــكوى ال   

 .المقرر وصعوبته
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 اختيار أساليب التقويم البديل
ــديل       ــويم البـ ــاليب التقـ ــى أسـ ــرف علـ ــات؛ للتعـ ــوث والدراسـ ــة البحـ استعرضـــت الباحثـ

ــة         ــة اإلنجليزيـ ــات اللغـ ــوي لطالبـ ــويم التربـ ــرر التقـ ــدريس مقـ ــي تـ ــتخدامها فـ المناســـب اسـ

بالريـاض، ومنهـا دراسـة    بالمستوى السابع في جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية               

الطراونــة، (، و)م٢٠١٠البالونــة، (، و)م٢٠١٠أبــو شــعيرة وآخــرين، (، و)م٢٠١٢البــشير وبــرهم، (

، )م٢٠١١عــالم، (، و)م٢٠٠٩عــالم، (، و)م٢٠١٠العبــسي، (، و)م٢٠٠٠عبــد الكــريم،  (، و)م٢٠١١

 ,(Palm, 2008) ,(Mueller, 2012)و) م٢٠٠٩المــــزروع، (، و)م٢٠٠٦لطــــف اهللا، (و

(Lombardi, 2008) .وفيما يلي عرض األساليب التي استخدمت في تدريس المقرر : 

ويضم توضيح المتعلم تعلمـه عبـر توظيـف مهاراتـه           : التقويم المعتمد على األداء    -١

فـي مواقـف حياتيـة حقيقيــة، يظهـر عبرهـا مــدى إتقانـه مـا اكتـسب مــن مهـارات فـي ضــوء           

 ). م٢٠١٠العبسي، (النتاجات التعليمية المراد إنجازها 

يتطلب التقويم المعتمد على األداء إظهار المتعلم بوضوح، وبرهنته، وتقديمه أمثلـة أو             

ــاً    ويمكــن أن يتــسع . تجــارب أو نتاجــات تعليميــة تكــون دلــيالً علــى تحقيقــه مــستوى تربويّ

المحادثـــات الـــشفوية، والتعبيـــر التحريـــري، : التقـــويم المعتمـــد علـــى األداء بحيـــث يتـــضمن

ومــن ). م٢٠٠٩عــالم، (ب، وتــصميم البحــوث، وتــصميم دراســات ميدانيــة     وإجــراء التجــار 

ويــضم عرضــاً مخططــاً لــه : المهــارات التــي اســتخدمت فــي تــدريس المقــرر مهــارة التقــديم 

وقــد ). م٢٠١٠العبــسي،(ومنظمــاً يقــوم بــه المــتعلم؛ إلظهــار مــدى امتالكــه مهــارات محــددة 

ي مقرر القياس والتقـويم التربـوي       طبقت الطالبات هذه المهارة بشرح موضوعات معينة ف       

 .  مدعوماً بالصور، والرسومات، والعروض التقديمية

ويضم عرضاً شفويّاً أو عمليّاً يقوم به المتعلم أو مجموعـة           : مهارة العرض التوضيحي  

من المتعلمين؛ لتوضيح مفهوم أو فكرة؛ إلظهار مـدى قدرتـه علـى إعـادة عـرض المفهـوم                   

وقـــد طبقـــت الطالبـــات هـــذه المهـــارة ). م٢٠١٠العبـــسي،(بطريقـــة واضـــحة ولغـــة صـــحيحة 

ــام      ــا الطالبـــة وتـــشرحها أمـ بعـــرض شـــفوي لمجموعـــة مـــن المـــصطلحات، حيـــث تعرفهـ
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 اإلسالمية  اإلنجليزية في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
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واختيـرت  . زميالتها بطريقتها الخاصة، وبلغـة واضـحة مدعومـة باألمثلـة، ومربوطـةً بـالواقع              

المــصطلحات  هــذه اإلســتراتيجية؛ لمناســبتها مقــرر القيــاس والتقــويم التربــوي، ولكثــرة        

 . وتداخلها لدى الطالبات

وهـــي مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات التـــي تتخـــذ؛ إلظهـــار المعرفـــة  : مهـــارة األداء العملـــي

والمهـــــارات واالتجاهـــــات عبـــــر أداء المـــــتعلم مهمـــــات محـــــددة ينفـــــذها تنفيـــــذاً عمليّـــــاً  

وقد طبقت الطالبات هذه المهارة بتصميم اختبار إلكتروني باسـتخدام          ). م٢٠١٠العبسي،(

 .quiz creatorبرنامج 

ويتميــز التقــويم المعتمــد علــى األداء بــأن عمليــة التقــويم تــتم كمــا تكــون فــي واقــع        

الحيــاة، حيــث تقــوّم المهــارات المعرفيــة واألدائيــة فــي واقــع أداء الطالبــة، كمــا أن عمليــة     

التقويم تركز على تقويم العمليات والنواتج، كذلك اشتراك المـتعلم والمعلـم فـي وضـع                 

ير تقـويم األداء ومـستويات األداء علـى هـذه المعـايير، كمـا أن إعطـاء المـتعلم فرصـة                     معاي

لتعديل اإلجراءات ومهام التقويم بناءً على التغذيـة الراجعـة، وإعطائـه مجـاالً للـدفاع عـن                  

 . أدائه بالحجج والبراهين من شأنه أن يصل بالمتعلم إلى مستوى عالٍ من الجودة

 هي طريقة منظمة؛ لتحديد مـستوى تحـصيل المتعلمـين           :التقويم بالورقة والقلم   -٢

معلومات ومهارات في مادة دراسـية تعلمـت مـسبقاً، وذلـك عبـر إجـابتهم عـن مجموعـة               

). م٢٠٠٤وزارة التربيـة والتعلـيم، األردن،   (من الفقرات التـي تمثـل محتـوى المـادة الدراسـية       

السمات األساسية لالختبار،   وقد طبقت الطالبات هذه المهارة بتصميم اختبار عبر تحديد          

 .وإعداد مخطط التمثيل النسبي لألهداف

هي عملية يوجه فيها المعلم حواسه المختلفة نحو المـتعلم؛ بقـصد            : المالحظة -٣

مراقبته في موقف نشط من أجل الحصول على معلومات تفيد في الحكـم عليـه، وتقـويم                 

 التربيـــة والتعلـــيم، األردن، وزارة(مهاراتـــه وقيمـــه وســـلوكه وأخالقياتـــه وطريقـــة تفكيـــره 

وقد طبقت الطالبات هذه المهارة بتصميم أدوات مختلفـة للمالحظـة، وتطبيقهـا             ). م٢٠٠٤

 .على عملية جمع المعلومات
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وتعني تحويل الخبرة السابقة إلـى تعلـم يـضم تقـويم مـا تعلمـه،                : مراجعة الذات  -٤

ة بإعداد ملـف الـتعلم الـذي    وقد طبقت الطالبات هذه المهار   . وتحديد ما سيتم تعلمه الحقاً    

ملف يتضمن نماذج من أعمال الطلبـة واهتمامـاتهم التـي يـتم انتقاؤهـا بعنايـة؛          : "يعرّف بأنه 

 ).م٢٠٠٤وزارة التربية والتعليم، األردن، "(لتظهر مدى تقدم المتعلم عبر الوقت

 أدوات البحث
 االختبار التحصيلي -١

اهيم المـضمنة فـي محتـوى مقـرر     يهدف االختبـار إلـى قيـاس مـدى فهـم الطالبـات المفـ            

، القياس والتقويم التربوي؛ لمعرفة فاعلية استخدام أساليب التقويم البديل في التحـصيل      

مـستوى التـذكر،   : وذلك حسب تصنيف بلوم للمجال المعرفي ويشمل المستويات التالية        

 . مستوى الفهم، مستوى التطبيق، مستوى التحليل، مستوى التركيب، مستوى التقويم

 جــدول المواصــفات هــو جــدول ذو بعــدين يحــددان  :إعــداد جــدول مواصــفات االختبــار 

أبـو عـالم،    (توزيع مفردات االختبار بالنسبة ألهدافه ولعناصر المقـرر الـذي وضـع لـه االختبـار                 

فهو مخطط تفصيلي يتضمن العناوين الرئيـسة لمحتـوى المـادة الدراسـية، ونـسبة               ). ١٩٨٧

ويعرفـــه ). ٢٠٠٢الظـــاهر وآخـــرون، (صة لكـــل جـــزء منهـــا التركيـــز، وعـــدد األســـئلة المخصـــ

عمليــة تحديــد موضــوعات محتــوى المــادة الدراســية وأوزانهــا، وتحديــد  : بأنــه) ٢٠٠١(كــاظم 

تحديــد الــوزن : وتــم إعــداد جــدول المواصــفات مــن خــالل أوالً . األهــداف التعليميــة وأوزانهــا

تحديـد الــوزن النــسبي  : نيــاً، ثا)بُعـد المحتــوى (النـسبي لكــل موضــوع مـن موضــوعات المقــرر   

بعــد ذلــك تــم  . ، ومــن ثــم تحديــد األوزان النــسبية لالختبــار  )بُعــد األهــداف (ألهــداف المقــرر  

وقد اختيـرت مفرداتـه مـن نـوع االختيـار        . كتابة مفردات االختبار وإعداد االختبار التحصيلي     

نماط االختبار من من متعدد ذي البدائل األربعة وذلك لما يمتاز به هذا النمط عن غيره من أ    

 :حيث

قدرتــه علــى قيــاس أهــداف عقليــة عليــا مثــل التحليــل والتركيــب والتقــويم التــي            .أ 

 .يصعب على االختبارات الموضوعية األخرى قياسها
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 .تعويد المتعلم الحكم الصائب والموازنة وتمييز أفضل األشياء .ب 

 ).٢٠٠١كاظم، ( أقل أنواع االختبارات تأثراًُ بعامل التخمين   .ج 

غت فقــرات االختبــار فــي ضــوء األهــداف التفــصيلية للمقــرر، وتكونــت أســئلة     وقــد صــي

فقـرة مـن نـوع االختيـار مـن متعـدد، وضـع لكـل فقـرة أربعـة بـدائل يـشار                        ) ٣٠(االختبار مـن    

وتـــم صـــياغة مفـــردات االختبـــار بحيـــث تتكـــون كـــل فقـــرة مـــن  ) أ، ب، ج، د(إليهـــا بـــالرموز 

تها واضـــحة ودقيقـــة دون اللجـــوء إلـــى وروعـــي أن تكـــون صـــياغ: مقدمـــة الـــسؤال: جـــزأين

وقـــد تمـــت : االســـتجابات. العبـــارات الغامـــضة حتـــى ال يحـــدث لـــبس فـــي فهـــم المطلـــوب  

 :صياغتها وفقاً لما يلي

 .أن تصاغ بلغة واضحة بحيث ال تحتاج إلى أكثر من تفسير واحد  .أ 

 .أن يكون في السؤال إجابة واحدة فقط صحيحة  .ب 

طول، بحيـث ال يكـون أحـد البـدائل أطـول            أن تكون جميع البدائل متشابهه في ال        .ج 

 .أو أقصر من البدائل األخرى

أن تكــون جميــع البــدائل متــشابهة فــي البنــاء النحــوي لــئال تعطــي إيحــاء باإلجابــة     .د 

 ).٢٠٠٧عالم، (الصحيحة 

بعد ذلك تم إعداد تعليمات االختبار بلغـة واضـحة سـهلة مناسـبة للمتعلمـات، وذلـك                  

 :ما يليك) ٢٠٠١(بمراعاة ما ذكر كاظم 

 .وضوح التعليمات  .أ 

 .كتابة التعليمات في مقدمة االختبار  .ب 

 .كتابة التعليمات بجمل قصيرة ومحددة في الصفحة األولى من األسئلة  .ج 

تم تحديد درجة واحدة لكل إجابة صحيحة لكل مفردة من : طريقة تصحيح االختبار

لالختبـار إلـى ارتفـاع      حيـث تـشير الدرجـة العاليـة         . مفردات االختبار، وصفر لإلجابة الخاطئة    

 أمـا الدرجـة   الطالبات المفاهيم المضمنة في محتوى مقرر القيـاس والتقـويم التربـوي،         فهم  
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المنخفــضة فتــشير إلــى انخفاضــها، وأقــصى درجــة يمكــن أن تحــصل عليهــا الطالبــة فــي           

 .فهي أقل درجة يمكن أن تحصل عليها) الصفر(درجة، أما ) ٣٠(االختبار هي 

ــا   وقـــد تـــم تطبيـــق االخت  ــتطالعية قوامهـ ــار علـــى عينـــة اسـ يدرســـن فـــي ) طالبـــة٤٠(بـ

 :المستوى السابع بجامعة اإلمام، واتبعت الخطوات اآلتية؛ لتقنين االختبار التحصيلي

 نـوع  مـن  سـؤال   حـسب معامـل الـسهولة لكـل    :الـسهولة والـصعوبة   معـامالت : أوالً

ر تخمـين  عـن طريـق حـساب معـامالت الـسهولة المـصححة علـى إثـ         متعـدد  مـن  االختيـار 

وبعد إتمام المعالجة اإلحـصائية وجـدت الباحثـة أن          . جواب كل سؤال من أسئلة االختبار     

 ). م٢٠١١عالم، (٠٫٣٨= معامل سهولة االختبار كله 

 : اآلتية الخطوات باتباع السؤال تمييز معامل يستخرج :التمييز معامالت: ثانيًا

 . تنازليّاً ترتيباً الكلية الطالب درجات  ترتيب -

الـدنيا   والفئـة  الـدرجات،  أعلـى  ، وهـم الحاصـلون علـى   )%٢٧( العليـا  الفئـة  تحديـد  - 

 .الدرجات أدنى على الحاصلون وهم) %٢٧(

نــسبة اإلجابــات   -نــسبة اإلجابــات الــصحيحة فــي الفئــة العليــا      (=التمييــز معامــل

جابــات   عــدد اإل-عــدد اإلجابــات الــصحيحة فــي الفئــة العليــا  ) = (الــصحيحة فــي الفئــة الــدنيا 

؛ ألن عـدد  ١١= يمثلـه هنـا العـدد    .  الفئتـين  إحـدى  فـي  الطلبـة  عـدد ÷ ) الصحيحة في الفئة الدنيا

 (1.00)إلـى  (0.20)إذا امتد مـن   التمييز معامل ، ويقبل٤٠=الطالبات في العينة االستطالعية 

(Wiersma,1990). 

ر التحـصيلي   يوضح معامالت تمييز ومعـامالت سـهولة أسـئلة االختبـا          ) ١(والجدول رقم   

 . المصححة من أثر التخمين
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 معامالت تمييز ومعامالت سهولة )١(جدول 

 أسئلة االختبار التحصيلي المصححة من أثر التخمين

رقم 
 السؤال

عدد 
اإلجابات 
 الصواب

معامل 
 السهولة
المصحح 

من أثر 
 التخمين

معامل 
 التمييز

رقم 
 السؤال

عدد 
اإلجابات 
 الصواب

معامل 
 السهولة
المصحح 

ن أثر م
 التخمين

معامل 
 التمييز

٠٫٢٧ ٠٫١٠ ١٣ ١٦ ٠٫٢٧ ٠٫٣٠ ٢٣ ١ 
٠٫٥٥ ٠٫١٣ ١٤ ١٧ ٠٫٧٣ ٠٫١٧ ١٥ ٢ 
٠٫٥٥ ٠٫١٣ ١٤ ١٨ ٠٫٣٦ ٠٫٢٧ ١٨ ٣ 
٠٫٧٣ ٠٫١٠ ١٣ ١٩ ٠٫٦٤ ٠٫١٠ ١٣ ٤ 
٠٫٦٤ ٠٫١٣ ١٤ ٢٠ ٠٫٢٧ ٠٫١٠ ١٣ ٥ 
٠٫٦٤ ٠٫١٣ ١٤ ٢١ ٠٫٤٥ ٠٫٢٧ ١٨ ٦ 
٠٫٦٤ ٠٫١٣ ١٤ ٢٢ ٠٫٥٥ ٠٫٠٣ ١١ ٧ 
٠٫٣٦ ٠٫١٣ ١٤ ٢٣ ٠٫٢٧ ٠٫٠٣ ١١ ٨ 
٠٫٧٣ ٠٫٣٠ ١٩ ٢٤ ٠٫٤٥ ٠٫١٣ ١٤ ٩ 
٠٫٧٣ ٠٫١٣ ١٤ ٢٥ ٠٫٢٧ ٠٫٣٣ ٢٠ ١٠ 
٠٫٥٥ ٠٫١٣ ١٤ ٢٦ ٠٫٧٣ ٠٫١٠ ١٣ ١١ 
٠٫٦٤ ٠٫٣٧ ٢١ ٢٧ ٠٫٦٤ ٠٫١٣ ١٤ ١٢ 
٠٫٦٤ ٠٫١٣ ١٤ ٢٨ ٠٫٧٣ ٠٫١٣ ١٤ ١٣ 
٠٫٦٤ ٠٫١٣ ١٤ ٢٩ ٠٫٥٥ ٠٫١٣ ١٤ ١٤ 
٠٫٧٣ ٠٫٣٧ ٢١ ٣٠ ٠٫٢٧ ٠٫١٣ ١٤ ١٥ 

 ٠٫٣٨    =معامل سهولة االختبار ككل   

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

إن معامالت سهولة أسئلة االختبار التحصيلي المصححة على إثر التخمين مقبولة؛            •

 .وأن جميعها ليست شديدة السهولة، أو شديدة الصعوبة

مـا  ، وهـو معامـل سـهولة مقبـول؛ م       )٠٫٣٨(إن معامل سـهولة االختبـار كلـه يـساوى            •

 .يدل على أن االختبار كله مقبول من حيث سهولته الكلية

) ٠٫٢٠(إن معامالت تمييز أسئلة االختبار التحـصيلي مقبولـة؛ وأن جميعهـا تمتـد مـن               •

 .، وهو المدى المقبول لمعامل التمييز)١(إلى 

 :حسب ثبات االختبار التحصيلي بطريقتين هما: ثبات االختبار التحصيلي: ثالثًا
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يحـسب عبـر    : ٢٠Kuder-Richardson 20 (KR20)ريتـشاردسون  -كـودر طريقـة  ) ١(

هذه الطريقة معامل الثبات الكلي ألداة القيـاس، وتفتـرض هـذه الطريقـة تـساوي مفـردات                  

ــستخدم      االختبــار أو المقيــاس مــن حيــث طريقــة االســتجابة وطريقــة تقــدير الــدرجات، وتُ

، ويحسب معامـل الثبـات   )١(أو ) اًصفر(عندما تكون درجات مفردات أو أسئلة أداة القياس         

 : بهذه الطريقة باستخدام المعادلة اآلتية

 

 

 .االختبارمعامل ثبات   =  ١١ر

   .عدد أسئلة االختبار=  ن  

 . تباين الدرجات الكلية لالختبار=  ك  ٢ع

 ). م٢٠١١حسن، (مجموع تباينات أسئلة االختبار =  ف  ٢مج ع

ــد أن ثبــات االختبــار الت    ٢٠ريتــشاردسون-حــصيلي باســتخدام طريقــة كــودر  وقــد وُجِ

 .، وهو معامل ثبات مرتفع؛ مما يدل على الثبات الكلي لالختبار)٠٫٨٧٤(يساوي 

تتمثــــل هــــذه  :Spearman-Brownبــــراون /طريقــــة التجزئــــة النــــصفية لــــسبيرمان) ٢(

ــى نــصفين متكــافئين،          ــه إل ــار أو المقيــاس مــرة واحــدة، ثــم تجزئت الطريقــة بتطبيــق االختب

حــسب معامــل االرتبــاط بــين درجــات هــذين النــصفين، ثــم يتنبــأ بعــد ذلــك بمعامــل ثبــات وي

. االختبار إذا عُرف معامل ثبـات نـصفه أو أي جــزء منـه بـشرط أن تكـون األجـزاء متكافئـة                  

وتوجــد عــدة معــادالت لحــساب معامــل الثبــات بطريقــة التجزئــة النــصفية، ومــن أشــهرها      

ا توجــد عــدة طــرق لتقــسيم أداة القيــاس إلــى      كمــ. بــراون، وجوتمــان /معادلــة ســبيرمان 

نصفين متكافئين، ومن أشهرها تكـون النـصف األول مـن األسـئلة الفرديـة والنـصف الثـاني                 

 لحــساب معامــل الثبــات بطريقــة بــراون/ســبيرمان معادلــةوتكــون . مــن األســئلة الزوجيــة

  :التجزئة النصفية في الصورة اآلتية

ن
١ -ن  =  ١١ر

 ف٢ مج ع-ك  ٢   ع

ك٢ع



 

 
٩٠ 

 الجانبين المعرفي والمهاري فاعلية استخدام أساليب التقويم البديل في تنمية
وإكساب مهارات التعلم المنظم ذاتيّاً وتحسين التفكير التأملي لدى طالبات اللغة 

 اإلسالمية  اإلنجليزية في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 تهاني بنت عبد الرحمن بن علي المزيني.  د
 

 

 .معامل ثبات االختبار =  ١١ر

 ). م٢٠١١حسن، (الزوجي  والفردي ينمعامل االرتباط بين درجات النصف=   ر

وقـــــد وُجِـــــد أن ثبـــــات االختبـــــار التحـــــصيلي باســـــتخدام طريقـــــة التجزئـــــة النـــــصفية   

، وهــو معامــل ثبــات مرتفــع أيــضًا؛ ممــا يــدل علــى الثبــات  )٠٫٨٤٦(بــراون يــساوي /لــسبيرمان

 .الكلي لالختبار

ــا ــار التحـــصيلي : رابعًـ ــار   :صـــدق االختبـ  حـــسب صـــدق األســـئلة والـــصدق الكلـــي لالختبـ

 : التحصيلي كما يلي

فقـرة مـن نـوع    ) ٣٠(صممت صورة االختبار المبدئية وتـضمنت     : صدق المحكمين  •

االختيــار مــن متعــدد، وكــان عــدد بــدائل اإلجابــة أربعــة بــدائل، وتــم عــرض صــورة االختبــار      

د مـــن صـــدق االختبـــار المبدئيـــة علـــى عـــدد األســـاتذة المتخصـــصين فـــي هـــذا المجـــال للتأكـــ

 :كما يلي) ٢٠٠٢(ومالءمته حسب ما ورد في عبيدات وآخرون 

 .وضوح تعليمات االختبار .١

 .ارتباط األسئلة والعبارات بهدف االختبار .٢

 .سالمة الصياغة اللغوية لألسئلة والعبارات .٣

وأجمــع المحكمــون علــى مناســبة معظــم عبــارات االختبــار ووضــوحها، وتــم تعــديل     

 . االختبار بناءً على آراء المحكمينبعض العبارات في

وذلـك بحـساب معامـل االرتبـاط بـين درجـات العينـة االســتطالعية        : صـدق األسـئلة   •

عنـد حـذف درجـة الـسؤال مـن الدرجـة            (لكل سؤال وبين الدرجـة الكليـة لالختبـار          

، وجميعهـا دالـة   ٠٫٧٨ - ٠٫٣٠، فتراوحت معامالت االرتباط مـا بـين       )الكلية لالختبار 

 .، مما يدل على صدق أسئلة االختبار٠٫٠٥ ≤ عند مستوى  إحصائيًّا

وذلـك بحـساب الجـذر التربيعـي لمعامـل الثبـات النـاتج عـن               : حساب الـصدق الـذاتي     •

 ).٠٫٩٣٤(؛ فوُجد أنه يساوي ٢٠طريقة كودر ريتشاردسون

ر٢
   =١١ر ر + ١
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تأكدت الباحثة بعـد رجوعهـا إلـى اإلجـراءات الـسابقة مـن ثبـات االختبـار التحـصيلي            و

 . يته لقياس التحصيل الدراسي لدى عينة الدراسةوصدقه وصالح

 سلم تقدير مهارات التقويم البديل -٢

ــات فــي مهــارات          ــيم أداء الطالب ــى تقي ــديل إل يهــدف ســلم تقــدير مهــارات التقــويم الب

مهارة التقديم، ومهـارة  : التقويم البديل، حيث يتضمن هذا السلم تقدير ست مهارات هي     

العملي، ومهارة تـصميم االختبـارات التحـصيلية، ومهـارة         العرض التوضيحي، ومهارة األداء     

 .المالحظة، ومهارة مراجعة الذات

تم االعتماد في تحديد محتـوى سـلم التقـدير علـى قائمـة              : تحديد محتوى سلم التقدير   

مهارة التقديم، ومهارة العرض التوضيحي، ومهارة األداء العملـي،    (مهارات التقويم البديل    

، وذلـك   )بارات التحصيلية، ومهارة المالحظة، ومهارة مراجعة الذات      ومهارة تصميم االخت  

، )م٢٠١٢البـشير وبـرهم،     (بعد اإلطالع على الدراسات السابقة التي تناولت التقـويم البـديل            

ــو شــعيرة وآخــرين،   (و ــة، (، و)م٢٠١٠أب ــة، (، و)م٢٠١٠البالون ــد الكــريم،  (، و)م٢٠١١الطراون عب

، )م٢٠٠٦لطــــف اهللا، (، و)م٢٠١١عــــالم، (، و)م٢٠٠٩م، عــــال(، و)م٢٠١٠العبــــسي، (، و)م٢٠٠٠

  .(Lombardi, 2008) ,(Palm, 2008) ,(Mueller, 2012) )م٢٠٠٩المزروع، (و

 صياغة مفردات سلم التقدير هي كما ورد فـي     خطوات: صياغة مفردات سلم التقدير   

 )٢٠٠٨عرفان، (

 . األمثل لهذه المهارةءاألداات ؤشرتحديد م: أوالً

ــاً حكمــين بحيــث يــصنف   اء علــى آراء المنــت حــسب أهميتهــا ب ؤشــرا ترتيــب الم:ثاني

 :األداء إلى ستة مستويات

 المهـارة   حـصل ت وهنـا     المطلوبـة،   الخمـسة  مؤشرات ال  بجميع داءاأليتصف فيه   : متازم

 . الخمسةءاألدا مؤشرات من مؤشر درجات بمعدل درجة لكل خمسعلى 

  المهــارةحـصل ت و مــن مواصـفات األداء تصـفا بــأي مـن األربـع     األداءصفيتـ : جيـد جـداً  

 .درجاتأربع على 
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 ثـالث  على المهارةحصل تو المطلوبة، ءاألدا  بأي ثالثه من مؤشراتتصف األداء ي: جيد

 . الخمسةءاألدا مؤشرات من مؤشردرجات بمعدل درجة لكل 

 علـى   المهـارة حـصل   ت و بأي اثنـين مـن مؤشـرات األداء المطلوبـة،           األداء تصفي: قبولم

 . الخمسةءاألدا مؤشرات من مؤشرن بمعدل درجة لكل يدرجت

  من مؤشرات األداء المطلوبة، وتحـصل فقطمؤشر واحدة يتصف فيه األداء ب   :ضعيف

 . الخمسةءاألدا مؤشرات من مؤشر على درجة واحدة بمعدل درجة لكل المهارة

 :ويتكون المقياس من ست مهارات أساسية هي

 .مهارات فرعيةوتتكون من عشر : مهارات التقديم .١

 .وتتكون من خمس مهارات فرعية: مهارات العرض التوضيحي .٢

 .وتتكون من عشر مهارات فرعية: مهارات األداء العملي .٣

 .وتتكون من حمس مهارات فرعية: مهارات تصميم االختبارات التحصيلية .٤

 .وتتكون من خمس مهارات فرعية: مهارات المالحظة .٥

ر مهــارات فرعيــة، بحيــث تحــسب  وتتكــون مــن عــش : مهــارات مراجعــة الــذات  .٦

خمــس درجــات لكــل مهــارة أساســية تــوزّع بالتــساوي علــى المهــارات الفرعيــة المكونــة   

 .لكل مهارة رئيسة

قامت الباحثة بعرض سلم التقدير في صـورته األوليـة علـى            : صدق وثبات سلم التقدير   

هـارات  عدد من المحكمـين فـي التربيـة للتأكـد مـن مـدى مالءمـة عبـارات الـسلم لقيـاس م                      

كما طبق المقياس على أفراد     . التقويم البديل، ومدى وضوح العبارات وسالمتها وصياغتها      

العينــة االســتطالعية المكونــة مــن أربعــين طالبــة يدرســن فــي المــستوى الــسابع بجامعــة     

 :وتم حساب الصدق والثبات على النحو التالياإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

لم عــن طريــق حــساب معامــل االرتبــاط بــين درجــة    حــسب صــدق عبــارات الــس : أوال

تقدير كـل مهـارة وبـين الدرجـة الكليـة للـسلم فـي حـال حـذف درجـة تقـدير المهـارة مـن                           
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الدرجــة الكليــة للــسلم باعتبــار أن بقيــة تقــديرات مهــارات الــسلم محــك لتقــدير المهــارة؛  

 :فكانت النتائج على النحو اآلتي

ية في حالة غياب المهارة الفرعية أقل من        إن معامل ألفا كرونباخ لكل مهارة فرع       •

أو يساوي معامل ألفا كرونباخ العـام للمهـارة األساسـية التـي تنتمـي إليهـا فـي حالـة                     

 ال يـؤدي إلـى انخفـاض        مهـارة رئيـسة   أن تدخل المهارات الفرعية لكل      : وجودها، أي 

 .معامل ثبات المهارة الرئيسة التي تنتمي إليها

درجــات المهــارة الفرعيــة وبــين الــدرجات الكليــة للــسلم إن معــامالت االرتبــاط بــين  •

، وجميعهــا دالــة   ٠٫٧٧٨ -٠٫٣٢٠الــذي تنتمــي إليــه المهــارة الفرعيــة تراوحــت، بــين       

ــستوى   ــد مـ ــصائيًّا عنـ ــع     ،٠٫٠٥ ≤إحـ ــات جميـ ــداخلي، وثبـ ــساق الـ ــى االتـ ــدل علـ ــا يـ  ممـ

 . التقويم مهارات تقدير سلمالمهارات الفرعية ل

درجـات المهـارة الفرعيـة وبـين الـدرجات الكليـة للمهـارة              إن معامالت االرتباط بين      •

المهـارة الفرعيـة    فـي حالـة حـذف درجـة         (الرئيسة التي تنتمي إليها المهارة الفرعيـة        

 تراوحت، بين   )لمهارة الرئيسة التي تنتمي إليها المهارة الفرعية      من الدرجة الكلية ل   

 ممــا يــدل علــى صــدق ،٠٫٠٥ ≤، وجميعهــا دالــة إحــصائيًّا عنــد مــستوى ٠٫٦٧٥ -٠٫٣٠٠

 . التقويم مهارات تقدير سلمجميع المهارات الفرعية ل

حسب ثبات تقديرات سلم مهارات التقويم البديل عن طريـق حـساب معامـل              : ثانياً

، وفــي كــل مــرة تحــذف فيهــا درجــات أحــد التقــديرات مــن  Alpha-cronbachألفــا كرونبــاخ 

ن جميـع التقـديرات ثابتـة، حيـث         الدرجة الكليـة للـسلم، وأسـفرت تلـك الخطـوة عـن كـو              

وُجـد أن معامــل ألفــا كرونبــاخ لكــل تقــدير أقـل مــن أو يــساوي معامــل ألفــا كرونبــاخ العــام   

 .للسلم

-Spearman بـراون    -كما حسب معامل الثبات بطريقة التجزئـة النـصفية لـسبيرمان            

Brown     وفـي كـل مـرة تحـذف      )بعدد تقديرات مهـارات الـسلم     ( لتقديرات مهارات السلم ،

فيها درجات أحد التقديرات من الدرجة الكلية للسلم، وأسفرت تلك الخطـوة عـن كـون     
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جميــع التقــديرات ثابتــة، حيــث وُجــد أن معامــل ســبيرمان لكــل تقــدير أقــل مــن أو يــساوي    

 .معامل سبيرمان العام للسلم

األولـــى عـــن طريـــق معامـــل ألفـــا : وكـــذلك حـــسب الثبـــات الكلـــي للـــسلم بطـــريقتين

 بـراون   -ة عن طريـق معامـل الثبـات بطريقـة التجزئـة النـصفية لـسبيرمان                 كرونباخ، والثاني 

Spearman-Brown           فوُجد أن معامالت الثبات الكلي للسلم بالطريقتين مرتفعة؛ مما يـدل ،

يوضــح معــامالت صــدق وثبــات ســلم تقــدير   ) ٢(والجــدول رقــم . علــى الثبــات الكلــي للــسلم 

 :مهارات التقويم

 تقدير سلمق المهارات الرئيسية والثبات الكلي لمعامالت ثبات وصد )٢(جدول 

 )٤٠= ن  ( البديلالتقويم مهارات
 معامل الثبات

 المهارات الرئيسية م
معامل االرتباط بالدرجة 

الكلية لسلم تقدير 
 مهارات التقويم

معامل ألفا 
 لـ كرونباخ

معامل الثبات بطريقة 
التجزئة النصفية لـ 

  براون-سبيرمان
 ٠٫٧٤٨ ٠٫٨٠٠  @@٠٫٩٤ لتقديممهارات ا ١
 ٠٫٦٣٢ ٠٫٦٧٢ @@٠٫٧٥ مهارات العرض التوضيحي ٢
 ٠٫٨٣٩ ٠٫٧٨٦ @@٠٫٩٢ مهارات األداء العملي ٣

مهارات تصميم االختبارات  ٤
 ٠٫٦١٢ ٠٫٦٨٤ @@٠٫٨٣ التحصيلية

 ٠٫٦٢٦ ٠٫٦٦٩ @@٠٫٧٤ مهارات المالحظة ٥
 ٠٫٨٣٩ ٠٫٧٨٦ @@٠٫٩٢ مهارات مراجعة الذات ٦

قدير مهارات التقويم سلم ت
 ٠٫٩٣٧ ٠٫٩٣١ - البديل ككل

 )٠٫٠١(دال إحصائيًا عند مستوى @@ 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

وبـين الـدرجات الكليـة لـسلم         إن معامالت االرتباط بين درجات المهارات الرئيسة       •

؛ ممــا يــدل علــى  ٠٫٠١تقــدير مهــارات التقــويم، جميعهــا دالــة إحــصائيًا عنــد مــستوى   

 . التقويم مهارات تقدير سلمجميع المهارات الرئيسة لصدق 
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ــاخ، وطريقـــة التجزئـــة النـــصفية     • ــا كرونبـ إن معـــامالت الثبـــات بطريقتـــي معامـــل ألفـ

ــراون مرتفعــة؛ ممــا يــدل علــى الثبــات الكلــي لــ     -لــسبيرمان  مهــارات تقــدير سلم ب

 . البديل وثبات مهاراته الرئيسةالتقويم

األداء المــراد تقييمــه فــي مــستويات متتابعــة، تــم وصــف : طريقــة تقيــيم ســلم التقــدير

بحيــث تحتــوي بطاقــة ســلم التقــدير علــى العنــاوين األساســية للمهــارة المــراد قياســها،           

وتحتوي البطاقة علـى سـتة مـستويات كـل مـستوى تـم توصـيف األداء فيـه بـشكل دقيـق                

مــن خــالل خمــس صــفات، وتعــد هــذه المــستويات متدرجــة فكلمــا قلَّــت مواصــفات األداء     

 .الجيد قلت الدرجة حيث تبدأ الدرجة من خمس درجات إلى صفر

 مقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيّاً -٣

يهــدف هــذا المقيــاس إلــى تقــدير مهــارات الــتعلم المــنظم ذاتيّــاً لــدى الطالبــات قبــل            

ويحتوي المقياس على تعليمـات للمقيـاس تليـه عبـارات     استخدام أساليب التقويم البديل    

 . عبارة) ٤٣(يتضمن المقياس المقياس، حيث 

ــاد المقيـــاس  ــد أبعـ ــاد    : تحديـ ــد أبعـ ــتعانة بـــبعض الدراســـات الـــسابقة لتحديـ تـــم االسـ

؛ عبــد الحميــد، ٢٠٠٩؛ الــسليم، ٢٠٠٦م؛ رشــوان، ٢٠١٠الجــراح، ( :المقيــاس ومحتــواه وهــي 

ــال، ٢٠١١ ــل، ٢٠٠٦؛ فرغـــل ومنـ  ;Shannon, 2008; Zimmerman, 2002; ؛ ٢٠٠٤؛ كامـ

Zimmerman, 1998.(  

 : وأسفر عن ذلك تحديد المقياس باألبعاد التالية

 . عبارات) ٩(ويتكون هذا البُعد من : التفكير والتخطيط: البُعد األول

 .عبارة) ١١(ويتكون هذا البُعد من : األداء: البُعد الثاني

 .عبارة) ١٢(ويتكون هذا البُعد من : الضبط والتنظيم: البُعد الثالث

 .عبارة) ١١(ويتكون هذا البُعد من : ييم الذاتيالتق: البُعد الرابع

 :تم صياغة عبارات المقياس مع مراعاة: صياغة عبارات المقياس

 .استخدام عبارات واضحة وقصيرة وخالية من الغموض .١
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 .وضع تعليمات توضح كيفية اإلجابة على المقياس .٢

 .عرض الصورة األولية من المقياس على المحكمين .٣

 .عبارات المقياس تدرجاً خماسياً وفقاً لطريقة ليكرتووضعت االستجابة على 

تمــت صــياغة تعليمــات المقيــاس بحيــث تــضمنت تعريفــاً  : صــياغة تعليمــات المقيــاس

بالمقياس وتوضيح الهـدف منـه، كمـا زود المقيـاس بمثـال توضـيحي يوضـح طريقـة اإلجابـة                     

 .جابةعلى عبارات المقياس، وقد تم التنبيه إلى ضرورة تحري الصدق عند اإل

وقد طبق المقياس على عينة استطالعية، وحسب ثبـات هـذا المقيـاس وصـدقه علـى                 

 :النحو اآلتي

 . ثبات مقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيًّا: أوالً

 :حسب ثبات عبارات مقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيّاً بطريقتين هما) ١(

بعـدد  (فرعـي علـى حـدة      كل بُعـد  لAlpha-Cronbachحساب معامل ألفا كرونباخ  ) أ(

، وفي كل مـرة تحـذف فيهـا درجـات إحـدى العبـارات مـن الدرجـة               )عبارات كل بُعد  فرعي    

الكليــة للبُعــد الفرعــي الــذي تنتمــي إليــه العبــارة، وأســفرت تلــك الخطــوة عــن كــون جميــع   

العبارات ثابتة، حيث وُجد أن معامـل ألفـا كرونبـاخ لكـل بُعـد فـي حالـة غيـاب العبـارة أقـل            

يساوي معامـل ألفـا كرونبـاخ العـام للبُعـد الفرعـي الـذي تنتمـي إليـه العبـارة فـي حالـة                   من أو   

فرعــي ال يــؤدي إلــى انخفــاض معامــل ثبــات البُعــد  كــل بُعــد أن تــدخل عبــارات : وجودهــا، أي

 .الفرعي الذي تنتمي إليه

حــساب معــامالت االرتبــاط بــين درجــات العبــارة وبــين الــدرجات الكليــة للبُعــد          ) ب(

الذي تنتمي إليه العبارة؛ فوُجِد أن جميع معـامالت االرتبـاط دالـة إحـصائيًا، ممـا يـدل                   الفرعي  

. مهـــارات الـــتعلم المـــنظم ذاتيّـــاًعلـــى االتـــساق الـــداخلي، وثبـــات جميـــع عبـــارات مقيـــاس 

يوضــح معــامالت ثبــات عبــارات مقيــاس مهــارات الــتعلم المــنظم ذاتيــا    ) ٣(والجــدول رقــم 

 .بالطريقتين السابقتين



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٩٧

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

ساب ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي لمقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيّاً           ح) ٢(

 :على النحو اآلتي

حــسب ثبــات األبعــاد الفرعيــة والثبــات الكلــي لمقيــاس مهــارات الــتعلم المــنظم ذاتيّــاً  

األولى عن طريـق معامـل ألفـا كرونبـاخ، والثانيـة عـن طريـق معامـل الثبـات                : بطريقتين هما 

؛ فوُجـد أن معـامالت ثبـات        Spearman-Brown براون   -جزئة النصفية لسبيرمان  بطريقة الت 

األبعاد الفرعية والثبات الكلي للمقيـاس بـالطريقتين مرتفعـة؛ ممـا يـدل علـى الثبـات الكلـي                    

 :اآلتي) ٣(للمقياس، وثبات أبعاده  الفرعية، كما بالجدول رقم 

 معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات )٣(جدول 

 )٦٧= ن (لمقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيا كلي ال
 معامل الثبات

عدد  األبعاد الفرعية م
معامل ألفا لـ  العبارات

 كرونباخ
معامل الثبات بطريقة التجزئة 

  براون-النصفية لـ سبيرمان
 ٠٫٨٤٢ ٠٫٧٠٦ ٩ التفكير والتخطيط ١
 ٠٫٧٦٩ ٠٫٧٣٢ ١١ األداء ٢
 ٠٫٨٩٢ ٠٫٨٤٤ ١٢ الضبط والتنظيم ٣
 ٠٫٧٦١ ٠٫٦٩٥ ١١ التقييم الذاتي ٤

 ٠٫٨٨٣ ٠٫٨٩٠ ٤٣ المقياس ككل

  .  صدق مقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيّاً: ثانيًا

وتـم عـرض صـورة    ) ٥٠(صممت صورة المقياس المبدئية وتضمنت     : صدق المحكمين 

للتأكـد  المقياس المبدئية على عدد من المحكمين مـن األسـاتذة المتخصـصين فـي التربيـة                 

مـــن صـــدق المقيـــاس وذلـــك عـــن طريـــق رصـــد بنـــود تقـــيس مـــدى انتمـــاء العبـــارات ألبعـــاد   

المقيـاس، وفـي ضـوء مرئيـات المحكمـين تـم تعـديل عبـارات المقيـاس بحيـث أصـبح عــدد            

 ). ٤٣(عباراته 

ــاً عــن      : صــدق العبــارات  حــسب صــدق عبــارات مقيــاس مهــارات الــتعلم المــنظم ذاتيّ

ن درجة العبارة وبين الدرجـة الكليـة للبُعـد الفرعـي الـذي          طريق حساب معامل االرتباط بي    

تنتمــي إليــه العبــارة فــي حالــة حــذف درجــة العبــارة مــن الدرجــة الكليــة للبُعــد الفرعــي الــذي   
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والجدول رقـم   . تنتمي إليه تلك العبارة باعتبار أن بقية عبارات البُعد الفرعي محك للعبارة           

 :ات التعلم المنظم ذاتيايوضح معامالت صدق عبارات مقياس مهار) ٤(

 معامالت ثبات وصدق عبارات )٤(جدول 

 )٦٧= ن (مقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيا  
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 معامل االرتباط بالبُعد  في حالة وجود درجة العبارة ضمن الدرجة الكلية للبُعد ) ١(

 )٠٫٠١(دال إحصائيًا عند مستوى )    @@ ٠٫٠٥(دال إحصائيًا عند مستوى @ 

 : السابق ما يلييتضح من الجدول

كرونباخ لكل بُعد فرعي في حالة حذف كل عبارة مـن عباراتـه أقـل               إن معامل ألفا     

 فـي   من أو يساوي معامل ألفا كرونبـاخ العـام للبُعـد الفرعـي الـذي تنتمـي إليـه العبـارة                    

أن تدخل العبارة ال يؤدي إلى انخفاض معامـل ثبـات           : حالة وجود جميع العبارات، أي    

 . لذي تنتمي إليه، وأن استبعادها يؤدي إلى انخفاض هذا المعاملالبُعد الفرعي ا

إن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات وبين الدرجة الكليـة               

فــي حالــة وجــود درجــة العبــارة فــي الدرجــة   (للبُعــد الفرعــي الــذي تنتمــي إليــه العبــارة   
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؛ مما يـدل علـى      )٠٫٠١(ئيًا عند مستوى    دالة إحصا ) الكلية للبُعد الفرعي الذي تنتمي إليه     

 .مقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيّاًاالتساق الداخلي، وثبات جميع عبارات 

إن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات وبين الدرجة الكليـة               

فــي حالــة حــذف درجــة العبــارة مــن الدرجــة   (للبُعــد الفرعــي الــذي تنتمــي إليــه العبــارة  

؛ مما يـدل علـى      )٠٫٠١(دالة إحصائيًا عند مستوى     ) كلية للبُعد الفرعي الذي تنتمي إليه     ال

 .مقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيّاًصدق جميع عبارات 

 مقياس التفكير التأملي  -٤

يهــدف هــذا المقيــاس إلــى تقــدير مــستوى التفكيــر التــأملي قبــل اســتخدام أســاليب          

وقـــد . ت جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية التقـــويم البـــديل وبعـــده لـــدى طالبـــا 

سـؤاالً،  ) ٣٠(استخدمت الباحثة مقياس أيزنك وولسون للتفكير التأملي الـذي يتكـون مـن              

مـن هـذه األسـئلة      ) ٢٠(، و )ال(أو  ) نعـم : (ويجاب عن كل سؤال بإحدى االستجاتين اآلتيتـين       

ــاً للتفكيــر التــأملي، وتمــنح االســتجابة      ـــ تمثــل اتجاهــا إيجابيّ درجــة واحــدة، وتمــنح  ) نعــم(ب

مـن هـذه األسـئلة اتجاهـاً سـلبيّاً للتفكيـر التـأملي،             ) ١٠(درجـة صـفر، وتمثـل       ) ال(االستجابة بــ    

وبهـذا  . درجـة صـفر  ) نعم(درجة واحدة في حين تمنح االستجابة بـ  ) ال(وتمنح االستجابة بـ    

 .درجة) ٣٠-صفر( المقياس مجموع درجات يكون

 : العينة االستطالعية، وحسب ثباته وصدقه كما يليوقد طبق المقياس على 

 : حساب ثبات مقياس التفكير التأملي: أوالً

وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجات العينة  : ثبات أسئلة المقياس   •

االســـتطالعية لكـــل ســـؤال وبـــين الدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس؛ فتراوحـــت معـــامالت 

، مما يدل ٠٫٠٥ ≤عها دالة إحصائيًا عند مستوى   ، وجمي ٠٫٨٤ - ٠٫٣٣االرتباط ما بين    

 .على االتساق الداخلي، وثبات أسئلة المقياس

 :أمّا الثبات الكلي لمقياس التفكير التأملي فقد حسب بطريقتين هما
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حيــث وُجِــد أن ثبــات مقيــاس التفكيــر التــأملي      : ٢٠ريتــشاردسون  -طريقــة كــودر  •

معامـل ثبـات مرتفـع؛ ممـا يـدل علـى            ، وهـو    )٠٫٨٩٠(باستخدام هذه الطريقة يساوي     

 .الثبات الكلي للمقياس

ــراون/طريقــة التجزئــة النــصفية لــسبيرمان   • ــد أن ثبــات مقيــاس التفكيــر    : ب وقــد وُجِ

، وهــو معامــل ثبــات مرتفــع أيــضًا؛ )٠٫٨٦٢(التــأملي باســتخدام هــذه الطريقــة يــساوي 

 .مما يدل على الثبات الكلي للمقياس

اس والــصدق الكلــي لمقيــاس التفكيــر التــأملي كمــا  حــساب صــدق أســئلة المقيــ: ثانيــاً

 : يلي

وذلــك عــن طريــق حــساب معامــل االرتبــاط بــين درجــات     : صــدق أســئلة المقيــاس  •

عنـد حـذف درجـة    (العينة االستطالعية لكل سؤال وبين الدرجـة الكليـة للمقيـاس      

 - ٠٫٣١؛ فتراوحـت معـامالت االرتبـاط مـا بـين            )السؤال من الدرجة الكليـة للمقيـاس      

، ممــا يــدل علــى صــدق أســئلة     ٠٫٠٥ ≤، وجميعهــا دالــة إحــصائيًا عنــد مــستوى      ٠٫٨١

 .المقياس

وذلــك عــن طريــق حــساب الجــذر التربيعــي لمعامــل الثبــات  : حــساب الــصدق الــذاتي •

 ).٠٫٩٤٣(؛ فوُجد أنه يساوي ٢٠الناتج عن طريقة كودر ريتشاردسون

مقيــاس التفكيــر  وتأكــدت الباحثــة بعــد رجوعهــا إلــى اإلجــراءات الــسابقة مــن ثبــات   

ــأملي ــأملي  وصــدقه وصــالحيته لقيــاس   الت ــات اللغــة اإلنجليزيــة    التفكيــر الت ــدى طالب  ل

 . بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

االختبــار التحــصيلي، وســلم تقــدير مهــارات التقــويم  (بعــد ذلــك طبقــت أدوات البحــث  

قبليّـاً فـي بدايـة      ) ر التـأملي  البديل، ومقياس مهـارات الـتعلم المـنظم ذاتيّـاً، ومقيـاس التفكيـ             

الفصل الدراسي األول، ثم اسـتخدمت الباحثـة أسـاليب التقـويم البـديل التـي اختيـرت عبـر                    

أســبوعاً ) ١٢(مقــرر القيــاس والتقــويم التربــوي، وقــد اســتغرق ذلــك فــصالً دراســيّاً كــامالً          

الباحثـة  وبعد االنتهـاء مـن تـدريس المقـرر طبقـت            . أسبوعيّاً) ساعتين(بمعدل محاضرتين   
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االختبار التحصيلي، وسلم تقدير مهارات التقويم البديل، ومقياس مهـارات       (أدوات البحث   

بعــديّاً، وذلــك فــي نهايــة الفــصل الدراســي ) الــتعلم المــنظم ذاتيّــاً، ومقيــاس التفكيــر التــأملي

 .األول

 نتائج البحث
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 تنميــة الجانــب المعرفــي لــدى طالبــات اللغــة      مــا فاعليــة أســاليب التقــويم البــديل فــي     

 اإلنجليزية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟

ال يوجـد فـرق ذو داللـة إحـصائية     "ينص الفـرض اإلحـصائي المتعلـق بهـذا الـسؤال علـى             

بــين متوســطي درجــات الطالبــات فــي االختبــار التحــصيلي قبــل        ) ٠٫٠٥ ≤ αعنــد مــستوى  (

 ".  البديل وبعدهاستخدام أساليب التقويم 

 للعينتـــين T-Test) ت(اختبـــار وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض، اســـتخدت الباحثـــة   

 فاعليـة  لحساب حجم ؛η2( Eta-Square(مربع إيتا   كذلك استخدمت الباحثة     .المرتبطين

مهـــارات و، الجــانبين المعرفـــي، والمهـــاري  التقـــويم البــديل فـــي تنميـــة  اســتخدام أســـاليب 

 محمد بن سعود    مستوى التفكير التأملي لدى طالبات جامعة اإلمام      و،  اًالتعلم المنظم ذاتيّ  

، ودرجـات   )ت(بداللة قـيم    ) مربع إيتا (اإلسالمية، وذلك عبر استخدام معادلة حجم التأثير        

 η2 =                        :الحرية اآلتية

 η2  =مربع إيتا أو مؤشر حجم التأثير. 

t2  =  ت(مربع قيمة اختبار.( 

df =  ١-ن (درجات الحرية التي تساوي.( 

 ).م٢٠١١حسن، (حيث ن تمثل حجم المجموعة التجريبية 

 ، ونــسبة Modified Blake's Gain Ratioحــساب نــسبة الكــسب المعدلــة لــبالك  

لحـساب فاعليـة اسـتخدام     ،Corrected Ezzat's Gain Ratioالكـسب المـصححة لعـزت    
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 محمـد بـن     اإلمـام  جامعـة  طالبات لدى الدراسي   التحصيل تنميةأساليب التقويم البديل في     

 : وتحسبان من المعادلتين اآلتيتين. سعود اإلسالمية

 

 

 

 

 .نسبة الكسب المعدلة لبالك=                       : حيث

 .نسبة الكسب المصححة لحسن =                          

 .متوسط القياس القبلي=           

النهايـة  (الدرجة الممكنـة لالختبـار أو المقيـاس         = P. توسط القياس البعدي  م=             

  ).العظمى

 :، بحيث)2(إلى ) 0( ما بين لبالكويتراوح مدى نسبة الكسب المعدلة 

حيـث يعـدّ البرنـامج معقـوالً أو متوسـط      : 1.2<  قيمة نسبة الكسب المعدلة 1 ≤ 

 .سب المعدلة يمثله الواحد الصحيحأن الحد األدنى المقبول لنسبة الك: الفعالية، أي

إذ يعدّ البرنـامج فعَّـاالً ومقبـوالً، وهـي القيمـة            : 1.2 ≥ قيمة نسبة الكسب المعدلة      

 ). م٢٠١١حسن، (التي اقترحها بالك؛ للحكم على فاعلية البرنامج 

حيــث يعــدّ البرنــامج معقــوالً أو   : 1.8<  قيمــة نــسبة الكــسب المــصححة   1.5 ≤  

 .متوسط الفعالية

حـــسن،  (إذ يعـــدّ البرنـــامج فعَّـــاالً ومقبـــوالً:  قيمـــة نـــسبة الكـــسب المـــصححة1.8 ≤ 

 : فكانت النتائج كما بالجدولين اآلتيين). م٢٠١٣
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 الجانبين المعرفي والمهاري فاعلية استخدام أساليب التقويم البديل في تنمية
وإكساب مهارات التعلم المنظم ذاتيّاً وتحسين التفكير التأملي لدى طالبات اللغة 

 اإلسالمية  اإلنجليزية في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 تهاني بنت عبد الرحمن بن علي المزيني.  د
 

 في الطالبات درجات متوسطلداللة الفرق بين ) ت(مربع إيتا ونتائج اختبار  )٥(جدول 

 البعدي يقالتطب في درجاتهن ومتوسط القبلي التطبيق في التحصيلي االختبار
 التطبيق القبلي

 ٦٧= ن 
 التطبيق البعدي

 المتغــير ٦٧= ن 
االنحراف  المتوسط

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

 )ت(قيمة 
 وداللتها

مربع إيتا 
)η2( 

 ٠٫٩٣٣٤ @@٣٠٫٤٢ ٣٫٩٥ ٢٥٫٢٧ ٢٫٤١ ١١٫٢٥ التحصيل الدراسي

 )٠٫٠١(دال إحصائيًا عند مستوى @@ 

 :السابق ما يلييتضح من الجدول 

 فـــي الطالبـــات درجـــات متوســـطبـــين ) ٠٫٠١عنـــد مـــستوى (وجـــود فـــرق دال إحـــصائيًا  

 لـصالح  البعـدي  التطبيـق  فـي  درجـاتهن  متوسطبين  و القبلي التطبيق في التحصيلي االختبار

، حيث بلـغ متوسـط درجـات الطالبـات فـي التطبيـق             البعدي التطبيق هن في درجات متوسط

: أي). ١١٫٢٥(كـان متوسـط درجـات الطالبـات فـي التطبيـق القبلـي               في حـين    ) ٢٥٫٢٧(البعدي  

البعـدي أعلـى بداللـة      التطبيـق  فـي  التحـصيلي  االختبار فيأن متوسط درجات عينة الدراسة      

 .إحصائية من نظيره في التطبيق القبلي

إلـى أن اسـتخدام أسـاليب التقـويم         ) ٠٫٩٣٣٤(وتشير قيمة مربـع إيتـا التـي بلغـت            

 قوي جدًا في تنمية التحصيل الدراسي لدى عينـة الدراسـة، كمـا تـشير قيمـة             البديل له تأثير  

 % ٩٣٫٣٤يفـسر سـبب وجـود       ) اسـتخدام أسـاليب التقـويم البـديل       (مربع إيتـا أيـضًا إلـى أن         

عينـة الدراسـة، وهـي كميـة كبيـرة جـدًا مـن         من التباين في درجات التحصيل الدراسي لدى 

 ).ليب التقويم البديلاستخدام أسا(التباين المُفسر بواسطة 
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   Blakeنسبة الكسب المعدلة لـ  )٦(جدول 

 لدى عينة البحث) التحصيل الدراسي(ونسبة الكسب المصححة لـ حسن في 

متوسط 
القياس 
 القبلي

متوسط 
القياس 
 البعدي

نهاية ال
 عظمىال

 لالختبار

درجة 
الكسب

@ 

نسبة الكسب 
 المعدلة 

 Blakeلـ 

نسبة الكسب 
 المصححة 
 لـ عزت

Corrected Ezzat's 
Gain Ratio 
(CEGratio) 

١٫٨ ١٫٢ ١٤٫٠٢ ٣٠ ٢٥٫٢٧ ١١٫٢٥ 

 ) متوسط القياس القبلي-متوسط القياس البعدي = (درجة الكسب @ 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

، وهـي القيمـة التـي اقترحهـا بـالك؛         )١٫٢(إن قيمة نسبة الكسب المعدلـة تـساوي          

 المــستخدمة، كمــا أن نـسبة الكــسب المــصححة تــساوي  للحكـم علــى فاعليــة األسـاليب  

 للحكم على األساليب المـستخدمة؛ ممـا        ؛)م٢٠١٣(حسن  ، وهي القيمة التي اقترحها      )١٫٨(

التحــصيل الدراســي لــدى فعَّــال فــي تنميــة اســتخدام أســاليب التقــويم البــديل يــشير إلــى أن 

  .سالمية محمد بن سعود اإلطالبات المجموعة التجريبية بجامعة اإلمام

رفض الفرض الصفري، وقبول الفـرض البـديل، حيـث    : ومن إجمالي نتائج الفرض األول   

 االختبــار فــي الطالبــات درجــات متوســطأشــارت النتــائج إلــى وجــود فــرق دال إحــصائيًا بــين  

 متوسـط  لـصالح  البعـدي  التطبيق في درجاتهن متوسطبين  و القبلي التطبيق في التحصيلي

كان له أثر فعَّـال فـي       ، وأن استخدام أساليب التقويم البديل       عديالب التطبيق هن في درجات

 . التحصيل الدراسي لدى عينة البحثتنمية 

وترى الباحثة أن توظيف الطالبات مهاراتهن في مواقف حقيقية كان له نتائج إيجابية      

ــان ألداء        ــذلك كـ ــرر، كـ ــذا المقـ ــي هـ ــي فـ ــن الجانـــب المعرفـ ــادة فهمهـ ــن، وزيـ ــو تعلمهـ نحـ

ــات  ــارة العـــرض      المتعلمـ ــر مهـ ــرر عبـ ــي المقـ ــضمنة فـ العـــرض الـــشفوي للمـــصطلحات المـ

وشــرحهن لهــذه المــصطلحات أمــام زمــيالتهن باألمثلــة أثــر فــي زيــادة فهمهــن المفــاهيم     

المضمنة في المقرر، كذلك أن التقويم البديل أسلوب غير تقليدي في التقويم أسـهم فـي                
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 تهاني بنت عبد الرحمن بن علي المزيني.  د
 

للــتعلم، األمــر الــذي أدّى إلــى تنميــة   تنميــة قــدرة الطالبــات فــي التحــصيل، وزيــادة دافعيــتهن    

عبـد  (وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التـي توصـلت إليهـا دراسـة              . التحصيل الدراسي لديهن  

، والتي دلت على فاعلية التدريس باستخدام أساليب التقييم الواقعي في      )م٢٠٠٠الكريم،  

لك تتفــق مــع تحــصيل الطالبــة المعلمــة المفــاهيم المــضمنة فــي مقــرر طــرق التــدريس، كــذ

التــي توصــلت إلــى أثــر إســتراتيجية التقــويم القــائم علــى األداء فــي   ) م٢٠١٠(دراســة البالونــة 

في حين تختلف هذه النتيجة مع مـا        . تنمية التفكير الرياضي، والقدرة على حل المشكالت      

التــي أظهــرت عــدم فاعليــة التقــويم البــديل فــي       ) م٢٠٠٩المــزروع، (توصــلت إليــه دراســة   

 . يم البحث التربوي لدى طالبات الدراسات العلياتحصيل مفاه

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
ما فاعلية استخدام أسـاليب التقـويم البـديل فـي تنميـة الجانـب المهـاري لـدى طالبـات           

 اللغة اإلنجليزية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟

يوجـد فـرق ذو داللـة إحـصائية         ال  " ينص الفرض اإلحصائي المتعلـق بهـذا الـسؤال علـى            

بين متوسطي درجات الطالبات في سلم تقـدير مهـارات التقـويم            ) ٠٫٠٥ ≤ αعند مستوى   (

 ". البديل قبل استخدام أساليب التقويم البديل وبعده 

 للعينتــين T-Test) ت(اختبــار وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض، اســتخدمت الباحثــة       

 لحـساب حجـم تـأثير      ؛η2( Eta-Square(بـع إيتـا     مر كذلك استخدمت الباحثة     .ينتالمرتبط

 جامعـة  طالبـات  لـدى   البـديل  التقـويم  مهـارات  تنميـة   التقويم البديل فـي    استخدام أساليب 

 .  محمد بن سعود اإلسالميةاإلمام

ــبالك، ونــسبة الكــسب المــصححة لعــزت؛         ــة ل كمــا حــسبت نــسبة الكــسب المعدل

 لـدى   البـديل التقـويم  مهـارات  تنميـة ي التقويم البديل فـ  لحساب فاعلية استخدام أساليب   

 : عينة البحث، فكانت النتائج كما بالجدولين اآلتيين
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  )٧(جدول 

 سلم في الطالبات درجات متوسطلداللة الفرق بين ) ت(مربع إيتا ونتائج اختبار 

 البعدي التطبيق في درجاتهن ومتوسط القبلي التطبيق  في البديلالتقويم مهارات تقدير
 التطبيق القبلي

 ٦٧= ن 
 التطبيق البعدي

 لتقويممهارات ا ٦٧= ن 
االنحراف  المتوسط

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

 )ت(قيمة 
 وداللتها

مربع 
إيتا 

)η2( 

 ٠٫٩٨٩٠ @@٧٧٫١٠ ٠٫٥١ ٤٫٧٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ مهارة التقديم

 ٠٫٩٦٢٩ @@٤١٫٣٩ ٠٫٧٩ ٣٫٩٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ مهارة العرض التوضيحي

 ٠٫٩٣٦١ @@٣١٫٠٩ ١٫١١ ٤٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ داء العمليمهارة األ

مهارة تصميم االختبارات 
 التحصيلية

٣٠٫٥٨ ١٫٠٢ ٣٫٨١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠@@ 
٠٫٩٣٤١ 

 ٠٫٩٣٦٠ @@٣١٫٠٦ ١٫٠٣ ٣٫٩٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ مهارة المالحظة

 ٠٫٩٨٩٠ @@٧٦٫٩١ ٠٫٥٠ ٤٫٦٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ مهارة مراجعة الذات

الدرجة الكلية لمهارات 
 التقويم

٠٫٩٨٦٥ @@٦٩٫٤٥ ٣٫٠٠ ٢٥٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ 

 )٠٫٠١(دال إحصائيًا عند مستوى @@ 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

 فـي  الطالبـات  درجـات  متوسـط بـين  ) ٠٫٠١عنـد مـستوى     (وجود فرق دال إحـصائيًا       

ــويم    ــارات التقـ ــة لمهـ ــويم وبـــين الدرجـــة الكليـ ــارات التقـ  القبلـــي التطبيـــق  فـــيجميـــع مهـ

 فـي   البعـدي  التطبيـق  هن في درجات متوسط لصالح البعدي لتطبيقا في درجاتهن ومتوسط

البعـدي أعلـى بداللـة     التطبيـق  فـي أن متوسـطات درجـات عينـة البحـث     : جميع الحـاالت، أي  

 .إحصائية من نظائرها في التطبيق القبلي

، )٠٫٩٣٤١(، و )٠٫٩٣٦١(، و )٠٫٩٦٢٩(، و )٠٫٩٨٩٠: (وتشير قـيم مربـع إيتـا التـي بلغـت           

التقويم البديل لـه تـأثير قـوي         إلى أن استخدام أساليب   ) ٠٫٩٨٦٥(، و )٠٫٩٨٩٠(، و )٠٫٩٣٦٠(و

عينة البحث،  جدًا في تنمية جميع مهارات التقويم، والدرجة الكلية لمهارات التقويم لدى       

التقــويم البــديل يفــسر ســبب  كمــا تــشير قيمــة مربــع إيتــا أيــضًا إلــى أن اســتخدام أســاليب  
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، )% ٩٣٫٦٠(، و)% ٩٣٫٤١(، و )% ٩٣٫٦١(، و )% ٩٦٫٢٩(، و )% ٩٨٫٩٠: (وجود الكميـات اآلتيـة    

مهــارة العــرض  (، و)مهــارة التقــديم  : (مــن التبــاين فــي درجــات  ) % ٩٨٫٦٥(، و)% ٩٨٫٩٠(و

ــارات التحــصيلية  (، و)مهــارة األداء العملــي (، و)التوضــيحي مهــارة (، و)مهــارة تــصميم االختب

علــى الترتيــب )  لمهــارات التقــويمالدرجــة الكليــة(، و)مهــارة مراجعــة الــذات(، و)المالحظــة

 محمد بن سعود اإلسالمية، وهي كمية كبيـرة جـدًا مـن التبـاين               اإلمام جامعة  طالبات لدى

 .التقويم البديل المُفسر بواسطة استخدام أساليب

   Blakeنسبة الكسب المعدلة لـ  )٨(جدول 

 لدى عينة البحث) مهارات التقويم(ونسبة الكسب المصححة لـ عزت في 

 مهارات التقويم
ط 
س
متو

لي
لقب
س ا

قيا
ال

 

متوسط 
القياس 
 البعدي

نهاية ال
 عظمىال

 لالختبار

درجة 
الكسب

@ 

نسبة 
الكسب 
 المعدلة 
 لـ بالك

نسبة الكسب 
 المصححة 
 لـ عزت

 ٢٫٩٢ ١٫٩٢ ٤٫٧٩ ٥ ٤٫٧٩ ٠٫٠٠ مهارة التقديم  
 ٢٫٦٠ ١٫٦٠ ٣٫٩٩ ٥ ٣٫٩٩ ٠٫٠٠ مهارة العرض التوضيحي  

 ٢٫٦٩ ١٫٦٩ ٤٫٢٢ ٥ ٤٫٢٢ ٠٫٠٠ لعملي مهارة األداء ا
مهارة تصميم االختبارات 

 التحصيلية 
٢٫٥٢ ١٫٥٢ ٣٫٨١ ٥ ٣٫٨١ ٠٫٠٠ 

 ٢٫٥٧ ١٫٥٧ ٣٫٩٣ ٥ ٣٫٩٣ ٠٫٠٠ مهارة المالحظة 
 ٢٫٨٨ ١٫٨٨ ٤٫٦٩ ٥ ٤٫٦٩ ٠٫٠٠ مهارة مراجعة الذات 

الدرجة الكلية لمهارات 
 التقويم

٢٫٦٩ ١٫٦٩ ٢٥٫٤٢ ٣٠ ٢٥٫٤٢ ٠٫٠٠ 

 ) متوسط القياس القبلي-متوسط القياس البعدي = ( الكسب درجة@ 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

، وهـي القيمـة التـي اقترحهـا     )١٫٢(إن جميع قيم نسبة الكسب المعدلة أكبر من     

بالك؛ للحكم على األساليب المستخدمة، كما أن جميع قيم نسبة الكـسب المـصححة              

اســتخدام ؛ ممــا يــشير إلــى أن )م٢٠١٣(قترحهــا حــسن ، وهــي القيمــة التــي ا)١٫٨(أكبــر مــن 

جميع مهارات التقويم، والدرجـة الكليـة لمهـارات       فعَّال في تنمية    التقويم البديل    أساليب

 ).عينة البحث( التقويم لدى



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٠٩

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

رفض الفرض الصفري، وقبول الفرض البـديل، حيـث         : ومن إجمالي نتائج الفرض الثاني    

ــائج إلــى وجــود فــرق دال     جميــع فــي الطالبــات درجــات متوســطإحــصائيًا بــين  أشــارت النت

 ومتوســط القبلــي التطبيــق  فــيمهــارات التقــويم وبــين الدرجــة الكليــة لمهــارات التقــويم    

 فــي جميــع البعــدي التطبيــق هن فــيدرجــات متوســط لــصالح البعــدي التطبيــق فــي درجــاتهن

رات التقـويم،  التقـويم البـديل فعَّـال فـي تنميـة جميـع مهـا           الحاالت، وأن استخدام أساليب   

 .عينة البحث والدرجة الكلية لمهارات التقويم لدى

ــا وجــود فــروق دالــة إحــصائيّاً فــي جميــع المهــارات، ويفــسر ذلــك        والالفــت لالنتبــاه هن

طبيعة التقـويم البـديل التـي تتطلـب إظهـار المـتعلم، وإيـضاحه، وبرهنتـه، وتقديمـه أمثلـة أو                      

يظهر عبرهـا مـدى إتقانـه مـا اكتـسبه مـن       تجارب عبر توظيف مهاراته في مواقف حقيقية        

مهارات، فقيام المتعلمات بالعرض الشفوي للمصطلحات المتضمنة في المقرر ساعد في          

كـذلك تقـديم عـرض أمـام الـزميالت سـاعد علـى              . تنمية مهارة العرض التوضـيحي لـديهن      

رة نمــو مهــارة التقــديم لــديهن، وبنــائهن ألدوات متنوعــة فــي التقــويم ســاعد علــى نمــو مهــا 

المالحظة لديهن، كذلك قيامهن ببناء ملف التعلم ساعد على نمو مهارة مراجعـة الـذات       

كمـا أن توظيـف محتـوى المقـرر جـاء؛ لتلبيـة احتياجـات الطالبـات، وزيـادة فهمهـن               . لديهن

وتتفـق هـذه النتيجـة مـع مـا توصـلت إليـه دراسـتا              . عبر ممارستهن الفعليـة لهـذه المهـارات       

 اللتـان أكـدتا علـى أن الطـالب الـذين انخرطـوا       (Lombardi, 2008)و) م٢٠٠٠عبـد الكـريم،   (

فــي موضـــوعات تـــستند إلـــى تقيـــيم المهـــام الحقيقيــة المطلوبـــة مـــنهم كـــانوا أعلـــى مـــن   

ــى التحــدث مــدة ال تقــل عــن ثــالث دقــائق عــن            أقــرانهم، كمــا أن المتعلمــين يحتــاجون إل

 The National) البــديلاألعمــال التــي أنجزوهــا؛ لتقيــيمهم باســتخدام أدوات التقــويم      

Capital language) .   وتتفــق أيــضاً مــع مــا ذكــره إكــسEckes بــشأن مناســبة التقويمــات  

هــذا ف ؛ الطــالب لــديهم فرصــة إظهــار مــا تعلمــوه، ألنتقيــيم مهــارات التفكيــر العليــا البديلــة

ة  أداء مهمـ  فـي إذا فـشل المـتعلم  ، فركز على النمو وأداء الطالبيالنوع من أدوات التقييم     

 تمكنـــه مـــن أداء المهمـــة عبـــر  إلثبـــات؛نـــه ال تـــزال لديـــه فرصـــة؛ فإمعينـــة فـــي وقـــت معـــين
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 الجانبين المعرفي والمهاري فاعلية استخدام أساليب التقويم البديل في تنمية
وإكساب مهارات التعلم المنظم ذاتيّاً وتحسين التفكير التأملي لدى طالبات اللغة 

 اإلسالمية  اإلنجليزية في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 تهاني بنت عبد الرحمن بن علي المزيني.  د
 

لدى  لقياس نقاط القوة والضعف     ؛ المعلم لديه فرصة   إستراتيجيات التقويم البديل، كما أن    

 .(Eckes, 1995)  في مجموعة متنوعة من المجاالت والحاالتالمتعلمين أحد

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
ــاً لــدى       مــا فاعليــة أســاليب التقــويم البــديل فــي إكــساب مهــارات الــتعلم المــنظم ذاتيّ

 طالبات اللغة اإلنجليزية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟

 ≤ αعند مـستوى  (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية " ينص الفرض اإلحصائي الثالث على      

ــات فــي مقيــاس مهــ     ) ٠٫٠٥ ــين متوســطي درجــات الطالب ــا قبــل    ب ــتعلم المــنظم ذاتي ارات ال

 ". استخدام أساليب التقويم البديل وبعده

للعينتــين  T-Test) ت(وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض، اســتخدمت الباحثــة اختبــار       

؛ لحساب حجم تـأثير اسـتخدام أسـاليب    η2( Eta-Square(المرتبطتين، وكذلك مربع إيتا    

 محمد بن   اإلمام جامعة طالبات لدى اًذاتيّ مالمنظ التعلممهارات   تنميةالتقويم البديل في    

ســــعود اإلســــالمية، كمــــا حــــسبت نــــسبة الكــــسب المعدلــــة لــــبالك، ونــــسبة الكــــسب 

مهـارات   تنميـة المصححة لعزت، لحـساب فاعليـة اسـتخدام أسـاليب التقـويم البـديل فـي                 

 : عينة البحث كما بالجدولين اآلتيين  لدىاًالتعلم المنظم ذاتيّ

 )٩(جدول 

 مقياس في الطالبات درجات متوسطلداللة الفرق بين ) ت(ا ونتائج اختبار مربع إيت

 البعدي التطبيق في درجاتهن ومتوسط القبلي التطبيق مهارات التعلم المنظم ذاتيا في
 التطبيق القبلي

 ٦٧= ن 
 التطبيق البعدي

 المتغـير ٦٧= ن 
االنحراف  المتوسط

االنحراف  المتوسط ريالمعيا
 المعياري

 )ت(قيمة 
 وداللتها

مربع 
إيتا 

)η2( 

 لتعلمالدرجة الكلية ل
 ذاتيا المنظم

٠٫٢٠٦٢ @@٤٫١٤ ٢٢٫٦٢ ١٦٦٫٦٤ ٢٣٫٨٣ ١٥٦٫٥٢ 

 )٠٫٠١(دال إحصائيًا عند مستوى @@ 
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 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

 فـي  الطالبـات  درجـات  متوسـط بـين  ) ٠٫٠١عنـد مـستوى     (وجود فرق دال إحـصائيًا       

 فــي درجــاتهن متوســطبــين و القبلــي التطبيــق  فــياًذاتيّــ المــنظم لملــتعالدرجــة الكليــة ل 

، حيث بلـغ متوسـط درجـات        البعدي التطبيقفي   هندرجات متوسط لصالح البعدي التطبيق

فـــي حــين كـــان متوســط درجـــات الطالبــات فـــي    ) ١٦٦٫٦٤(الطالبــات فــي التطبيـــق البعــدي    

 لـتعلم ث فـي الدرجـة الكليـة ل      أن متوسط درجات عينـة البحـ      : أي). ١٥٦٫٥٢(التطبيق القبلي   

 .البعدي أعلى بداللة إحصائية من نظيره في التطبيق القبلي التطبيق في اًذاتيّ المنظم

إلــى أن اســتخدام أســاليب التقــويم ) ٠٫٢٠٦٢(وتــشير قيمــة مربــع إيتــا التــي بلغــت  

تـشير  عينـة البحـث، كمـا     البديل له تأثير كبير في تنمية مهـارات الـتعلم المـنظم ذاتيّـاً لـدى       

مـن التبـاين    ) % ٢٠٫٦٢(قيمة مربع إيتا أيضًا إلى أن استخدام أساليب التقويم البديل يفسر            

عينة البحث، وهي كميـة معقولـة مـن التبـاين            في درجات مهارات التعلم المنظم ذاتيّاً لدى      

 .المُفسر بواسطة استخدام أساليب التقويم البديل

 نسبة و Blakeنسبة الكسب المعدلة لـ  )١٠(جدول 

 لدى عينة البحث) مهارات التعلم المنظم ذاتيا(الكسب المصححة لـ عزت في 

 المتغـير
متوسط 
القياس 
 القبلي
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 البعدي
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 عظمىال

 لالختبار

درجة 
الكسب
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الكسب 
 المعدلة 
 لـ بالك

نسبة الكسب 
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الدرجة الكلية 
مهارات التعلم 
 المنظم ذاتيا

٠٫٣ ٠٫٢ ١٠٫١٢ ٢١٥ ١٦٦٫٦٤ ١٥٦٫٥٢ 

 ) متوسط القياس القبلي-متوسط القياس البعدي = (درجة الكسب @ 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

، وهـي القيمـة التـي اقترحهـا بـالك؛      )١٫٢(إن قيمة نسبة الكسب المعدلة أقل مـن          

، )١٫٨(للحكــم علــى األســاليب المــستخدمة، كمــا أن نــسبة الكــسب المــصححة أقــل مــن    

للحكم على فاعلية األساليب المستخدمة؛ مما يشير إلى    عزت؛  وهي القيمة التي اقترحها     
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 الجانبين المعرفي والمهاري فاعلية استخدام أساليب التقويم البديل في تنمية
وإكساب مهارات التعلم المنظم ذاتيّاً وتحسين التفكير التأملي لدى طالبات اللغة 

 اإلسالمية  اإلنجليزية في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 تهاني بنت عبد الرحمن بن علي المزيني.  د
 

 اًمهـارات الـتعلم المـنظم ذاتيــّ   فعَّـال فـي تنميـة    اسـتخدام أسـاليب التقـويم البـديل غيـر      أن 

 .لدى طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

الصفري، وقبول الفرض البديل، حيث     رفض الفرض   : ومن إجمالي نتائج الفرض الثالث    

مقيــاس  فــي الطالبــات درجــات متوســطأشــارت النتــائج إلــى وجــود فــرق دال إحــصائيًا بــين  

 التطبيــق فــي درجــاتهن متوســطبــين و القبلــي التطبيــق فــي اًمهــارات الــتعلم المــنظم ذاتيــّ 

، وأن اســتخدام أســاليب التقــويم  البعــدي التطبيــقفــي  هندرجــات متوســط لــصالح البعــدي

البديل على الرغم من أن له تأثيراً كبيراً في تنمية مهارات الـتعلم المـنظم ذاتيّـاً وتفـسيره                   

عينـة البحـث، فـإن       كمية كبيرة من التباين في درجـات مهـارات الـتعلم المـنظم ذاتيّـاً لـدى                

قـــيم نـــسبة الكـــسب المعدلـــة ونـــسبة الكـــسب المـــصححة أقـــل مـــن القـــيم المقترحـــة؛  

مهـارات الـتعلم المـنظم    فـي تنميـة   م أساليب التقويم البديل استخداللحكم على فاعلية    

 .ذاتيّاً لدى عينة البحث

وهذا يؤكد أثر استخدام أسـاليب التقـويم البـديل فـي تنميـة مهـارات الـتعلم المـنظم                    

ذاتيّـاً، ويرجـع ذلـك إلــى مـا تؤديـه أســاليب التقـويم البـديل مـن مَهَــام متنوعـة تقـيس نطاقــاً           

يــث ســاعدت الطالبــات فــي تخطــيط األهــداف والمراقبــة الذاتيــة    واســعاً مــن المهــارات، ح 

ألدائهن، ومقارنته باألهـداف، وفحـص مـدى التقـدم لـديهن ممـا سـاعد علـى تنميـة مهـارات             

) م٢٠٠٦لطـف اهللا،    (وتتفـق هـذه النتيجـة مـع مـا أشـارت إليـه دراسـة                 . التعلم المـنظم ذاتيّـاً    

م األصـيل سـاعد علـى ربـط المحتـوى           التي أظهرت أن استخدام المتعلمين أساليب التقـوي       

المعرفي لديهن وتمايزه وتنظيمه، حيث إن تحمل المتعلمين مسؤولية تعلمهـم وأدائهـم             

ــر عنهــا،         ــى التعبي ــة ملحوظــاتهم وآرائهــم وتــشجيعهم عل بعــض المهــام األصــيلة وكتاب

وكــذلك انــدماج التقــويم األصــيل مــع التــدريس والــتعلم وانغمــاس الطــالب فــي المهمــات     

يــة والدراســات المتعمقــة ومــشاركتهم اإليجابيــة الفعالــة ومحــاولتهم اشــتقاق        الحقيق

المعــاني والــدالالت والترابطــات بــين عناصــر ومكونــات كــل محاضــرة مــع المحاضــرات التــي 

وتتفـق هـذه النتيجـة أيـضاً       . تليها ساعد على ترابط البنية المعرفية وتنظيمها تنظيماً هرمياً        
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، حيث بينت أن فاعليـة التقـويم البـديل تكمـن     )م٢٠٠٩(وع مع ما توصلت إليه دراسة المزر    

 .في تنمية فعالية الذات في البحث لدى طالبات الدراسات العليا

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
لــدى طالبــات اللغــة   مــا فاعليــة أســاليب التقــويم البــديل فــي تحــسين التفكيــر التــأملي    

 سالمية؟اإلنجليزية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإل

بـين  ) ٠٫٠٥ ≤ αعند مستوى   (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية       " ينص الفرض الرابع على     

متوسطي درجات الطالبات فـي مقيـاس التفكيـر التـأملي قبـل اسـتخدام أسـاليب التقـويم                

 ". البديل وبعد 

 للعينتــين T-Test) ت(وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض، اســتخدمت الباحثــة اختبــار       

؛ لحساب حجم تـأثير اسـتخدام أسـاليب    η2( Eta-Square( وكذلك مربع إيتا    المرتبطتين،

 محمــد بــن ســعود  اإلمــام جامعــة طالبــات التــأملي لــدى التفكيــر تنميــةالتقــويم البــديل فــي  

اإلســالمية، كمــا حــسبت نــسبة الكــسب المعدلــة لــبالك، ونــسبة الكــسب المــصححة          

عينـة   التـأملي لـدى    التفكيـر  فـي    لعزت؛ لحساب فاعليـة اسـتخدام أسـاليب التقـويم البـديل           

 : البحث، فكانت النتائج كما بالجدولين اآلتيين

 في الطالبات درجات متوسطلداللة الفرق بين ) ت(مربع إيتا ونتائج اختبار  )١١(جدول 

 البعدي التطبيق في درجاتهن ومتوسط القبلي التطبيق التأملي في التفكير مقياس
 التطبيق القبلي

  ٦٧= ن 
 التطبيق البعدي

 المتغـير  ٦٧= ن 
االنحراف  المتوسط

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

 )ت(قيمة 
 وداللتها

مربع 
إيتا 

)η2( 

 لتفكيرالدرجة الكلية ل
 التأملي

٠٫٢٥١٦ @@٤٫٧١ ٣٫٤٧ ٢١٫٠١ ٣٫٤٤ ١٩٫٤٥ 

 )٠٫٠١(دال إحصائيًا عند مستوى @@ 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

 فـي  الطالبـات  درجـات  متوسـط بـين  ) ٠٫٠١عنـد مـستوى     (ل إحـصائيًا    وجود فرق دا   

 التطبيـق  فـي  درجـاتهن  متوسـط بـين   و القبلـي  التطبيـق  التـأملي فـي    لتفكيـر الدرجة الكلية ل  
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، حيث بلغ متوسط درجات الطالبـات       البعدي التطبيقفي   هندرجات متوسط لصالح البعدي

ت الطالبـات فـي التطبيـق القبلــي    فـي حـين كــان متوسـط درجـا    ) ٢١٫٠١(فـي التطبيـق البعـدي    

 التــأملي فــي  لتفكيــرالدرجــة الكليــة ل  فــيأن متوســط درجــات عينــة البحــث    : أي). ١٩٫٤٥(

 .البعدي أعلى بداللة إحصائية من نظيره في التطبيق القبلي التطبيق

إلــى أن اســتخدام أســاليب التقــويم ) ٠٫٢٥١٦(وتــشير قيمــة مربــع إيتــا التــي بلغــت   

عينة البحث، كما تـشير قيمـة مربـع إيتـا       لدىالتأملي   لتفكيرر في تنمية ا   البديل له تأثير كبي   

مـن التبـاين   ) % ٢٥٫١٦(أيضًا إلى أن اسـتخدام أسـاليب التقـويم البـديل يفـسر سـبب وجـود           

العينـة، وهـي كميـة معقولـة مـن التبـاين المُفـسر بواسـطة               لدى التأملي لتفكيرفي درجات ا  

 .استخدام أساليب التقويم البديل

  Blakeنسبة الكسب المعدلة لـ  )١٢(دول ج

 لدى عينة البحث) التأملي لتفكيرا(ونسبة الكسب المصححة لـ عزت في 

 المتغـير
متوسط 
القياس 
 القبلي

متوسط 
القياس 
 البعدي

نهاية ال
 عظمىال

 لالختبار

درجة 
 @الكسب

نسبة 
الكسب 
 المعدلة 
 لـ بالك

نسبة الكسب 
 المصححة 
 لـ عزت

 لتفكيرلالدرجة الكلية 
 التأملي

٠٫٣ ٠٫٢ ١٫٥٦ ٣٠ ٢١٫٠١ ١٩٫٤٥ 

 ) متوسط القياس القبلي-متوسط القياس البعدي = (درجة الكسب @ 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

، وهـي القيمـة التـي اقترحهـا بـالك؛      )١٫٢(إن قيمة نسبة الكسب المعدلة أقل مـن          

، )١٫٨(صححة أقــل مــن للحكــم علــى األســاليب المــستخدمة، كمــا أن نــسبة الكــسب المــ  

استخدام أسـاليب التقـويم   ، للحكم على فاعلية  )م٢٠١٣(وهي القيمة التي اقترحها عزت      

 .عينة البحث لدى التأملي لتفكيرافعَّالة في تنمية البديل، وبينت أنها غير 

رفض الفرض الصفري، وقبول الفرض البديل، حيـث        : ومن إجمالي نتائج الفرض الرابع    

مقيــاس  فــي الطالبــات درجــات متوســطلــى وجــود فــرق دال إحــصائيًّا بــين  أشــارت النتــائج إ

 لــصالح البعــدي التطبيــق فــي درجــاتهن متوســطبــين و القبلــي التطبيــق التــأملي فــي لتفكيــرا
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، وأن استخدام أساليب التقويم البديل على الـرغم         البعدي التطبيق هن في درجات متوسط

 وتفـسيره سـبب وجـود كميـة كبيـرة مـن       لتـأملي ا لتفكيـر من أن له تأثيراً كبيراً في تنميـة ا    

 محمد بـن سـعود اإلسـالمية،        اإلمام جامعة  طالبات  لدى التأملي لتفكيرالتباين في درجات ا   

قــيم نــسبة الكــسب المعدلــة ونــسبة الكــسب المــصححة أقــل مــن القــيم المقترحــة فــإن 

 لدى عينـة  مليالتأ لتفكيرافي تنمية استخدام أساليب التقويم البديل   للحكم على فاعلية    

 .البحث

ويمكن تفسير هـذه النتيجـة بـأن أسـاليب التقـويم البـديل قـد هيـأ للطالبـات عـدداً مـن                        

األمور ساعدت على تحسين التفكير التأملي لديهن كإعداد ملفات الـتعلم، اختيـار أفـضل        

ــر     . األعمــال، البحــث عــن قــراءات خاصــة تثــري المقــرر     ــأثير كبي ــرغم مــن وجــود ت وعلــى ال

ساليب التقويم البديل في تنمية التفكير التأملي لدى عينة البحث وهي النتيجة الستخدام أ

، فـــإن قـــيم الكـــسب المعدلـــة أقـــل مـــن القـــيم )م٢٠٠٩(التـــي تتفـــق مـــع دراســـة المـــزروع 

المقترحة للحكم على أثـر اسـتخدام أسـاليب التقـويم البـديل فـي تنميـة التفكيـر التـأملي،                

، حيث أشـارتا إلـى أن       )م٢٠٠٢عفانة واللولو،   (ه دراسة   وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إلي      

. مستوى التفكير التأملي لدى طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة لم يـصل إلـى مـستوى الـتمكن          

حيـث بينـت أن المهـام األدائيـة تتـيح           ) م٢٠١٠(كما تتفق مع ما أشارت إليه دراسة البالونـة          

 ,Janisch)ويــشير . لتــي يقومــون بهــا للمتعلمــين فرصــة التأمــل والتفكيــر فــي اإلجــراءات ا  

 أن الهــدف األســاس مــن التقــويم البــديل يكمــن فــي تقــويم المتعلمــين مــن وجهــة     (2007

نظرهم، وتشجيعهم؛ ليكونوا علـى بينـة ممـا تعلمـوه، بحيـث يحـدد المتعلمـون أهـدافهم                   

بأنفسهم، ويختارون النشاطات، التـي تـساعدهم علـى تحقيقهـا بحيـث يكونـون قـادرين                  

ح سبب اختيـارهم، وهـذا يعطـيهم مـسؤولية كبيـرة نحـو تعلمهـم عبـر تـأملهم                   على شر 

 . في اختيار األهداف والنشاطات، وتحمل مسؤوليتهم نحو هذا االختيار
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 التوصيات
 :في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما يلي

تضمين برامج إعداد المعلم قبل الخدمة أساليب التقويم البديل بحيـث تكتـسب              -١

  .لمعلمة مهارات التقويم قبل االنضمام لمهنة التدريسا

التركيــز علــى الطالبــات المعلمــات علــى وجــه العمــوم، ومعلمــات اللغــة اإلنجليزيــة   -٢

ــى         ــة، وتــشجيعهن عل ــة إعــداد المهــام الحقيقي ــى كيفي علــى وجــه الخــصوص عل

 .تطبيقها مع طالباتهن في التدريس

على إعداد أساليب التقويم البـديل  أهمية تضمين برامج تأهيل المعلمات تدريبهن       -٣

 .وتطبيقها

ــتعلم كــالتعلم        -٤ ضــرورة االهتمــام عنــد تــدريس مقــرر التقــويم التربــوي بجوانــب ال

 .المنظم ذاتياً، والتفكير التأملي

إلقاء الضوء علـى أهميـة الـتعلم المـنظم ذاتيـاً، والتفكيـر التـأملي عـن طريـق عمـل                       -٥

 .لتدريسالدورات التدريبية للمعلمات وأعضاء هيئة ا

 المقترحات
 :في ضوء نتائج البحث وتوصياته تقترح الباحثة ما يلي

ــيم المختلفــة حــول فاعليــة اســتخدام         -١ إعــداد دراســات علميــة فــي مراحــل التعل

 .أساليب التقويم البديل

 .إعداد دراسة مماثلة تطبق على عينة من طالبات في تخصصات مختلفة -٢

ات علــى أســاليب التقــويم البــديل، دراســة فاعليــة برنــامج مقتــرح؛ لتــدريب المعلمــ  -٣

 .ومهارات التدريس اإلبداعي
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فاعليـــة الـــتعلم التـــأملي فـــي تنميـــة المفـــاهيم الكيميائيـــة والتفكيـــر التـــأملي ). ٢٠٠٩.(الـــسليم، مـــالك 

ع ،مـصر  المنـاهج وطـرق التـدريس،    وتنظيم الذات للتعلم لدى طالبات المرحلـة الثانويـة، دراسـات فـي           

١٢٨ – ٩٠ ،)٢٠٠٩ (،١٤٧. 

نمــوذج مقتــرح لمعــايير ضــمان جــودة التقــويم الحقيقــي للطلبــة فــي منــاهج  ). م٢٠١١. (الطراونــة، محمــد 

 .جامعة الزرقاء الخاصة: ، األردنجودة التعليم العاليالتعليم العالي، المؤتمر العربي الدولي لضمان، 

. مبادئ القياس والتقويم فـي التربيـة      ). ٢٠٠٢. (ن، جاكلين؛ عبد الهادي، جودت    الظاهر، زكريا؛ تمرجيا   

 .الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان

أثـر تـصميم إسـتراتيجية للـتعلم االلكترونـي قائمـة علـى التوليـف بـين                  ). ٢٠١١.(عبد الحميد، عبـد العزيـز      

مهــارات التنظــيم الــذاتي للــتعلم علــى كــل مــن التحــصيل وإســتراتيجيات      أســاليب الــتعلم النــشط و 

جامعـــة : مجلـــة كليـــة التربيـــة. الـــتعلم االلكترونـــي المـــنظم ذاتيـــا وتنميـــة مهـــارات التفكيـــر التـــأملي  

 .٣١٦-٧٥،٢٤٩المنصورة، 

فعاليــة التــدريس باســتخدام أســاليب التقيــيم الــواقعي فــي تحــصيل     ). م٢٠٠٠. (عبــد الكــريم، ســحر  

بــة المعلمــة للمفــاهيم المتــضمنة فــي مقــرر طــرق تــدريس العلــوم وأدائهــا أثنــاء التربيــة العمليــة،    الطال

 .٧٩-٤٣، ٣،٢، مجلة التربية العلمية

ض اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي  فعاليــة اســتخدام بعــ ). م٢٠٠٥. (عبــدالوهاب، فاطمــة محمــد  

تحصيل الفيزيـاء وتنميـة التفكيـر التـأملي واالتجـاه نحـو اسـتخدامها لـدى طـالب الـصف الثـاني الثـانوي                        

 .٢١٢-١٥٩ ،)٤ (٨ ،مجلة التربية العلمية ،األزهري

 .دار المسيرة: عمان.التقويم الواقعي في العملية التدريسية) .م٢٠١٠(. العبسي، محمد 

ــدات  ــة، هيفــاء       عبي ــو غزال ــف، خيــري؛ اب مبــادئ القيــاس  ). ٢٠٠٢. (، ذوقــان؛ جــرادات، عــزت؛ عبــد اللطي

 .جهينة للنشر والتوزيع: عمّان. والتقويم

 .مكتبة الرشد: الرياض. مقدمة في المناهج وطرق التدريس). ٢٠٠٨. (خالد محمود. عرفان 

مكتبـة  :  الطبعة الثانيـة، الريـاض     .المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية     ). م٢٠٠٠. (العساف، صالح  

 .العبيكان
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مستقبل وتحديات التقويم التربـوي فـي القـرن         : تقرير عن المؤتمر السابع والعشرون    . عسيري، علي  

 :  على الرابط٢٠٠١الحادي والعشرين 

https://uqu.edu.sa/majalat/humanities/vol14/f28.htm 

مـــستوى مهـــارات التفكيـــر التـــأملي فـــي مـــشكالت التـــدريب  ). م٢٠٠٢. (عفانـــة، عـــزو؛ اللولـــو، فتحيـــة 

، ٥،  مجلة التربيـة العلميـة    الميداني لدى طلبة المستوى الرابع بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة،           

)٣٦-١، )١. 

ــدين    ــالح الـ ــالم، صـ ــ ) .م٢٠٠٩(. عـ ــويم التربـ ــه    التقـ ــة وتطبيقاتـ ــة والمنهجيـ ــسه النظريـ ــديل أسـ وي البـ

 .دار الفكر العربي: القاهرة.الميدانية

أساسـياته وتطبيقاتــه وتوجهاتــه  : القيـاس والتقــويم التربـوي والنفــسي  ) .م٢٠١١(. عـالم، صـالح الــدين   

 .دار الفكر العربي: القاهرة.المعاصرة

 لدى مرتفعي ومنخفضي السعة العقليـة مـن         التعلم المنظم ذاتياً  ) .م٢٠٠٦. (فرغل، جمال؛ علي، منال    

 . ١٦٠-١١٣، ٥٢، المجلة المصرية للدراسات النفسيةطالب الجامعة من الجنسين، 

 . دار الكندي: اربد. القياس والتقويم في التعلم والتعليم). ٢٠٠١. (كاظم، علي 

العلمــي الــسادس التنظــيم الــذاتي للــتعلم والنمــو المهنــي للمعلــم، المــؤتمر   ). ٢٠٠٤. (كامــل، مــصطفى 

، دار الــضيافة، جامعــة عــين   الجمعيــة المــصرية للمنــاهج وطــرق التــدريس    ، "تكــوين المعلــم "عــشر 

 .٨٥٠-٨٣١، ٢شمس، 

أثر استخدام التقويم األصـيل فـي تركيـب البنيـة المعرفيـة وتنميـة الفهـم                 ). م٢٠٠٦. (لطف اهللا، نادية   

التربيــة العلميــة  "ؤتمر العلمــي العاشــر  العميــق ومفهــوم الــذات لــدى معلــم العلــوم أثنــاء إعــداده، المــ    

 .٦٤٠-٥٩٥، الجمعية المصرية للتربية العلمية، "تحديات الحاضر ورؤى المستقبل

). ترجمــة علــي القرنــي وآخــرون . (التقيــيم التربــوي للطلبــة ). ٢٠١٢. (نيتكــو، انثــوني؛ بروخــارت، ســوزان  

 .مكتب التربية العربي لدول الخليج: الرياض
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فعالية استخدام التقويم البديل في تحصيل مفـاهيم البحـث التربـوي وزيـادة              ). م٢٠٠٩. (المزروع، هيا  

 – ١٢٧ ،)٥٤(،  مجلـة أتحـاد الجامعـات العربيـة       فعالية الذات في البحـث لـدى طالبـات الدراسـات العليـا،              

١٥٥. 
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The Efficiency of Using Alternative Assessment Techniques in the 

Development of Knowledge, Skills, and the Acquisition of Self-Regulated 

Learning Skills and the Improvement of Reflective Thinking among English 

Female Students at Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University in Riyadh 

Dr.Tahani Abdurrahman Al-Muzaini 

Assistant Professor of Curriculum and Teaching Methodologies, 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

This research aims to identify the effectiveness of using alternative 

assessment techniques in the development of knowledge, skills, and the  

acquirement of self-regulated learning skills and reflective thinking improvement 

among female students of English at Al- Imam Mohammad Ibn Saud Islamic 

University, Riyadh. To this end, the researcher used the Quasi- experimental 

approach& applied one of the quasi-experimental designs which is One group 

Pre-Test, Post–Test Design. The research participants were 67 female students 

who were enrolled in the English program at the College of Languages 

&Translation at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University of the 

academic year 1433-1434AH. In order to measure the pre and post performance 

of the knowledge, skills, self-regulated learning, and reflective thinking of the 

participants,the researcher prepared the following research tools: 1)Achievement 

test, 2)Assessment skills rubric,3) Measurements of self-regulated learning and 

4)Eysenck&Wilson Reflectiveness Scale. The results of this study indicate the 

following findings: 1)There is a statistically significant difference between 

students' average score in the achievement test in the pre-test and the post-test, 

where they scored higher on the later. 2) There is a statistically significant 

difference between students' average score in all assessment skills and the total 

score of assessment skills in the pre-test and the average score of the post-test,in 

which they scored higher on the later in all cases. 3)There is a statistically 

significant difference between students' average score in the total score of self-

regulated learning of the pre-test and the average score of the post-test, where 

they scored higher on the later. 4) There is a statistically significant difference 

between students' average score in the total score of reflective thinking of the 

pre-test and the average score of the post-test, where they scored higher on the 

later.
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 :ملخص البحث 

 مهـارات  تنميـة  في على) (pdeode استراتيجية على القائم المقترح البرنامج فاعلية لقياس الدراسة هدفت

 بمهــارات قائمــة إعــداد تــم فقــد الهــدف هــذا ولتحقيــق المتوســطة، المرحلــة طالبــات لــدى الناقــد االســتماع

 تـم إعـداد    ،كمـا  الناقـد  االسـتماع  مهـارات  واختبـار . المتوسط األول الصف لطالبات المناسبة الناقد االستماع

 قوامهـا  عينـة  على الدراسة أدوات وطبقت ، للمعلمة ودليل) pdeode (استراتيجية على قائم مقترح برنامج

 داللـة  لحـساب )  ت (اختبـار  باسـتخدام   للنتـائج  التوصـل  وتـم  ، المتوسـط،  األول الـصف  طالبات من طالبة) ٤٠(

 :التالية للنتائج التوصل تم وقد الدراسة لعينة والبعدي القبلي القياسين بين الفروق

 لـدى  ملحـوظ  تحـسن  حـدوث  علـى  يـدل  ممـا )  ٠٫٠١ (داللـة  مـستوى  وهي قيمة دالة عند   ) ٣١٫٩٧ (ت قيمة بلغت 

 وبلغـت ) η2 ( إيتـا  مربـع  حـساب  تـم  فقـد  البرنـامج  فاعليـة  مـن  وللتأكد الناقد، االستماع مهارات في الطالبات

 االسـتماع  مهـارات  تنميـة  فـي  المقتـرح  البرنـامج  فاعليـة  علـى  يؤكـد  ممـا  كبيـر  تـأثير  حجـم  وهـو ) ٠٫٩٦ (قيمته

 .الناقد

 :المفتاحية الكلمات

 .الناقد االستماع ،)  pdeode (ةاستراتيجي 
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  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 :مقدمةال
التفكيــر،  عمليــةِ فــي األول الــركنُ تعــد اللغــة مــن أهــم مــا توصــلت إليــه البــشرية فهــي   

 المـــشاعر وبـــثِّ والتخاطـــب، والتفـــاهم للتواصـــلِ األولـــى الوســـيلةُ وهـــي المعرفـــة،  ووعـــاءُ

وتميـزت  "واألحاسيس، وهي من أهـم العوامـل التـي تـسهم فـي تطـور ورقـي المجتمعـات،                   

درتها الفائقة على التواصل ألنهـا غنيـة ودقيقـة إلـى حـد كبيـر نقلـت                  اللغة العربية خاصة بق   

إلى العالم أسس الحـضارة، وعوامـل التقـدم فـي جميـع العلـوم ، ومـا زالـت تنقـل للبـشرية                        

أجمع العقيدة الشاملة ممثلة في القرآن الكريم وسنة رسوله الكريم عليه أفضل الصالة             

 )٣، ٢٠١١الشوبكي،". (وأتم التسليم

 خـالل  اللغـوي مـن   االتـصال   تعليم اللغة العربية إلكساب المتعلمين مهـارات    ويهدف

 ذاتهـا،  فـي  أهميـة  منهـا  مهـارة  كـل  وتمثل اللغوي، االستخدام أشكال تمثل مهارات أربع

وتحتــل مهــارة االســتماع المرتبــة األولــى  بــين هــذه       ، األخــرى  للمهــارات بالنــسبة  وأهميــة

 اآليـات  هـذه  فـي  ويظهـر  آية،) ٢٧ (في الكريم القرآن في السمع تكرار وقد جاء .  المهارات

ــة ــول الــــسمع أهميــ ــز وجــــل   اهللا فيقــ  d e f g h i  jk l m }عــ
n z )تعــــــالى وقولــــــه) ٧٨: المؤمنــــــون :{ É Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð 

Ñz )٣٦: اإلسراء.( 

 فهـي  البـصر،  علـى  وقـدمها  الحاسـة  هـذه  ففي هذه اآلية الكريمـة  خـص اهللا عـز وجـل            

 إال يجيـدها  ال مهارة وهي اللغوي االتصال عملية في مهم عامل ألنها وأرقاها، الحواس أدق

 )٨ ،١٩٨٠ مدكور، (عليها المتدرب

 بـاألذن  المعلومـات  اسـتقبال  المـستمع  مـن  تتطلب حسية و ةعقلي عملية واالستماع

 الـضعف  أو القـوة  مـواطن  إظهار محاولة ، ثم  المسموع يفهم حتى والفكر الذهن وإعمال

 .والواقع بالخبرة المضمون ربط ثم

ــي يقــوم عليهــا األداء         وتمثــل مهــارة االســتماع إحــدى أهــم المهــارات  األساســية الت

يرة في حياتنا، ففي مراحل الحياة ألولى يكتسب اإلنسان مـن      اللغوي وذلك ألهميتها الكب   
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خاللها اللغة التي تمكنه من التواصل مع مجتمعه ، ومن ثـم يتكيـف ويتعـايش ويتـآلف مـع                    

هــذا المجتمــع  مــن خــالل مهــارات االتــصال التــي يكتــسبها عــن طريــق المهــارة األساســية  

 أساســي للنمــو اللغــوي، وعــن   فاالســتماع شــرط "وهــي االســتماع، الــذي هــو قــراءة بــاألذن    

طريقه يكتسب الطالب ثروته اللفظية ، حيث يكتسب المفردات ، ويتعلم أنماط الجمـل،          

" لغــة ، تحــدثا، وقــراءة، وكتابــة ويتلقــى األفكــار والمفــاهيم، ويكتــسب المهــارات األخــرى ل

 المنطلـق  نـه أل باالستماع وحديثًا قديمًا التعليمية المناهج وقد أهتمت ). ٥٥، ١٩٨٤مدكور،  (

 %٩٨ نـسبة  علـى  يحـصل  اإلنـسان  أن اليونـسكو  تقـارير  أحـد  في  وقد ورد  .للتعلُّم السليم

 الطالـب  يقـضي  اإلحـصائية  الدراسـات  إحـدى  والبـصر، وفـي    الـسمع  طريق عن معلوماته من

 ،١٩٩٩ حجـاب،  (.%٥٢ إلـى  ترفعهـا  اإلحـصائيات  وبعض %٤٥ يوميًا وقته من االستماع في

  )٤٣ ص

 أن االستماع عملية إيجابية داخلية نـشطة يلعـب فيهـا المـستمع دورا               يرى نيكسون 

كبيرا في تكوين رسالة شـاملة وهـي التـي يـتم تبادلهـا بـين المتحـدث والمتلقـي ومـن ثـم ال              

 غيــر  يخلــط  ، وقــد ) ٦٩، ٢٠٠٠العيــسوي، .(يمكــن مالحظــة هــذه العمليــة بــشكل مباشــر     

 اإلنـــسان مـــع تولـــد عمليـــة ماعالـــس أن دون الـــوعي واالســـتماع الـــسماع بـــين المتخـــصص

 مكتـسبة  مهـارة  فهـو  االسـتماع  أمـا  األصـوات،  التقـاط  على وقدرتها األذن بسالمة وترتبط

ــا تـــتم ــدة فيهـ ــدى وثقافيـــة معرفيـــة بمرجعيـــات األصـــوات ربـــط فـــي تتمثـــل عمليـــات عـ  لـ

 أدائهـــا كيفيــة  إلــى  إضــافة  وحركــات  إيمــاءات  مــن  األصــوات  هــذه  يرافــق  ومــا  المــستمع، 

 .يرافقها الذي نغيمبالت وربطها

وتسعى المؤسسات التربوية إلكساب المتعلمين مهارات االستماع  كونه مـن أهـم       

الـسبل فـي إكـساب الفـرد ثقافتـه وخبراتـه التـي تمكنـه مـن التواصـل مـع العـالم مـن حولـه               

يقـول ابـن القـيم الجوزيـة     . وتوثق صلته بمجتمعة، بما يـساعده علـى أداء الـدور المنـوط  بـه              

فالــسماع أصــل العقــل وأساســه ورائــده وجليــسه ووزيــره ولكــن    : لــسالكين فــي مــدارج ا

الــشأن كــل الــشأن فــي المــسموع، وحقيقــة الــسماع تنبيــه القلــب إلــى معــاني المــسموع       



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٣٧

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 الملكــة تنميــة فــي دوره لالســتماع أن إلــى باإلضــافة. وتحريكــه طربــا وهربــا وحبــا وبغــضا    

 ينمـي  إنـه  حيـث  الملكات؛ أبو السمع بأن نخلدو ابن قال لذا التالميذ لدى واللغوية اللسانية

 والجــرس، للغــة الموســيقي بــالنغم يــشعر يجعلـه  الــذي، اللغــوي اإلحــساس المــستمع لـدى 

 فــي والــسالمة والدقــة، اللغــة جماليــات تــذوق علــى المــستمع يعــين أنــه كمــا، لهــا اإليقــاعي

 )٦٥، ٢٠١١عبد الباري، (.أدائها

 قــصورا فــي إكــساب مهاراتــه للمتعلمــين   وبــالرغم مــن أهميــة االســتماع إال أن هنــاك  

لمستها الباحثة من خالل إشـرافها علـى الطالبـات فـي التربيـة العمليـة ومـن خـالل تطبيـق                       

بــرامج دراســاتها فــي مراحــل التعلــيم المختلفــة  ويظهــر هــذا الــضعف فــي عــدم تمكــن           

الطالبات من استخالص األفكار من النصوص المـسموعة ، وعـدم قـدرتهن علـى تلخـيص                 

سموع أو تقييمــــه والحكــــم عليــــه ، وعــــدم اإلجابــــة عــــن بعــــض األســــئلة المرتبطــــة المــــ

بالمــسموع، ولعــل مــن أهــم أســباب هــذا الــضعف عــدم االهتمــام بإكــساب هــذه المهــارة    

للمتعلمــين بــالرغم مــن أهميتهــا فــي اكتــساب مهــارات اللغــة األخــرى، فــالجزء المخــصص 

فالـسمع هـو مجـرد سـماع     " هـارة   لالستماع من المقـرر يـدرس دون االهتمـام بمـستوى الم           

أصــوات الكلمــات دون معرفــة بــدالالتها أو إدراك ألبعادهــا، فــي حــين أن االســتماع مقتــرن    

" ( بــالفهم، وإن كانــت درجــة هــذا الفهــم تختلــف مــن االســتماع إلــى اإلصــغاء واإلنــصات          

لــذلك فــإن مــن الــضروري تبنــي طــرق واســتراتيجيات حديثــة إلكــساب     ) ٤، ٢٠١٠الــشنطي،

ونظرا لما أثبتته النظرية البنائية من نجاح     . مين مهارة االستماع في أعلى مستوياتها     المتعل

في العديد من الدراسات التـي تعنـى بـالتعلم النـشط  وتؤكـد علـى إيجابيـة المـتعلم وتحـدد                      

ــة، فقـــد اهتمـــت الدراســـات      ــه للعمليـــة التعليميـ دور المعلـــم بالميـــسر والمـــشرف والموجـ

مــن ) (pdeodeوتعــد اســتراتيجية . لقائمــة علــى النظريــة البنائيــة الحديثــة باالســتراتيجيات ا

االستراتيجيات التي بنيت في ضوء النظرية البنائية وهـي مـن االسـتراتيجيات المهمـة ألنهـا                 

ــة، وقــد اســتُخدمت باألســاس لفهــم         ــة تعليميــة نــشطة غنيــة بالنقــاش واإليجابي ــيح بيئ تت

 تـدريس المــواد المختلفــة، وهـذا مــا أكدتــه   مواقـف الحيــاة اليوميـة ، ثــم أثبتــت فاعليتهـا فــي   
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 .Costu ،B ،Ayas,A  ،Niaz ,M( ، ودراسـة  )٢٠١٢(العديد من الدراسات كدراسة الخطيـب  

، Costu ،B. (2008)، ودراســـة )٢٠١١(، ودراســـة جـــورج )٢٠١٢(ودراســـة الـــسالمات ،2012)

 KolariK  ،& viskari ،& Ranne ، ودراسـة  Colari  ،Veskari & Ranne (2005)ودراسـة  

  ولكن لم تتناول أي دراسة سابقة فاعلية هذه االستراتيجية في تـدريس مهـارات          (2003)

 .اللغة العربية بوجه عام ومهارة االستماع على وجه الخصوص

 وتتجه األنظار في هـذا العـصر إلـى مهـارات االسـتماع الناقـد بـسبب تـأثيرات العولمـة ،                     

 المواطنـة  ان" smith) ١٩٧٧ (سميث ون انتقاء ويرى  حيث أصبحت األفكار واآلراء تقدم بد     

ــد الفاعلـــة ــاداً تعتمـ ــراً اعتمـ ــدرة علـــى كبيـ ــرد قـ ــر علـــى الفـ ــدير أجـــل مـــن ، التفكيـ ــة تقـ  دقـ

 وكثـر  اإلعـالم،  وسـائل  وعمـت  المعلومـات  هـذه  فيـه  كثـرت  عصر في وصحتها المعلومات

 هذا وأمام .اذبةالك والمصادر والدعايات اإلشاعات ومروجي والمهرجون السياسيون فيه

ــد المعلومــات مــن العــارم الفــيض ــى للحكــم وســيلة إيجــاد مــن الب  المــصادر مــصداقية عل

 بــدوره الـذي  الناقــد التفكيـر  علــى القـدرة  فــي تتمثـل  أن يمكــن الوسـيلة  وهــذه ، المعلوماتيـة 

 اعتمـادهم  مـن  أكثـر  المـشاعر  إثـارة  علـى  يعتمـدون  الـذين  الكـالم  تجـار  من صاحبه يحمي

 أعمـق  فهـم  علـى  الطلبـة  يـساعد  الناقـد  بـالتفكير  االهتمـام  أن كمـا  والبـراهين، ، األدلة على

الدراســية،  المنــاهج ضــمن ودمجــه التعلــيم عمليــة فــي توظيفــه تــم مــا إذا الدراســية للمــواد

 ضـــمن وتدريـــسها الناقـــد التفكيـــر مهـــارات دمـــج أشـــكال مـــن شـــكل الناقـــد واالســـتماع

 األهمية من الدرجة هذه على االستماع كان ذا، وإ )٦٨،  ٢٠٠٧األحمدي،( .الدراسية المناهج

 ضــرورة الناقـد  االسـتماع  لتنميــة الحاجـة  فـإن  األخــرى، اللغـة  وفنـون  مهــارات اكتـساب  فـي 

 والعربية اإلسالمية الهوية على للحفاظ السبيل ألنها العصر هذا في الحياة طبيعة تحتمها

 بـد  فـال  مدارسـنا  فـي  واقعة قيقةح يصبح أن الناقد التفكير لتعليم أردنا فإذا سواء حد على

 صـلب  فـي  ذلـك  يكـون  وأن الناقـد   االسـتماع  مهـارات  لتعلـيم  الوقـت  معظـم  تخـصيص  من

 الفهــم  ســالمة  علــى الفكــر  تــروض ألنهــا . والــتعلم  التعلــيم عمليــة  صــميم وفــي  المــنهج

 فـــي يـــسهم كمـــا. األحكـــام وإصـــدار النقـــد علـــى القـــدرة وتنمـــي ، والتمحـــيص المراجعـــة
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 والماديـة  االجتماعيـة  بيئتـه  مـع  النـاجح  التكيـف  مـن  يمكنه بما للفرد لناقدا الفكر تشكيل

 بفاعليـة  واإلسـهام  المـشاركة  علـى  قادراً مواطناً فيصبح معه يتفاعل الذي نظامها وفهم

 أهميـة  علـى  تؤكـد  التـي  الدراسـات  كثـرة  من الرغم وعلى. مجتمعه مشكالت معالجة في

ــائج أن إال المراحــل جميــع فــي الميــذالت لــدى الناقــد االســتماع مهــارات تــوافر  الدراســات نت

 على العربية الدول مختلف في الدراسات من العديد أكدت فقد  ؛ مشكلة وجود إلى تشير

ــعف ــارات ضـ ــا  مهـ ــتماع عمومـ ــدى االسـ ــذ لـ ــة .التالميـ ــشوبكي  كدراسـ ــة ،)٢٠١١ (الـ  ودراسـ

 قرالـة  ،ودراسـة ) ٢٠١٠ (وعليوات زيتون ،ودراسة) ٢٠١٠ (الشنطي ،،ودراسة)١٤٣١ (األحمدي

ــة ،)٢٠١٠( ــد ودراســ ــة ،)  ٢٠٠٥ (أحمــ ــواري ودراســ ــائج أكــــدت حيــــث). ٢٠٠٢ (الهــ ــذه نتــ  هــ

االســتماع  بكافــة   مهــارات فــي المختلفــة التعلــيم مراحــل فــي الطــالب ضــعف الدراســات

 كما أكدت الدراسات التي أجريت على االستماع الناقـد تـدني مـستوى              .أنواعه ومستوياته 

) ٢٠٠٤(ودراســــة حــــواس ) ٢٠٠٣(عميــــرة،  اتــــه كدراســــة، ودراســــةالمتعلمــــين فــــي مهار

 )٢٠١٠(ودراسة حواس، 

وإذا أمعنــا النظــر فــي مدارســنا نجــد أن االســتماع الناقــد لــم يأخــذ حظــه مــن االهتمــام    

حيــث أن االســتماع بــشكل عــام يعــاني مــن االهمــال ومــن ضــيق وقلــة الوقــت المخــصص     

مـشكلة فــي تـدريس مهــارات االســتماع    لتدريـسه فــي الجـدول المدرســي، ونجـد أن هــذه ال   

انعكست على مستوى المتعلمـين فـي مختلـف المراحـل الدراسـية، وهـذا مـا أكدتـه نتـائج                    

الدراسات التي أُجريت في هذا المجال، وقد يرجع الـسبب لتركيـز المعلمـين علـى مهـارتي                  

ات القراءة والكتابة، وعدم وعيهم ألهمية االسـتماع كمهـارة أساسـية فـي تعلـيم مهـار                 

اللغـــة األخـــرى، واقتـــصار فهمهـــم لمهـــارة االســـتماع علـــى مـــستوى الـــسمع، واســـتخدام  

أن اكتـساب   ) ١٩٧٣( استراتيجيات قائمة على التلقين في تدريس االستماع ويؤكد تـايلور         

مهارات اللغة عامة واالستماع خاصة ال يتأتى إال من خالل تدريب مرحلي يتم عبـر مراحـل               

يص، ثم مرحلة االستماع، ثم مرحلة االسـتماع مـن الـذاكرة            متداخلة تبدأ بمرحلة التشخ   

 .القصيرة ، ثم مرحلة االستماع والتقويم من الذاكرة البعيدة



 

 
١٤٠

في تنمية ) pdeode(استراتيجية فاعلية برنامج مقترح قائم على 
 مهارات االستماع الناقد لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 مريم محمد األحمدي. د

 :تحديد المشكلة
تحــددت مــشكلة الدراســة فــي تــدني مــستوى  الطالبــات فــي مهــارات االســتماع الناقــد 

 لهـذه المـشكلة     وقصور الطرق واالستراتيجيات التي تدرس بها هـذه المهـارات، وللتـصدي           

 :تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤل الرئيس  التالي

 في تنمية مهارات االستماع )pdeode(ما فاعلية برنامج مقترح قائم على استراتيجية     

 الناقد لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟

 :وتفرعت من هذا التساؤل التساؤالت التالية

 رها لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟ما مهارات االستماع الناقد التي يجب تواف -١

  ما مدى تمكن طالبات المرحلة المتوسطة من مهارات االستماع الناقد؟ -٢

 مهــارات لتنميــة  )pdeode( اســتراتيجية علــى القــائم المقتــرح مــا أســس البرنــامج -٣

 المتوسطة؟ المرحلة طالبات الناقد لدى االستماع

 في تنمية مهـارات     )(pdeodeيجية  ما فاعلية البرنامج المقترح القائم على استرات       -٤

 االستماع الناقد لدى طالبات المرحلة المتوسطة؟

 :أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة الحالية إلى

تحديـــد مهـــارات االســـتماع الناقـــد التـــي يجـــب توافرهـــا لـــدى طالبـــات الـــصف األول   -١

 .المتوسط

 .قياس مهارات االستماع الناقد لدى طالبات المرحلة المتوسطة -٢

 اســـتراتيجية علـــى القـــائم المقتـــرح األســـس التـــي يقـــوم عليهـــا البرنـــامج تحديـــد  -٣

)pdeode (المتوسطة؟ المرحلة طالبات لدى االستماع مهارات لتنمية 

 تنميـــة فـــي) (pdeode اســـتراتيجية علـــى القـــائم المقتـــرح البرنـــامج قيـــاس فاعليـــة -٤

 المتوسطة؟ المرحلة طالبات لدى االستماع مهارات
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 :أهمية الدراسة
 : أهمية الدراسة الحالية مما يمكن أن تسهم به فيتنبع
مـــساعدة المعلمـــات بتقـــديم بيانـــات حقيقيـــة حـــول مـــستوى طالبـــات المرحلـــة    -١

 .المتوسطة في مهارات االستماع الناقد

ــد،     -٢ ــتماع الناقـ ــارات االسـ ــتفادة مـــن قائمـــة مهـ مـــساعدة مخططـــي المنـــاهج لالسـ

 .لتضمينها في مناهج المرحلة المتوسطة

ئمين علــــى إعــــداد معلمــــات اللغــــة العربيــــة، حيــــث تلفــــت النظــــر مــــساعدة القــــا -٣

 .الستراتيجية حديثة أثبتت فاعليتها في تدريس المواد المختلفة

 مهـارات  مـشكلة ضـعف      مـن  مهمـة  مـشكلة  مواجهـة  في الدراسة هذه  تسهم -٤

 .االستماع لدى طالبات المرحلة المتوسطة

العــام إلعطــاء مهــارة    التعلــيم عــن المــسؤولين  انظــار الدراســة تلفــت هــذه  قــد -٥

 .الوقت و الجهد من تستحقه ما االستماع

 :حدود الدراسة
 :تقتصر الدراسة الحالية على الدود التالية

ــات الــصف األول المتوســط فــي المتوســطة التاســعة والعــشرون فــي مدينــة         -  طالب

 .تبوك وذلك لثقة الباحثة بمستوى المعلمة ومقدرتها على تطبيق أدوات البحث 

 .ـه١٤٣٣ -١٤٣٤دراسي األول للعام  الفصل ال -

 .مهارات االستماع الناقد التي أجمع المحكمون على أنها مهمة جدا -

 :مصطلحات الدراسة
 :)(pdeodeاستراتيجية 

هــي اســتراتيجية تدريــسية قائمــة علــى المنحــى البنــائي وتتميــز بأنهــا تتــيح مناخــا مثيــرا 

: ص فـي الخطـوات الـست اآلتيـة    للنقاش، وتتضمن سلسلة من اإلجراءات المتتابعة وتتلخ     

،  )Observe(، والمالحظــة  )Explain(، والتفــسير )Discuss(، والمناقــشة(Prediction)التنبــؤ
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 وتتم بإثارة المعلم سـؤاال موجهـا، أو ظـاهرة ،             )Explain(، والتفسير  )Discuss(والمناقشة

يقــوم بعمــل أو مــشكلة معينــة ، ثــم يقــوم الطالــب بعمــل تنبــؤات حولهــا ثــم يبررهــا، ثــم    

الـسالمات،  .( مجموعة من األنـشطة  يـصممها وينفـذها، ويجمـع البيانـات، ويفـسر، ويحلـل                

 .وتتبنى الدراسة الحالية هذا التعريف  )٢٠١٢،٢٠٤٦

 :الناقد    االستماع
ــه) ٢٠١٠(تعرفــه حــواس  ــاه      : بأن مــستوى مــن المهــارة يتطلــب فهــم المــسموع، واالنتب

هـد الموجـه، لممارسـة العمليـات العقليـة العليـا التـي              المقصود، والمالحظـة المركـزة ، والج      

 حـواس، ( .تتمثل في التفـسير، والتحليـل، والنقـد والحكـم علـى صـدق المحتـوى المـسموع                  

 :وتقصد به الدراسة الحالية  )١٠٤، ٢٠١٠

 وجمـع  والتقـصي،  والتحقـق  فهم الـنص المـسموع وإخـضاعه للتميـز         فيها يتم مهارة 

 ومـن  صـحته ونقـده ،   مدى  لتذوقه والحكم على    وتجرد، ضوعيةبمو والشواهد األدلة وإقامة

 . معينة قيم أو معايير على اعتماداً عدمه، بقبوله من حكم تقويمه وإصدار ثم

 : النظري اإلطار
 :الناقد االستماع: أوال

 والتحـدث،  والكتابـة،  القـراءة،  األربعـة،  اللغة فنون من رئيسا لغويا فنا االستماع يعتبر

 عـصب  إلـى  وتوصـيلها  ، الـصوتية  الذبـذبات  اسـتقبال  علـى  الحرص : بأنه ويعرف واالستماع،

 المــسموع بفهــم تعنــى عقليــة وظيفــة وهــو ، حــديث مــن يــسمع بمــا االهتمــام مــع الــسمع

 وتـدريب  تعلـم  إلـى  حاجـة  فـي  وهـو  ، مهاراتـه  له مكتسب نشاط وهو ، وتقويمه واستيعابه

ــ وتمــــر ) ١٨ ، ١٧  ،١٩٩٩، حجــــاب (.ونــــشط موجــــة  أن علــــى تــــدل بمراحــــل المهــــارة  ذههــ

  :فقد ، االستماع مهارة من تمكنه بحسب  للرسالة تلقيه مستوى في متباين المستقبل

 .يسمع لما اإلجمالي المعنى بفهم يكتفي •

 .معه وتفاعل الكالم فسَّر وربما •

 .ونقده الكالم هذا قوَّمَ أو •
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 ) ١٥٩ ،٢٠٠٣ وآخرون، هاديال عبد( .السابقة بخبراته الكالم مضمون ربطَ أو •

 والحكم النقد مستوى إلى للمسموع والفهم التلقي مستوى من االرتقاء أن شك وال

 الحــدود فقــدان ســماته أهــم مــن أصــبح الــذي العــصر طبيعــة تحتمــه ضــروري مطلــب ، عليــه

 الحـــدود فيهـــا ذابـــت صـــغيرة، بقريـــة أشـــبه العـــالم أصـــبح حتـــى الثقافـــات، بـــين والفواصـــل

 أصــبحت بحيــث االتــصال، وســائل فــي المــسبوقة غيــر القفــزة بفعــل ذلــكو والمــسافات،

 الناقـد  االسـتماع  مهـارة  إكـساب  يحتم مما انتقاء، دون تقدم واألفكار والقيم المعلومات

 كـان  إذا إال هـذا  يحـدث  ولـن  القـرار،  وإصـدار  الحكـم  مركـز  إلـى  تنقلهم بحيث" للمتعلمين،

 مــا  ويقــوم  وينتقــد، ، ويقــارن   ويفــسر  لويحلــ  فــيفهم  يــستمع،  أن علــى قــادرا  المــستمع

 ضــوء فــي ،أو خبرتــه  ضــوء فــي وذلــك تحيــز دون تامــة، بموضــوعية يقــرأ مــا أو إليــه، يــستمع

 )٧٤ ،٢٠٠٢مدكور،"(القيمي النظام

 فـي  مـتكلم  إلـى  تـستمع  فحـين  ، موقـف  وحـسم  قرار التخاذ الناقد؛ االستماع ويهدف

ــاول فأنــــــت متخــــــصص مجــــــال ــر بإصــــــغاء تــــــستمع أن تحــــ ــذا مــــــن موقفــــــك رلتقــــ  هــــ

 والتمحـــيص الفـــرز و التحليـــل علـــى يعتمـــد  اســـتماع وهـــو) ٢١٨ ،٢٠٠٠مجـــاور،(.الحـــديث

 عليهــا تقــوم التــي المقــدمات صــدق علــى الحكــم بهــدف ســماعها يــتم التــي للمعلومــات

 إصــدار أجــل مــن الحلــول تقــويم و فحــص علــى ويقــوم للفرضــية المؤيــدة األدلــة ،أو النتيجــة

 .آخر على رأي أو فكرة تأييد أجل من أو به ونؤمن نصدقه ما بشأن صحيح حكم

 :األهداف هذه ومن.  األهداف من وافر بحظ االستماع برامج  المناهج واضعو ويخص

 .الحديث متابعة على القدرة تنمية ـ ١

 .المختلفة األصوات بين  التمييز ـ ٢

 .والثانوية ، الرئيسة األفكار بين التمييز ـ ٣

 .المعرفي التحصيل ىعل القدرة تنمية ـ ٤

 .عرضه وطريقة ، الحديث بين الربط ـ ٥

 .بهم تمر التي المواقف تخيل على القدرة تنمية ـ ٦



 

 
١٤٤
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 .إليه يستمعون مما النتائج استخالص ـ ٧

 .عليهم الجديدة المفردات معاني لفهم الحديث سياق استخدام ـ ٨

 االهتمـام  وإبداء ، دثالمتح كاحترام ، السليمة السلوكية االتجاهات بعض تنمية ـ ٩

 .معه والتفاعل ، بحديثه

 .موضوعات من إليه يستمعون ما خالل من الجمالي التذوق تنمية –١٠

 .المتكلم سيقوله ما توقع على القدرة تنمية -١١

  المسموعة للموضوعات والشاملة السريعة الملخصات عمل على القدرة تنمية -١٢

 .واألفكار ائقالحق تصنيف على قادرين يكونوا أن -١٣

 .المسموعة المادة محتوى صدق على الحكم على قادرين يكونوا أن  -١٤

 الهاشـــمي (،)٢٠٠٣ وآخـــرون، الهـــادي عبـــد (،)٢٠٠١البجـــة، (،)١٩٨١ وآخـــرون، خـــاطر.(

 ).٢٠١٠ الشنطي، (،)٢٠٠٤والعزاوي،

 :الناقد االستماع مهارات
 :هي رئيسة أقسام أربعة إلى االستماع مهارات التربويون قسم

 والتــذوق، النقــد ومهــارات االســتيعاب، ومهــارات الفهــم، ومهــارات التــذكر، مهــارات

 المــصاحب التفكيــر بنــوع مرتبطــة االســتماع لمــستويات أخــرى تــصنيفات هنــاك أن كمــا

 مهــارات الدراســة هــذه فــي وســنتناول اإلبــداعي، واالســتماع الناقــد كاالســتماع لالســتماع

 :الناقد االستماع

 :الناقد عاالستما مهارات
  :اآلتية العناصر من وتتكون ، ودقته السمعي الفهم مهارات : أوال

 .للموضوع مناسب عنوان تحديد  -١

 .السياق من الكلمة معنى تحديد -٢

 .الرئيسة األفكار تحديد -٣

 .بترتيب إليه استمع ما إعادة -٤



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٤٥

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 .إليه استمع ما تلخيص -٥

 .معناها يكمل بما ناقصة جمل إكمال -٦

 .الحديث إليه سينتهي بما التنبؤ على لقدرةا -٧

 .المسموع النص أهداف إدراك -٨

 .المسموع النص من االستنتاجات استخالص -٩

 .المسموع النص في الخفية المعاني فهم -١٠

 .للموضوع أعمق فهم في تسهم التي األسئلة صياغة ـ -١١

 ـ : التالية العناصر من وتتكون ، التمييز مهارات : ثانيا

 .يقال مما ،والخيال الحقيقة بين التمييز -١

 .والخطأ الصواب بين التمييز -٢

 .والكذب الصدق بين التمييز -٣

 .سمع ما ضوء في سيقال ما توقع -٤

 .يسمع فيما الكاتب مغزى إدراك -٥

 ـ : كالتالي وعناصرها ، المسموع وتذوق نقد مهارات : ثالثا

 .المسموع على الحكم في عليها يعتمد التي األدلة استخالص -١

 .بالموضوع الصلة وثيق ليس ما تحديد -٢

 .بالمقدمات النتيجة ارتباط مدى تحديد -٣

 الحديث تضمنها التي األفكار أهمية مدى إدراك  -٤

 .المتحدث مع والتفاعل االستماع حسن  -٥

 .عاطفيا المتحدث مشاركة على القدرة -٦

 :المسموع صدق على الحكم مهارات: رابعا

 للتطبيق األفكار صالحية مدى على الحكم -١

  .رفضه أو وقبوله ، السابقة الخبرات ضوء في الحديث على الحكم -٢
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 .األفكار تسلسل منطقية على الحكم -٣

 .الحديث في ذكرها ورد التي الشخصيات على الحكم -٤

 .المتوفرة المعلومات كفاية مدى على الحكم -٥

 درالمصا موثوقية على الحكم  -٦

 .واالستنتاجات المالحظات نوعية على للحكم معيار تقديم على القدرة ـ ٥ -٧

 :اآلتية العناصر بها وتتصل ، المسموع المحتوى تقويم مهارة: خامسا

 . المسموع في والضعف القوة جوانب إبراز -١

 .المسموع في الضعف لجوانب معالجات اقتراح -٢

 .للمشكالت مناسبة حلول اقتراح -٣

 .المسموع واقعية عدم إلى أدى الذي  الخطأ صحيحت -٤

ــواس،( ــد (،)٢٠٠٨ الـــسليتي، (،)٢٠١٠ الـــشنطي، (،)٢٠١٠ حـ ــادي عبـ ــرون، الهـ ) ٢٠٠٣ وآخـ

 ) ١٩٨٤ مدكور،( .)١٩٨٤والحمادي، ظافر(

 ):pdeode (استراتيجية: ثانيا
 يــرامث مناخــا تتــيح بأنهــا وتتميــز البنــائي المنحــى علــى قائمــة تدريــسية اســتراتيجية هــي

: اآلتيـة  الـست  الخطـوات  فـي  وتتلخص المتتابعة اإلجراءات من سلسلة وتتضمن للنقاش،

ــؤ  ، )Observe (والمالحظــة ، )Explain(والتفــسير ، )Discuss(والمناقــشة ،)Prediction(التنب

 ، ظـاهرة  أو موجهـا،  سـؤاال  المعلم بإثارة وتتم ) Explain(والتفسير ، )Discuss(والمناقشة

 بعمــل يقــوم ثــم يبررهــا، ثــم حولهــا تنبــؤات بعمــل الطالــب يقــوم ثــم ، ينــةمع مــشكلة أو

 الـسالمات، .( ويحلـل  ويفـسر،  البيانـات،  ويجمـع  وينفـذها،  يـصممها   األنـشطة  من مجموعة

 :التالية الخطوات وفق االستراتيجية هذه وتسير  )٢٠١٢،٢٠٤٦

 صــلة ذات معينــه فكــرة أو ظــاهرة أو موضــوعا المعلــم يطــرح بــأن وذلــك: التنبــؤ -١

 هـذه  وتبريـر  الموضـوع  حـول  للتنبـؤ  للمتعلمـين  الفرصـة  يتـرك  ثـم  دراسته، المراد بالموضوع

 .التنبؤات



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٤٧

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 الفرصــة ويعطــيهم صــغيرة لمجموعــات المتعلمــين المعلــم يقــسم: المناقــشة  -٢

 .بعضهم مع  الموضوع لمناقشة

 ةالمناقــش خــالل مــن الظــاهرة المتعلمــون يفــسر الخطــوة هــذه وفــي: التفــسير -٣

 .األخرى والمجموعات المجموعة وبين المجموعة أعضاء بين الجماعية

 األنــشطة خــالل مــن وتنبــؤاتهم توقعــاتهم المتعلمــون يختبــر وهنــا: المالحظــة  -٤

 يحـدث  وقـد  بالهدف، صلة ذات المالحظات لجعل يوجههم أن  للمعلم وينبغي والتجارب،

 .إليها توصلوا التي النتائج عم تنبؤاتهم تطابق عدم حالة في االرتباك من نوع لهم

 :التالية الخطوات وفق االستراتيجية هذه وتسير

 صــلة ذات معينــه فكــرة أو ظــاهرة أو موضــوعا المعلــم يطــرح بــأن وذلــك: التنبــؤ -١

 هـذه  وتبريـر  الموضـوع  حـول  للتنبـؤ  للمتعلمـين  الفرصـة  يتـرك  ثـم  دراسته، المراد بالموضوع

 .التنبؤات

 الفرصــة ويعطــيهم صــغيرة لمجموعــات المتعلمــين مالمعلــ يقــسم: المناقــشة  -٢

 .بعضهم مع  الموضوع لمناقشة

 المناقــشة خــالل مــن الظــاهرة المتعلمــون يفــسر الخطــوة هــذه وفــي: التفــسير -٣

 .األخرى والمجموعات المجموعة وبين المجموعة أعضاء بين الجماعية

 األنــشطة لخــال مــن وتنبــؤاتهم توقعــاتهم المتعلمــون يختبــر وهنــا: المالحظــة  -٤

 يحـدث  وقـد  بالهدف، صلة ذات المالحظات لجعل يوجههم أن  للمعلم وينبغي والتجارب،

 .إليها توصلوا التي النتائج مع تنبؤاتهم تطابق عدم حالة في االرتباك من نوع لهم

 تـم  التـي  واالسـتنتاجات  التنبـؤات  بين بالمقارنة المتعلمون يقوم وهنا: المناقشة -٥

 لمهـارات  المتعلمـين  اسـتخدام  الخطـوة  هـذه  وتتطلـب  المالحظـة،  خـالل  من إليها التوصل

 ولزمالئهم ألنفسهم والنقد والمقارنة التحليل
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 بــــين  التناقــــضات بمواجهـــة  المتعلمــــون يقـــوم  الخطــــوة هـــذه  وفــــي: التفـــسير  -٦

ــؤاتهم  توصــلوا التــي اســتنتاجاتهم ضــوء فــي معتقــداتهم تعــديل ويــتم ومالحظــاتهم تنب

 )Costu ،B. 2008.( إليها

 Savander ) ٢٠٠٣ (اقترحهـا  التـي ) poe (السـتراتيجية  تعـديال )) pdeode واسـتراتيجية 

&Colari.( Costu ،B ،Ayas,A  ،Niaz ,M. (2012 . هـي  خطـوات  ثـالث  مـن  تكونـت  والتـي :

 وبعـد  التنبـؤ  بعـد  المناقـشة  خطـوة  وإضـافة  تطويرهـا  تـم  وقد والتفسير، والمالحظة، التنبؤ،

 التفـسير  خطـوة  تـأتي  ثم المناقشة بعد تأتي والتي التفسير خطوة تأضيف كما المالحظة

ــوة ــرة كخطـ ــد أخيـ ــشة بعـ ــة، المناقـ ــذلك الثانيـ ــاح وبـ ــتعلم تتـ ــة للمـ ــتعلم فرصـ   النـــشط الـ

 .أعمق بشكل التفكير وفرصة أفضل بشكل اآلخرين مع والتفاعل

 ).pdeode (استراتيجية عليها تبنى التي األسس

 أنهـا  أي البنـائي  المنحـى  علـى  تبنـى  التـي  االسـتراتيجيات  من)) pdeode استراتيجية تعد

 تبنـى  التـي  االفتراضـات  أهـم  مـن  األسـس  هـذه  اشـتقاق  تـم  وقد البنائية، النظرية على تقوم

 :النظرية هذه عليها

 قيـام  فيهـا  يـتم  بنائيـة  عمليـة  التعليم أن بمعنى: الخبرة من يتم المعرفة بناء أن -١

 الـــسابقة، خبرتـــه ذلـــك فـــي مـــستخدماً للمعلومـــات خلـــيدا تمثيـــل ببنـــاء بنفـــسه المـــتعلم

 يــستخدم بــذلك وهــو بــالتنبؤ يقــوم االســتراتيجية هــذه مــن األولــى الخطــوة فــي والمــتعلم

 .الخبرات هذه ضوء في التنبؤات ويبني السابقة خبراته

 العقـل،  ، الحـدس  الحـواس،  ( مداركه يستخدم فالمتعلم: نشطة عملية التعلم -٢

 بــه  المحــيط العــالم عــن ذهنيــة صــورة تكــوين مــن تمكنــه التــي المعرفــة بنــاء فــي) البــصيرة

 .االستراتيجية خطوات من خطوة كل في في مداركة جميع يستخدم والمتعلم

 وفــى الخــاص، تفــسيره مــتعلم فلكــل: شخــصي تفــسير بعمــل يقــوم المــتعلم  -٣

 الـذي  قـع للوا الطريقـة  بـنفس  واحـد  تفـسير  فـي  شـخص  من أكثر يشترك ال البنائي التعلم



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٤٩

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 مـن  خطـوتين  فـي  التفـسير  فرصـة  للمـتعلم  تتيح الحالية واالستراتيجية منهما بكل يحيط

 .خطواتها

 مــن المعــروض المعنـى  ينــاقش الــتعلم مـن  النــوع هــذا أن بمعنـى : تعــاوني الـتعلم   -٤

 للموقـف  المـشاركة  هـذه  خـالل  من المفاهيم نمو ويأتي واحدة نظر وجهة من أكثر خالل

 فرصـة  التعليمـي  الموقـف  يتـيح  أن ويجـب  المختلفـة،  النظـر  لوجهـات  بةاسـتجا  المفهوم أو

 إلـى  للوصـول  استحـضارها  يمكـن  التي المتعددة النظر وجهات لعرض اآلخرين مع للتعاون

 المتعلمـين  بـين  التعـاوني  العمـل  علـى  الحاليـة  االستراتيجية وتقوم ذاتياً اختياره تم موقف

 .فريق نضم والعمل مجموعات إلى تقسيمهم يتم حيث

 وضـع  خـالل  مـن  الـتعلم  يـتم  أن ينبغـي : حقيقيـة  مواقـف  خالل من يحدث التعلم -٥

 أســاس علــى تقـوم  بحيــث وتجهيزهـا  إعــدادها يــتم حقيقيـة  تعليميــة مواقـف  فــي المـتعلم 

 يبدأ الحالية االستراتيجية وفي الحقيقي بالعالم المتعلمين إحساس تعكس قوية براهين

ــة التعليمــي الموقــف ــدرس والتقــديم لمــينالمتع بتهيئ  تعــده تعليمــي موقــف خــالل مــن لل

 ).١٧ ،٢٠٠٨ رزق،. ( المعلمة

 ، منعزلــة نظريــات أو حقــائق نعلــم ال ونحــن. ومتــرابط متكامــل ســياق الــتعلم -٦

 مـسبقاً  تعلمـه  ومـا  يتعلمـه  مـا   بـين  العالقـات  بنـاء  أو باكتـشاف  المعرفـة  بنـاء  يرتبط ولكن

 مـن  ويفـسر  وينـاقش  يتنبـأ  فـالمتعلم  المبـدأ  ذاه من ككل االستراتيجية خطوات وتنطلق

 لخبراتـــه ويـــضيفها جديـــدة خبـــرات ليبنـــي بالمالحظـــة يبـــدأ ثـــم الـــسابقة خبراتـــه منطلـــق

 الـــسابقة الخبـــرات بـــين التنـــاغم ليخلـــق أخـــرى مـــره ويفـــسر ينـــاقش ثـــم ومـــن الـــسابقة

 .المعرفي بنائه إلى بذلك ويضيف الجديدة والخبرات

 مــن يتطلــب وهــذا. الحاليــة المعرفــة لبنــاء الــسابقة رفــةالمع إلــى المــتعلم يحتــاج -٧

 المعلمـــة وتقـــوم التـــدريس وتنفيـــذ تخطـــيط عنـــد الـــسابقة الخبـــرات تنـــشيط المعلمـــين

 الـسابقة  الخبـرات  تنـشيط  علـى  تقـوم  مقدمـة  أو موقـف  إعـداد  خـالل  مـن  للدرس بالتمهيد

 )Sharon R. Collins ,2008.( للطالبات
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). الـدماغ  (داخل تحدث أنها أي. ذهنية عملية المعرفة أو المعنى بناء حدث يعتبر -٨

 الذهنيــة  باالســتثارة  األول المقــام  فــي تــرتبط  أن ينبغــي  التعليميــة األنــشطة  فــإن  وبالتــالي

 )Swan ،2005: 16. (المعرفة وبناء المعنى بناء نحو وتوجيهه للمتعلم

 :الطريقة واإلجراءات
 :منهج الدراسة  - أ

االسـتماع   مهـارات  تحديـد  عنـد  وذلـك ،   التحليلـي  فيالوص المنهج الدراسة استخدمت

ــبه التجريبـــي والمـــنهج الناقـــد، ــامج تطبيـــق عنـــد شـ ــارات وتنميـــة البرنـ ــتماع لـــدى  مهـ االسـ

 .الطالبات

 :مجتمع الدراسة وعينتها  - ب

تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف األول المتوسط في  مدينـة تبـوك وتحـددت                

لمتوســط فــي المتوســطة التاســعة والعــشرين فــي    عينــة الدراســة بطالبــات الــصف األول ا  

 حـد  أقـصى  إلـى  يـصل  المرحلة هذه في الذكاء ألن معدل  العينة اختيار تم وقد مدينة تبوك، 

 مهـارات  ،وتنمـو  والمعلومـات  ، المهـارات  اكتـساب  علـى  القـدرة  وتنمو  إليه يصل أن يمكن

 وإصـدار  ، والتركيـب  ، التحليـل ،و   واالسـتنتاج  ، واالسـتدالل  بالفهم المرتبطة العليا التفكير

 التخطــيط علــى القــدرة الطالبــات لــدى  وتتكــون  ،ويــصبح التفكيــر أكثــر تجريــدا،  األحكــام

 المراهـق  ويميـل  ،ويظهر الميـل للعمـل الجمـاعي،        التحصيل على القدرة ،وتزداد والتصميم

 مـسلماً  أعمـى  الًقبـو  يقبلهـا  وال األمـور  حقائق على بالدليل يطالب أنه أي النقدي التفكير إلى

مــع طبيعــة االســتماع الناقــد واالســتراتيجية  وتنــسجم هــذه الخــصائص) ١٩٩٩ زهــران،.(بــه

 .المستخدمة في البحث

طالبة ) ٤٠( وقد تم اختيار فصل من هذه الفصول بطريقة عشوائية، يبلغ عدد طالباته              

 . وذلك ليمثل عينة الدراسة
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  :جالبرنام تنفيذ استغرقها التي الزمنية المدة
كـل   يـدرس  بحيـث  حـصتين أسـبوعيا    بواقـع  أسـابيع  عـشرة  البرنـامج  تنفيذ استغرق

 .حصة) ٢٠( حصص التجربة مجموع يكون موضوع استماع في حصتين متتاليتين، وبذلك

   :البحث أدوات
  : التالية البحث أدوات إعداد تم

 .سطالمتو األول الصف لطالبات االستماع الناقد المناسبة بمهارات قائمة -١

 .المتوسط األول الصف طالبات االستماع الناقد لدى مهارات اختبار -٢

 :يلي بما ذلك وسيتم تفصيل
. المتوسط األول الصف لطالبات المناسبة االستماع الناقد بمهارات قائمة إعداد -١

 )١ملحق رقم @ (

 :من المهارات هذه اشتقاق تم  وقد

 .االستماع الناقد مجال في السابقة الدراسات -

 .مهارات اللغة العربية تناولت التي الكتب -

 .الكتب في مجال طرق تدريس اللغة العربية -

 القائمــة تــضمنت وقــد صــدقها، مــن للتأكــد المحكمــين علــى القائمــة عــرض تــم وقــد

 غيـر ،   مـا  حـد  إلـى  مناسـبة ، مناسـبة  (التاليـة  الخيـارات  تحديـد  االستماع الناقـد وتـم     مهارات

حيـث اقتـرح المحكمـون       المحكمـين  مقترحـات  ضـوء  فـي  لقائمـة ا تعـديل  وتـم  ، )  مناسبة

 :حذف العبارات التالية

 مالئمة بكلمات  المسموع النص في الواردة المظاهر بعض وصف -

   المسموع النص من الفائدة مدى ذكر -

  له تحكى التي والحقيقية الخيالية القصص بين التميز -

 المسموع النص في المواقف لبعض التعليل -

  مهارة) ٢١(من تكونت بحيث النهائي شكلها القائمة إلى لتوبذلك وص
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 )٢ملحق رقم :@ (اختبار مهارات االستماع الناقد -٢

 ـ: التالية بالخطوات المقياس إعداد مر وقد 

 : االختبار من الهدف تحديد -

 فــي تنميــة )pdeode(فاعليــة برنــامج قــائم علــى اســتراتيجية   مــدى  قيــاس  إلــى يهــدف 

 .تماع الناقد لدى طالبات الصف األول المتوسطمهارات االس

  :االختبار مفردات صياغة -

النظافـة   "بعنـوان  وآخـر " هجـرة اإلوز   "بعنـوان  نـص  اختيـار  تم االختبار عبارات لصياغة

 التـي  المهـارات  عـدد  إن وبمـا  ، النـصين  هـذين  مـن  االختبـار  أسـئلة  اشـتقت  وقـد "من اإليمـان    

 تكـون  بحيث األسئلة صيغت فقد ،  االستماع الناقد  اراتمه من  مهارة) ٢١( البحث ينميها

لكـــل نـــص، وكـــل ســـؤال يقـــيس مهـــارة مـــن هـــذه   ســـؤال) ٢١ (مقاليـــا بواقـــع ســـؤاال) ٤٢(

 .المهارات

  :وثباته االختبار صدق من التأكد
ــد - ــن للتأكــ ــدق مــ ــاس صــ ــم المقيــ ــه تــ ــى عرضــ ــة علــ ــن مجموعــ  المحكمــــين مــ

 لطالبـات  األسـئلة  مناسبة  حول الرأي بداءإل التدريس، وذلك  وطرق بالمناهج المتخصصين

 تــم وقــد، االســتماع الناقــد مهــارات لقيــاس مناســبتها  عــن فــضال، األول المتوســط  الــصف

التــي اقتــصرت علــى تغييــر صــياغة بعــض   المحكمــين مقترحــات ضــوء فــي االختبــار تعــديل

 .األسئلة فقط

 األول الـصف  طالبـات  مـن  مجموعـه  علـى  بتطبيقـه  االختبـار  ثبـات  حساب تم وقد -

 درجــات بــين االرتبــاط معامــل وبحــساب، أســابيع ثالثــة بعــد تطبيقــه أعيــد ثــم المتوســط

 حـساب  تـم  مقبولـة، وقـد    ثبـات  درجـة  إلى يشير مما ) ٠ ، ٨٥  (كان التطبيقين في الطالبات

 خمـس  وآخـر  طالبـات  خمـس  أول اسـتغرقته  الـذي  الـزمن  متوسـط  بحساب،  االختبار زمن

  دقيقه) ٥٠ (الزمن فكان اراالختب أداء في طالبات
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 وحــددت النهائيــة صــورته فــي وضــعه تــم وثباتــه االختبــار صــدق مــن التأكــد وبعــد -

درجة  وتعطى الدرجة كاملة للطالبـة فـي حالـة اإلجابـة الـصحيحة               ) ٤٢(ب   النهائية الدرجة

وتجزأ إلى نصف أو ربع درجة في حالة كانت اإلجابة غير كاملـة أو صـفر فـي حالـة اإلجابـة                       

 .لخاطئة أو عدم اإلجابةا

 )٣ملحق رقم :@ ( إعداد البرنامج المقترح-ج 

 :األسس التي يقوم عليها البرنامج المقترح

 يقوم البرنامج المقترح على مجموعة من األسس، 

 .االعتبار في للطالبات المعرفية الخلفية وضع -

 ..الطالبات ومبادرات استقاللية وتقبل تشجيع -

 .واالستقصاء البحث على الطالبات  تشجيع -

 .المسموع في الناقد التفكير على التأكيد -

 .التعلم تقييم عند والفهم األداء على التأكيد-

 .الطالبات تتعلم كيف االعتبار في يأخذ -

 انهـا  علـى  اليهـا  ينظـر  ولكـن  فيـه،  ومـؤثر  سـلبى  انهـا طـرف    علـى  الطالبـة  إلـى   ينظر  ال -

 .تعليمها عن مطلقة مسئولية مسئولة

ــزود -  ــالفرص الطالبــات  ت ــاء المناســبة ب ــدة المعرفــة لبن ــرات مــن والفهــم الجدي  الخب

  .الواقعية

 .فيها الدور المحوري للمتعلم يكون نشطة، عمليات التعلم عملية  تستلزم -

 الخاطئـة  التفسيرات عن واالبتعاد للمسموع الصحيح والتأويل التفسير الى االتجاه -

 ).البديلة (أو

 .بينهن فيما المعلمة او مع المناقشة في االشتراك على الباتالط تشجع -

 .التعاوني من خالل االستراتيجية المقترحة التعلم على يرتكز البرنامج -

 .حقيقية مواقف تعليم الطالبات من خالل -
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 يمكـن  حينئـذ  لمعرفتهـا  متعلمـة  كـل  بنـاء  كيفيـة  المعلمـة  تعرف الضروري ان  من  -

 األســئلة بعــض المعلمــة تقــدم بــأن ذلــك ويــتم. الجديــدة خبــرةفــي اكتــساب ال مـساعدتها 

 مــن الجديــد بالموضــوع عالقــة لهــا ســابقة توضــح مــا لــدى الطالبــة مــن خبــرة  التــي الكاشــفة

 .عدمه

 ببنــاء طالبــة كــل تقــوم  كيــف تــرى لكــى مــع الطالبــات المعلمــة تتفاعــل ان ضــرورة -

 التـي  وبالطريقـة  عليهـا  اتيـة الذ صـفة  وإضـافة  المعلومـة  تـشكيل  علـى  وتـساعدها . المعرفة

 .البسيطة التوجيهات استخدامها لبعض خالل من منهن لكل تروق

 .سطحية بطريقة المفاهيم مع التعامل وعدم التعمق  ضرورة-

 علــى هــذا البرنــامج يقــوم حيــث األنانيــة او الــذات حــول التمركــز فــي اإلفــراط عــدم -

 تحــاول خاطئــة خبــرة مــنهن للكــ يكــون وقــد الطالبــات الــسابقة لــدى الخبــرة اســتخدام

ــا  علــى تطبيقهــا  تمنــع التــي االجتماعيــة التفــاعالت مــن تزيــد ان يجــب بــاقي الطالبــات، وهن

 .الخاطئة االنفرادية المفاهيم

ــدريس - ــة، نقـــل لـــيس التـ ــه المعرفـ ــيم يتطلـــب ولكنـ ــصل، داخـــل المواقـــف تنظـ  الفـ

 .التعلم تنمى أن شأنها من بطريقة المهام وتصميم

 :العام الهدف:  ثانيا

 .الطالبات لدى الناقد االستماع مهارات تنمية

 :محتوى البرنامج: ثالثا

 :يلي كما وهي دروس عشرة من البرنامج تكون

 .حلم اغتيال: األول الدرس

 .الوفي الصديق: الثاني الدرس

 .الضيف إكرام: الثالث الدرس

 .المجانين عقالء: الرابع الدرس

 .عمانالن بنت وهند الحجاج: الخامس الدرس
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 .األخالق مكارم: السادس الدرس

 .والصخرة الفالح: السابع الدرس

 .السالم عليه سليمان حكمة: الثامن الدرس

 .العربية اللغة: السابع الدرس

 .الشعوب تقاس بماذا: العاشر الدرس

 :استراتيجيات التدريس: رابعا

 ) pdeode(وقد تم استخدام االستراتيجية األساسية التي يقوم عليها البرنامج 

  :المستخدمة والوسائل األنشطة: خامسا

  :    األنشطة - أ

 .وتسجيلها األفكار تدوين في تتمثل : كتابية أنشطة -١  

 .ومناقشتها األفكار طرح في الطالبات مشاركة في تتمثل : شفهية أنشطه -  ٢

  :     المستخدمة الوسائل - ب

 .الجلسة خالل المستخدمة والرسوم الصور -  

 .األفكار لتسجيل ) ستر فلوما ( وأقالم كبيره لوحات -

 :التقويم أساليب: سادسا

 التطبيـق  خـالل  القبلي التقويم وهي البرنامج هذا في للتقويم أساليب عدة استخدمت

ــي ــاس القبلـ ــويم، للمقيـ ــائي والتقـ ــستمر البنـ ــويم،  المـ ــذاتي والتقـ ــاء الـ ــامج تطبيـــق أثنـ  البرنـ

 المحكمين على عرضه تم البرنامج اكتمل أن  وبعد .البرنامج تطبيق بعد النهائي والتقويم

 .للتطبيق صالحاً النهائية صورته في وأصبح مقترحاتهم ضوء في وضبطه

 )-٤- رقم ملحق(: @ المعلمة دليل -د 

 و،   البرنـامج  مـدة  و، البرنـامج  أهـداف ،   البرنـامج  مقدمـة  علـى  المعلمة دليل اشتمل وقد

 شــرح فــي الــسير لخطــوات تفــصيلي وشــرح،  البرنــامج تــدريس طريقــة و،  البرنــامج محتــوى

 علـى  الـدليل  عـرض  تـم  وقـد ،   التقـويم  وأساليب،   المستخدمة والوسائل واألسئلة،   الدرس
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 االنتهـاء   وبعـد  .النهـائي  شـكله  إلـى  وصـل  حتـى   مقترحـاتهم  ضـوء  فـي  وتعديله المحكمين

 وجـاهزة  النهائيـة  صـورتها  يفـ  أصبحت وثباتها صدقها من والتأكد البحث أداوت إعداد من

 .للتطبيق

  :التالية الخطوات وفق وذلك البحث تجربة تطبيق

 .المتغيرات وضبط البحث عينة اختيار -١

ــتراتيجية  باســــتخدام الــــدروس بتــــدريس ســــتقوم التــــي المعلمــــة تــــدريب -٢ اســ

)pdeode (علـى  تدريبها وتم للمعلمة، واالستراتيجية المهارات بشرح الباحثة قامت حيث 

 .أمامها الدروس أحد بتطبيق وذلك ،  النمذجة استراتيجية باستخدام بيقهاتط

التطبيــق القبلــي لمقيــاس مهــارات االســتماع الناقــد وذلــك لمعرفــة مــدى تمكــن     -٣

 .الطالبات من مهارات االستماع الناقد قبل تطبيق البرنامج

 .)pdeode(لعينة البحث باستخدام استراتيجية   التدريس- ٤

 .عينة البحث على التجربة بعد البحث واتأد تطبيق  - ٥

  :الخطوات هذه من خطوة كل تفصيل يلي وفيما

  :المتغيرات وضبط البحث عينة اختيار  - أ

 التاســعة بالمتوســطة ،  المتوســط األول الــصف طالبــات مــن البحــث عينــة اختيــار تــم

 يقــيس الــذي االختبــار تطبيــق وتــم ، طالبــة) ٤٠ (العينــة عــدد بلــغ وقــد، بتبــوك والعــشرون

وذلك تمهيدا لمقارنة النتائج بنتـائج القيـاس البعـدي لمعرفـة       قبليا االستماع الناقد  مهارات

 .مدى فاعلية البرنامج

ثــم تــم تطبيــق البرنــامج علــى عينــة البحــث، وبعــد االنتهــاء مــن التطبيــق تــم تطبيــق         

 .مقياس مهارات االستماع الناقد بعديا على الطالبات

 –T) ت (اختبـار  بار ومعالجة البيانـات إحـصائيا باسـتخدام    بعد ذلك تم تصحيح االخت 

test  القياسـين القبلـي والبعـدي لعينـة البحـث، وفيمـا يلـي عـرض                 بـين  الفروق داللة لحساب

 .لهذه النتائج
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 :نتائج البحث وتفسيرها
 :لإلجابة عن التساؤل األول والتساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة وهما

 اقد المناسبة لطالبات المرحلة المتوسطة؟ ما مهارات االستماع الن •

)  pdeode (اسـتراتيجية  على القائم المقترح األسس التي يقوم عليها البرنامج     ما •

 المتوسطة؟ المرحلة طالبات الناقد لدى االستماع مهارات لتنمية

تم التوصل لمهارات االستماع الناقد المناسبة لطالبات الصف األول المتوسط، ثم تم     

ســس التــي يقــوم عليهــا البرنــامج المقتــرح لتنميــة هــذه المهــارات، وقــد تــم توضــيح وضــع األ

 .هاتين الخطوتين في إجراءات البحث

 :ولإلجابة عن التساؤل الثاني من تساؤالت الدراسة وهو

 ما مدى تمكن طالبات المرحلة المتوسطة من مهارات االستماع الناقد؟ •

ناقــد قبليـا علــى الطالبـات والجــدول التــالي   فقـد تــم تطبيـق اختبــار مهـارات االســتماع ال   

 يوضح ذلك

 المتوسطات يوضح جدول) ١(جدول

 .االستماع الناقد لمهارات القبلية الطالبات لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المهارة

 ١٬٤ ٣٬٦٠ الفهم السمعي
 ٠٬٩٨٧ ٤ مهارات التمييز

 ١٬٢٠ ٢٬٦٥ ذوقالنقد والت
 ١٬١٣ ٢٬٥٠ الحكم على األفكار
 ١٬٢٢ ١٬٨٩ مهارات التقويم

 ٢٬٨ ١٤٬٦٤ المجموع

تدني متوسط درجات الطالبات في القياس القبلي لمهارات        ) ١(يتضح من الجدول رقم     

، )٢٬٨(واالنحراف المعيـاري   ) ١٤٬٦٤( االستماع الناقد حيث بلغ مجموع متوسط المهارات  

 ضعف أداء  الطالبات في مهارات االستماع الناقدمما يدل على 

 :ولإلجابة عن التساؤل الرابع من تساؤالت الدراسة وهو •
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 مهـارات  تنمية  في )(pdeode استراتيجية على القائم المقترح البرنامج فاعلية ما •

 المتوسطة؟ المرحلة طالبات لدى االستماع

بيـق البرنـامج ، وذلـك لمقارنـة      فقد تم تطبيق مقياس مهارات االستماع الناقد بعد تط       

نتائج الطالبـات مـع  نتـائج القيـاس القبلـي لمعرفـة مـدى فاعليـة البرنـامج المقتـرح والجـدول                        

 .التالي يوضح ذلك

 )٢(جدول 

 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي لمهارات االستماع الناقد
 القياس المهارة

 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
مستوى   تقيمة المعياري

 الداللة
الفهم  ١٬٤ ٣٬٦٠ القبلي

 ١٬٣ ٨٬٥٢ البعدي السمعي
دالة عند  ٩٬٨٩

٠٫٠١ 

مهارات  ٠٬٩٨٧ ٤ القبلي
 ١٬٤٣٤ ٧٬٩٦ البعدي التمييز

 عند دالة ١٠٬٧٧
٠٫٠١ 

 ١٬٢٠ ٢٬٦٥ القبلي
 النقد والتذوق

 ١٬٣٤ ٦٬١٣ البعدي
 عند دالة ٩٬٢٤

٠٫٠١ 

 ١٬١٣ ٢٬٥٠ القبلي
الحكم على 
 األفكار

 ١٬٠٢ ٥ البعدي
 عند دالة ٨٬٠٢

٠٫٠١ 

مهارات  ١٬٢٢ ١٬٨٩ القبلي
 ١٬١٥ ٤٬١٨ البعدي التقويم

 عند دالة ٧٬٩٩
٠٫٠١ 

 المجموع ٢٬٨ ١٤٬٦٤ القبلي
 ٢٬٧١ ٣١٬٧٩ البعدي 

 عند دالة ٢٣٬٤٤
٠٫٠١ 

) ت (المحــسوبة أكبــر مــن قيمــة   ) ت(نالحــظ أن قيمــة  ) ٢(بــالنظر إلــى الجــدول رقــم    

كما بلغ متوسط درجات ) ٢٣٬٤٤( ، حيث بلغت قيمة ت    )٠٫٠١(الجدولية عند مستوى داللة     

، مما )٣١٬٧٩(فيما أصبح المتوسط في التطبيق البعدي    ) ١٤٬٦٤(الطالبات في التطبيق القبلي     
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 مـن  يدل على حدوث تحسن ملحوظ لدى الطالبـات فـي مهـارات االسـتماع الناقـد، وللتأكـد             

 تـأثير  وهـو حجـم   )   ٠٬٩٦  (قيمتـه  وبلغـت  ) η2 ( إيتـا  مربـع  حـساب  تـم  فقـد  جالبرنـام  فاعلية

 تنميـة  فـي ) pdeode(المقترح القائم على استراتيجية      البرنامج فاعلية على يؤكد مما كبير

 ممــا يؤكــد علــى فاعليــة هــذه االســتراتيجية وبــذلك  تتفــق هــذه   .الناقــد االســتماع مهــارات

، Costu ،B ( ودراســـة ،)٢٠١٢ (بقة كدراســـة الخطيـــبالنتيجـــة مـــع نتـــائج الدراســـات الـــسا 

Ayas,A  ،Niaz ,M. (2012،الــسالمات ودراســة) ودراســة ،)٢٠١١ (جــورج ودراســة ،)٢٠١٢ 

)Costu ،B. (2008، ودراســة Colari  ،Veskari & Ranne (2005) ، ودراســة) ٢٠٠٣ ( 

Savander &Colari. 

 :تفسير النتائج
 االسـتماع الناقـد، ويرجـع      مهارات في الطالبات عفض القبلي القياس نتائج أثبتت -

لعــدم امــتالكهن لمهــارات االســتماع الناقــد واالكتفــاء بمــستوى الفهــم الــسمعي،          هــذا

باإلضافة لعدم االهتمام بتدريس االستماع حيث تُخصص ثالث دروس لالستماع في كـل             

اع الناقد غائـب  فصل دراسي، وهي غير كافية لتنمية هذه المهارة، كما أن مفهوم االستم    

تماما بالنسبة للمعلمات  مما يدل على قلة وعي المعلمات بمستويات االسـتماع ومهاراتـه               

ويعد هذا مؤشرا على ضعف بـرامج إعـداد المعلمـات، كمـا  يعتبـر فهـم المـسموع الهـدف                  

 تــدريس فــي التقليديــة الــرئيس مــن تــدريس االســتماع، باإلضــافة إلــى االعتمــاد علــى الطــرق  

 .االستماع

ذات داللــة إحــصائية لــصالح القيــاس  فــروق وجــود البعــدي القيــاس نتــائج أظهــرت -

البعـــدي وحـــدوث تحـــسن كبيـــر فـــي مهـــارات االســـتماع الناقـــد، ويـــدل هـــذا علـــى فاعليـــة   

 في تنمية هذه المهارات، وذلك ألن هذه االستراتيجية تثير عمليـات    )pdeode(استراتيجية  

مة بخطوات علمية للوصول إلى مستوى فهـم،        التفكير العليا، وتعطي للطالبات خطة منظ     

 .واستيعاب، وتمييز، وتذوق، وتقويم، المسموع والحكم عليه
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) ت( حصلت مهارة الفهم الـسمعي علـى أعلـى نـسبة فـروق حيـث بلغـت قيمـة                     -

القائمـة علـى النظريـة    ) pdeode(ويعزى هذا إلـى الميـزة التـي تتمتـع بهـا اسـتراتيجية             ) ٨٬٥٢(

 الــتعلم ذا معنــى وتنطلــق مــن المعلومــات الــسابقة لــدى المــتعلم ممــا   البنائيــة والتــي تجعــل

 .يساعد المتعلم على تنظيم خبراته، وبذلك يسهل فهم المسموع

حــصلت مهــارات التمييــز علــى ثــاني أعلــى نــسبة  فــروق حيــث بلغــت قيمــة ت            -

 مــن تعميــق لفهــم المفــاهيم )pdeode(ويرجــع هــذا إلــى ممــا تتميــز بــه اســتراتيجية  ) ٧٬٩٦(

عادة صياغتها وترتيبها وربطها بما لدي المتعلم من خبرات سابقة حول الموضوع كمـا    وإ

تتيح خطوات االستراتيجية، الفرصة للتمييز بين األفكار، والتأكـد مـن صـدقها ومنطقيتهـا،         

وتزود هذه االستراتيجية الطالبـات بملخـص تخطيطـي لمـا تـم تعلمـه بخطواتهـا المتتابعـة             

ا مــن مالحظــة الــصواب والخطــأ، والحقيقــة والخيــال، والــصدق    والمترابطــة، ويمكــنهن هــذ 

ــين الـــسطور        ــا بـ ــات الـــسابقة، وفهـــم مـ ــوء المعطيـ ــات فـــي ضـ ــاء التوقعـ ــذب، ثـــم بنـ والكـ

 والكلمات

 التحـسن،  مـستوى  حيث من الثالثة المرتبة في المسموع تقويم مهارات جاءت -

 تـسهم  حيـث  اعيالجمـ  للعمـل  دعـم  مـن ) pdeode(اسـتراتيجية    به تميزت لما هذا ويرجع

 المطـروح،  الموضـوع  في والقوة الضعف جوانب إبراز على الموضوع حول الطالب نقاشات

 الحيـاة  مـشكالت  تـشبه  مـشكالت،  شـكل  علـى  الموضـوعات  طـرح  علـى  تعتمد أنها كما

 فـــي الـــضعف لجوانـــب ومعالجـــات حلـــول اقتـــراح مهـــارة تنميـــة فـــي يـــسهم ممـــا العاديـــة،

 .المسموع

رات النقــد والتــذوق، ويرجــع ذلــك لالرتبــاط بــين فهــم     تلــت هــذه المهــارات، مهــا   -

النصوص وتذوقها ، حيث يعد الفهم شرط أساسي للتذوق كما أن النقـد مـرتبط بالتـذوق،                

ونظرا لما أحدثته هذه االستراتيجية من تعميـق للفهـم وتنميـة لمهـارات الفهـم الـسمعي                  

ه االســتراتيجية طرقــا كمــا تتــيح هــذ . فقــد زاد هــذا مــن فرصــة التحــسن فــي التــذوق والنقــد  

 جديدة في تمثيل العالقات التي تربط بين المفاهيم المرتبطة بالموضوع
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الخامسة، ويرجع ذلك لما      المرتبة في المسموع صدق على الحكم مهارة تلتها -

تعودت عليه الطالبات من االعتقـاد بـأن المعلومـات التـي تقـدم لهـن حقـائق ثابتـة وليـست                      

ا، ومــع ذلــك فقــد ســجلت النتــائج تقــدما ملحوظــا مقارنــة  مجــرد آراء يمكــن الحكــم عليهــ

 االســتراتيجية هـذه  تتـيح  حيــث بالقيـاس القبلـي، ويرجـع ذلــك لالسـتراتيجية المـستخدمة،     

 التقـويم  عمليـة  فـي  والموضـوعي  المنطقي للتفكير الفرص والمنظمة المنطقية بخطواتها

 للتطبيق تهاقابلي مدى والحكم على الحلول واختبار األحكام إصدار ثم ومن

ــتعلم كونهــا تهــتم بإيجابيــة المــتعلم       - أثــارت االســتراتيجية دافعيــة الطالبــات لل

ونشاطه ، كما أن ارتباطها بميول واهتمامات واتجاهات الطالبات كـان لـه األثـر الملمـوس                 

 .في حماسهن لعملية التعلم

عـة  قدمت االستراتيجية للطالبات أسلوبا جديدا في التعليم ، مما أشـعرهن بالمت            -

 .واالنجذاب ، وانعكس ذلك إيجابيا على أدائهن في اكتساب مهارات االستماع الناقد

أكــسبت االســتراتيجية الطالبــات آليــة منظمــة لالســتماع الناقــد، تــتمكن الطالبــة  -

مــن االســتماع والفهــم، والتمييــز، والنقــد والتــذوق ، واصــدار الحكــم علــى المــسموع وفــق     

 .خطوات منظمة

الطالبــة محــورا للعمليــة التعليميــة، حيــث تتنبــأ وتنــاقش       جعلــت االســتراتيجية   -

 .وتفسر وتالحظ ثم تعود لتناقش وتفسر ما سمعته وفق خطوات منظمة

ــام     - ــدار األحكـ ــدرة علـــى إصـ ــتقالل والقـ ــتراتيجية الطالبـــات باالسـ أشـــعرت االسـ

 .وبطريقة علمية ومنطقية

يـث تـم اختيــار   كـان الختيـار محتـوى البرنـامج أثـرا ملموسـا فـي إثـارة الدافعيـة ح          -

موضوعات االستماع بعنايـة، بحيـث تحتـوي علـى عنـصر التـشويق والطرافـة، كمـا جـاءت                    

مرتبطـــة بمـــشكالت حقيقيـــة مـــن واقـــع الحيـــاة، وروعـــي فـــي اختيارهـــا أن يكـــون الـــنص  

مناسبا من حيث الطول، باإلضافة إلـى سالسـة اللغـة وسـهولتها لتكـون مناسـبة للمرحلـة                   

 .العمرية المستهدفة
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 :تالتوصيا
 فـي تـدريس االسـتماع       )pdeode (استراتيجية استخدام بضرورة الدراسة توصي -

  وبجميع المراحل الدراسية وذلك لفعالية هذه االستراتيجية

 تدريبيــــة دورات االســــتراتيجية وعقـــد  هـــذه  بأهميـــة  المعلمــــين توعيـــة  ضـــرورة  -

 .بكيفية تنفيذها واستخدامها في كافة الفروع لتعريفهم

 أثــر مــن لهــا لمــا األخــرى اللغــة فــروع تــدريس فــي االســتراتيجية هــذه اســتخدام -

 .العربية اللغة تدريس في إيجابي

 هــذه  بنتــائج التعليميــة المنــاهج  وتطــوير تخطــيط علــى  القــائمين تزويــد ضــرورة -

 .المناهج وتطوير تصميم أثناء االعتبار في ذلك لوضع الدراسة

ــة تــضمين -  الســتراتيجية  قــد، وشــرح وافــي   لمهــارات االســتماع النا  المعلمــين أدل

)pdeode(تطبيقها  وكيفية. 

المراحل الدراسية وذلك    جميع في االستماع الناقد  مهارات تعليم على التأكيد -

 .ألهميته في تشكيل شخصية الفرد

 :البحوث المقترحة
 فـي إكـساب المفـاهيم البالغيـة لطالبـات           )pdeode (فاعلية اسـتخدام اسـتراتيجية    

 .ويةالمرحلة الثان
@    @     @ 
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 :المراجع
، أثر برنـامج تـدريبي فـي تنميـة مهـارات االسـتماع ومفهـوم               )٢٠١٠(أبو زيتون، جمال، عليوات، شادن،       -

  .٢٤٨-٢١٥، )٤(٢٦الذات األكاديمي لدى الطلبة المعوقين بصريا، مجلة جامعة دمشق، مج

 تالميـذ  لـدى  االسـتماع  مهـارات  تنميـة  فـي  اللغويـة  الطرائـف  اسـتخدام  أثـر ). ٢٠٠٥(صالح،   ،عزة أحمد -

 .المنيا جامعة ، التربية كلية ، منشورة غير ماجستير رسالة .االبتدائي الرابع الصف

واقع استخدام اإلعـالم المدرسـي فـي تنميـة مهـارات االتـصال اللغـوي                ) ١٤٣١(األحمدي، عدنان علي،     -

غير منشورة، كلية التربيـة، جامعـة     لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالمدينة المنورة، رسالة ماجستير         

 .أم القرى

 معلمــات نظــر وجهــة مــن الناقــدة القـراءة  مهــارات تنميــة معوقــات). م٢٠٠٧(، محمــد مــريم،  األحمـدي 

 معهــد.التربويــة العلــوم مجلــة .الــسعودية العربيــة بالمملكــة التربويــات والمــشرفات العربيــة اللغــة

 .٦٤،٨٢، ) ٤( العدد.القاهرة جامعة.التربوية الدراسات

 

 .، العين، دار الكتاب الجامعي٤، أساليب تدريس اللغة العربية وآدابها،ط)٢٠٠١(البجة، عبد الفتاح،  -

 البنـائي  المنحنـى  علـى  قائمـة ) PDEODE (تدريـسية  اسـتراتيجية  ، أثـر  )٢٠١١(جورج، انتصار طنوس،     -

 فـي  األساسـية  مرحلةال طلبة لدى العلمية العمليات واكتساب العلمية المفاهيم واحتفاظ فهم في

 .لديهم، إطروحة دكتوراه، كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية الضبط موقع ضوء

 التربويــة االتجاهــات ضــوء الدينيــة فــي والتربيــة العربيــة اللغــة تــدريس طــرق )١٩٨٩(وآخــرون،  خــاطر، -

 .دار الفكر للنشر والتوزيع: ، القاهر٤ ط الحديثة،

 قائمـــة علـــى المنحـــى البنـــائي فـــي PDEODE اســـتراتيجية تدريـــسية ، أثـــر)٢٠١٢(الخطيـــب، محمـــد، -

التفكير الرياضي واستيعاب المفاهيم الرياضية واالحتفاظ بها لدى طـالب الـصف العاشـر األساسـي،                

 .٢٥٧ -٢٤١، )١(،٣٩دراسات العلوم التربوية، مج 

 .الفجر دار : القاهرة ،١االتصال، ط ت مهارا ،) ١٩٩٩ ( منير محمد ،  حجاب -
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، برنـــامج مقتـــرح قـــائم علـــى اســـتخدام الكمبيـــوتر لتنميـــة مهـــارات )٢٠١٠(حـــواس، نجـــالء يوســـف،  -

االســتماع الناقــد والميــل نحــو التعلــيم اإللكترونــي  لــدى تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة، مجلــة القــراءة            

 .١٣٩ -٩٥، )١٠٧(١والمعرفة، ج

 رسـالة  .االبتـدائي  الرابع الصف تالميذ لدى االستماع مهارات تقويم ).  ٢٠٠٤( يوسف،   نجالء ، حواس -

  .السويس قناة جامعة ، التربية كلية ، منشورة غير ماجستير

، أثــر توظيــف الــتعلم البنــائي فــي برمجيــة فــي تــدريس الرياضــيات علــى      )٢٠٠٨( رزق، حنــان عبــد اهللا،   -

ة تحصيل طالبـات الـصف األول المتوسـط فـي مكـة المكرمـة، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، كليـ                     

 . التربية، جامعة أم القرى

 .الكتب عالم : القاهرة ،٥والمراهقة،ط الطفولة النمو نفس ،علم)١٩٩٩(، السالم عبد ،حامد زهران -

ــر،   - ــتراتيجية   )٢٠١٢(الــــسالمات، محمــــد خيــ  لطلبــــة المرحلــــة PDEODE، فاعليــــة اســــتخدام اســ

 مجلــة جامعـــة النجـــاح  األساســية العليـــا فــي تحـــصيلهم للمفـــاهيم الفيزيائيــة وتفكيـــرهم العلمـــي،   

 .٢٠٦٤-٢٠٤٢، )٩(٢٦لألبحاث والعلوم اإلنسانية، مج 

 .، إربد، عالم الكتب للنشر والتوزيع١، فنون اللغة، ط)٢٠٠٨( السليتي، فراس،  -

 

، أثـر اسـتخدام النـشاط التمثيلـي لتنميـة مهـارات االسـتماع فـي         )٢٠١٠(الشنطي، أميرة عبـد الـرحمن،     -

صف الرابــع األساســي بغــزة، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، كليــة     اللغــة العربيــة لــدى تلميــذات الــ  

 .التربية، جامعة األزهر

 . ، الراض، دار المريخ١، التدريس اللغة العربية، ط)١٩٨٤(ظافر اسماعيل، الحمادي، يوسف، -

ــور، راتـــب  - ــدة ، و عاشـ ــد ، الحوامـ ــاليب . )٢٠٠٧( .محمـ ــدريس أسـ ــة تـ ــة اللغـ  دار : األردن ،٢ط )  العربيـ

     .ةالمسير

 المسيرة دار: عمان. والتفكير اللغة في مهارات). ٢٠٠٣ ( وآخرون نبيل الهادي، عبد -

 االســـتماع علـــى وأثـــره التحـــدث مهـــارات لتنميـــة برنـــامج بنـــاء ، )٢٠٠٠( مـــصطفى العيـــسوي ، جمـــال -

 .١٢٢ -٩١) ١(١٧ع ، قطر التربوية، البحوث مركز مجلة ، الرابع الصفين تالميذ لدى الهادف
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، قراءة االستماع في الصفوف األربعة األساسية األولـى فـي وزارة التربيـة والتعلـيم                )٢٠١٠(زيد،  قرالة،   -

األردنيـة بـين الواقــع والمـأمول، بحـث مقــدم لمـؤتمر اللغــة العربيـة فـي المرحلــة األساسـية للــصفوف         

 . األربعة األولى ومرحلة ما قبل المدرسة، مجمع   اللغة العربية باألردن

، )التربويـة  وتطبيقاتـه  اسسه (الثانوية، المرحلة في العربية اللغة تدريس ،)٢٠٠٠(الدين،   صالح مجاور، -

 .العربي الفكر دار القاهرة، 

دار المـــسيرة للنـــشر : ، القـــاهرة١النـــشط ، ط االســـتماع ، مهـــارات)٢٠١١(عبـــد البـــاري، مـــاهر شـــعبان، -

 . والتوزيع

 الناقــد االســتماع مهــارات   تنميــة فــي مقتــرح جبرنــام فعاليــة .)٢٠٠٣( العابــدين،  زيــن محمــد ، عميــرة -

 رســـالة .التواصــلي  المــدخل  ضــوء  فـــي التربيــة  بكليــات  المعلمــين  الطـــالب لــدى  تدريــسها  وكفايــات 

 .القاهرة جامعة ، التربوية والبحوث الدراسات معهد ، منشورة غير دكتوراه

 .المصرية االنجلو تبةمك: القاهرة  العربية، اللغة فنون تدريس ، )١٩٨٤(حمد، أ علي مدكور، -

 .، تدريس فنون اللغة العربية، الرياض، دار الفكر)٢٠٠٢(مدكور، علي أحمد،  -

، ١، تـدريس مهـارة االسـتماع مـن منظـور واقعـي، ط           )٢٠٠٥(الهاشمي، عبد الرحمن ، والغزاوي، فائزة،      -

 .عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع

قــديم بــرامج كمبيــوتر متعــدد الوســائل فــي تنميــة    ، أثــر تنــوع اســتراتيجيات ت )٢٠٠٢(الهــواري، خالــد   -

بعــض مهــارات االســتماع والقــراءة لــدى تالميــذ الــصف الخــامس االبتــدائي، رســالة ماجــستير غيــر           

 .منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر
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 مالحق الدراسة
 ):١(ماحق رقم 

 ..اهللا حفظكم                     ......................الدكتورة....... . الدكتور  سعادة

 ...وبعد                                                 وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم

  :بعنوان دراسة بإجراء الباحثة تقوم

فـي تنميـة مهـارات االسـتماع        ) pdeode( مج مقترح قائم على استراتيجية     فاعلية برنا 

ــة المتوســـطة وتهـــدف   ــارات علـــى التعـــرف إلـــى الدراســـة الناقـــد لـــدى طالبـــات المرحلـ  مهـ

 الناقــد المناســبة لطالبــات الــصف األول المتوســط كخطــوة أولــى  مــن خطــوات     االســتماع

 االسـتماع  بمهـارات  قائمـة  الباحثُـة  دتأعـ  وقـد  الدراسة؛ لبناء البرنامج المقترح في ضـوئها،    

 ، التربوية األدبيات خالل من إليها التوصل  وقد تم   ، الصف األول المتوسط   لتلميذات الالزمة

  .السابقة والدراسات

 لوجهـة  لمـا  و ، العربيـة  اللغـة  تعلـيم  مجال في واسعة خبرة من به تتمتعون لما ونظراً

بــين  تــضع الباحثــة فــإن الدراســة لهــذه قيقــةد نتــائج إلــى الوصــول فــي أهميــة مــن نظــركم

  :خالل من تحكيمها في رأيكم وإبداء بمساهمتكم وتتشرف ، أيديكم هذه القائمة

 .لطالبات الصف األول المتوسط  المهارات مناسبة مدى -١

 .اللغوية صياغتها وضوح مدى -٢

 .مناسباً ترونه ما تعديل أو حذف أو إضافة -٣

.                                                              تعاونكم حسن على لسيادتكم الجزيل بالشكر أتقدم أن إال يسعني وال

                        الباحثة                                                                                          
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 :الناقد في شكلها النهائي االستماع مهارات قائمة
  :اآلتية العناصر من وتتكون ، ودقته السمعي الفهم مهارات : أوال

 .للموضوع مناسب عنوان تحديد  -١

 .السياق من الكلمة معنى تحديد -٢

 .الرئيسة األفكار تحديد -٣

 إليه استمع ما تلخيص -٤

 .المسموع النص في الخفية المعاني فهم -٥

 ـ : التالية العناصر من وتتكون ، التمييز مهارات : ثانيا

 .يقال مما ،والخيال الحقيقة بين التمييز -١

 .والخطأ الصواب بين التمييز -٢

 .والكذب الصدق بين التمييز -٣

 .سمع ما ضوء في سيقال ما توقع -٤

 .يسمع مافي الكاتب مغزى إدراك -٥

 ـ : كالتالي وعناصرها ، المسموع نقد وتذوق مهارات : ثالثا

 .المسموع على الحكم في عليها يعتمد التي األدلة استخالص -١

 .بالمقدمات النتيجة ارتباط مدى تحديد -٢

 الحديث تضمنها التي األفكار أهمية مدى إدراك  -٣

 .عاطفيا المتحدث مشاركة على القدرة -٤

 :المسموع صدق على الحكم اتمهار: رابعا

 للتطبيق األفكار صالحية مدى على الحكم -١

  .رفضه أو وقبوله ، السابقة الخبرات ضوء في الحديث على الحكم -٢

 .األفكار تسلسل منطقية على الحكم -٣

 ..الحديث في ذكرها ورد التي الشخصيات على الحكم -٤
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 :اآلتية العناصر هاب وتتصل ، المسموع المحتوى تقويم مهارة: خامسا

 . المسموع في والضعف القوة جوانب إبراز -١

 .المسموع في الضعف لجوانب معالجات اقتراح -٢

 .للمشكالت مناسبة حلول اقتراح -٣
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 )٢ (رقم ملحق
 :حفظكم اهللا........الدكتورة....سعادة الدكتور

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 :تقوم الباحثة بدراسة بعنوان

 االسـتماع  مهـارات  تنميـة  فـي ) pdeode( اسـتراتيجية  علـى  قـائم  مقترح برنامج فاعلية

  االســتماع مهــارات قيــاس إلــى الدراســة وتهــدف المتوســطة المرحلــة طالبــات لــدى الناقــد

  .المتوسط، وقد روعي في صياغة االختبار ما يلي األول الصف طالبات لدى الناقد

 .  الناقد االستماع مهارات لقياس األسئلة حيةصال -١

 .لألسئلة اللغوية الصياغة سالمة -٢

 لوجهـة  لمـا  و ، العربيـة  اللغـة  تعليم مجال في واسعة خبرة من به تتمتعون لما ونظراً 

 علـى  تعـرض  الباحثـة  فـإن  الدراسـة  لهـذه  دقيقـة  نتـائج  إلـى  الوصـول  فـي  أهميـة  من نظركم

 وآرائكـم  الواسـعة  خبـراتكم  مـن  لإلفـادة  المهـارات  قياس بارالخت التصور هذا سعادتكم

 .الصياغة في بالتعديل أو بالحذف أو باإلضافة أو بالموافقة االختبار هذا اتجاه المقترحة

 .تعاونكم حسن على لسعادتكم الجزيل بالشكر أتقدم أن إال يسعني وال

                                 الباحثة                                            

@      @      @ 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٧١

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 تعليمات االختبار
  الطالبة  عزيزتي  

  بعد و طيبة تحية

 :تعليمات االستماع : أوال 

لقد تـم بنـاء االختبـار الـذي بـين يـديك لخدمـة البحـث فـي منـاهج وطـرق تـدريس اللغـة                   

 . قدالعربية، و يهدف إلى قياس مدى تمكنك من مهارات االستماع  النا

 :أرجو مراعاة التعليمات التالية

 .أن تستمعي إلى النص بانتباه -١

 .أن تستمعي إلى األسئلة بتركيز ،وتجيبي عن جميع األسئلة -٢

 : تعليمات اإلجابة: ثانيا 

 .اإلنصات الجيد إلى التعليمات يمكنكِ من اإلجابة بدقة عن أسئلة االختبار

 .استمعي جيدا لتعليمات اإلجابة -١

 .اقرئي فقرات االختبار قراءة واعية و مركزة قبل أن تجيبي على أي سؤال -٢

  . دقيقة٥٠ اعلمي أن  الزمن المحدد لإلجابة  -٣

 .تأكدي في نهاية االختبار من إجابتك عن جميع األسئلة -٤

  .اعلمي أن االختبار ال عالقة له بنجاحك أو رسوبك  -٥

 .بعد سماعكِ التعليمات اقلبي الصفحة -٦

 )تمأل  قبل بدء اإلجابة(بيانات شخصية  :ثالثا

 : اسم الطالبة

 :الصف

 : التاريخ

 شاكرة لكن حسن استماعكن

 :مقياس مهارات االستماع الناقد
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 .هجرة اإلوز: نص االستماع

اذا شاهدتم يوما إوزا متوحشا مهاجرا نحو الجنوب في الـشتاء فـي مجموعـات علـى                  

مـاذا يقـول   :باللغة العربيـة، ربمـا تتـسألون     ) ٧(أو الرقم   ،  باللغة اإلنجليزية   ) v( شكل حرف 

 العلم عن هذه الظاهرة؟

يعطـى الطـائر دفعـة هـواء تـساعد الطـائر الـذى يليـه بدفعـه فـي               ،مع كل حركـه جنـاح       

 بالمقارنــة %٧١وبــذلك تزيــد قــوة طيــران الــسرب بمقــدار  ،)v(التجمــع علــى شــكل حــرف  

فهــي تتباطــأ فجــأة  ،زة متوحــشة الــسرب  بطــائر منعــزل يطيــر بمفــردة ، وعنــدما تتــرك إو   

ويجب عليها بذل مجهود إضافي حتى تطير وحيدة وهكذا تعود بسرعة لتلحـق بـاألخرين          

حتى تستفيد من القوة المعطـاة مـن أول طـائر، واذا تعبـت اإلوزة التـي تقـود الـسرب فإنهـا                       

تتــرك مكانهــا ألخــرى وتبقــى هــي فــي طــرف الــسرب، ويطلــق اإلوز المتــوحش فــي آخــر            

لــسرب صــيحات حتــى يــشجع اإلوز الــذى فــي المقدمــة كــي يحــافظ علــى ســرعته، وعنــد       ا

فأن إوزتان اثنتان تنطلقان معها في هبوطهـا        ،خروج إوزة مريضة أو مجروحة من السرب        

لتقديم الحماية والمساعدة، وتبقيان بجانب اإلوزة المجروحـة حتـى تـستطيع الطيـران أو               

لقان وحـــدهما أو مـــع ســـرب آخـــر بحثـــا عـــن حتـــى موتهـــا وفـــي  هـــذه الحالـــة فقـــط ســـتنط

 . مجموعتهما

 :بعد أن استمعت للنص السابق أجيبي عن األسئلة التالية

 .ضعي عنوانا مناسبا للنص -١

 .إوز، السرب، تنطلقان:  هاتي مرادفات المفردات التالية -٢

  ما األفكار الرئيسة في النص الذي استمعت إليه؟ -٣

 .عت إليه بما ال يزيد عن سطرين لخصي الموضوع الذي استم -٤

  ماذا تعلمت من سلوك اإلوز في هذا النص؟ -٥

  ما مدى واقعية المعلومات الموجود في هذا النص؟ -٦



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٧٣

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

هل من الصواب أن ترافق إوزتان اإلوزة المريـضة، وتتـرك الـسرب ثالثـة بـدال مـن           -٧

 واحدة؟

ــالرغم مــن أ      -٨ نهــا حيوانــات ال   هــل تــصدقين أن الطيــور تتــصرف بهــذه الطريقــة ب

 تعقل؟

 إذا كان كل طـائر يـستمد قوتـه مـن الطـائر الـذي أمامـه فمـن أيـن تـستمد اإلوزة                         -٩

 التي في مقدمة السرب قوتها؟

 ما الحكمة التي يريد الكاتب أن يعلمها لنا من هذا النص؟ -١٠

  كيف توصلت لهذا الحكم؟ -١١

 هذه النـصيحة حـسب      لو وجه كاتب النص نصيحة في نهاية النص فما ستكون          -١٢

 توقعك؟

ــران      -١٣ ــاول الطيـ ــد أن تحـ ــود اإلوزة المتوحـــشة إلـــى الـــسرب بـــسرعة بعـ ــاذا تعـ  لمـ

 منفردة؟

 ما رأيك بالمعلومات التي قدمها لك النص ؟ -١٤

 بماذا ستشعرين حيال أسراب الطيور المهاجرة ؟ -١٥

 هل أنت مقتنعة بما ورد بالنص من معلومات؟ -١٦

 ألفكار في هذا النص؟ما رأيك بتسلسل ا -١٧

 هل أن متأكدة من صحة المعلومات التي وردت في هذا النص؟ لماذا؟ -١٨

 ما جوانب القوة وجوانب الضعف في النص الذي استمعت إليه؟ -١٩

 كيف يمكن معالجة جوانب الضعف؟ -٢٠

اذكــري مــشكلة فــي مدرســتك يمكــن معالجتهــا باســتخدام طريقــة اإلوز فــي      -٢١

 الهجرة؟

 .النظافة من اإليمان: نيالنص الثا
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إذا نحــن لــم نقــصره علــى نظافــة البــدن   ’وهــو قــول حــق  " النظافــة مــن اإليمــان  :" قيــل 

 فالقلـــب والفكـــر واللـــسان والـــذوق أحـــوج إلـــى النظافـــة مـــن اليـــدين  .واللبـــاس والمـــسكن

 ليس اكره مـن ظـاهر       . والحصير ’ والسرير   ’والرجلين والوجه والشعر ومن الرداء والحذاء       

 فالقــذارة ضــرب مــن ’ أن تكــن النظافــة ضــربا مــن اإليمــان والتعبــد .ستر باطنــا قــذرانظيــف يــ

 وهــي أكثـر مــا تأتينــا مــن أشـياء ليــست قــذرة فــي حـد ذاتهــا لكنهــا تغــدو    ’الكفـر والتهتــك  

 .قذارة إذا ما تغير حالها أو تبدل وضعها في الزمان والمكان بالنسبة إلينا

ــا وطقوســنا وت    ــا مــع عاداتن  فقــد تغيــرت أوضــاعنا فــي الزمــان    .قاليــدناكــذلك هــي حالن

 وتغيـــر اتجاهنـــا ونـــبض حياتنـــا وتبـــدلت أزيـــاء معيـــشتنا ونبتـــت لنـــا حاجـــات          .والمكـــان

 فبات الكثير من عاداتنا وطقوسنا وتقاليدنا أقذرا في قلوبنـا     .ومشكالت ما عرفها أسالفنا   

أصـفادا تعوقنـا فـي الـسير        وباتت هذه األقـذار واألوزار       .وأفكارنا وأوزارا  ألرواحنا وأجسادنا    

 مـن  بـدال  أسـياده  لنـصبح  الوجود نه وأهدافنا هي االنفكاك من القيود وإدراك ك       .إلى أهدافنا 

 .عبيده نكون أن

 مـا  إلـى  ويـصغي  مجتمعـاتهم  في الناس حركات يتأمل ثم األهداف بهذه يؤمن من إن

 ريـاء  مـن  لـوبهم ق عليـه  انطـوت  لمـا  ليـصعق  والمجاملة اللياقة تفرضه كالم من به يهرفون

ــة معنــى يعــرف برجــل تليــق ال ميوعــة مــن وأرواحهــم تــدجيل مــن وأفكــارهم  وال الرجول

 .والحريــة والحــق المعرفــة إلــى معــا يــسعيان بــاالثنين تليــق وال .األنوثــة معنــى تعــرف بــامرأة

 فكيـــف الحيـــوان حتـــى يطيقـــه ال وزر والقـــذارة .والميوعـــة التـــدجيل ومثلـــه قـــذارة والريـــاء

 .باإلنسان

 :التالية األسئلة عن أجيبي السابق للنص استماعك دبع

 .للنص مناسبا عنوانا ضعي -١

 ؟ )قذرا وباطنا نظيف ظاهر ( الكاتب قول في والباطن بالظاهر المقصود ما -٢

 النص؟ حولها دار التي الرئيسة األفكار ما -٣

 .سطرين عن يزيد ال بما النص موضوع لخصي -٤
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  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 النص؟ هذا في للمستمع الكاتب يوجهها التي الرسالة ما -٥

 النص؟ هذا في األفكار واقعية في رأيك ما -٦

 للمجتمع؟ انتقاداته في مصيب الكاتب هل -٧

 مجتمعاتهم؟ في الناس أوضاع وصف في صادق الكاتب هل -٨

 أنفسهم؟ عن سيدافعون كيف باطنهم قذارة على الناس محاكمة تمت لو -٩

 الطريقة؟ بهذه المجتمع الكاتب ينتقد لماذا -١٠

 النص؟ في ورد ما ومصداقية واقعية على تستدلين كيف -١١

 حــد علــى قــذارة مــن المجتمــع فــي تفــشى لمــا الكاتــب ذكرهــا التــي األســباب هــل -١٢

 نظرك؟ وجهة من وكافية مقنعة تعبيره

 وضـحي  مفيد؟ او جديد هو ما لك قدمت هل النص تضمنها التي باألفكار رأيك ما -١٣

 .ذلك

 ظاهره؟ ينظف كما باطنه ينظف أن اإلنسان يستطيع كيف -١٤

 فيه؟ يحصل وما المجتمع حول الكاتب ذكره ما تجاه تشعرين بماذا -١٥

 النص؟ هذا في الكاتب ذكره ما بكل مقتنعة أنت هل -١٦

 فـي  مقدمـة  انهـا  تـرين  هـل  الـنص،  حولها دار التي الرئيسة األفكار وذكرت سبق -١٧

 ترتيبها؟ حول آخر تراحاق لديك أن أم منطقي تسلسل

 الكاتب؟ عنهم تحدث الذين المجتمع أفراد في رأيك ما -١٨

 الكاتب؟ أفكار في الضعف جوانب وما القوة جوانب ما -١٩

 الضعف؟ جوانب لعالج مقترحاتك ما -٢٠

 مجتمعاتنا؟ في والمتفشية الكاتب إليها أشار التي اآلفات معالجة يمكن كيف -٢١
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 )٣( رقم ملحق
 الناقد االستماع مهارات لتنمية المقترح نامجالبر 

  :يوسف ليلى األديبة للكاتبة حلم اغتيال: األول الدرس      

 :األهداف: أوال

 .الطالبات لدى الناقد االستماع مهارات تنمية: العام الهدف

 :السلوكية األهداف 

 .للموضوع مناسبا عنوانا الطالبة تحدد  أن -١

 .السياق من الكلمة نىمع  الطالبة تحدد أن -٢

 .الرئيسة األفكار الطالبة تحدد أن -٣

 إليه استمعت ما الطالبة تلخص أن -٤

 .المسموع النص في الخفية المعاني الطالبة  تفهم أن -٥

 .يقال فيما ،والخيال الحقيقة بين الطالبة تميز أن -٦

 .والخطأ الصواب بين الطالبة تميز أن -٧

 .والكذب الصدق بين  الطالبة تميز أن -٨

 .سمعت ما ضوء في سيقال ما الطالبة تتوقع أن -٩

 .سمعت فيما الكاتب مغزى الطالبة تستنتج أن -١٠

  المسموع على الحكم في عليها يُعتمد التي األدلة الطالبة تستخلص أن -١١

 .بالمقدمات النتيجة ارتباط مدى الطالبة تحدد أن -١٢

 الحديث تضمنها التي فكاراأل أهمية مدى الطالبة تقدر أن  -١٣

 عاطفيا المتحدث الطالبة تشارك أن -١٤

 للتطبيق األفكار صالحية مدى على الطالبة تحكم أن -١٥

  .رفضه أو وقبوله ، السابقة الخبرات ضوء في الحديث على الطالبة تحكم أن -١٦

 .األفكار تسلسل منطقية على الطالبة  تحكم أن -١٧
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 .الحديث في ذكرها ورد التي الشخصيات على الطالبة  تحكم أن -١٨

 . المسموع في والضعف القوة جوانب الطالبة تبرز أن -١٩

 .المسموع في الضعف لجوانب معالجات الطالبة تقترح أن -٢٠

 .للمشكالت مناسبة حلوال الطالبة تقترح أن -٢١

 :النص: ثانيا

 الخَالِـدَةِ،  شِكـسبِير  رَائِعَـةِ  فِي قَيْصَر وسيُوليُ بِهَا نَطَقَ عِبَارٌَة ؛!"برُوتُوس أنتَ، يا  حتَّى"

 لَـا  الرَّائِعَـةِ،  تِلْـكَ  كِتَابَـة  مُنْـذ  طَويلَـةٍ  سَـنواتٍ  وَبَعْـدَ  اآلَنَ،. الْأَصْـدِقَاء  لِغَـدْرِ  يُـضْرَبُ  مَثلًـا  وَصَارَتْ

 !وَمَرَّاتٍ مَرَّاتٍ، إنَّمَا اليَوْمِ، فِي دَةًوَاحِ مَرَّةً لَيْسَ نُرَدِّدُهَا، نَحْن. تَترَدَّدُ الشَّهِيرَةُ العِبَارَةُ تَزَالُ

ــا تَعْــرِفْ لَــمْ الْغَــدرِ طَعَنَــاتِ إِنَّ لِــي تَقُــلْ لَــا ــا عَلَيْنَــا مُــسَلَّطَةٌ هِــيَ إِلَيْــكَ؛ طَريقَهَ ــا. جَمِيعً  أَنَ

 حُلـمٌ  لِـي  كَانَ بِالْأَمْسِ،: "األَمِهَ وَقْعِ مِنْ تَئِنُّ وَرُوحِي تَنزِفُ، تَزَالُ لَا وَجِرَاحِي اآلَنَ، بِهَا أَشْعُرُ

 .بَعِيدًا وَأطِيرُ وَأَحلَمُ، أَحْلَمُ، كُنْتُ. جَمِيلٌ

. الـشَّمْس  بِجَـدَائِلِ  وَتَلَحَّفْـتُ  الْقَمَـرَ،  سَـكنْتُ . السُّحُب وَزَاحَمْتُ الطُّيُورِ، مَعَ تَسَابَقتُ

 .بِسِرِّي الَهَ وَهَمَسْتُ بِسِرِّهَا، لِي فَهمَسَتْ النُّجُوم؛ صَادَقْتُ

ــتُ ــيَةً كُنْ ــةً رَاضِ ــتُ. هَنِيَّ ــمُ، كُنْ ــمُ أَحْلَ ــأَةً،. وَأحْلَ ــدُ نَهَرَتْنِــي  فجْ ــدْرِ يَ ــسْوَةِ الْغَ ــفٍ، وَالْقَ  بِعُنْ

 عَلَيْـهِ  تَـآمَرَا  وَالْقَـسْوَةُ  الْغَـدْرُ  حُلْمِي؛ مَاتَ  فجْأَةً،  .الْأَرْضِ قَاعِ إلَى فَهَوَيْتُ مَذْعُورَةً، وَأيْقَظَتْنِي

 !حُلْمِي مَوْتَ بِعَيْنَي وَشَاهَدْتُ اِسْتَيْقَظْتُ. رَهِيبَةً مُؤَامَرَةً

 وَهُنَـاكَ،  هُنَـا،  هُـو )! برُوتُـوس  (الْـ هَذَا حَذَار. تَنْزِفُ تَزَالُ لَا وَالْجِرَاحُ المَهْدِ، فِي مَاتَ حُلْمِي

 .حْلَامَنَاأَ وَيَغْتَالُ بِنَا، يَترَبَّصُ هُنَا، هُو. مَكَانٍ كُلِّ وَفِي

 : الدرس خطوات: ثالثا

 :التنبؤ: األولى الخطوة  -

 تنـاقش  الخطـوة  هـذه  وفـي  ،)pdeode (اسـتراتيجية  خطـوات  مـن  األولـى  الخطوة وهي

 التــساؤالت علــيهن تطــرح ثــم الــصديق، هــو ومــن الــصداقة معنــى حــول الطالبــات المعلمــة

 :التالية
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 أوفياء؟ دائما األصدقاء هل •

 لألصدقاء؟ المطلقة الثقة اءإعط الحكمة من هل •

 األصدقاء؟ غدر عن قصة سمعت هل •

 وتبريرها باإلجابات للتنبؤ للطالبات الفرصة المعلمة تعطي ثم

 :المناقشة: الثانية الخطوة -

 اإلجابــات  لمناقــشة  الفرصــة  وتعطــيهن  لمجموعــات  الطالبــات  المعلمــة  تقــسم  ثــم

 .القضية هذه حول بها تنبأن التي واآلراء

 : المالحظة: الثالثة الخطوة

  وطعنــه  وخيانتــه،  بروتــوس قــصة  تلخــيص  خــالل مــن  الــنص  لــسماع المعلمــة  تمهــد

 بمقولـة  مـرتبط  إليـه  سيـستمعن  الذي النص أن إلى الطالبات نظر تلفت تم قيصر، ليوليوس

 يقــدم كمــا وغــدره، الــصديق لخيانــة يــضرب مــثال أصــبحت والتــي الــشهيرة قيــصر يوليــوس

 توصــلن التــي التنبــؤات الختبــار التركيــز ضــرورة علــى وتؤكــد دقاء،األصــ مــع الكاتبــة تجربــة

 .معبرة نموذجية قراءة للطالبات النص تقرأ ثم  إليها،

 :المناقشة: الرابعة الخطوة

ــة الطالبــات تقــوم الخطــوة هــذه وفــي ــؤات بــين بالمقارن  تــم التــي واالســتنتاجات التنب

 التحليـل  لمهـارات  اسـتخدامهن  الخطـوة  هـذه  وتتطلـب  المالحظة، خالل من إليها التوصل

 لمناقـشتها  عمـل  ورقـة  للطالبـات  المعلمـة  وتقدم ولزميالتهن، ألنفسهن والنقد والمقارنة

 :التالية األسئلة وتتضمن مجموعتهن مع

 .النص لهذا مناسبا عنوانا ضعي •

 مـذعورة،  نهرتنـي،  الـشمس،  جـدائل  تلحفـت  تـئن، : التالية الكلمات مرادف هاتي •

 .المهد

 النص؟ حولها دار التي الرئيسة ألفكارا ما •

 .سطرين عن يزيد ال بما النص لخصي •
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 النص؟ هذا تكتب الكاتبة جعل الذي الدافع ما •

 بجــدائل  وتلحفــت ، القمــر وســكنت   الــسحب، زاحمــت بأنهــا  الكاتبــة ذكــرت •

 حقيقي؟ هذا هل النجوم، وصادقت الشمس،

 الكاتبة؟ ذكرت كما مكان كل وفي وهناك هنا موجود بروتوس هل •

 أفكار؟ من النص فيهذا جاء ما مصداقية مدى ما •

 ومنظمة؟ منطقية الكاتبة أفكار هل •

 عبارتـه  قيـصر  لـه  وجـه  أن بعـد  قيـصر  يوليـوس  علـى  بروتوس يرد أن تتوقعين ماذا •

 الشهيرة؟

 كمستمعين؟ لنا توجهها أن الكاتبة تريد التي النصيحة ما •

 ومنطقيتها؟ األفكار مصداقية على حكمك في هاعلي اعتمدت التي األدلة ما •

 يقعـان  والكاتبـة  قيـصر،  يوليـوس  جعـل  الـذي  الـسبب  اسـتنتجي  الـنص  خـالل  من •

 األصدقاء؟ لغدر ضحية

 النص؟ هذا من تعلمت ماذا •

 األصدقاء؟ أقرب من وخيانة غدر من الكاتبة له تعرضت ما تجاه شعورك ما •

 وحذر؟ بشك صديقاتك جميع مع ستتعاملين هل •

 مـن  بتحـذيراتها  مقتنعـة  أنت وهل للكاتبة؟ حدث لما مشابهه تجارب لديك هل •

 األصدقاء؟

 قيصر؟ يوليوس مع وموقفه بروتوس؟ في رأيك ما •

 . المسموع النص في والضعف القوة جوانب ما •

 .المسموع في الضعف جوانب لمعالجة تقترحين ماذا •

 نظرك؟ جهةو من األصدقاء غدر نتجنب أن يمكن كيف •

ــأتي المجموعــات إطــار فــي األســئلة هــذه الطالبــات تنــاقش ان بعــد ــة، الخطــوة ت  التالي

 .االستراتيجية هذه في واألخيرة
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 : التفسير: السادسة الخطوة -

 ومالحظـاتهم  تنبؤاتهم بين  التناقضات بمواجهة المتعلمين يقوم الخطوة هذه وفي

 .إليها توصلوا تيال استنتاجاتهم ضوء في معتقداتهم تعديل ويتم

 تـضمنها،  التـي  واألسـئلة  العمـل  ورقـة  فـي  للطالبـات  المعلمـة  مناقـشة  خـالل  من وذلك

 جهـة  مـن  االسـتماع  مهـارات  علـى  والتـدريب  جهـة  مـن  الـنص  تحليـل  خاللها من يتم والتي

 المالحظـة  خطـوة  بعـد  إليـه  التوصل تم بما التنبؤات مقارنة على المعلمة تؤكد وهنا أخرى،

 .والمناقشة

 :التقويم
ويــتم تقــويم إجابــات الطالبــات عــن األســئلة المتــضمنة فــي ورقــة العمــل والمرتبطــة       

بأهداف الدرس، ويكون التقويم  ذاتيا، عندما  تواجه المتعلمـة بـين تنبؤاتهـا ومالحظاتهـا ،                  

ويتم تعديل معتقداتها في ضـوء مـا توصـلت إليـه، وجماعيـا، حيـث تقـوم الطالبـات بتقـويم                      

خالل المناقشة الجماعيـة، كمـا تقـوم المعلمـة أيـضا بتقـويم إجابـات        بعضهن البعض من   

 .الطالبات وتقديم التغذية الراجعة لهن

 :الخاتمة
 وفـي  واإليثـار  الوفـاء  فيهـا  والخيانـة  الغـدر  فيهـا  فكمـا  المتناقـضات  تجمـع  الحيـاة  دائما

 .الوفاء قيمة وهي رائعة قيمة على سنتعرف القادم درسنا

  الوفي قالصدي: الثاني الدرس
 :األهداف: أوال

 .الطالبات لدى الناقد االستماع مهارات تنمية: العام الهدف

 :السلوكية األهداف 

 .للموضوع مناسبا عنوانا الطالبة تحدد  أن -١

 .السياق من الكلمة معنى  الطالبة تحدد أن -٢

 .الرئيسة األفكار الطالبة تحدد أن -٣
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 إليه استمعت ما الطالبة تلخص أن -٤

 .المسموع النص في الخفية المعاني الطالبة  تفهم أن -٥

 .يقال فيما ،والخيال الحقيقة بين الطالبة تميز أن -٦

 .والخطأ الصواب بين الطالبة تميز أن -٧

 .والكذب الصدق بين  الطالبة تميز أن -٨

 .سمعت ما ضوء في سيقال ما الطالبة تتوقع أن -٩

 .سمعت فيما الكاتب مغزى الطالبة تستنتج أن -١٠

 .المسموع على الحكم في عليها يُعتمد التي األدلة الطالبة تستخلص أن -١١

 .بالمقدمات النتيجة ارتباط مدى الطالبة تحدد أن -١٢

 الحديث تضمنها التي األفكار أهمية مدى الطالبة تقدر أن  -١٣

 عاطفيا المتحدث الطالبة تشارك أن -١٤

 للتطبيق األفكار حيةصال مدى على الطالبة تحكم أن -١٥

  .رفضه أو وقبوله ، السابقة الخبرات ضوء في الحديث على الطالبة تحكم أن -١٦

 .األفكار تسلسل منطقية على الطالبة  تحكم أن -١٧

 .الحديث في ذكرها ورد التي الشخصيات على الطالبة  تحكم أن -١٨

 . المسموع في والضعف القوة جوانب الطالبة تبرز أن -١٩

 .المسموع في الضعف لجوانب معالجات الطالبة تقترح أن -٢٠

 .للمشكالت مناسبة حلوال الطالبة تقترح أن -٢١

 :النص: ثانيا
 بهم انقطع .الصقر صديقه إال معه يكن ولم لوحده الخالء في يوماً خان جنكيز خرج

 بـه كو ومأل جبل أسفل في ينبوعاً فوجد الماء يشرب أن جنكيز وأراد  وعطشوا، المسير

 أخــرى، مــرة حــاول! ليــسكبه الكــوب علــى وانقــض الــصقر جــاء المــاء شــرب أراد وحينمــا

 بجناحــه الكــوب ويــضرب يقتــرب خــان جنكيــز فــم مــن الكــوب اقتــراب مــع الــصقر ولكــن
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 خــان جنكيــز واستــشاط  الثالثــة، للمــرة الحالــة تكــررت! المــاء وينــسكب الكــوب فيطيــر

 رأسه فقطع واحدة ضربة ضربه الماء كبليس الصقر اقترب وحينما .سيفه وأخرج  غضباً

 رأس علــى  الــسيف وقــوع أن لحظــة  بــاأللم جنكيــز أحــس عنــدها  ، صــريعاً الــصقر ووقــع

 ليـرى . .الينبـوع  فـوق  وصـعد . .للحظـة  وقـف  .دمـه  يـسيل  الـصقر  رأى لما قلبه وتقطع  صاحبه،

 مـألت  دوقـ  ميتـة  كبيـرة  حيـةٌ  وفيهـا  الينبـوع  منبـع  صـخرها  ثنايـا  بين من يخرج كبيرة بركة

 يـدرك  لـم  ولكنـه   منفعتـه،  يريـد  كـان  صـاحبه  أن كيـف  خـان  جنكيز أدرك! بالسم البركة

 خــان جنكيــز وعــاد خرقــه، فــي ولفــه  صــاحبه، أخــذ ، العــذل الــسيف ســبق أن بعــد إال ذلــك

. .ذهب من صقر بصنع حرسه وأمر الدنيا، فارق أن بعد الصاحب يده وفي .وسلطته لحرسه

 وفـي  يعجبـك،  ال مـا  فعـل  ولـو  صـديقَك  يبقى صديقُك' :جناحيه على وينقش لصديقه تمثاالً

  'اإلخفاق عاقبته الغضب سببه فعل كل : اآلخر الجناح

 : الدرس خطوات: ثالثا
 :التنبؤ: األولى الخطوة  -

 تنـاقش  الخطـوة  هـذه  وفـي  ،)pdeode (اسـتراتيجية  خطـوات  مـن  األولـى  الخطوة وهي

 حولهـا  دار التـي  والقـيم  تـضمنها  التـي  األفكـار  موأهـ  الـسابق  الـدرس  فـي  الطالبات المعلمة

 :التالية التساؤالت عليهن تطرح ثم النص،

 لألصدقاء؟ مالزمة صفة الغدر هل •

 وشك؟ بريبة األصدقاء جميع نعامل أن الحكمة من هل •

 مــصداقية مــدى مــا الــوفي، والخــل والعنقــاء، الغــول، ؛ ثالثــة المــستحيالت أن يقــال •

 المقولة؟ هذه

 وفي؟ صديق عن قصة سمعت هل •

 وتبريرها باإلجابات للتنبؤ للطالبات الفرصة المعلمة تعطي ثم

 :المناقشة: الثانية الخطوة -
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  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 اإلجابــات  لمناقــشة  الفرصــة  وتعطــيهن  لمجموعــات  الطالبــات  المعلمــة  تقــسم  ثــم

 .القضية هذه حول بها تنبأن التي واآلراء

 : المالحظة: الثالثة الخطوة

 والمثــل األصــدقاء لوفــاء األمثلــة بعــض ضــرب خــالل مــن الــنص اعلــسم المعلمــة تمهــد

 الوفـاء  أن إلـى  تـشير  ثـم  وسلم، عليه اهللا صلى الكريم ورسولنا الصديق ذلك في لنا األعلى

 إليـه  سنستمع الذي والنص أيضا، الحيوانات بها تحلت قيمة وأنه اإلنسان على حصرا ليس

  إليهـا،  توصـلن  التـي  التنبـؤات  الختبار تركيزال ضرورة على وتؤكد ذلك على مثال لنا سيقدم

 .معبرة نموذجية قراءة للطالبات النص تقرأ ثم

 :المناقشة: الرابعة الخطوة

ــة الطالبــات تقــوم الخطــوة هــذه وفــي ــؤات بــين بالمقارن  تــم التــي واالســتنتاجات التنب

 يـل التحل لمهـارات  اسـتخدامهن  الخطـوة  هـذه  وتتطلـب  المالحظة، خالل من إليها التوصل

 لمناقـشتها  عمـل  ورقـة  للطالبـات  المعلمـة  وتقدم ولزميالتهن، ألنفسهن والنقد والمقارنة

 :التالية األسئلة وتتضمن مجموعتهن مع

 .النص لهذا مناسبا عنزانا ضعي •

 .االخفاق العذل، استشاط، انقض، الخالء،: التالية الكلمات مرادف هاتي •

 ص؟الن حولها دار التي الرئيسة األفكار ما •

 .سطرين عن يزيد ال بما النص لخصي •

 الماء؟ شرب من جنكيز يمنع ان الصقر حاول لماذا •

 مباشرة؟ الوفي الصقر رأس قطع أن بعد تألم جنكيز بأن مقتنعة أنت هل •

 أفكار؟ من النص فيهذا جاء ما مصداقية مدى ما •

 ومنظمة؟ منطقية النص أفكار هل •

 ؟ وفي صديق جنكيز هل برأيك •

 الصفات؟ هذه ما ذميمة صفات وعدة حميدة وصفة قيمة النص في •
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 ومنطقيتها؟ األفكار مصداقية على حكمك في عليها اعتمدت التي األدلة ما •

 الصقر؟ صديقه يخسر جنكيز جعل الذي السبب استنتجي النص خالل من •

 النص؟ هذا من تعلمت ماذا •

 جنكيز؟ وتجاه للصقر، حدث ما تجاه شعورك ما •

ــا إذا • ــديقاتك إحـــدى معـــك تـــصرف مـ ــر بطريقـــة صـ  كيـــف وأغـــضبتك الئقـــة غيـ

 معها؟ ستتعاملين

  الحكم؟ في والتسرع الغضب بسبب لك صديقة خسرت هل •

 الصقر؟ في رأيك ؟وما خان جنكيز في رأيك ما •

 . المسموع النص في والضعف القوة جوانب ما •

 .المسموع في الضعف جوانب لمعالجة تقترحين ماذا •

 نظرك؟ وجهة من صداقاتنا على نحافظ أن يمكن كيف •

ــأتي المجموعــات إطــار فــي األســئلة هــذه الطالبــات تنــاقش ان بعــد ــة، الخطــوة ت  التالي

 .االستراتيجية هذه في واألخيرة

 : التفسير: السادسة الخطوة -

 ومالحظـاتهم  تنبؤاتهم بين  التناقضات بمواجهة المتعلمين يقوم الخطوة هذه وفي

 .إليها توصلوا التي استنتاجاتهم ضوء في معتقداتهم تعديل ويتم

 تـضمنتها،  التـي  واألسـئلة  العمـل  ورقـة  فـي  للطالبـات  المعلمـة  مناقشة خالل من وذلك

 جهـة  مـن  االسـتماع  مهـارات  علـى  والتـدريب  جهـة  مـن  الـنص  تحليـل  خاللها من يتم والتي

 المالحظـة  خطـوة  بعـد  إليـه  وصلالت تم بما التنبؤات مقارنة على المعلمة تؤكد وهنا أخرى،

 .والمناقشة

 :التقويم
 والمرتبطــة العمــل ورقــة فــي المتــضمنة األســئلة عــن الطالبــات إجابــات تقــويم ويــتم

 ، ومالحظاتهـا  تنبؤاتهـا  بـين  المتعلمـة  تواجه  عندما ذاتيا،  التقويم ويكون الدرس، بأهداف
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 بتقـويم  الطالبـات  تقـوم  ثحيـ  وجماعيـا،  إليـه،  توصـلت  مـا  ضـوء  في معتقداتها تعديل ويتم

 إجابـات  بتقـويم  أيـضا  المعلمـة  تقـوم  كمـا  الجماعيـة،  المناقشة خالل من البعض بعضهن

 .لهن الراجعة التغذية وتقديم الطالبات

 :الخاتمة
ــا المتناقـــضات تجمـــع الحيـــاة دائمـــا ــا والخيانـــة الغـــدر فيهـــا فكمـ  واإليثـــار الوفـــاء فيهـ

 .األفضل وينتقي يميز أن يعيستط وتفكيره لعقله باستخدامه واإلنسان

 الضيف إكرام: الثالث الدرس
 :  االهداف:أوال

 .الطالبات لدى الناقد االستماع مهارات تنمية: العام الهدف

 :السلوكية األهداف 
 .للموضوع مناسبا عنوانا الطالبة تحدد  أن -١

 .السياق من الكلمة معنى  الطالبة تحدد أن -٢

 .الرئيسة األفكار الطالبة تحدد أن -٣

 إليه استمعت ما الطالبة تلخص أن -٤

 .المسموع النص في الخفية المعاني الطالبة  تفهم أن -٥

 .يقال فيما ،والخيال الحقيقة بين الطالبة تميز أن -٦

 .والخطأ الصواب بين الطالبة تميز أن -٧

 .والكذب الصدق بين  الطالبة تميز أن -٨

 .سمعت ما ءضو في سيقال ما الطالبة تتوقع أن -٩

 .سمعت فيما الكاتب مغزى الطالبة تستنتج أن -١٠

 .المسموع على الحكم في عليها يُعتمد التي األدلة الطالبة تستخلص أن -١١

 .بالمقدمات النتيجة ارتباط مدى الطالبة تحدد أن -١٢

 الحديث تضمنها التي األفكار أهمية مدى الطالبة تقدر أن  -١٣
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 عاطفيا متحدثال الطالبة تشارك أن -١٤

 للتطبيق األفكار صالحية مدى على الطالبة تحكم أن -١٥

  .رفضه أو وقبوله ، السابقة الخبرات ضوء في الحديث على الطالبة تحكم أن -١٦

 .األفكار تسلسل منطقية على الطالبة  تحكم أن -١٧

 .الحديث في ذكرها ورد التي الشخصيات على الطالبة  تحكم أن -١٨

 . المسموع في والضعف القوة جوانب الطالبة تبرز أن -١٩

 .المسموع في الضعف لجوانب معالجات الطالبة تقترح أن -٢٠

 .للمشكالت مناسبة حلوال الطالبة تقترح أن -٢١

 :النص: ثانيا
 فأتيتـه  الفـالة  فـي  بيتـا  فرأيـت  الطريـق  عن فضللت سفر في كنت: قال بعضهم حكى

 انزل بالضيف ومرحبا اهال : قالت ضيف، : قلت تكون؟ نم: قالت رأتني فلما اعرابية، به فاذا

 . والسعة الرحب على

 أقبــل إذ ذلــك علــى أنــا فبينمــا فــشربت ومــاء فأكلــت طعامــا لــي فقــدمت فنزلــت: قــال

 فلمـا  وللـضيف؟،  لنا ما مرحبا وال أهال ال: فقال ضيف، : فقالت هذا؟، من : فقال البيت، صاحب

 فقـصدته،  الفالة في بيتا رأيت الغد من كان لماف وسرت ساعتي من ركبت كالمه سمعت

ــه فــإذا ــة في ــا وال أهــال ال : قالــت. ضــيف : قلــت تكــون؟، مــن : قالــت رأتنــي فلمــا اعرابي  مرحب

 هـذا؟  مـن : قال رآني فلما البيت، صاحب أقبل إذ تكلمني هي فبينما. وللضيف؟ لنا ما بالضيف

 فــشربت ومــاء فأكلــت حــسن امبطعــ أتــى ثــم بالــضيف، وأهــال مرحبــا : قــال ضــيف، : قالــت

 مـع  لـي  اتفـق  ما عليه فقصصت تبسمك؟ مم : فقال فتبسمت، باألمس بي مر ما فتذكرت

 التـي  االعرابية تلك إن تعجب ال : فقال. زوجته ومن منه سمعت وما وبعلها االعرابية تلك

 .أهله طبع كل على فغلب هذه امرأتي أخو بعلها وإن أختي هي رأيتها

 : درسال خطوات: ثالثا
 :التنبؤ: األولى الخطوة  -
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 تنـاقش  الخطـوة  هـذه  وفـي  ،)pdeode (اسـتراتيجية  خطـوات  مـن  األولـى  الخطوة وهي

 عليهــا وحــث وحــديثا، قــديما العــرب بهــا تميــز التــي الــصفات أهــم حــول الطالبــات المعلمــة

 الــصفة، هــذه فــي بهــم المثــل يــضرب أصــبح حتــى معينــين أشــخاص بهــا واشــتهر اإلســالم،

 :التالية التساؤالت عليهن تطرح ثم الكرم وهي للصفة الطالبات معرفة إلى تصل حتى

 الكرم؟ صفة مظاهر من مظهر أهم ما •

 الصفة؟ بهذه الشعوب من غيرهم عن القدم منذ العرب تميز لماذا •

 العرب؟ كرم على تدل قصة تذكرين هل •

 العرب؟ لجميع مالزمة صفة الكرم هل •

 وتبريرها باإلجابات للتنبؤ لطالباتل الفرصة المعلمة تعطي ثم

 :المناقشة: الثانية الخطوة
 اإلجابــات  لمناقــشة  الفرصــة  وتعطــيهن  لمجموعــات  الطالبــات  المعلمــة  تقــسم  ثــم

 .القضية هذه حول بها تنبأن التي واآلراء

 : المالحظة: الثالثة الخطوة
 وتـشير  الـضيف،  إكـرام  فـي  الطائي لحاتم قصة خالل من النص لسماع المعلمة تمهد

 خاللــه مــن وســنتعلم البــشر، مــن نمــوذجين لنــا ســيقدم إليــه سنــستمع الــذي الــنص أن إلــى

  إليهـا،  توصـلن  التـي  التنبؤات الختبار التركيز ضرورة على والعبر، وتؤكد  الدروس من الكثير

 .معبرة نموذجية قراءة للطالبات النص تقرأ ثم

 :المناقشة: الرابعة الخطوة
ــاتا تقــوم الخطــوة هــذه وفــي ــة لطالب ــؤات بــين بالمقارن  تــم التــي واالســتنتاجات التنب

 التحليـل  لمهـارات  اسـتخدامهن  الخطـوة  هـذه  وتتطلـب  المالحظة، خالل من إليها التوصل

 لمناقـشتها  عمـل  ورقـة  للطالبـات  المعلمـة  وتقدم ولزميالتهن، ألنفسهن والنقد والمقارنة

 :التالية األسئلة وتتضمن مجموعتهن مع

 .النص لهذا ناسبام عنوانا ضعي •
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 .طبع قصدته، أعرابية، الفالة،: التالية الكلمات مرادف هاتي •

 النص؟ حولها دار التي الرئيسة األفكار ما •

 .سطرين عن يزيد ال بما النص لخصي •

 ؟ الكرم وأخوها اإلعرابية تعلمت ممن •

 ؟لماذا؟ حقيقية القصة هذه أن تعتقدين هل •

 أفكار؟ من النص هذافي جاء ما مصداقية مدى ما •

 ومنظمة؟ منطقية النص أفكار هل •

 ؟ صاحبه وجود دون البيت ودخول  الضيف تصرف في رأيك ما •

 الصفات؟ هذه ما ذميمة وأخرى حميدة وصفات قيم النص في •

 ومنطقيتها؟ األفكار مصداقية على حكمك في عليها اعتمدت التي األدلة ما •

 الضيف؟ إكرام على العرب حرص في  السبب استنتجي النص خالل من •

 القصة؟ هذه في اإلخوة طباع تشابه في السبب ما •

 النص؟ هذا من تعلمت ماذا •

 الثاني؟ البيت في والمرأة األول البيت في المرأة ما تجاه شعورك ما •

ــاب رجــل طــرق مــا إذا • ــه وقــال بيتــك ب  تــصرفت كمــا ستتــصرفين هــل ضــيف بأن

 لماذ؟ األول؟ البيت في اإلعرابية

 كــال فــي موقفــك ومــا قــصتنا؟ فــي الــضيف لموقــف مــشابه لموقــف تعرضــت هــل •

 الحالتين؟

 ؟ وزوجيهما اإلعرابيتين في رأيك ما •

 . المسموع النص في والضعف القوة جوانب ما •

 .المسموع في الضعف جوانب لمعالجة تقترحين ماذا •

 غـــالء ظـــل فـــي الحميـــدة واألخـــالق القـــيم هـــذه علـــى نحـــافظ أن يمكـــن كيـــف •

 األسعار؟
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ــأتي المجموعــات إطــار فــي األســئلة هــذه الطالبــات تنــاقش ان بعــد ــة، الخطــوة ت  التالي

 .االستراتيجية هذه في واألخيرة

 : التفسير: السادسة الخطوة
 ومالحظـاتهم  تنبؤاتهم بين  التناقضات بمواجهة المتعلمين يقوم الخطوة هذه وفي

 .إليها توصلوا التي تهماستنتاجا ضوء في معتقداتهم تعديل ويتم

 تـضمنتها،  التـي  واألسـئلة  العمـل  ورقـة  فـي  للطالبـات  المعلمـة  مناقشة خالل من وذلك

 جهـة  مـن  االسـتماع  مهـارات  علـى  والتـدريب  جهـة  مـن  الـنص  تحليـل  خاللها من يتم والتي

 المالحظـة  خطـوة  بعـد  إليـه  التوصل تم بما التنبؤات مقارنة على المعلمة تؤكد وهنا أخرى،

 .ناقشةوالم

 :التقويم
 والمرتبطــة العمــل ورقــة فــي المتــضمنة األســئلة عــن الطالبــات إجابــات تقــويم ويــتم

 ، ومالحظاتهـا  تنبؤاتهـا  بـين  المتعلمـة  تواجه  عندما ذاتيا،  التقويم ويكون الدرس، بأهداف

 بتقـويم  الطالبـات  تقـوم  حيـث  وجماعيـا،  إليـه،  توصـلت  مـا  ضـوء  في معتقداتها تعديل ويتم

 إجابـات  بتقـويم  أيـضا  المعلمـة  تقـوم  كمـا  الجماعيـة،  المناقشة خالل من بعضال بعضهن

 .لهن الراجعة التغذية وتقديم الطالبات

 :الخاتمة
 وفيهـا  واإليثـار،  الوفـاء  فيهـا  والخيانـة  الغدر فيها فكما المتناقضات تجمع الحياة دائما

ــه باســتخدامه واإلنــسان البخــل، وفيهــا الكــرم ــره لعقل ــز أن يــستطيع وتفكي  وينتقــي يمي

 .األفضل
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 المجانين عقالء: الرابع الدرس
 :األهداف: أوال

 .الطالبات لدى الناقد االستماع مهارات تنمية: العام الهدف

 :السلوكية األهداف 
 .للموضوع مناسبا عنوانا الطالبة تحدد  أن -١

 .السياق من الكلمة معنى  الطالبة تحدد أن -٢

 .رئيسةال األفكار الطالبة تحدد أن -٣

 إليه استمعت ما الطالبة تلخص أن -٤

 .المسموع النص في الخفية المعاني الطالبة  تفهم أن -٥

 .يقال فيما ،والخيال الحقيقة بين الطالبة تميز أن -٦

 .والخطأ الصواب بين الطالبة تميز أن -٧

 .والكذب الصدق بين  الطالبة تميز أن -٨

 .سمعت ما ضوء في سيقال ما الطالبة تتوقع أن -٩

 .سمعت فيما الكاتب مغزى الطالبة تستنتج أن -١٠

 .المسموع على الحكم في عليها يُعتمد التي األدلة الطالبة تستخلص أن -١١

 .بالمقدمات النتيجة ارتباط مدى الطالبة تحدد أن -١٢

 الحديث تضمنها التي األفكار أهمية مدى الطالبة تقدر أن  -١٣

 عاطفيا حدثالمت الطالبة تشارك أن -١٤

 للتطبيق األفكار صالحية مدى على الطالبة تحكم أن -١٥

  .رفضه أو وقبوله ، السابقة الخبرات ضوء في الحديث على الطالبة تحكم أن -١٦

 .األفكار تسلسل منطقية على الطالبة  تحكم أن -١٧

 .الحديث في ذكرها ورد التي الشخصيات على الطالبة  تحكم أن -١٨

 . المسموع في والضعف القوة جوانب طالبةال تبرز أن -١٩
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 .المسموع في الضعف لجوانب معالجات الطالبة تقترح أن -٢٠

 .للمشكالت مناسبة حلوال الطالبة تقترح أن -٢١

 :النص: ثانيا
 ومـن ..الرشـيد  هـارون  العباسـي  الخليفـة  عهـد  فـي  مجنونـاً  رجالً كان بهلول أن يحكى

 هــارون لــه فقــال المقــابر إحــدى علــى جــالس وهــو اًيومــ الرشــيد عليــه مــر أنــه بهلــول طرائــف

 ؟ تعقل متى مجنون يا لهلوب يا : معنفاً

 يـا  هـارون  يا : "صوته بأعلى هارون على نادى ثم شجره أعلى إلى وصعد بهلول فركض

 أنــا : لــه وقــال حــصانه صــهوة علــى وهــو الــشجرة تحــت هــارون فــأتى " ؟ تعقــل متــى مجنــون

 : هـارون  قـال  !عاقـل  أنـا  بـل  : لـول هب لـه   فقـال   !المقـابر  ىعلـ  يجلـس  الذى أنت أم المجنون

 ؟ ذلك وكيف

 إلـى  وأشـار  بـاق  هـذا  أن و هـارون  قـصر  إلـى  أشار و زائل هذا أن عرفت ألنى : بهلول قال

 هـذا  وخربـت  - قـصره  يقصد - هذا عمرت قد فإنك أنت أما و ، هذا قبل هذا فعمرت ، القبر

 ال مــصيرك أنــه تعلــم أنــك مــع الخــراب إلــى مــرانالع مــن تنتقــل أن فتكــره -القبــر يعنــي –

 بهلـول  كلمات من الرشيد هارون قلب فرجف ؟ المجنون أينا لي فقل :قائالً وأردف ، محال

 بهلـول  يـا  زدنـي  : هـارون  قـال  ثـم  " !لـصادق  إنـك  واهللا : " يقـول  هـو  و لحيتـه  بلـل  حتـى  بكى و

: بهلـول  قال  ا؟هفأقضي حاجة ألك : " هارون قال فألزمه اهللا كتاب يكفيك : لولبه فقال

 !شكرتك قضيتها إن حاجات ثالث نعم

 .عمري في تزيد أن : ،قال فاطلب : قال

 . اقدر ال : قال

 .الموت ملك من تحميني أن : قال

 . أقدر ال : قال

 .النار عن وتبعدني الجنة تدخلني أن : قال

 .أقدر ال : قال
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 .ملك ولست مملوك أنك فاعلم : قال

  !عندك لي حاجة وال

 : الدرس  خطوات:ثالثا
 :التنبؤ: األولى الخطوة  -

 تنـاقش  الخطـوة  هـذه  وفـي  ،)pdeode (اسـتراتيجية  خطـوات  مـن  األولـى  الخطوة وهي

 ثــم والمجنــون العاقــل بــين نفــرق وكيــف والجنــون، العقــل معنــى حــول الطالبــات المعلمــة

 :التالية التساؤالت عليهن تطرح

 اإلنسان؟ اهللا ميز بماذا •

 نسميه؟ ماذا النعمة هذه من إنسان يحرم ندماع •

 بالحكمة؟ المجنون ينطق أن يمكن هل •

 المجانين؟ بعقالء يسمى ما هناك هل •

 وتبريرها باإلجابات للتنبؤ للطالبات الفرصة المعلمة تعطي ثم

 :المناقشة: الثانية الخطوة -

 إلجابــات ا لمناقــشة  الفرصــة  وتعطــيهن  لمجموعــات  الطالبــات  المعلمــة  تقــسم  ثــم

 .القضية هذه حول بها تنبأن التي واآلراء

                                                      المالحظة: الثالثة الخطوة
 تـأليف  المجـانين  عقـالء  كتـاب  عـن  نبـذه  ذكـر  خـالل  مـن  الـنص  لسماع المعلمة تمهد

 التـي  القـصص  مـن  العديـد  الكتـاب  هـذا  تـضمن  وكيـف  النيـسابوري،  حبيـب  بـن  القاسـم  أبي

 مـن  نموذجـا  لنـا  يقدم اليوم ودرس ، المجانين بعقالء سموهم ممن عدد حكمة على تدل

 الــنص تقــرأ ثــم  إليهــا، توصــلن التــي التنبــؤات الختبــار التركيــز ضــرورة علــى وتؤكــد هــؤالء،

 .معبرة نموذجية قراءة للطالبات
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 :المناقشة: الرابعة الخطوة
ــةبال الطالبــات تقــوم الخطــوة هــذه وفــي ــؤات بــين مقارن  تــم التــي واالســتنتاجات التنب
 التحليـل  لمهـارات  اسـتخدامهن  الخطـوة  هـذه  وتتطلـب  المالحظة، خالل من إليها التوصل

 لمناقـشتها  عمـل  ورقـة  للطالبـات  المعلمـة  وتقدم ولزميالتهن، ألنفسهن والنقد والمقارنة
 :التالية األسئلة وتتضمن مجموعتهن مع

 .النص لهذا مناسبا عنوانا ضعي •
 .قائال أردف معنفاً، بهلول،: التالية الكلمات مرادف هاتي •
 النص؟ حولها دار التي الرئيسة األفكار ما •
 .سطرين عن يزيد ال بما النص لخصي •
 ؟ بهلول من تعلمت ماذا •
 حقا؟ مجنون الرجل هذا أن تعتقدين هل •
 معه؟ ثللحدي ووقوفه لبهلول، الرشيد هارون معرفة من نستنتج ماذا •
 أفكار؟ من النص في هذا جاء ما مصداقية مدى ما •
 ومنظمة؟ منطقية النص أفكار هل •
 ؟ بهلول مع الرشيد هارون تصرف في رأيك ما •
 أهمها؟ ما كثيرة وحكم مواعظ النص في •
 ومنطقيتها؟ األفكار مصداقية على حكمك في عليها اعتمدت التي األدلة ما •
 المقابر؟ على بهلول جلوس  لسببا استنتجي النص خالل من •
 بالمجنون؟ بهلول لوصف الرشيد هارون دعا الذي ما •
 النص؟ هذا من تعلمت ماذا •
 الرشيد؟ فعل وردة الرشيد، لهارون بهلول قاله ما تجاه شعورك ما •
 جنونه؟ عن بالكف ستنصحينه هل مجنونا شخصا صادفت ما إذا •
ــدا، اشــيئ المجــانين أحــد مــن وتعلمــت ســبق هــل • ــاك ان تعتقــدين وهــل مفي  هن
 عقالء؟ مجانين

 ؟ بهلول أم الرشيد هارون حكمة وأكثر أعقل أيهما بتقديرك •
 . المسموع النص في والضعف القوة جوانب ما •
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 .المسموع في الضعف جوانب لمعالجة تقترحين ماذا •
 العقل؟ نعمة من حرموا الذين األشخاص مع نتعامل أن يمكن كيف •

ــ ان بعــد ــأتي المجموعــات إطــار فــي األســئلة هــذه الطالبــات اقشتن ــة، الخطــوة ت  التالي
 .االستراتيجية هذه في واألخيرة
 : التفسير: السادسة الخطوة
 ومالحظـاتهم  تنبؤاتهم بين  التناقضات بمواجهة المتعلمين يقوم الخطوة هذه وفي
 .إليها توصلوا التي استنتاجاتهم ضوء في معتقداتهم تعديل ويتم

 تـضمنتها،  التـي  واألسـئلة  العمـل  ورقـة  فـي  للطالبـات  المعلمـة  مناقشة خالل من وذلك
 جهـة  مـن  االسـتماع  مهـارات  علـى  والتـدريب  جهـة  مـن  الـنص  تحليـل  خاللها من يتم والتي
 المالحظـة  خطـوة  بعـد  إليـه  التوصل تم بما التنبؤات مقارنة على المعلمة تؤكد وهنا أخرى،

 .والمناقشة
 :التقويم
 والمرتبطــة العمــل ورقــة فــي المتــضمنة األســئلة عــن الطالبــات إجابــات تقــويم ويــتم
 ، ومالحظاتهـا  تنبؤاتهـا  بـين  المتعلمـة  تواجه  عندما ذاتيا،  التقويم ويكون الدرس، بأهداف
 بتقـويم  الطالبـات  تقـوم  حيـث  وجماعيـا،  إليـه،  توصـلت  مـا  ضـوء  في معتقداتها تعديل ويتم

 إجابـات  بتقـويم  أيـضا  المعلمـة  تقـوم  كمـا  يـة، الجماع المناقشة خالل من البعض بعضهن
 .لهن الراجعة التغذية وتقديم الطالبات
 :الخاتمة
 عنهـا  يبحـث  المـؤمن  ضالة والحكمة المجانين، أفواه من الحكمة خذوا: العرب قالت

 طالمـا  مـصدر  أي مـن  المفيـد  نأخـذ  أن بنـا  وحري المجانين، أحد من الخليفة تعلم فقد دائما،
 .  عقلنا قبله
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 النعمان بنت وهند الحجاج: الخامس الدرس
 :األهداف: أوال 

 .الطالبات لدى الناقد االستماع مهارات تنمية: العام الهدف 

 :السلوكية األهداف 

 .للموضوع مناسبا عنوانا الطالبة تحدد  أن -١

 .السياق من الكلمة معنى  الطالبة تحدد أن -٢

 .الرئيسة األفكار الطالبة تحدد أن -٣

 إليه استمعت ما الطالبة تلخص نأ -٤

 .المسموع النص في الخفية المعاني الطالبة  تفهم أن -٥

 .يقال فيما ،والخيال الحقيقة بين الطالبة تميز أن -٦

 .والخطأ الصواب بين الطالبة تميز أن -٧

 .والكذب الصدق بين  الطالبة تميز أن -٨

 .سمعت ما ضوء في سيقال ما الطالبة تتوقع أن -٩

 .سمعت فيما الكاتب مغزى الطالبة تستنتج أن -١٠

 .المسموع على الحكم في عليها يُعتمد التي األدلة الطالبة تستخلص أن -١١

 .بالمقدمات النتيجة ارتباط مدى الطالبة تحدد أن -١٢

 الحديث تضمنها التي األفكار أهمية مدى الطالبة تقدر أن  -١٣

 عاطفيا المتحدث الطالبة تشارك أن -١٤

 للتطبيق األفكار صالحية مدى على الطالبة تحكم أن -١٥

  .رفضه أو وقبوله ، السابقة الخبرات ضوء في الحديث على الطالبة تحكم أن -١٦

 .األفكار تسلسل منطقية على الطالبة  تحكم أن -١٧

 .الحديث في ذكرها ورد التي الشخصيات على الطالبة  تحكم أن -١٨

 . المسموع في والضعف القوة جوانب الطالبة تبرز أن -١٩
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 .المسموع في الضعف لجوانب معالجات الطالبة تقترح أن -٢٠

 .للمشكالت مناسبة حلوال الطالبة تقترح أن -٢١

 :النص: ثانيا
 فأنفــذ  حـسنها  للحجـاج  فوصـف  زمانهـا  أهـل  أحـسن  كانـت  النعمـان  إبنة هند أن روي

 ألــف مــائتي الــصداق بعــد عليــه لهــا رطوشــ بهــا وتــزوج جــزيالً مــاالً لهــا وبــذل يخطبهــا إليهـــا

 أديبـة  فـصيحة  هنـد  وكانـت  المعـرة  أبيهـا  بلـدة  إلـى  معـه  انحـدرت  إنهـا  ثـم  بها ودخل درهم

 معـه  فأقامـت  العـراق  إلـى  بهـا  رحـل  الحجاج إن ثم ، طويلة مدة بالمعرة الحجاج بها فأقام

 - :تقول وهي المرآة في تنظر وهي األيام بعض في عليها دخل ثم طويلة مدة

  بغل تحللها أفراس سليلة       عربية مهرة إال هند وما

  البغل به فجاء بغالً ولدت وإن      درها فلله فحالً ولدت فإن

 طالقهـا  الحجـاج  فأراد ، به علمت تكن ولم عليها يدخل ولم راجعاً الحجاج فانصرف

 ، عليـه  لهـا  كانـت  يالتـ  وهـي  ، درهـم  ألـف  مـائتي  معـه  لها وأنفذ طاهر بن اهللا عبد إليها فأنفذ

 فقـال  عليهـا  طـاهر  بـن  اهللا عبـد  فـدخل  ، عليهمـا  تـزد  وال بكلمتين طلقها طاهر ابن يا وقال

 التـي  درهـم  ألـف  المائتـا  وهـذه  طالقـاً  أصـبحت  أي فبنـت  كنـت  الحجـاج  محمـد  أبـو  لـك  يقول

 وهـذه  ، نـدمنا  فمـا  وبنـا  ، حمـدنا  فمـا  كنـا  واهللا إنـا  طـاهر  ابـن  يـا  اعلم فقالت ، قبله لك كانت

 المـؤمنين  أميـر  بلغ ذلك بعد ثم ، ثقيف بني كلب من بخالصي لك بشارة درهم ألف المائتا

 كتابـاً  لـه  فأرسـلت  يخطبهـا  إليهـا  فأرسـل  جمالهـا  لـه  ووصـف  خبرهـا  مـروان  بن الملك عبد

 عبـد  قـرأ  فلمـا  ، الكلـب  فيـه  ولـغ  اإلنـاء  أن المـؤمنين  أميـر  يـا  اعلم ، عليه الثناء بعد فيه تقول

ــابا الملــك ــاء فــي الكلــب ولــغ إذا يقــول إليهــا وكتــب قولهــا مــن ضــحك لكت  أحــدكم إن

 أميـر  كتـاب  قرأت فلما ، االستعمال يحل اإلناء فاغسلي ، بالتراب إحداهن سبعاً فليغسله

 أحـل  ال واهللا المـؤمنين  أميـر  يـا  ، عليـه  الثناء بعد إليه فكتبت المخالفة يمكنها لم المؤمنين

 إلــى المعــرة مــن محملــي الحجــاج يقــود أن قلــت الــشرط هــو مــا قلــت فــإن بــشرط إال العقــد

 الملـك  عبـد  قـرأ  فلما ، أوالً فيها كان التي بحليته حافياً ماشياً ويكون ، فيها أنت التي بلدك
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 الحجــاج قــرأ فلمــا ، ، بــذلك وأمــره الحجــاج إلــى وأنفــذ شــديداً ضــحكاً ضــحك الكتــاب ذلــك

 ، بــالتجهيز يأمرهــا هنــد إلــى وأنفــذ ، يخــالف ولــم األمــر وامتثــل أجــاب المــؤمنين أميــر رســالة

 وركـب  الزفـاف  محمـل  فـي  هنـد  بلـد  المعرة وصل حتى موكبه في الحجاج وسار فتجهزت

 تتواغد هند فجعلت ، به ويسير يقوده البعير بزمام الحجاج وأخذ وخدمها جواريها حولها

 المحمـل  طـرف  يلـ  اكـشفي  داية يا للهيفاء قالت إنها ثم دايتها الهيفاء مع وتضحك عليه

 تــضحك كــذلك تــزل ولــم ، عليــه فــضحكت الحجــاج وجــه فــي وجههــا فوقــع فكــشفته

 قــد إنـه  جمـال  يـا  ونــادت األرض علـى  بـدينار  فرمـت  ، الخليفـة  بلــدة مـن  قربـت  أن إلـى  وتلعـب 

 هـو  إنمـا  فقـال  ، دينـاراً  إال يجـد  فلـم  األرض إلـى  الحجـاج  فنظر ، إلينا فارفعه درهم منا سقط

 اهللا فعوضـنا  درهـم  منـا  سـقط  هللا الحمـد  فقالـت  ، دينـار  بـل  قال ، درهم هو بل فقالت ، دينار

 مـروان  بـن  الملـك  عبـد  علـى  بهـا  دخـل  ثـم  ، جوابـا  يـرد  ولـم  وسـكت  الحجاج فخجل ديناراً

    كان ما أمرها من وكان بها فتزوج

 : الدرس خطوات: ثالثا
 :التنبؤ: األولى الخطوة  -

 تنـاقش  الخطـوة  هـذه  وفـي  ،)pdeode (يجيةاسـترات  خطـوات  مـن  األولـى  الخطوة وهي

 ثـم  الرجـل  هـذه  عـن  درسـنه  مـا  تـسترجع  بحيـث  الحجـاج  عن يعرفنه ما الطالبات المعلمة

 :التالية التساؤالت عليهن تطرح

 الثقفي؟ يوسف بن الحجاج اشتهر بماذا •

 الحجاج؟ ولي دوله أي عهد في •

 وفتكه؟ الحجاج ظلم عن قصة تتذكرن هل •

 كـان  قـصة  علـيكن  مـرت  هـل  وفتكـه،  الحجـاج  بأس عن القصص من يرالكث عرفنا  •

 ؟ القصة هذه ما ؟ فيها المغلوب هو

 وتبريرها باإلجابات للتنبؤ للطالبات الفرصة المعلمة تعطي ثم

 :المناقشة: الثانية الخطوة -
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 اإلجابــات  لمناقــشة  الفرصــة  وتعطــيهن  لمجموعــات  الطالبــات  المعلمــة  تقــسم  ثــم

 .القضية هذه حول بها نتنبأ التي واآلراء

                                                      المالحظة: الثالثة الخطوة

 كــان وكيــف ، الحجــاج واليــة عــن نبــذه ذكــر خــالل مــن الــنص لــسماع المعلمــة تمهــد

 مـن  ومـا  قيـل  كمـا  ولكـن  القلـوب،  في الرعب يلقي كان اسمه أن حتى الوالية، أمور يصرف

 مــن فيهــا التــي النعمــان بنــت هنــد مــع قــصته  التــاريخ لنــا ذكــر فقــد بــاظلم بلىســي إال ظــالم

ــدروس، العبــر مــن فيهــا مــا بقــدر الطرافــة  علــى وتؤكــد اآلن، إليــه ستــستمعن مــا وهــي وال

 قـــراءة للطالبـــات الـــنص تقـــرأ ثـــم  إليهـــا، توصـــلن التـــي التنبـــؤات الختبـــار التركيـــز ضـــرورة

 .معبرة نموذجية

 :اقشةالمن: الرابعة الخطوة

ــة الطالبــات تقــوم الخطــوة هــذه وفــي ــؤات بــين بالمقارن  تــم التــي واالســتنتاجات التنب

 التحليـل  لمهـارات  اسـتخدامهن  الخطـوة  هـذه  وتتطلـب  المالحظة، خالل من إليها التوصل

 لمناقـشتها  عمـل  ورقـة  للطالبـات  المعلمـة  وتقدم ولزميالتهن، ألنفسهن والنقد والمقارنة

 :التالية ئلةاألس وتتضمن مجموعتهن مع

 .النص لهذا مناسبا عنوانا ضعي •

 فيــه ولــغ االنــاء بنــت، كنــت، انحــدرت، بــذل، أنفــذ،: التاليــة الكلمــات مــرادف هــاتي •

 .دايتها تتواغد، حليته، الكلب،

 النص؟ حولها دار التي الرئيسة األفكار ما •

 .سطرين عن يزيد ال بما النص لخصي •

 ؟ بغل؟ تحللها عربية مهرة أنها بقولها هند قصدت ماذا •

 بالكلب؟ تقصد ومن باإلناء تقصد ماذا •

 دينار؟ بأنه وقالت الدرهم ألقت عندما هند قصدت ماذا •

 الحجاج؟ طلقها عندما هند فعل ردة من نستنتج ماذا •
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 أفكار؟ من النص فيهذا جاء ما مصداقية مدى ما •

 ومنظمة؟ منطقية النص أفكار هل •

 ؟ شعرها سمع عندما هند مع جاجالح تصرف في رأيك ما •

 أهمها؟ ما كثيرة وحكم مواعظ النص في •

 ومنطقيتها؟ األفكار مصداقية على حكمك في عليها اعتمدت التي األدلة ما •

 قصتها؟ سمع عندما هند لخطبة مروان بن الملك عبد دعا الذي ما  •

 الملك؟ عبد من لزواجها الغريب شرطها لوضع هند دعا الذي ما •

 النص؟ هذا من تعلمت ماذا •

 السفر؟ طريق خالل الحجاج مع هند تصرف تجاه شعورك ما •

 ستتصرفين؟ كيف إلذالله الفرصة لك وسنحت معينا شخصا كرهت ما إذا •

 نفسك؟ عن بالرضا شعرت وهل منها؟ وانتقمت حقك في زميلة أخطأت هل •

 ؟ الملك وعبد والحجاج، ، هند من بكل رأيك ما   •

 . المسموع النص في والضعف القوة انبجو ما •

 .المسموع في الضعف جوانب لمعالجة تقترحين ماذا •

 هنـد  فعلـت  كمـا  وإذاللـك  منـك  االنتقـام  شـخص  حاول ما إذا ستتصرفين كيف •

 ؟ الحجاج مع

ــأتي المجموعــات إطــار فــي األســئلة هــذه الطالبــات تنــاقش ان بعــد ــة، الخطــوة ت  التالي

 .يجيةاالسترات هذه في واألخيرة

 : التفسير: السادسة الخطوة -

 ومالحظـاتهم  تنبؤاتهم بين  التناقضات بمواجهة المتعلمين يقوم الخطوة هذه وفي

 .إليها توصلوا التي استنتاجاتهم ضوء في معتقداتهم تعديل ويتم

 تـضمنتها،  التـي  واألسـئلة  العمـل  ورقـة  فـي  للطالبـات  المعلمـة  مناقشة خالل من وذلك

 جهـة  مـن  االسـتماع  مهـارات  علـى  والتـدريب  جهـة  مـن  الـنص  تحليـل  لهاخال من يتم والتي
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 المالحظـة  خطـوة  بعـد  إليـه  التوصل تم بما التنبؤات مقارنة على المعلمة تؤكد وهنا أخرى،

 .والمناقشة

 :التقويم
 والمرتبطــة العمــل ورقــة فــي المتــضمنة األســئلة عــن الطالبــات إجابــات تقــويم ويــتم

 ، ومالحظاتهـا  تنبؤاتهـا  بـين  المتعلمـة  تواجه  عندما ذاتيا،  مالتقوي ويكون الدرس، بأهداف

 بتقـويم  الطالبـات  تقـوم  حيـث  وجماعيـا،  إليـه،  توصـلت  مـا  ضـوء  في معتقداتها تعديل ويتم

 إجابـات  بتقـويم  أيـضا  المعلمـة  تقـوم  كمـا  الجماعيـة،  المناقشة خالل من البعض بعضهن

 .لهن الراجعة التغذية وتقديم الطالبات

 :الخاتمة
 :أهمها من والتي الدرس تضمنها التي والدروس الحكم بحصر الدرس المعلمة تختم

 .المراتب أعلى إلى االرتقاء لإلنسان تهيئ البديهة وسرعة والفصاحة األدب أن •

 .يظلمه من الظالم على يسلط اهللا أن •

 .ذميمة صفة والتشفي االنتقام أن •
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 األخالق مكارم: السادس الدرس
 :افاألهد: أوال 

 .الطالبات لدى الناقد االستماع مهارات تنمية: العام الهدف

 :السلوكية األهداف 
 .للموضوع مناسبا عنوانا الطالبة تحدد  أن -١

 .السياق من الكلمة معنى  الطالبة تحدد أن -٢

 .الرئيسة األفكار الطالبة تحدد أن -٣

 إليه استمعت ما الطالبة تلخص أن -٤

 .المسموع النص في الخفية لمعانيا الطالبة  تفهم أن -٥

 .يقال فيما ،والخيال الحقيقة بين الطالبة تميز أن -٦

 .والخطأ الصواب بين الطالبة تميز أن -٧

 .والكذب الصدق بين  الطالبة تميز أن -٨

 .سمعت ما ضوء في سيقال ما الطالبة تتوقع أن -٩

 .سمعت فيما الكاتب مغزى الطالبة تستنتج أن -١٠

 .المسموع على الحكم في عليها يُعتمد التي األدلة الطالبة ستخلصت أن -١١

 .بالمقدمات النتيجة ارتباط مدى الطالبة تحدد أن -١٢

 الحديث تضمنها التي األفكار أهمية مدى الطالبة تقدر أن  -١٣

 عاطفيا المتحدث الطالبة تشارك أن -١٤

 للتطبيق األفكار صالحية مدى على الطالبة تحكم أن -١٥

  .رفضه أو وقبوله ، السابقة الخبرات ضوء في الحديث على الطالبة تحكم أن -١٦

 .األفكار تسلسل منطقية على الطالبة  تحكم أن -١٧

 .الحديث في ذكرها ورد التي الشخصيات على الطالبة  تحكم أن -١٨

 . المسموع في والضعف القوة جوانب الطالبة تبرز أن -١٩
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 .المسموع في الضعف لجوانب لجاتمعا الطالبة تقترح أن -٢٠

 .للمشكالت مناسبة حلوال الطالبة تقترح أن -٢١

 :النص: ثانيا
 وهمــا المجلــس فــي وكــان عنــه اهللا رضــي الخطــاب بــن عمــر الخليفــة إلــى شــابّان أتــى

 قتـل  هـذا  ، المـؤمنين  أميـر  يـا  : قـالوا  هذا ما: عمر قال أمامه فأوقفوه البادية من رجالً يقودان

 ، أرضـي  فـي  بجملـه  دخـل  : ؟قـال  قتلتَـه  كيف : قال !قتلته نعم: قال ؟ أباهم أقتلت :قال أبانا

 القـصاص  : عمـر  قـال . فمـات  رأسـه  علـى  وقـع  حجـراً،  عليـه  فأرسـلت  ينزجـر،  فلـم  فزجرته،

  ليلـة،  تتركنـي  أن واألرض السماوات به قامت بالذي أسألك : المؤمنين أمير يا : الرجل ،قال

 ، إليــك أعــود ثــم ، تقتلنــي ســوف بأنــك فــأُخبِرُهم ، الباديــة فــي يوأطفــال زوجتــي إلــى ألذهــب

 تعـود  ثـم  ، الباديـة  إلـى  تـذهب  أن يكفلـك  مـن  : عمـر  قال أنا ثم اهللا إال عائل لهم ليس واهللا

 وال قبيلتــه وال داره وال ، خيمتــه وال ، اســمه اليعرفــون إنهــم جميعــا، النــاس فــسكت إلــيَّ؟

 علــى ،وال أرض علــى وال دنــانير، عــشرة علــى ليــست كفالــة وهــي ، يكفلونــه ،فكيــف منزلــه

 شـرع  تطبيـق  فـي  عمـر  علـى  يعتـرض  ومـن  بالسيف، تُقطع أن الرقبة على كفالة إنها ناقة،

 وعمر ، الصحابة فسكت ؟ لديه وساطة في يُفكر أن يمكن ؟ومن عنده يشفع ومن ؟ اهللا

 أو هنـاك  جوعـاً  يموتـون  الـه وأطف ، الرجـل  هـذا  فيقتلـه  يُقـدم  هل ، حيرة في وقع ألنه ، مُتأثر

 ، رأســه عمــر ونكّــس ، النــاس وســكت ، المقتــول دم فيــضيع ، كفالــة بــال فيــذهب يتركــه

 ..المؤمنين أمير يا يُقتل أن بد ال أبانا قتل من ، ال : قاال ؟ عنه أتعفوان :الشابين إلى والتفت

 ، المـؤمنين  أميـر  يا: وقال الغفاريّ، ذر أبو فقام!! ؟ الناس أيها هذا يكفل من : عمر قال

 : قــال ، أعرفـه  مـا : قـال  ؟ أتعرفـه : قـال ! قـاتال  كـان  ولــو : قـال  ، قَتْـل  هـو  : عمـر  قـال  أكفلـه  أنـا 

 شـاء  إن وسـيأتي  ، يكـذب  ال أنـه  فعلمـت  ، المـؤمنين  سِـمات  فيـه  رأيـت : قـال  تكفلـه؟  كيف

 أميـر  يـا  المستعان اهللا: قال! تاركك أني ثالث بعد تأخر لو أنه أتظن ، ذرّ أبا يا : عمر قال اهللا

 ، وأهله أطفاله ويُودع نفسه، فيها يُهيئ ، ليال ثالث عمر وأعطاه ، الرجل فذهب ، المؤمنين

 عمــر يــنس لــم ليــالٍ ثــالث وبعــد ، قتــل ألنــه منــه ليقــتص ، يــأتي ،ثــم بعــده أمــرهم فــي وينظــر
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ــدّ ، الموعــد  الــشابان فجــاء ، جامعــة الــصالة : المدينــة فــي نــادى العــصر وفــي ، عــداً األيــام يَعُ

 يـا  أدري مـا  : قـال  ؟ الرجـل  أيـن : عمـر  قـال  ، عمـر  أمـام  وجلـس  ذر أبـو  وأتى ، الناس ،واجتمع

 وسـكت  عادتهـا،  غير على سريعة تمر وكأنها ، الشمس إلى ذر أبو وتلفَّت! المؤمنين أمير

 لرجـل با وإذا ، بلحظات الغروب وقبل. اهللا إال يعلمه ماال التأثر من عليهم واجمين الصحابة

ــر ، يــأتي  فــي بقيــت لــو إنــك أمــا الرجــل أيهــا : عمــر فقــال معــه المــسلمون وكبّــر عمــر، فكبّ

 منــك علــيَّ مــا واهللا ، المــؤمنين أميــر يــا: قــال !! مكانــك عرفنــا ومــا بــك شــعرنا مــا ، باديتــك

 كفـراخ  أطفـالي  تركـت  ، المـؤمنين  أميـر  يـا  أنـا  هـا  ! وأخفـى  الـسرَّ  يعلـم  الـذي  من عليَّ ولكن

 بالعهـد  الوفـاء  ذهـب  لقـد  يقـال  أن وخشيت ألُقتل، ،وجئتُ البادية في شجر وال ماء ال الطير

 لقـد  يقـال  أن خـشيت : ذر أبـو  فقـال  ضـمنته؟  لماذا ذر أبو الخطاب بن عمر فسأل الناس من

 عفونـا  : يبكيـان  وهمـا  قـاال  تريـان؟  مـاذا  : للـشابين  وقال عمر فوقف الناس، من الخير ذهب

 : عمـر  قـال  !النـاس  مـن  العفو ذهب لقد يقال أن نخشى وقالوا لصدقه، المؤمنين أمير يا عنه

 . لحيته على تسيل ودموعه ، أكبر اهللا

 : الدرس خطوات: ثالثا  
 :التنبؤ: األولى الخطوة  -

 تنـاقش  الخطـوة  هـذه  وفـي  ،)pdeode (اسـتراتيجية  خطـوات  مـن  األولـى  الخطوة وهي

 ســمي ولمــاذا عنــه، اهللا رضــي الخطــاب نبــ عمــر الفــاروق عــن بالــسؤال الطالبــات المعلمــة

 وتمــسكه حزمــه بــسبب العــدل ســاد وكيــف عــصره خــصائص علــى تعــرج ثــم الفــاروق،

 :التالية التساؤالت عليهن تطرح ثم وجل، عز اهللا حدود بتطبيق

 والحدود؟ األحكام تطبيق في بن الخطاب  عمر حزم على تدل قصة اذكري •

 ذر؟ أبو الجليل الصحابي عن تعرفين ماذا •

 اإلسالم؟ في القاتل جزاء ما •

 الناس؟ عن العافين ثواب وما  •

 أبيه؟ قاتل عن الرجل يعفي أن يمكن هل •
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 وتبريرها باإلجابات للتنبؤ للطالبات الفرصة المعلمة تعطي ثم

 :المناقشة: الثانية الخطوة -

 اإلجابــات  لمناقــشة  الفرصــة  وتعطــيهن  لمجموعــات  الطالبــات  المعلمــة  تقــسم  ثــم

 .القضية هذه حول بها تنبأن التي آلراءوا

                                                      المالحظة: الثالثة الخطوة

 قـصة  إليـه  ستـستمعن  مـا  أن إلـى  نظـرهن  لفـت  خـالل  من النص لسماع المعلمة تمهد

 حتـى  النـاس  بنفـوس  سـمت  التـي  اإلسالمية التربية وتعكس عظيمة معاني تحمل جميلة

 التــي التنبــؤات الختبــار التركيــز ضــرورة علــى وتؤكــد والقلــوب، النفــوس فأحيــت هــذبتها

 .معبرة نموذجية قراءة للطالبات النص تقرأ ثم  إليها، توصلن

 :المناقشة: الرابعة الخطوة

ــة الطالبــات تقــوم الخطــوة هــذه وفــي ــؤات بــين بالمقارن  تــم التــي واالســتنتاجات التنب

 التحليـل  لمهـارات  اسـتخدامهن  الخطـوة  هـذه  وتتطلـب  حظة،المال خالل من إليها التوصل

 لمناقـشتها  عمـل  ورقـة  للطالبـات  المعلمـة  وتقدم ولزميالتهن، ألنفسهن والنقد والمقارنة

 :التالية األسئلة وتتضمن مجموعتهن مع

 .النص لهذا مناسبا عنوانا ضعي •

 يكفلـــك، عـــائال، حجـــرا، عليـــه أرســـلت زجرتـــه،: التاليـــة الكلمـــات مـــرادف هــاتي  •

 .ضمنته واجمين، القصاص،

 النص؟ حولها دار التي الرئيسة األفكار ما •

 .سطرين عن يزيد ال بما النص لخصي •

 ؟ الشابين والد يقتل أن الرجل تعمد هل •

 الرجل؟ يعود لم لو سيحدث كان ذا ما •

 اليوم؟ ذلك في عادتها غير على سريعة الشمس كانت هل •

 برأيك؟ قاتل برجل ذر أبو وثق لماذا •
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 الناس؟ من الخير ذهب يقال ال حتى بروحه غامر عندما مصيبا ذر أبو كان هل •

 ؟ والدهما قاتل عن الشابان يعفي أن المنطق من هل •

 ؟ الرجل يعد لم لو ذر ألبي سيقال كان ماذا •

 أهمها؟ ما كثيرة وحكم مواعظ النص في •

 ومنطقيتها؟ األفكار صداقيةم على حكمك في عليها اعتمدت التي األدلة ما •

 جعلــت الرجــل وعــودة..... .جعلتــه للرجــل ذر أبــو كفالــة: التاليــة الجمــل أكملــي  •

 ؟..........الشابان

 والشابين؟ والقاتل، ذر، أبي من تعلمت ماذا •

 القاتل؟ عن الشابان يعفي أن تتمنين كنت هل •

  لماذا؟ دائما، بالقاتل نثق أن نستطيع هل •

 مـع  كنـت  التـي  الحالـة  اذكـري  الجنـاة،  بعـض  في القصاص تنفيذ عن ادائم نسمع •

 التعليل؟ مع الحكم تطبيق وعدم الجاني عن العفو تتمنين كنت وأخرى الحكم، تنفيذ

 ؟ الشابين القاتل، ذر، بأبي رأيك ما القصة خالل من   •

 . المسموع النص في والضعف القوة جوانب ما •

 .المسموع في الضعف جوانب لمعالجة تقترحين ماذا •

 عــن النــاس يعفــي لــم وإذا الجريمــة، ستنتــشر القاتــل عــن دائمــا العفــو تــم مــا إذا •

 نظرك؟ وجهة من الحل ما ، أجره الناس ويخسر العفو سيذهب القتلة، بعض

ــأتي المجموعــات إطــار فــي األســئلة هــذه الطالبــات تنــاقش ان بعــد ــة، الخطــوة ت  التالي

 .ةاالستراتيجي هذه في واألخيرة

 : التفسير: السادسة الخطوة -

 ومالحظـاتهم  تنبؤاتهم بين  التناقضات بمواجهة المتعلمين يقوم الخطوة هذه وفي

 خــالل مــن وذلــك. إليهــا توصــلوا التــي اســتنتاجاتهم ضــوء فــي معتقــداتهم تعــديل ويــتم

 خاللهـا  مـن  يـتم  والتـي  تـضمنتها،  التـي  واألسـئلة  العمل ورقة في للطالبات المعلمة مناقشة
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 تؤكــد وهنــا أخــرى، جهــة مــن االســتماع مهــارات علــى والتــدريب جهــة مــن الــنص تحليــل

 .والمناقشة المالحظة خطوة بعد إليه التوصل تم بما التنبؤات مقارنة على المعلمة

 :التقويم
 والمرتبطــة العمــل ورقــة فــي المتــضمنة األســئلة عــن الطالبــات إجابــات تقــويم ويــتم

 ، ومالحظاتهـا  تنبؤاتهـا  بـين  المتعلمـة  تواجه  عندما ذاتيا،  التقويم ويكون الدرس، بأهداف

 بتقـويم  الطالبـات  تقـوم  حيـث  وجماعيـا،  إليـه،  توصـلت  مـا  ضـوء  في معتقداتها تعديل ويتم

 إجابـات  بتقـويم  أيـضا  المعلمـة  تقـوم  كمـا  الجماعيـة،  المناقشة خالل من البعض بعضهن

 .لهن الراجعة التغذية وتقديم الطالبات

 :الخاتمة
 :أهمها من والتي الدرس تضمنها التي والدروس الحكم بحصر الدرس المعلمة متخت

 .وقدوة مثل ويصبح حوله فيمن يؤثر الحميدة بأخالقه اإلنسان أن •

 .جوازيه يعدم ال الخير يفعل من •

 . القصة هذه في بوضوح يتجلى بالنفوس الرقي في اإلسالم أثر •

 والصخرة الفالح: السابع الدرس
 :ألهدافا: أوال

 .الطالبات لدى الناقد االستماع مهارات تنمية: العام الهدف 

 :السلوكية األهداف 

 .للموضوع مناسبا عنوانا الطالبة تحدد  أن -١

 .السياق من الكلمة معنى  الطالبة تحدد أن -٢

 .الرئيسة األفكار الطالبة تحدد أن -٣

 إليه استمعت ما الطالبة تلخص أن -٤

 .المسموع النص في الخفية المعاني لبةالطا  تفهم أن -٥

 .يقال فيما ،والخيال الحقيقة بين الطالبة تميز أن -٦
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 .والخطأ الصواب بين الطالبة تميز أن -٧

 .والكذب الصدق بين  الطالبة تميز أن -٨

 .سمعت ما ضوء في سيقال ما الطالبة تتوقع أن -٩

 .سمعت فيما الكاتب مغزى الطالبة تستنتج أن -١٠

 .المسموع على الحكم في عليها يُعتمد التي األدلة الطالبة تستخلص أن -١١

 .بالمقدمات النتيجة ارتباط مدى الطالبة تحدد أن -١٢

 الحديث تضمنها التي األفكار أهمية مدى الطالبة تقدر أن  -١٣

 عاطفيا المتحدث الطالبة تشارك أن -١٤

 طبيقللت األفكار صالحية مدى على الطالبة تحكم أن -١٥

  .رفضه أو وقبوله ، السابقة الخبرات ضوء في الحديث على الطالبة تحكم أن -١٦

 .األفكار تسلسل منطقية على الطالبة  تحكم أن -١٧

 .الحديث في ذكرها ورد التي الشخصيات على الطالبة  تحكم أن -١٨

 . المسموع في والضعف القوة جوانب الطالبة تبرز أن -١٩

 .المسموع في الضعف لجوانب معالجات ةالطالب تقترح أن -٢٠

 .للمشكالت مناسبة حلوال الطالبة تقترح أن -٢١

 :النص: ثانيا
 فأغلقــه رئيــسي طريــق علــى كبيــرة صــخرة وضــع الــصين فــي الحكــام أحــد أن يحكــى

 ؟!!الناس فعل بردة ويخبره شجرة خلف من ليراقبها حارساً ووضع تماماً،

 مــن منتقــداً باشــمئزاز الــصخرة إلــى فنظــر دةالبلــ فــي كبيــر تــاجر وكــان رجــل أول مــر

: " قـائالً  صـوته  رافعـاً  الـصخرة  حـول  مـن  التـاجر  هذا فدار الحاكم، أنه يعرف أن دون وضعها

 ".وضعها من نعاقب وسوف األمر، هذا ألشكو أذهب سوف

 أقـل  كان صوته لكن التاجر، فعله بما فقام البناء، في يعمل وكان ثان شخص مر ثم

 .البالد في شأناً قلأ ألنه علواً،
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 الحيـاة،  فـي  هـويتهم  عـن  يبحثـون  زالـوا  مـا  الـذين  الشباب من معاً، أصدقاء ثالثة مر ثم

 بالجاهـــل وضـــعها مـــن ووصـــفوا بالدهـــم، وضـــع مـــن وســـخروا الـــصخرة جانـــب إلـــى وقفـــوا

 !!.بيوتهم إلى انصرفوا ثم والفوضوي، واألحمق

 مـشمراً  إليهـا  بـادر  وإنمـا  يـتكلم  فلـم  الفقيـرة،  الطبقـة  من فالح جاء يومين مرور وبعد

 وســاعدوه، أخــرون فتــشجع يمــر، ممــن المــساعدة وطلــب دفعهــا، محــاوًال ســاعديه عــن

 .الطريق عن بعيدا الصخرة ودفعوا

 ذهــب مــن قطــع وبالــصندوق طريقــه فــي صــندوقاً وجــد الــصخرة الفــالح أزاح أن وبعــد

 ألنـك  لـك  مكافـأة  ذههـ  الـصخرة،  هـذه  يزيـل  مـن  إلـى  الحـاكم  مـن : " فيهـا  مكتوب ورسالة

 ".والصراخ  الشكوى من بدالً المشكلة لحل بادرت إيجابي إنسان

 : الدرس خطوات: ثالثا
 :التنبؤ: األولى الخطوة  -

 تنـاقش  الخطـوة  هـذه  وفـي  ،)pdeode (اسـتراتيجية  خطـوات  مـن  األولـى  الخطوة وهي

 إماطـة  " موسـل  عليـه  اهللا صـلى  الكـريم  الرسـول  عـن  الـشريف  الحـديث  معنـى  فـي  المعلمة

ــدقة الطريـــق عـــن األذى ــا" صـ ــدة مـــن تـــضمنه ومـ ــرد فائـ  علـــيهن تطـــرح ثـــم والمجتمـــع للفـ

 :التالية التساؤالت

 الناس؟ طريق من األذى بإزالة بادر إنسان كل أن لو يحدث ماذا •

 الناس؟ طريق تعترض قد التي المؤذية لألشياء أمثلة هاتي       •

 ومـا  الطريـق،  عـن  األذى يمـيط  لمـن  ينهاتـضع  التـي  المكافـأة  مـا  مـسئولة  كنـت  لو •

 الطريق؟ في األذى يرمي من بها تعاقبين التي العقوبة

 وتبريرها باإلجابات للتنبؤ للطالبات الفرصة المعلمة تعطي ثم

 :المناقشة: الثانية الخطوة -

 اإلجابــات  لمناقــشة  الفرصــة  وتعطــيهن  لمجموعــات  الطالبــات  المعلمــة  تقــسم  ثــم

 .القضية هذه حول بها تنبأن التي واآلراء
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                                                      المالحظة: الثالثة الخطوة

 لـسماعها  الطالبـات  وتـشويق  للقـصة  التقـديم  خـالل  مـن  النص لسماع المعلمة تمهد

 شـعبه  لـدى  عليـا  قيمـة  يزرع أن أراد حاكم حكمة تبين وأنها لمضمونها التلميح خالل من

 التنبـؤات  الختبـار  التركيـز  ضـرورة  علـى  وتؤكـد  بالدهـم،  على يحافظون كيف يعلمهم وأن

 .معبرة نموذجية قراءة للطالبات النص تقرأ ثم  إليها، توصلن التي

 :المناقشة: الرابعة الخطوة

ــة الطالبــات تقــوم الخطــوة هــذه وفــي ــؤات بــين بالمقارن  تــم التــي واالســتنتاجات التنب

 التحليـل  لمهـارات  اسـتخدامهن  الخطـوة  هـذه  وتتطلـب  ،المالحظة خالل من إليها التوصل

 لمناقـشتها  عمـل  ورقـة  للطالبـات  المعلمـة  وتقدم ولزميالتهن، ألنفسهن والنقد والمقارنة

 :التالية األسئلة وتتضمن مجموعتهن مع

 .النص لهذا مناسبا عنوانا ضعي •

 .إيجابي ساعديه، مشمرا، اشمئزاز،: التالية الكلمات مرادف هاتي •

 النص؟ حولها دار التي الرئيسة األفكار ما •

 .سطرين عن يزيد ال بما النص لخصي •

 ؟ بالشارع الصخرة وضع من الحاكم غرض ما •

 حقيقية؟ القصة هذه أن تعتقدين هل •

 البنــاء، عامــل التــاجر، الحــاكم، ؛ تــصرف مــا خطــأ كلمــة أو صــواب كلمــة ضــعي       •

 الفالح؟ الثالثة، الشبان

 الصخرة؟ إلزالة سيتصرف بأنه صادقا كان التاجر أن نتعتقدي هل •

 أفكار؟ من النص فيهذا جاء ما مصداقية مدى ما •

 ومنظمة؟ منطقية النص أفكار هل •

 القصة؟ تتضمنها التي الرسالة ما •

 أهمها؟ ما كثيرة وحكم مواعظ النص في •
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 طقيتها؟ومن األفكار مصداقية على حكمك في عليها اعتمدت التي األدلة ما •

 أدى الثالثــة والــشبان والعامــل التــاجر تــصرف: التاليــة الجملــة فــي الفــراغ أكملــي  •

ــه..............إلــــى ــه.................وإلــــى...................إلــــى أدى الفــــالح وتــــصرف........ تــــصرف ألنــ  ألنــ

 ؟......................تصرف

 والفالح؟ والتاجر، الحاكم، من تعلمت ماذا   •

 تـصرف  الفـالح،  التاجر، تصرف الحاكم، (؛) أسعدني أحزنني، أحترم، أكره، أقدر،       (•

 المجموعتين؟ في الكلمات بين زاوجي ) الفالح تصرف الثالثة، الشبان

 كيف؟ المدرسة؟ في الحاكم فكرة نطبق أن يمكن هل •

ــتخدام تـــسيئ أو تتلـــف لمـــن مدرســـتك فـــي عقوبـــات وضـــع يـــتم • ــدرات اسـ  مقـ

 المدرسة؟ على المحافظة في والعقاب الثواب بجدوى تشعرين هل ،المدرسة

 ؟ الفالح البناء، وعامل الحاكم، من بكل رأيك ما   •

 . المسموع النص في والضعف القوة جوانب ما •

 .المسموع في الضعف جوانب لمعالجة تقترحين ماذا •

 ؟ امةالع الحدائق في القمامة ورمي العبث مشكلة نعالج أن يمكن كيف •

ــأتي المجموعــات إطــار فــي األســئلة هــذه الطالبــات تنــاقش ان بعــد ــة، الخطــوة ت  التالي

 .االستراتيجية هذه في واألخيرة

 : التفسير: السادسة الخطوة -

 ومالحظـاتهم  تنبؤاتهم بين  التناقضات بمواجهة المتعلمين يقوم الخطوة هذه وفي

 .إليها وصلوات التي استنتاجاتهم ضوء في معتقداتهم تعديل ويتم

 تـضمنتها،  التـي  واألسـئلة  العمـل  ورقـة  فـي  للطالبـات  المعلمـة  مناقشة خالل من وذلك

 جهـة  مـن  االسـتماع  مهـارات  علـى  والتـدريب  جهـة  مـن  الـنص  تحليـل  خاللها من يتم والتي

 المالحظـة  خطـوة  بعـد  إليـه  التوصل تم بما التنبؤات مقارنة على المعلمة تؤكد وهنا أخرى،

 .والمناقشة
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 :قويمالت
 والمرتبطــة العمــل ورقــة فــي المتــضمنة األســئلة عــن الطالبــات إجابــات تقــويم ويــتم

 ، ومالحظاتهـا  تنبؤاتهـا  بـين  المتعلمـة  تواجه  عندما ذاتيا،  التقويم ويكون الدرس، بأهداف

 بتقـويم  الطالبـات  تقـوم  حيـث  وجماعيـا،  إليـه،  توصـلت  مـا  ضـوء  في معتقداتها تعديل ويتم

 إجابـات  بتقـويم  أيـضا  المعلمـة  تقـوم  كمـا  الجماعيـة،  المناقشة لخال من البعض بعضهن

 .لهن الراجعة التغذية وتقديم الطالبات

 :الخاتمة
 أفـوه  مـن  وذلـك  الـدرس  تـضمنها  التـي  والدروس الحكم بحصر الدرس المعلمة تختم

 .أنفسهن الطالبات

 السالم عليه سليمان حكمة: الثامن الدرس
 :األهداف: أوال

 .الطالبات لدى الناقد االستماع مهارات نميةت: العام الهدف

 :السلوكية األهداف 

 .للموضوع مناسبا عنوانا الطالبة تحدد  أن -١

 .السياق من الكلمة معنى  الطالبة تحدد أن -٢

 .الرئيسة األفكار الطالبة تحدد أن -٣

 إليه استمعت ما الطالبة تلخص أن -٤

 .المسموع لنصا في الخفية المعاني الطالبة  تفهم أن -٥

 .يقال فيما ،والخيال الحقيقة بين الطالبة تميز أن -٦

 .والخطأ الصواب بين الطالبة تميز أن -٧

 .والكذب الصدق بين  الطالبة تميز أن -٨

 .سمعت ما ضوء في سيقال ما الطالبة تتوقع أن -٩

 .سمعت فيما الكاتب مغزى الطالبة تستنتج أن -١٠
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 .المسموع على الحكم في عليها يُعتمد التي لةاألد الطالبة تستخلص أن -١١

 .بالمقدمات النتيجة ارتباط مدى الطالبة تحدد أن -١٢

 الحديث تضمنها التي األفكار أهمية مدى الطالبة تقدر أن  -١٣

 عاطفيا المتحدث الطالبة تشارك أن -١٤

 للتطبيق األفكار صالحية مدى على الطالبة تحكم أن -١٥

  .رفضه أو وقبوله ، السابقة الخبرات ضوء في الحديث على ةالطالب تحكم أن -١٦

 .األفكار تسلسل منطقية على الطالبة  تحكم أن -١٧

 .الحديث في ذكرها ورد التي الشخصيات على الطالبة  تحكم أن -١٨

 . المسموع في والضعف القوة جوانب الطالبة تبرز أن -١٩

 .المسموع في الضعف لجوانب معالجات الطالبة تقترح أن -٢٠

 .للمشكالت مناسبة حلوال الطالبة تقترح أن -٢١

 :النص: ثانيا
 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسـول  سمع أنه -عنه اهللا رضي -  هريرة أبي عن الشيخان أخرج

 فقالـت  إحـداهما   بـابن  فـذهب   الـذئب  جـاء ، ابناهمـا  معهمـا  امرأتـان  كانـت  :" يقول،   وسلم

 عليــه - داود الــى فتحاكمتــا بابنــك، ذهــب إنمــا خــرىاأل وقالــت ، بابنــك ذهــب إنمــا صــاحبتها

 فأخبرتــاه،  الــسالم عليهمــا داود بــن ســليمان علــى فخرجتــا للكبــرى بــه فقــضى -الــسالم

 ابنهــا، هــو اهللا يرحمــك تفعــل ال : الــصغرى فقالــت ، بينهمــا أشــقه  بالــسكين ائتــوني فقــال

 "للصغرى به فقضى

 : الدرس خطوات: ثالثا
 :نبؤالت: األولى الخطوة  -

 تمهــد الخطــوة هــذه وفــي ،)pdeode (اســتراتيجية خطــوات مــن األولــى الخطــوة وهــي

   عـن     جريـر     حـدثنا     سـعيد  بـن  قتيبـة     حـدثنا   الـشريف  الحديث خالل من للموضوع المعلمة

   جـاء  : قـال     عنـه  اهللا رضـي     هريـرة  أبـي     عـن     زرعـة  أبـي     عـن     شـبرمة  بن القعقاع بن عمارة 
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 بحـسن  النـاس  أحـق  مـن     اهللا رسـول  يـا  فقـال     وسـلم  عليـه  اهللا صلى    اهللا رسول إلى    رجل 

 ثـم  قـال  مـن  ثـم  قـال  أمـك  ثـم  قـال  مـن  ثم قال أمك ثم قال من ثم قال أمك قال صحابتي

   . أبوك

 :التالية التساؤالت تطرح ثم 

 األم؟ شأن من اإلسالم أعلى لماذا •

 اإلنسان؟ على وشفقة حبا الناس أكثر من •

 أطفالها؟ أجل من األم تضحية على تدل قصة اذكري •

 لماذا؟ ابنها؟ تقتل أن أم بإمكان أن تتصورين هل   •

 وتبريرها باإلجابات للتنبؤ للطالبات الفرصة المعلمة تعطي ثم

 :المناقشة: الثانية الخطوة -

 جابــات اإل لمناقــشة  الفرصــة  وتعطــيهن  لمجموعــات  الطالبــات  المعلمــة  تقــسم  ثــم

 .القضية هذه حول بها تنبأن التي واآلراء

                                                      المالحظة: الثالثة الخطوة

 قــصة عــن عبــارة الــنص أن إلــى نظــرهن لفــت خــالل مــن الــنص لــسماع المعلمــة تمهــد

ــد مــن تتــضمن ولكنهــا جــدا قــصيرة  رورةضــ علــى وتؤكــد العظــيم، القــدر والحكــم الفوائ

ــز ــار التركي ــؤات الختب ــات الــنص تقــرأ ثــم  إليهــا، توصــلن التــي التنب ــة قــراءة للطالب  نموذجي

 .معبرة

 :المناقشة: الرابعة الخطوة

ــة الطالبــات تقــوم الخطــوة هــذه وفــي ــؤات بــين بالمقارن  تــم التــي واالســتنتاجات التنب

 التحليـل  تلمهـارا  اسـتخدامهن  الخطـوة  هـذه  وتتطلـب  المالحظة، خالل من إليها التوصل

 لمناقـشتها  عمـل  ورقـة  للطالبـات  المعلمـة  وتقدم ولزميالتهن، ألنفسهن والنقد والمقارنة

 :التالية األسئلة وتتضمن مجموعتهن مع

 .النص لهذا مناسبا عنوانا ضعي •
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 بـه،  قـضى  تحاكمتـا،  صاحبتها، إحداهما، بإبن ذهب: التالية الكلمات مرادف هاتي •

  بينكما، أشقه

 النص؟ حولها دار التي الرئيسة األفكار ما •

 .سطرين عن يزيد ال بما النص لخصي •

 ؟ ابنها الولد ان زعمت عندما الكبرى المرأة قصدت ماذا •

 فعال؟ الصبي شق السالم عليه سليمان سيدنا ينوي كان هل      •

 للكبرى؟ بالصبي قضى عندما مصيبا داود سيدنا كان هل •

 ولماذا؟ متى صةالق في المرأتان كذبت       •

 ؟ ولماذا ستعامله؟ كانت كيف بالصبي الكبرى المرأة ذهبت لو •

 أهمها؟ ما كثيرة وحكم مواعظ النص في •

 حكمه؟ في السالم عليه سليمان سيدنا عليها اعتمد التي األدلة ما •

 الـصغرى  دفع والذي......... الصبي لسرقة الكبرى المرأة دفع الذي : الفراغ أكملي  •

 لتـرك  دفعهـا  والـذي ............بالقـضية  الـسالم  عليهمـا  داود حكـم  ان بعـد  لسليمان ابللذه

 ؟...........لألخرى ابنها

 النص؟ هذا من تعلمت ماذا •

 والصغرى؟ الكبرى، المرأة تجاه شعورك ما •

 المنازعـات  لفـض  الـسالم  عليـه  سـليمان  سـيدنا  حيلـة  مـن  االستفادة يمكن هل •

 البيت؟ في إخوتك أو ةالمدرس في زميالتك بين

 وهـل  فيهـا؟  الحكـم  تـم  كيـف  الحـالي،  وقتنـا  فـي  كثيـرا  مـشابهة  قصص حدثت •

 الحاضر؟ الموقت في الطريقة هذه استخدام يمكن

 ؟ السالم عليه سليمان سيدنا الصغرى، المرأة الكبرى، المرأة من بكل رأيك ما   •

 الصغرى؟ المرأة حجة  في والضعف القوة جوانب ما •

  ابنها؟ الصبي بأن داود سيدنا اقناع بإمكانها كان كيف •
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 ؟ لها كتابك بأن زميلة ادعت ما إذا ستتصرفين كيف •

ــأتي المجموعــات إطــار فــي األســئلة هــذه الطالبــات تنــاقش ان بعــد ــة، الخطــوة ت  التالي

 .االستراتيجية هذه في واألخيرة

 : التفسير: السادسة الخطوة -

 ومالحظـاتهم  تنبؤاتهم بين  التناقضات بمواجهة ينالمتعلم يقوم الخطوة هذه وفي

 .إليها توصلوا التي استنتاجاتهم ضوء في معتقداتهم تعديل ويتم

 تـضمنتها،  التـي  واألسـئلة  العمـل  ورقـة  فـي  للطالبـات  المعلمـة  مناقشة خالل من وذلك

 جهـة  مـن  االسـتماع  مهـارات  علـى  والتـدريب  جهـة  مـن  الـنص  تحليـل  خاللها من يتم والتي

 المالحظـة  خطـوة  بعـد  إليـه  التوصل تم بما التنبؤات مقارنة على المعلمة تؤكد وهنا ى،أخر

 .والمناقشة

 :التقويم
 والمرتبطــة العمــل ورقــة فــي المتــضمنة األســئلة عــن الطالبــات إجابــات تقــويم ويــتم

 ، ومالحظاتهـا  تنبؤاتهـا  بـين  المتعلمـة  تواجه  عندما ذاتيا،  التقويم ويكون الدرس، بأهداف

 بتقـويم  الطالبـات  تقـوم  حيـث  وجماعيـا،  إليـه،  توصـلت  مـا  ضـوء  في معتقداتها تعديل مويت

 إجابـات  بتقـويم  أيـضا  المعلمـة  تقـوم  كمـا  الجماعيـة،  المناقشة خالل من البعض بعضهن

 .لهن الراجعة التغذية وتقديم الطالبات

 :الخاتمة
 :أهمها من والتي الدرس تضمنها التي والدروس الحكم بحصر الدرس المعلمة تختم

 أقنعـت  فـالكبرى  نفـسة  عن للدفاع والمنطق الحجة يملك أن يجب اإلنسان أن •

 من بالرغم أخفقت والصغرى وذكاء وبيان منطق صاحبة ألنها كاذبة أنها من بالرغم نبي

 .والذكاء والمنطق البيان تملك ال ولكنها حق صاحبة أنها
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 العربية اللغة: التاسع الدرس
 :األهداف: أوال 

 .الطالبات لدى الناقد االستماع مهارات تنمية: العام لهدفا

 :السلوكية األهداف
 .للموضوع مناسبا عنوانا الطالبة تحدد  أن -١

 .السياق من الكلمة معنى  الطالبة تحدد أن -٢

 .الرئيسة األفكار الطالبة تحدد أن -٣

 إليه استمعت ما الطالبة تلخص أن -٤

 .المسموع النص في الخفية المعاني الطالبة  تفهم أن -٥

 .يقال فيما ،والخيال الحقيقة بين الطالبة تميز أن -٦

 .والخطأ الصواب بين الطالبة تميز أن -٧

 .والكذب الصدق بين  الطالبة تميز أن -٨

 .سمعت ما ضوء في سيقال ما الطالبة تتوقع أن -٩

 .سمعت فيما الكاتب مغزى الطالبة تستنتج أن -١٠

 .المسموع على الحكم في عليها يُعتمد التي األدلة الطالبة تستخلص أن -١١

 .بالمقدمات النتيجة ارتباط مدى الطالبة تحدد أن -١٢

 الحديث تضمنها التي األفكار أهمية مدى الطالبة تقدر أن  -١٣

 عاطفيا المتحدث الطالبة تشارك أن -١٤

 للتطبيق األفكار صالحية مدى على الطالبة تحكم أن -١٥

  .رفضه أو وقبوله ، السابقة الخبرات ضوء في الحديث على الطالبة تحكم أن -١٦

 .األفكار تسلسل منطقية على الطالبة  تحكم أن -١٧

 .الحديث في ذكرها ورد التي الشخصيات على الطالبة  تحكم أن -١٨

 . المسموع في والضعف القوة جوانب الطالبة تبرز أن -١٩
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 .المسموع في الضعف جوانبل معالجات الطالبة تقترح أن -٢٠

 .للمشكالت مناسبة حلوال الطالبة تقترح أن -٢١

 : اللغة العربية للدكتور عائض القرني:النص: ثانيا

 والعقــل والفــن العلــم لغــة وهــي وتراكيــب، مفــردات األرض لغــات أكثــر العربيــة اللغــة

ــةو الزاحــف التغريــب مــد أمــام خطــر فــي اليــوم ولكنهــا والــصورة، والــصوت والــروح  العاميّ

 الرطانـة  مـنهم  كثيـر  عند الموضة من صار حتى لغته بغير يفخر العرب من فكثير الجارفة،

 بعـدة  يـرطن  عـاد  الغـرب  إلـى  العـرب  مـن  سـافر  ومـن  مفرداتهـا،  بتـرداد  والتبـاهي  باإلنجليزية

 العمالــة بلغــات مهــدّدة والعربيــة وحــضارته، الغــرب بثقافــة عــاد أنــه النــاس ليــوهم كلمــات

 المربيـات  صـارت  حتـى  التاميـل،  ولغة بشتو أو أوردو تتكلم فاألرض العرب، بالد ىإل الوافدة

 اللغـة  مـن  الطـاغي  الـسيل  هـذا  أمام لغتنا فضعفت لغتنا حساب على لغاتهن أطفالنا يلقنّ

 وهـي  المحليـة  باللغـة  اآلن األشـعار  فـأكثر  العاميـة  باللهجة أيضاً العربية تهدد كما الوافدة،

 شـعراء  بينمـا  ثمينـة،  وجـوائز  مـسابقات  لـشعرائها  تعقـد  سـوقية  ارجـة د محليّة بلدية لغة

 والتعلـيم  التربية وزارات قيام بلَّة الطين وزاد والتجاهل، واإلهمال الوحدة أكلتهم العربية

 هـذه  وأصـل  الفرنـسية  أو اإلنجليزيـة  باللغـة  والرياضـيات  العلـوم  بتـدريس  العربيـة  الدول في

 فـضعف  حيـان،  بن وجابر النفيس وابن سيناء وابن فارابيال عهد في بالعربية كان العلوم

 .األم العربية لغته ونسي العلوم لهذه الطالب فهم

 الفنــاء مــن لغتــه لحمايــة يهــب أن غيــور عربــي كــل علــى الواجــب مــن أصــبح واليــوم 

ــذها ــن وينقـ ــوت، مـ ــل المـ ــي كـ ــه فـ ــصه، حقلـ ــل وتخصـ ــة فأهـ ــيم التربيـ ــرون والتعلـ  والمفكـ

 األمـــة ثـــم اهللا أمـــام العربيـــة عـــن المـــسئولون هـــم اإلعـــالم جـــالور واألدبـــاء والمثقفـــون

 أحب رسوله أحب ومن رسوله أحب اهللا أحب من: الثعالبي منصور أبو قال وكما والتاريخ،

 والمجـد  العظـيم  الـشرف  ومـن  بهـا  نـزل  القـرآن  ألن العربية؛ أحب القرآن أحب ومن القرآن

 العربيــة الحكومــات تتبنــى أن والحــل ، يعربــ ونبيّهــا عربــي كتابهــا أن األمــة لهــذه المنيــف

 فعلـت  كمـا  شـؤونها  كـل  فـي  رسـمية  لغة بالعربية تلتزم وأن العربية حماية شرف ميثاق
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 والتـشويه  للتغريـب  دعـوة  كـل  وجـه  فـي  ويُوقـف  األم، لغتـه  الجيل ويُعلَّم األرض، أمم كل

 والملـة  العظـيم  ينوالـد  الخاتمـة  للرسـالة  اهللا اختارنـا  كعرب هويتنا على لنحافظ والعامية،

 . السمحة

 : الدرس خطوات: ثالثا
 :التنبؤ: األولى الخطوة  -

 تنـاقش  الخطـوة  هـذه  وفـي  ،)pdeode (اسـتراتيجية  خطـوات  مـن  األولـى  الخطوة وهي

 بأبيـات  تستشهد ثم كمسلمين لنا وأهميتها العربية اللغة مكانة حول الطالبات المعلمة

 ثــم عليهــا الحفــاظ فــي أهلهــا وتقــصير لعربيــةا اللغــة مــشكلة تــصف التــي إبــراهيم حــافظ

 :التالية التساؤالت عليهن تطرح

 وسلم؟ عليه اهللا صلى محمد سيدنا بها بُعث التي المعجزة ما •

 اللغات؟ باقي عن العربية اللغة تميزت بماذا •

 العربية؟ للغة العرب إهمال مظاهر ما •

 ؟ كالمة في أجنبية تمفردا باستخدام العرب من الكثير يتباهى لماذا    •

 وتبريرها باإلجابات للتنبؤ للطالبات الفرصة المعلمة تعطي ثم

 :المناقشة: الثانية الخطوة -

 اإلجابــات  لمناقــشة  الفرصــة  وتعطــيهن  لمجموعــات  الطالبــات  المعلمــة  تقــسم  ثــم

 .القضية هذه حول بها تنبأن التي واآلراء

                                                      المالحظة: الثالثة الخطوة

 العربيـة  اللغـة  حـول  الـسابق  الحديث استئناف خالل من النص لسماع المعلمة تمهد

 لحلهــا، مقترحــات يقــدم كمــا المــشكلة يعــرض إليــه سنــستمع الــذي الــنص أن موضــحة

 للطالبـات  الـنص  تقـرأ  ثـم   إليهـا،  توصـلن  التـي  التنبـؤات  الختبـار  التركيـز  ضـرورة  على وتؤكد

 .معبرة نموذجية راءةق

 :المناقشة: الرابعة الخطوة
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ــة الطالبــات تقــوم الخطــوة هــذه وفــي ــؤات بــين بالمقارن  تــم التــي واالســتنتاجات التنب

 التحليـل  لمهـارات  اسـتخدامهن  الخطـوة  هـذه  وتتطلـب  المالحظة، خالل من إليها التوصل

 لمناقـشتها  عمـل  قـة ور للطالبـات  المعلمـة  وتقدم ولزميالتهن، ألنفسهن والنقد والمقارنة

 :التالية األسئلة وتتضمن مجموعتهن مع

 .النص لهذا مناسبا عنوانا ضعي •

 والتاميـل،  والبشتو األوردو الوافدة، العمالة الرطانة،: التالية الكلمات مرادف هاتي •

 .المنيف المجد التغريب،

 النص؟ حولها دار التي الرئيسة األفكار ما •

 .سطرين نع يزيد ال بما النص لخصي •

 ؟ وتاميل وبشتو أوردو تتكلم األرض أن بقوله الكاتب قصد ماذا •

 حقا؟ األرض تتكلم هل •

 متقــدمين الغــرب ألن باإلنجليزيــة والرياضــيات العلــوم تــدريس الــصواب مــن هــل •

 ؟ علينا

 ذلك؟ على الدليل ما الحالي؟ عصنا في دارجة موضة باإلنجليزية التحدث هل •

 أفكار؟ من النص فيهذا جاء ام مصداقية مدى ما •

 ومنظمة؟ منطقية النص أفكار هل •

 ؟ المقال هذا من الكاتب هدف ما •

 أهمها؟ ما كثيرة وحكم مواعظ النص في •

 ومنطقيتها؟ األفكار مصداقية على حكمك في عليها اعتمدت التي األدلة ما •

 للعرب؟ ستقول ماذا وتنطق تتكلم أن للعربية قدر لو  •

ــراغا أكملـــــــــــــي • ــة ضـــــــــــــعفت : لفـــــــــــ ــة اللغـــــــــــ  ،...............بـــــــــــــسبب العربيـــــــــــ

 ؟..............................و................و..............و

 النص؟ هذا من تعلمت ماذا •
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 باإلنجليزية؟ العرب مع يتحدث العرب بعض تسمعين  وأنت شعورك ما •

 مقنعـة  بأنهـا  تـرين  وهـل  العربيـة؟  اللغـة  لمـشكلة  الكاتب ذكرها التي الحلول ما •

 تطبيقها؟ ويمكن

 هنـاك  أم صحيح النص في ورد ما هل مجتمعك في الناس مع تعاملك خالل من •

 الموضوع؟ في مبالغة

 ؟ العربية المفردات بعض بنسيان يتظاهرون ثم للخارج يسافرون بمن رأيك ما   •

 . المسموع النص في والضعف القوة جوانب ما •

 .المسموع في الضعف جوانب لمعالجة تقترحين ماذا •

 القرآن؟ بلغة مرتبط واألمر سيما المشكلة هذه حيال ستتصرفين كيف •

ــأتي المجموعــات إطــار فــي األســئلة هــذه الطالبــات تنــاقش ان بعــد ــة، الخطــوة ت  التالي

 .االستراتيجية هذه في واألخيرة

 : التفسير: السادسة الخطوة -

 ومالحظـاتهم  تنبؤاتهم بين  التناقضات بمواجهة المتعلمين يقوم الخطوة هذه وفي

 .إليها توصلوا التي استنتاجاتهم ضوء في معتقداتهم تعديل ويتم

 تـضمنتها،  التـي  واألسـئلة  العمـل  ورقـة  فـي  للطالبـات  المعلمـة  مناقشة خالل من وذلك

 جهـة  مـن  االسـتماع  مهـارات  علـى  والتـدريب  جهـة  مـن  الـنص  تحليـل  خاللها من يتم والتي

 المالحظـة  خطـوة  بعـد  إليـه  التوصل تم بما التنبؤات مقارنة على المعلمة كدتؤ وهنا أخرى،

 .والمناقشة

 :التقويم
 والمرتبطــة العمــل ورقــة فــي المتــضمنة األســئلة عــن الطالبــات إجابــات تقــويم ويــتم

 ، ومالحظاتهـا  تنبؤاتهـا  بـين  المتعلمـة  تواجه  عندما ذاتيا،  التقويم ويكون الدرس، بأهداف

 بتقـويم  الطالبـات  تقـوم  حيـث  وجماعيـا،  إليـه،  توصـلت  مـا  ضـوء  في تقداتهامع تعديل ويتم
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 إجابـات  بتقـويم  أيـضا  المعلمـة  تقـوم  كمـا  الجماعيـة،  المناقشة خالل من البعض بعضهن

 .لهن الراجعة التغذية وتقديم الطالبات

 :الخاتمة
 هرسـول  أحـب  ومـن  رسوله أحب اهللا أحب من: الثعاليبي بعبارة الدرس المعلمة تختم

 هــذه عرفــت أن بعــد .بهــا نــزل القــرآن ألن العربيــة؛ أحــب القــرآن أحــب ومــن القــرآن أحــب

 وقرآنه؟ ورسوله اهللا تحبي بأنك لتثبتي ستفعلين ما المعلومة

 الشعوب تقاس بماذا: العاشر الدرس 
 :األهداف: أوال 

 .الطالبات لدى الناقد االستماع مهارات تنمية: العام الهدف

 :السلوكية األهداف 
 .للموضوع مناسبا عنوانا الطالبة تحدد  أن -١

 .السياق من الكلمة معنى  الطالبة تحدد أن -٢

 .الرئيسة األفكار الطالبة تحدد أن -٣

 إليه استمعت ما الطالبة تلخص أن -٤

 .المسموع النص في الخفية المعاني الطالبة  تفهم أن -٥

 .قالي فيما ،والخيال الحقيقة بين الطالبة تميز أن -٦

 .والخطأ الصواب بين الطالبة تميز أن -٧

 .والكذب الصدق بين  الطالبة تميز أن -٨

 .سمعت ما ضوء في سيقال ما الطالبة تتوقع أن -٩

 .سمعت فيما الكاتب مغزى الطالبة تستنتج أن -١٠

 .المسموع على الحكم في عليها يُعتمد التي األدلة الطالبة تستخلص أن -١١

 .بالمقدمات النتيجة ارتباط مدى لبةالطا تحدد أن -١٢

 الحديث تضمنها التي األفكار أهمية مدى الطالبة تقدر أن  -١٣
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 عاطفيا المتحدث الطالبة تشارك أن -١٤

 للتطبيق األفكار صالحية مدى على الطالبة تحكم أن -١٥

  .رفضه أو وقبوله ، السابقة الخبرات ضوء في الحديث على الطالبة تحكم أن -١٦

 .األفكار تسلسل منطقية على الطالبة  تحكم أن -١٧

 .الحديث في ذكرها ورد التي الشخصيات على الطالبة  تحكم أن -١٨

 . المسموع في والضعف القوة جوانب الطالبة تبرز أن -١٩

 .المسموع في الضعف لجوانب معالجات الطالبة تقترح أن -٢٠

 .للمشكالت مناسبة حلوال الطالبة تقترح أن -٢١

 :النص: ياثان

 يثنـى  ولكـن  بـالكم  تمـدح  وال ، االفـراد  بجـودة  بـل  الـسكان،  بكثـرة  تقـاس  ال الشعوب

 ويــأكلون) البلــوت (يلعبــون طفــال ثالثــين الــى بعــضنا ابنــاء يــصل قــوم نحــن بــالكيف، عليهــا

 القمــر، ســطح علــى نــزل احــدهما.. طفــالن مــنهم الواحــد عنــد واالمريكــان ،) الفــصفص(

  مليـون،  مائتـا  سـكانها  عـدد  ان العربيـة  الـدول  نفـع  مـاذا  ، المـريخ  ىالـ  الوصـول  يعتزم والثاني

 بالمعرفــة، بــالعلم الفــرد نــصلح تعــالوا ماليــين؟ اربعــة ســكانها عــدد ان اســرائيل ضــر ومــا

 مـن  عنـدي  افـضل  مـصنع  فـي  يعمـل  او مفيـدا،  كتابا يقرأ واحدا طالبا ان واالنتاجية، بالثقافة

 هــدير نريــد لكــن ومعلقــات، قــصائد نريــد ال ات،ســاع ســت بالخنــاجر تــرقص بأســرها قبيلــة

، الـــسبورة (مـــستورد عنـــدنا شـــيء فكـــل شـــاحنات، وصـــخب معامـــل، وجلجلـــة مـــصانع،

 والواحـد  صـنعوا ) تـايوان  (أهـل  حتى ،) حمل بما الجمل) (،والماصة،  والكرسي،  والطبشورة

 عبــر ونيكــ ال االصــالح ان شــيء، نــصنع ولــم) تــايوان (اهــل مــن ثالثــة يعــادل الــوزن فــي منــا

، روحيــة وتربيــة، نفــسي بنــاء لكنــه، الحجــارة وقــذف، الجــدران وتحطــيم، البنــادق فوهــات

 .شامل واصالح صادق وحوار

 : الدرس خطوات: ثالثا
 :التنبؤ: األولى الخطوة  -
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  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 تطلــب الخطــوة هــذه وفــي ،)pdeode (اســتراتيجية خطــوات مــن األولــى الخطــوة وهــي

 لمعرفـة  يحملنهـا  التـي  القرطاسـية  واألدوات هنحقـائب  يتفحـصن  أن الطالبـات  من المعلمة

 المـصنوعة  واألشـياء  بالـداخل  المـصنوعة  األشـياء  حصر تحاول ثم ومن صنعتها، التي البلد

 :التالية التساؤالت عليهن تطرح ثم بالخارج

 العالم؟ في المنتجة الصناعية الدول هي ما •

 لدول؟ا هذه لمنتجات سوق تمثل والتي المستهلكة الدول هي ما •

 الخارج؟ من باالستيراد ونكتفي ننتج ال لماذا •

 األسباب؟ من سبب ألي الخارج من البضائع استيراد نستطع لم لو ماذا   •

 وتبريرها باإلجابات للتنبؤ للطالبات الفرصة المعلمة تعطي ثم

 :المناقشة: الثانية الخطوة -

 اإلجابــات  اقــشة لمن الفرصــة  وتعطــيهن  لمجموعــات  الطالبــات  المعلمــة  تقــسم  ثــم

 .القضية هذه حول بها تنبأن التي واآلراء

                                                      المالحظة: الثالثة الخطوة

 وال الذعـا  نقد يقدم النص هذا أن: التالية العبارة خالل من النص لسماع المعلمة تمهد

 لمـــشكلة األنظـــار ولفـــت الـــذات نقـــد بهـــدف  الـــساخرة والنكتـــة الطرافـــة روح مـــن يخلـــو

 الـنص  تقـرأ  ثـم   إليهـا،  توصـلن  التـي  التنبـؤات  الختبار التركيز ضرورة على وتؤكد اجتماعية

 .معبرة نموذجية قراءة للطالبات

 :المناقشة: الرابعة الخطوة

ــة الطالبــات تقــوم الخطــوة هــذه وفــي ــؤات بــين بالمقارن  تــم التــي واالســتنتاجات التنب

 التحليـل  لمهـارات  اسـتخدامهن  الخطـوة  هـذه  وتتطلـب  المالحظة، لخال من إليها التوصل

 لمناقـشتها  عمـل  ورقـة  للطالبـات  المعلمـة  وتقدم ولزميالتهن، ألنفسهن والنقد والمقارنة

 :التالية األسئلة وتتضمن مجموعتهن مع

 .النص لهذا مناسبا عنوانا ضعي •
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 .صخب، لجلة،ج هدير، الفصفص، البلوت،: التالية الكلمات مرادف هاتي •

 النص؟ حولها دار التي الرئيسة األفكار ما •

 .سطرين عن يزيد ال بما النص لخصي •

ــى باإلشــارة الكاتــب يقــصد مــاذا      • ــوطن ســكان وعــدد اســرائيل ســكان عــدد إل  ال

 ؟ العربي

 األمريكان؟ وأبناء العرب بعض أبناء بين الكاتب قارن لماذا •

 النـزول  يعتـزم  والثـاني  القمـر  وصـل  االول ولـدين  األمريكـان  لـدى  بأن الكاتب ذكر •

 الكالم؟ هذا من هدفه وما ؟ حقيقة هذه هل للمريخ،

 بالعدد؟ وليس بالكيف تقاس الشعوب ان الكاتب قول صحة مدى ما •

 أفكار؟ من النص فيهذا جاء ما مصداقية مدى ما •

 ومنظمة؟ منطقية النص أفكار هل •

 ؟ المجتمع افراد إصالح عن ئولةالمس المؤسسة  ما النص، ضوء في •

 أهمها؟ ما كثيرة وحكم مواعظ النص في •

 ومنطقيتها؟ األفكار مصداقية على حكمك في عليها اعتمدت التي األدلة ما •

 عـدد  قلـة  مـن  بالرغم العربية الدول على وحضاريا ؟صناعيا اسرائيل تتفوق لماذا  •

 سكانها؟

 صناعتها؟ من بدال البضائع لجميع يراداالست على العربية الدول تعتمد لماذا •

 النص؟ هذا من تعلمت ماذا •

 النص؟ سمعت عندما شعرت بما •

 ؟ منتجة لبالد نتحول وأن الواقع، هذا تغيير يمكن هل •

 وتتغيـر  ، الحـال  تنقلـب  أن المنطقـي  من هل ، قصص من فيه وما التاريخ خالل من •

 نعيشها؟ يالت واالستهالك التأخر حالة يخص بما الظروف

 ؟ الصناعة في العربية، والدول والصين تايوان بتجربة رأيك ما   •
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  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 . المسموع النص في والضعف القوة جوانب ما •

 .المسموع في الضعف جوانب لمعالجة تقترحين ماذا •

 ؟ مجتمعنا في االنتاجية ضعف مشكلة  نعالج أن يمكن كيف •

ــأتي المجموعــات إطــار فــي األســئلة هــذه الطالبــات تنــاقش ان بعــد ــة، الخطــوة ت  التالي

 .االستراتيجية هذه في واألخيرة

 : التفسير: السادسة الخطوة -

 ومالحظـاتهم  تنبـؤاتهم  بـين  التناقضات بمواجهة المتعلمين يقوم الخطوة هذه وفي

 خــالل مــن وذلــك. إليهــا توصــلوا التــي اســتنتاجاتهم ضــوء فــي معتقــداتهم تعــديل ويــتم

 خاللهـا  مـن  يـتم  والتـي  تـضمنتها،  التـي  واألسـئلة  العمل ورقة في تللطالبا المعلمة مناقشة

 تؤكــد وهنــا أخــرى، جهــة مــن االســتماع مهــارات علــى والتــدريب جهــة مــن الــنص تحليــل

 .والمناقشة المالحظة خطوة بعد إليه التوصل تم بما التنبؤات مقارنة على المعلمة

 :التقويم
ــ األســئلة عــن الطالبــات إجابــات تقــويم ويــتم  والمرتبطــة العمــل ورقــة فــي ضمنةالمت

 ، ومالحظاتهـا  تنبؤاتهـا  بـين  المتعلمـة  تواجه  عندما ذاتيا،  التقويم ويكون الدرس، بأهداف

 بتقـويم  الطالبـات  تقـوم  حيـث  وجماعيـا،  إليـه،  توصـلت  مـا  ضـوء  في معتقداتها تعديل ويتم

 إجابـات  مبتقـوي  أيـضا  المعلمـة  تقـوم  كمـا  الجماعيـة،  المناقشة خالل من البعض بعضهن

 .لهن الراجعة التغذية وتقديم الطالبات

 :الخاتمة
 أفـواه  مـن  وذلـك  الـدرس  تضمنها التي والدروس الحكم بحصر الدرس المعلمة تختم

 .الطالبات
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 )٤ (رقم ملحق
 :المعلمة دليل

 :البرنامج أهداف أوال

 .الطالبات لدى الناقد االستماع مهارات تنمية: العام الهدف

 :ةالسلوكي األهداف 

 .للموضوع مناسبا عنوانا الطالبة تحدد  أن -١

 .السياق من الكلمة معنى  الطالبة تحدد أن -٢

 .الرئيسة األفكار الطالبة تحدد أن -٣

 إليه استمعت ما الطالبة تلخص أن -٤

 .المسموع النص في الخفية المعاني الطالبة  تفهم أن -٥

 .يقال فيما ،والخيال الحقيقة بين الطالبة تميز أن -٦

 .والخطأ الصواب بين الطالبة تميز أن -٧

 .والكذب الصدق بين  الطالبة تميز أن -٨

 .سمعت ما ضوء في سيقال ما الطالبة تتوقع أن -٩

 .سمعت فيما الكاتب مغزى الطالبة تستنتج أن -١٠

 .المسموع على الحكم في عليها يُعتمد التي األدلة الطالبة تستخلص أن -١١

 .بالمقدمات النتيجة ارتباط مدى البةالط تحدد أن -١٢

 الحديث تضمنها التي األفكار أهمية مدى الطالبة تقدر أن  -١٣

 عاطفيا المتحدث الطالبة تشارك أن -١٤

 للتطبيق األفكار صالحية مدى على الطالبة تحكم أن -١٥

  .رفضه أو وقبوله ، السابقة الخبرات ضوء في الحديث على الطالبة تحكم أن -١٦

 .األفكار تسلسل منطقية على الطالبة  تحكم أن -١٧

 .الحديث في ذكرها ورد التي الشخصيات على الطالبة  تحكم أن -١٨
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  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 . المسموع في والضعف القوة جوانب الطالبة تبرز أن -١٩

 .المسموع في الضعف لجوانب معالجات الطالبة تقترح أن -٢٠

 .للمشكالت مناسبة حلوال الطالبة تقترح أن -٢١

 :البرنامج محتوى: نياثا

 :يلي كما وهي دروس عشرة من البرنامج تكون

 .حلم اغتيال: األول الدرس

 .الوفي الصديق: الثاني الدرس

 .الضيف إكرام: الثالث الدرس

 .المجانين عقالء: الرابع الدرس

 .النعمان بنت وهند الحجاج: الخامس الدرس

 .األخالق مكارم: السادس الدرس

 .والصخرة الحالف: السابع الدرس

 .السالم عليه سليمان حكمة: الثامن الدرس

 .العربية اللغة: السابع الدرس

 .الشعوب تقاس بماذا: العاشر الدرس

 :التدريس استراتيجيات

 البنائيـة  النظريـة  اسـتراتيجيات  مـن  وهـي ))  ) pdeode اسـتراتيجية  على البرنامج يقوم

ــة ــا المهمــ ــيح ألنهــ ــة تتــ ــة بيئــ ــة نــــشطة تعليميــ ــاشبال غنيــ ــة، نقــ ــذه وتــــسير وااليجابيــ  هــ

 :التالية الخطوات وفق االستراتيجية

 صــلة ذات معينــه فكــرة أو ظــاهرة أو موضــوعا المعلــم يطــرح بــأن وذلــك: التنبــؤ -١

 هـذه  وتبريـر  الموضـوع  حـول  للتنبـؤ  للمتعلمـين  الفرصـة  يتـرك  ثـم  دراسته، المراد بالموضوع

 .التنبؤات
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 الفرصــة ويعطــيهم صــغيرة لمجموعــات المتعلمــين المعلــم يقــسم: المناقــشة  -٢

 .بعضهم مع  الموضوع لمناقشة

 المناقــشة خــالل مــن الظــاهرة المتعلمــون يفــسر الخطــوة هــذه وفــي: التفــسير -٣

 .األخرى والمجموعات المجموعة وبين المجموعة أعضاء بين الجماعية

 األنــشطة خــالل مــن وتنبــؤاتهم توقعــاتهم المتعلمــون يختبــر وهنــا: المالحظــة  -٤

 يحـدث  وقـد  بالهدف، صلة ذات المالحظات لجعل يوجههم أن  للمعلم وينبغي التجارب،و

 .إليها توصلوا التي النتائج مع تنبؤاتهم تطابق عدم حالة في االرتباك من نوع لهم

 تـم  التـي  واالسـتنتاجات  التنبـؤات  بين بالمقارنة المتعلمين يقوم وهنا: المناقشة -٥

 لمهـارات  المتعلمـين  اسـتخدام  الخطـوة  هـذه  وتتطلـب  ة،المالحظـ  خـالل  من إليها التوصل

 ولزمالئهم لنفسهم والنقد والمقارنة التحليل

 بــــين  التناقــــضات بمواجهــــة المتعلمــــين يقــــوم الخطــــوة هــــذه وفــــي: التفــــسير -٥

ــؤاتهم  توصــلوا التــي اســتنتاجاتهم ضــوء فــي معتقــداتهم تعــديل ويــتم ومالحظــاتهم تنب

 )Costu ،B. 2008.( إليها

 .واإللقاء والمناقشة، الذهني، كالعصف أخرى استراتيجيات تخدمتس كما

  :المستخدمة والوسائل األنشطة

 :   األنشطة - أ

 .وتسجيلها األفكار تدوين في تتمثل : كتابية أنشطة -١

 .ومناقشتها األفكار طرح في الطالبات مشاركة في تتمثل : شفهية أنشطه -  ٢

 :    المستخدمة الوسائل - ب

 .الجلسة خالل المستخدمة والرسوم الصور -   

 .األفكار لتسجيل ) ستر فلوما ( وأقالم كبيره لوحات -

  التقويم أساليب

  :القبلي التقويم @
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  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 مقيــاس  بتطبيــق وذلــك ، التجريبيــة للمجموعــة القبلــي التقــويم عمــل يــتم ســوف        

 .الناقد االستماع مهارات

  : البنائي التقويم @

 علـى  والتـدريب  الـدروس  مناقـشة  تـتم  حيـث  التطبيـق  يـصاحب  الـذي  لتقـويم ا وهو        

 . الحصة داخل الطالبات على تقويم ويتم الناقد االستماع مهارات ممارسة

  :الذاتي التقويم @

 .جلسة كل نهاية في أفكارهن بتقويم الطالبات تقوم حيث        

  :النهائي التقويم @

 .  الناقد االستماع مهارات مقياس خالل من النهائي يمبالتقو الدراسة تقوم حيث       
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The Efficacy of a Suggested Program Based on PDEODE Strategy in Polishing 

up Critical Listening Skills among Female Students in  Intermediate Schools 

Dr. Marim mohammed Al- ahmd 

Associate Professor of Curricula and Teaching Methodologies of Arabic 

Tabuk University 

Abstract: 

The study aimed to measure the effectiveness of the proposed program based 

on the strategy of (pdeode)  in the development of critical listening skills for the 

intermediate stage students. To achieve this goal a list of appropriate critical 

listening skills has been prepared for the students of the first intermediate stage, 

and a scale of critical listening skills. The program, also, has built a proposal 

based on the strategy of (pdeode) and  a teacher`s manual. The study tools were 

applied to a sample of 40 female students from the first- intermediate stage, and 

the study results were reached by using t-test to calculate the significance of 

differences between pre and post measurements of the sample. And the 

following results have been reached                                          : 

The value of T (31,97) at the level of significance (0.01) shows a marked 

improvement in the critical listening skills for the students , and to ensure the 

effectiveness of the program, ETA box ( 2)  has been calculated and valued 

(0,96) which is a big effect size, that confirms the effectiveness of the proposed 

program to the development of critical listening skills . 

Keywords: strategy of (pdeode) , critical listening. 
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 تمع المحليالمجوبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور  
 "دراسة ميدانية"
 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

  كلية التربية -اإلدارة التربوية قسم 
 جامعة الملك سعود

 
 

 :ملخص البحث
هدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى دور إدارة المدرسـة فـي تفعيـل الـشراكة مـع المجتمـع المحلـي كمـا              

ياض، واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي معتمـداً علـى            يراها مديرو المدارس الثانوية والمتوسطة بمدينة الر      
االستبانة بعد تحكيمها والتأكد من صدقها وثباتها لجمـع المعلومـات الميدانيـة ، وتـم توزيـع االسـتبانة علـى          

 :أفراد الدراسة وجمعها ومعالجة البيانات إحصائياً وتوصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات أهمها ما يلي
 النتائج:أوالً 
شفت نتائج الدراسة أن دور إدارة المدرسة في تفعيل العالقـة مـع المجتمـع المحلـي جـاء بدرجـة                     ك-١

وقريبــة جــداً للدرجــة الــضعيفة، أمــا أهميــة الــدور فجــاء بدرجــة    ) ٢٫٦٦(متوســطة بمتوســط حــسابي 
 ).٣٫٧٧(عالية بمتوسط حسابي 

بينمـا بقيـة   ) مجـال شـؤون الطـالب   ( كشفت نتائج الدراسة أن مجاالً واحد يطبق بدرجـة متوسـطة          -٢
تطبـق بدرجـة   ) مجال النشاط الطالبي، مجال الشؤون المدرسية، مجال الشؤون المالية    ( المجاالت  

 .ضعيفة، وأن جميع المجاالت لها أهمية عالية
يــل الــشراكة مــع المجتمــع المحلــي جــاءت بدرجــة    أن المعوقــات التــي تواجــه إدارة المدرســة لتفع -٣

 .عالية
 فأقل بين أفـراد عينـة   ٠٫٠١  بينت نتائج الدراسة  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -٤   

الدراسة مـن مـديري المـدارس الحكوميـة، وأفـراد عينـة الدراسـة مـن مـديري المـدارس األهليـة نحـو                       
) المعوقات التـي تواجـه الـشراكة المجتمعيـة       (و  ) شؤون الطالب مدى تطبيق وأهمية الشراكة في      (

 .لصالح أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس األهلية
  التوصيات : تانياً 
على وزارة التربية والتعلـيم ايجـاد أنظمـة تـساعد المـدارس علـى  فـتح أبوابهـا فـي المـساء للمجتمـع                  -١

 .المحلي
يع المــدارس علــى االســتفادة مــن المعلمــين المتقاعــدين ووضــع    علــى وزارة التربيــة والتعلــيم تــشج -٢

 .حوافز للمتعاونين منهم
على وزارة التربية والتعليم تخصيص مكتبات بعض المدارس وفتحهـا للمجتمـع المحلـي وتزويـدها       -٣

 .بالمعارف الجديدة
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 :مقدمةال
 أحـدثت   ،التطورات التقنية التي يشهدها العالم اليوم إلـى ثـورات معرفيـة كبيـرة             أدت  

، تحديات وتغيرات في جميـع نظـم الحيـاة االقتـصادية والـسياسية واالجتماعيـة والثقافيـة        

ــرات والتحــديات مــا تواجهــه      ــرز هــذه التغي ــة  ومــن أب ــنظم التعليمي  وخاصــة فيمــا يتعلــق   ،ال

رس كمـــا كانـــت هـــي الجهـــة الوحيـــدة امـــسئولياتها، فلـــم تعـــد المـــدو رس ودورهـــاابالمـــد

 بـل شـاركها المجتمـع المحلـي، وهـذا مـا أشـار               ،المسئولة عن العملية التعليميـة والتربويـة      

مــسئولية التربيــة ليــست حكــراً علــى المدرســة وحــدها أو األســرة   " مــن أن) والترمــان(اليــه 

فعل مبدأ الشراكة المجتمعية من      بل يجب على مؤسسات المجتمع المدني أن ت        ،وحدها

 ).٣٠٩،صم٢٠١٠الجوهر، جمعة،( "خالل الخدمات الجليلة التي يمكن أن تقوم بها 

 ؛المجتمـع المحلـي   بـين   دعـم العالقـة بـين المدرسـة و        "لذا سعت العديد مـن الـدول إلـى          

نظــراً لــدورها فــي تحقيــق األهــداف التربويــة، فبعــد أن كــان االنخــراط فــي العمــل المدرســي  

ــدني بحجـــة أنهـــم غيـــر متخصـــصين،     مح ــوراً علـــى الوالـــدين ومؤســـسات المجتمـــع المـ ظـ

صــالحياً للتعلــيم وضــرورة تربويــة  إأصــبحت مــشاركة المجتمــع فــي العمــل التربــوي مطلبــاً   

نجـــد أن أهـــم  فعلـــى ســـبيل المثـــال  ،)٢٠٠١,christenson( "مكانـــاتإللمواجهـــة محدوديـــة ا

مؤسـسات  بـين   تعاون التام بين مجلـس اآلبـاء و       التوجهات إلصالح التعليم في اليابان هو ال      

وأما الخطوط العريـضة إلصـالح التعلـيم فـي انجلتـرا فمنهـا              ،  المجتمع المدني إلثراء التعليم   

ــاإلدارة  ــة المحيطــة بالمــدارس، ومــن معــايير       ،االرتقــاء ب  وتفعيــل اســس التواصــل مــع البيئ

ين وأوليــــاء األمــــور مريكيــــة إشــــراك المعلمــــ أل التعلــــيم فــــي الواليــــات المتحــــدة ا إصــــالح

الجـوهر،  ( مريكي للقرن الحادي والعشرين   ألومؤسسات المجتمع المدني إلصالح التعليم ا     

 ).٢٨٩ - ٢٨٥، صم٢٠١٠جمعة،

مختلـف قطاعـات المجتمـع    بـين  و التوجه العالمي نحو تعزيز الشراكة بين المدرسة   ف

علــى توزيــع  المجتمــع يقــوم  بــين ى صــياغة مفهــوم جديــد للعالقــة بــين المدرســة و   أدت إلــ

لتتكامــل فيهــا مــسئوليات  "،األدوار بــين مؤســسات التعلــيم وبــين أفــراد المجتمــع المحلــي 
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 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

الدولة عن التعليم مع مسئوليات أولياء األمور ومنظمات المجتمع المدني فهذه الشراكة            

 ).٢٠٠٧، ١٤ص أوزي،" (أصبحت ضرورة لزيادة كفاءة المنظومة التربوية

 وتوزيـع   ،اس المشاركة في صناعة القرارات المدرسـية      أن هذه العالقة تقوم على أس     

 ،األدوار وتحمـــل المـــسئوليات، وتهـــدف إلـــى تحقيـــق النمـــو المتكامـــل لشخـــصية الطـــالب 

 . وتحسين أداء المدرسة لتحقيق أهدافها،وتوعية المجتمع المحلي

أن مــن أفــضل الطــرق  تــرى وزارة التربيــة والتعلــيم فــي المملكــة العربيــة الــسعودية    و

المجتمـع  بـين  ة وفاعلة بـين المدرسـة و  ير وتحسين التعليم هو إقامة شراكة حقيق لتطوي

  وتتـيح ، ولوائح وتعليمات تنظم هذه الشراكة    أنظمةإصدار    ويتضح ذلك من خالل    ،المحلي

 .ر على التفاعل مع حاجات المجتمع المحليبللمدرسة قدرة أك

 : مشكلة الدراسة
تحديات المعاصرة من ثورة علميـة وتقـدم تقنـي     إن التغيرات الثقافية واالجتماعية وال    

ــدارس،      ــى إدارات المـ ــداً علـ ــاً جديـ ــديات فرضـــت واقعـ ــا تحـ ــي مجملهـ ــرت  شـــكلت فـ فتغيـ

فمـثالً لـم يعـد    ،  وزادت أعباؤهم تبعاً للتحديات التي تواجهها المدرسـة ، وتطورت ،رهماأدو

ات الطالب  وحفظ السجالت المدرسية وملف ،دور مدير المدرسة يقتصر على ضبط النظام      

بـل تعـدى ذلـك إلـى أدوار قياديـة تقـوم علـى        ،  المدرسيةاألعمالوكتابة الخطابات ومتابعة    

لتحقيـق أهــداف   أسـاس العمـل التعـاوني مـع أعـضاء المجتمـع، وأعـضاء المجتمـع المحلـي         

  يتعلـق  االمدرسة، وفي هذا اإلطار يتضح أن العـبء يـزداد علـى إدارة المدرسـة وخاصـة فيمـ                  

 .ية وعميقة مع المجتمع المحليببناء شراكة قو

حـد  أإن قدرة إدارة المدرسة على تعميق الشراكة المدرسـة بـالمجتمع المحلـي هـي             

يجابيـا   إن هـذه الـشراكة تـنعكس      ألأهم المؤشـرات الدالـة علـى نجـاح المدرسـة وتميزهـا              

أن  "Mutch, Collins دراسـة   إلـى ذلـك  تكما أشار على مستوى التحصيل العلمي الطالب،

يادة المدرسية لها تأثير على كيفية مشاركة المدرسة مع الوالدين والمجتمع المحلي،             الق

وأن هــذه المــشاركة تكــون فاعلــة عنــدما تكــون هنــاك رؤيــة والتــزام مــن قــادة المــدارس   
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المجتمع المحلـي   بين  بمشاركة جميع أولياء األمور، وأن الشراكة الفعالة بين المدرسة و         

وهـذا مـا    ،) ٢٠١٢, Mutch, Collins, p١٦٧"(ضل لـتعلم الطـالب  يمكـن أن تـؤدي إلـى نتـائج أفـ     

أن  التـي ذكـرت   ) ٢٠١٢ ,Gonzalez, Willems(  منهـا دراسـة   األخـرى أكدته بعض الدراسات

 تحـسين  : منهـا ،المجتمع المحلي تؤدي إلى العديد من الفوائدبين  كة بين المدارس و   االشر

 ومـساعدة الطـالب     ، وتحسين السلوك  ، وتعزيز التحصيل العلمي للطالب    ،برامج المدرسة 

التــي ) ٢٠٠١,Christenson( أو فــي الحيــاة ودراســة  ،فــي تحقيــق النجــاح ســواء فــي المدرســة   

 علــى ت وســاعد، المدرســةقــوتالمجتمــع بــين  أن الــشراكة بــين المدرســة و أشــارت إلــى

دة  فـي زيـا  اً أن لمدير المدرسـة دور     التي ذكرت ) ٢٠١٢,Khalif( دراسة    وكذلك نجاح الطالب، 

 ممــا يــؤدى إلــى تحــسن فــي مــستوى نتــائج    ،المجتمــع المحلــيبــين العالقــة بــين المدرســة و 

) ٣p, Karen ,Louis ٢٠١٢ Molly ,rdonGo and and (دراسـة  أيضاً ذكرت تحصيل الطالب، 

ور والمجتمـع يمكـن أن      مشاركة بين المدرسة وبين أوليـاء األمـ       الأن البحوث تشير إلى أن      

 .تؤدي إلى زيادة التحصيل العلمي للطالب

المجتمــع المحلــي ليــست عمليــة بــسيطة تتمثــل فــي  بــين والــشراكة بــين المدرســة و

 وتعــد ، بــل تتعــدى ذلــك إلــى صــياغة الفكــر وتــشكيل ثقافــة المجتمــع ،المــساهمة بــالموارد

 وتمكينهـا مـن     ،ليميـة  وزيـادة فاعليـة المؤسـسات التع       ،ركيزة في جهود تحسين التعلـيم     

تعـد مـن    ، ومـع أن هـذه الـشراكة         )١٧، ص ٢٠١٠. الجـوهر، جمعـة   (تحقيق وظيفتها التربوية      

 أنهـا تبقـى    علـى  إذ تدل الخبرة  ،نها ال تتكون تلقائياً   أهم الطرق لزيادة فاعلية المدارس، إال أ      

 المـــدارس الحمـــاس والحيويـــة وســـطحية إلـــى درجـــة تفقـــدها فائـــدتها عنـــدما يفقـــد مـــدير

 أن هناك  العديد من العوامل التاريخيـة والثقافيـة       باإلضافة إلى  ،)٩٣م،ص١٩٩٦اليونسكو،(

واالجتماعيــة والــسياسية والتعليميــة التــي تــؤثر علــى قــدرة مــديري المــدارس علــى تطــوير      

 )Mutch,Collins p١٧٦٫٢٠١٢( .مجتمعاتهم المحليةبين عالقات سليمة بين مدارسهم و

 تعميق الشراكة بـين     تسعى من خاللها إلى    لها جهود كبيرة     ووزارة التربية والتعليم  

الواقــع اليــوم يــشير إلــى ضــعف هــذه الــشراكة، وأنهــا   ولكــن المدرســة والمجتمــع المحلــي
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إلى ضعف مستوى التعاون بـين      ) ٢٠٠٨السلطان  ( فقد أشارت دراسة     ،الزالت دون الطموح  

إلــى ) ٢٠٠٢المحــرج،(دراســة ، كمــا توصــلت  مؤســسات المجتمــع المحلــي بــين المدرســة و

مؤسسات المجتمع المـدني، كمـا أوصـت بعـض          بين  ضعف العالقة بين المدارس الثانوية و     

المجتمـع المحلـي   بـين  الدراسات بوضع تنظيمات تربوية لتفعيل الشراكة بـين المدرسـة و    

 ).٢٠٠٩الدخيل (  ودراسة)٢٠٠٦الرديني، (، ودراسة )٢٠٠٦الكردي،(

 عــن دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع  وهــذا كلــه دفــع الباحــث للتــساؤل   

 : يلياالدراسة فيمتساؤالت المجتمع المحلي، وعليه يمكن تحديد 

 كمـا يراهـا مـديرو    شراكة مع المجتمع المحلـي    الما دور إدارة المدرسة في تفعيل        -١

 ؟المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض

 كمـا يراهـا       مـع المجتمـع المحلـي       ما أهمية دور إدارة المدرسة في تفعيل شـراكة         -٢

  ؟مديرو المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض

(  بـاختالف مجاالتهـا الدراسـة نحـو     أفـراد    بـين هل هناك فـروق ذات داللـة إحـصائية           -٣

  ؟)المؤهل، الوظيفة، الخبرة في مجال العمل

اهــا  كمــا يرمــا العوائــق التــي تحــد مــن الــشراكة بــين المدرســة والمجتمــع المحلــي   -٤

  ؟مديرو المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض

 :أهمية الدراسة
 :التاليتعود أهمية هذه الدراسة إلى 

ــ -١ ــاً موضـــوعتتناولـ ــا بـــصفة عامـــة وبـــصفة خاصـــة لـــوزارة التربيـــة   اً مهمـ  لمجتمعنـ

 التي تسعى لتطوير وتحسين التعليم، والتي جعلـت مـن الـشراكة بـين               ،والتعليم

 .مع المحلي ركيزة أساسية إلصالح التعليمالمدرسة وبين المجت

 أن نجــاح المدرســة فــي تحقيــق رســالتها يعتمــد علــى قــدرة إدارتهــا علــى تعميــق    -٢

 .الشراكة مع المجتمع المحلي



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٤٣

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

بـين  الكـشف عـن مـستوى الـشراكة بـين المدرسـة و            فـي    تسهم هـذه الدراسـة       -٣

ــدارس المتعلــــق     ــوير دور إدارات المــ ــي بهــــدف تحــــسين وتطــ ــا المحلــ مجتمعهــ

 .لشراكةبا

كشف عن المعيقات التي تواجه إدارات المدارس والتي تحد من الـشراكة مـع      ال -٤

 .المجتمع المحلي

قلة البحوث في المملكة العربية السعودية التي تبحـث فـي دور إدارات المـدارس       -٥

 .في تفعيل الشراكة مع المجتمع

 :أهداف الدراسة
 كمـا   المجتمـع المحلـي   شراكة مـع    الالتعرف على دور إدارة المدرسة في تفعيل         -١

 .يراها مديرو المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض

ــالتعـــرف علـــى  أهميـــة دور إدارة المدرســـة فـــي تفعيـــل    -٢ شراكة مـــع المجتمـــع الـ

 . كما يراها مديرو المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياضالمحلي

الدراسـة نحـو   راد أفـ   بـين - إن وجـدت  -فروق ذات داللة إحـصائية  ال التعرف على  -٣

 ).المؤهل، الوظيفة، الخبرة في مجال العمل(  باختالفمجاالتها

المجتمــع بــين  التعــرف علــى العوائــق التــي تحــد مــن الــشراكة بــين المدرســة و        -٤

 . كما يراها مديرو المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياضلمحليا

 :حدود الدراسة
رف علـى دور إدارة المدرسـة فـي تفعيـل            الدراسة على التعـ    تقتصرا: الحد الموضوعي 

 مـن وجهـة نظـر    الشراكة مع المجتمع المحلـي، والمعوقـات التـي تحـد مـن هـذه الـشراكة          

 .مديري المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض

الثانويـة  المتوسـطة و مديري المـدارس    جميع  طبقت هذه الدراسة على     : الحد البشري 

 .بمدينة الرياض

 هـ١٤٣٣/١٤٣٤طبقت هذه الدراسة خالل العام الدراسي : الحد الزماني
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اختيــرت مدينــة الريــاض؛ ألنهــا أكثــر المــدن فــي أعــداد المــدارس، وتتــاح الــشراكة بــين  

المجتمع المحلي وبين إدارة المدرسة بشكل أكبـر؛ لتـوفر مراكـز التـدريب ووجـود رجـال                  

طلبـات تخـرجهم    األعمال الداعمين للمدارس ولوجود جامعـات يـدرس بهـا طـالب مـن مت              

 .التطبيق في المدارس

 :مصطلحات الدراسة
 :إدارة المدرسة

مـن تخطـيط وتنظـيم     ( جميع الجهود واألنـشطة     " يرى رباب أن اإلدارة المدرسية هي       

والتي يقوم بها المدير والعاملين معه من مدرسين وإداريين بغرض بناء وإعداد    ...) ومتابعة

لمـساعدته علـى أن يتكيـف بنجـاح مـع         ...) واالخالقيـة العقليـة   ( التلميذ من جميع الجوانـب      

م، ٢٠٠١ربـــاب، " (المجتمـــع ويحـــافظ علـــى بيئتـــه المحيطـــة ويـــساهم فـــي تقـــدم مجتمعـــه  

 ).٩٩ص

هــي مجموعــة األنــشطة  "أمــا الصريــصري والعــارف فقــد عرفــا اإلدارة المدرســية بأنهــا   

نهم مـن أجـل تحقيـق    والفعاليات التي يقوم بها القائمون على إدارة المدرسـة أو ناتجـة عـ             

األهداف التربوية المنشودة والمعارف العلميـة المخطـط لهـا فـي ظـل المؤسـسة التربويـة                  

 ).٦٣م، ص٢٠٠٣الصريصري، العارف ،" ( المتواجدة فيها

جميع الجهود المنسقة التـي يقـوم بهـا مـدير المدرسـة مـع جميـع                 " بينما عرفها علي    

هــدف تحقيــق األهــداف التربويــة داخــل    العــاملين معــه مــن مدرســين وإداريــين وغيــرهم ب   

" المدرسة تحقيقاً يتمشى مع ما تهدف إليه األمة مـن تربيـة صـحيحة وعلـى أسـاس سـليم            

 )٢٧م،ص٢٠١٠علي،(

أمــا فــي هــذه الدراســة فيقــصد بــاإلدارة المدرســية هــي جميــع الجهــود التــي يبذلــه مــدير   

ر التعلم لتحقيق أهـداف     المدرسة ووكالئه، والمرشد الطالبي، ورائد النشاط ، وأمين مصاد        

 .  المدرسة



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٤٥

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 :الشراكة
ــدات أن   ــرى عبي ــشراكة  ي ــر تتوجــه     "إلــى  يــشير مفهــوم ال ــين طــرفين أو أكث عالقــة ب

 وتــستند إلــى اعتبــارات المــساواة واالحتــرام والعطــاء المتبــادل الــذي ،لتحقيــق النفــع العــام

) أو جانباً منهـا   (مكانيات بشرية ومادية وفنية     إ حيث يقدم كل طرف      ،يستند إلى التكامل  

 )٧٣م،ص٢٠٠٨عبيدات، (" لتعظيم المردود وتحقيق األهداف

أن الـــشراكة عمليـــة يـــتم بمقتــضاها دمـــج قـــدرات المجتمـــع  Wells Johnبينمــا يـــرى 

 )٥٢٩.P,١٩٩٧,Wells John. ( المحلي لتحقيق تبادل للمصالح بين أطراف الشراكة

المدرسـة والمجتمـع    (فين  المقصود بالـشراكة فـي هـذه الدراسـة أنهـا عالقـة بـين طـر                

بحيــث تقــدم المدرســة خــدماتها للمجتمــع المحلــي كمــا أن المجتمــع المحلــي         ) المحلــي

 .يتحمل مسئولياته ويساعد  المدرسة على تحقيق أهدافها

 :االطار النظري: أوالً 
المجتمـع المحلـي أحـد العوامـل المهمـة          بـين    بـين المدرسـة و     الـشراكة  تحسينيعد    

وتحقيـق األهـداف التـي أنـشئت مـن اجلهـا، لـذا              والرفع من كفاءاتها     لتفعيل دور المدرسة  

حرصت كثير مـن الـدول علـى دعـم هـذه العالقـة انطالقـاً مـن أن التعلـيم ليـست مـسئولية                    

المدرسة بل مسئولية كافة قطـاع المجتمـع وإلـى أن نجـاح المدرسـة فـي تحقيـق رسـالته                     

 .ع المحليعملية تحتاج إلى تضافر جهود أفراد ومؤسسات المجتم

 : يتناول هذا الجزء من الدراسة الموضوعات التالية

 ـ مفهوم الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي

 أهداف الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي. 

 : الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي ألهدافها تحقيقمبادئ ضمان. 

 المحليأطراف الشراكة بين المدرسة والمجتمع . 

المعالم الرئيسية للشراكة بين المدرسة وبين المجتمـع المحلـي فـي أنظمـة وزارة               . 

 .التربية والتعليم
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 مفهوم الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي) ١(

 إن مفهوم الـشراكة ككثيـر مـن المفـاهيم فـي العلـوم االنـسانية لـم تحـدد بـشكل                 

 . تخصص من قام بتعريفه قاطع، وغالبا ما يكون التعريف متأثراً ب

أشركه في أمـر    "جاء في المعجم الوجيز     وبالنسبة لمفهوم الشراكة في اللغة  فقد        

أشــرك بــاهللا جعــل لــه شــريكاً فــي ملكــه ، وشــاركه كــان شــريكه،      : ، ويقــال:أدخلــه فيــه 

مجمـع  ( وتشاركا يعني اشتركا، والشركة عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل مـشترك             

 )٣٤٢-٣٤١م، ص١٩٩٤،اللغة العربية

 إلــى أن للــشراكة معــاني متعــددة ، منهــا مــا يعبــر عــن وجــود Webster وأشــار قــاموس 

عالقة قانونية  او شرعية بين شخـصين أو أكثـر ارتبطـوا مـع بعـضهم الـبعض فـي شـكل                     

تعاقــد اجتمــاعي وفــق مبــادئ فــي مجــال األعمــال والتجــارة ، وفــي معنــى آخــر أن الــشراكة   

 تـشبه العالقـات القانونيـة والمـستخدمة فـي التعـاون بـين الـشركاء                تتضمن العالقـات التـي    

 ).٨٥٩.p,١٩٨٨,Webster(بشكل يتحدد فيه الحقوق والمسؤوليات على بعضهم البعض

  الـــشريك هـــو الـــشخص الـــذي يـــشارك غيـــره فـــي نفـــس    Longman وفـــي قـــاموس 

فــإن النــشاط أو يــشتركان فــي عمــل واحــد ، ويقتــسمان المكاســب والخــسائر ، ومــن ثــم   

الشراكة تكون بين اثنين أو أكثـر مـن النـاس والمنظمـات التـي تعمـل معـا لتحقيـق هـدف                       

  )  ١٠٣٢.p,١٩٩٥, Longman Dictionary of Contemporary. ( معين

تحمـــل اآلبـــاء ومؤســـسات المجتمـــع المـــسئولية  " ويـــرى الطـــاهر أن الـــشراكة تعنـــي 

 )٣٦م،ص٢٠١٠هر، الطا" (لتسهيل مهمة المدرسة في تعليم وتنمية أبنائهم

رؤيــة جديــدة لتوزيــع االدوار بــين مؤســسات التعلــيم " بينمــا يــرى ســالم بــأن الــشراكة 

" وبـــين أفـــراد المجتمـــع، أو بينهمـــا وبـــين المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص        

 ).م٨٥،٢٠٠٨سالم،ص(
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عالقــــة تتأســــس علــــى مــــشروع يتقاســــمه  " أمــــا أوزي فقــــد عــــرف الــــشراكة بأنهــــا 

مؤســسات علــى شــكل تبــادل خبــرات وتجــارب ومعلومــات، أو مــوارد  مؤســستان أو عــدة 

 )٢٩م، ص٢٠٠٧أوزي، " (مالية، أو بشرية بهدف خدمة وتحقيق مشاريع تربوية

هــو مــا يقــوم بــه أعــضاء المجتمــع مــن أنــشطة   : بينمــا عــرف العجمــي الــشراكة بأنهــا 

ــوع       ــى التطــــ ــلوكياتهم علــــ ــد ســــ ــه، ويعتمــــ ــة مجاالتــــ ــي كافــــ ــتمعهم فــــ ــة مجــــ " لخدمــــ

 ) ٩٢م،ص٢٠٠٧،العجمي(

أن الـشراكة بـين المدرسـة والمجتمـع تـشير إلـى الـروابط         ) "Patricia P, et al( ويـرى  

ــة       ــز التنميـ ــراد والمجتمـــع والمنظمـــات التـــي تـــم انـــشاؤها؛ لتعزيـ ــدارس وبـــين األفـ بـــين المـ

 ).Patricia P, et al,p٩٬٢٠١٢ "(االجتماعية والعاطفية والفكرية لدى الطالب

 بأنها تعني عملية لها وقت محدد بمدى زمني قـصير ، وتركـز    Dela Garzaكما عرفها

على قضايا ملحة، وتتم لحل مشكالت معينة في وقت زمني محدد؛ والتي تستغرق دورات 

 . ( ٣٣.p,١٩٩٧,Dela Garza, et al ).زمنية محددة لتلبية مطالب معينة

 إلــى تبــادل ممــا ســبق نــستنتج أن الــشراكة تقــوم بــين طــرفين أو أكثــر ، وأنهــا تــؤدي    

المنــافع بــين الــشريكين ، وأن تطبيــق الــشراكة بــين المدرســة والمجتمــع يــؤدي إلــى رؤيــة   

 .جديدة لتوزيع األدوار وتحمل المسئوليات بين المدرسة وبين المجتمع المحلي

 أهداف الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي) ٢(

هــدفاً نقـف عنــده؛ بــل هــي  إن الـشراكة بــين المدرســة وبــين المجتمـع المحلــي ليــست   

مـساعدة المدرسـة لتحقيـق أهـدافها،        : وسيلة لتحقيق مجموعة من األهـداف، مـن أهمهـا         

وتكــوين شخــصيات الطــالب الــسوية مــن جميــع الجوانــب النفــسية والعقليــة والبدنيــة،          

 :وهناك أهداف تفصيلية للشراكة أشار إليها العجمي، من أهمها

 .الالزمة لتجويد التعليمتوفير الموارد المالية والمادية -١

تحسين جودة المنتج التعليمـي، بمـا يكفـل إيجـاد مـواطنين صـالحين لـديهم وعـي                   -٢

 .بواجباتهم وحقوقهم نحو مجتمعهم
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تبادل األفكار والخبرات بين المدرسة وبين المجتمع المحلي بما يسهم في دعـم             -٣

لتنمية لكل من المدرسة الكفايات الداخلية والخارجية للتعليم، ويضمن تحقيق التطور وا

 .والمجتمع

 . تعميق روح التعاون بين األطراف المشاركة-٤ 

تقليل السلبيات التي يعاني منها التعليم الناتجـة عـن اتبـاع اسـلوب المركزيـة فـي                  -٥

 )م٢٠٠٧العجمي،.( إدارته؛ والتي يصاحبها تحول اإلدارة المدرسية إلى مجرد أداة للتنفيذ

ة إدارة المدرســة فــي تحقيــق هــذه األهــداف أكبــر، فــإدارة      ويــرى الباحــث أن مــسئولي 

المدرســـة هـــي التـــي ينبغـــي عليهـــا التخطـــيط لمـــا يمكـــن أن يقـــوم بـــه أفـــراد ومؤســـسات  

المجتمع المحلـي؛ لكـون اإلدارة هـي الـشريك األكثـر معرفـة بمـا تحتاجـه المدرسـة لبلـوغ                      

 .أهدافها

 :تمع المحلي ألهدافهاالمجبين  الشراكة بين المدرسة و تحقيقمبادئ ضمان) ٣(

" لـشخيبي "لكي تتحقق أهداف الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي اقترح ا     

 :بعض المبادئ التي يمكن األخذ بها، من أبرزها)م٢٠٠٤(

   .إعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية التي تعوق تفعيل الشراكة -١

  .ع المحلي تشجيع المدرسة على االنفتاح على المجتم-٢

 .تحديد المجاالت واألنشطة التي يمكن أن يتم فيها الشراكة-٣

تطبيــق مبــدأ اإلفــادة مــن األفكــار والممارســات التــي تــساعد علــى تطــوير التعلــيم     -٤

  .وحل مشكالته؛ بغض النظر إذا كان مصدرها داخل أو خارج المدرسة

رســة أو المؤســسات  تحديــد المهــام والمــسئوليات التــي يجــب أن تقــوم بهــا المد  -٥

 .المجتمعية األخرى

ــة التــصرف وصــناعة القــرارات واتخاذهــا؛        -٦ ــر وحري ــدور األكب مــنح مــدير المدرســة ال

 الـــــشخيبي،.(وخاصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالنهوض بالعمليـــــة التعليميـــــة بالمدرســـــة  

 ).٩٣-٩٢،ص٢٠٠٤
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وبالتـــالي فهـــذه المبـــادئ توضـــح أن الـــشراكة بـــين المدرســـة وبـــين المجتمـــع المحلـــي 

 عمليـــة بـــسيطة؛ بـــل تحتـــاج لمتطلبـــات تـــؤدي إلـــى إعـــادة صـــياغة مفهـــوم جديـــد   ليـــست

 . للعالقات بين األطراف المتشاركة

 أطراف الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي) ٤(

يمكن تحديد أهم أطراف الشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي علـى النحـو               

 :التالي

 .إدارة المدرسة-١

 مور أولياء األ-٢

إدارة الـــــدفاع المـــــدني ،إدارة  المـــــرور، إدارة مكافحـــــة  (  القطاعـــــات الحكوميـــــة -٣

 ..)المخدرات، المسجد، مجالس األحياء

 القطاع الخاص ورجال األعمال-٤

  الجامعات ومراكز األبحاث العلمية -٥

المعالم الرئيسة للشراكة بين المدرسة وبين المجتمع المحلي فـي أنظمـة            : خامساً

 :التربية والتعليموزارة 

مع التطورات التي شهدتها المملكـة العربيـة الـسعودية فـي العقـود الماضـية  تغيـرت                   

 المدرسة المتعلق بتفعيل الشراكة مع المجتمـع       إدارةوبالتالي تغير دور    ،  األنظمة واللوائح 

 المدرسة محدوداً بطلب مساعدة أولياء األمور، كما نص على    إدارةالمحلي، فقد كان دور     

ــام    ــام المـــدارس األميريـــة عـ ــادة رقـــم ١٣٥٨ذلـــك نظـ ـــ فـــي المـ ــدير أن يطلـــب :)١٣٠( هـ  للمـ

( .خالقيــة علــى قــدر اإلمكــانبنــائهم العلميــة واألأصــالح حــال إمــساعدة أوليــاء األمــور علــى 

 المدرســة إلــى تكــوين مجلــس إدارة ثــم تطــور دور ، )٩٧ص ،٢٠٠٣وزارة التربيــة والتعلــيم، 

  الـذي صـدر عـام     ؛النظام الداخلي للمدرسـة االبتدائيـة    على ذلك كما نص   ،  اآلباء والمعلمين 

وجـوب أن   :بـرز مـا ورد فيـه   أهـ، وأفرد باباً كامالً عن عالقة المدرسـة بـالمجتمع، ومـن             ١٣٨٤
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 ثــم بيــنهم وبــين أوليــاء أمــور الطــالب واألهــالي،       ،يــسود التعــاون بــين أفــراد المدرســة أوالً    

 .باء والمعلمينآلوتكوين مجلس ا

 عندما صـدرت الالئحـة الداخليـة لتنظـيم مـدارس            اً المدرسة  كثير   إدارةيتغير دور   لم  و

 إلـى  واألربعـين أشارت فـي المـادة الثامنـة     التي؛  هـ١٣٩٠المرحلتين المتوسطة والثانوية عام     

البيت أكـدت فيـه   بين المدرسة وبين لتعاون لتكوين مجلس لآلباء، وأفردت الفصل الثامن      

يخص حـسن سـير أوالدهـم      للتفاهم فيما؛ أمور الطالبءرسة وأوليا على تعاون إدارة المد   

ــوجيههم ــت      ،وتـــ ــين البيـــ ــة بـــ ــط العالقـــ ــة روابـــ ــق وتقويـــ ــة لتحقيـــ ــسعى المدرســـ  وأن تـــ

 )١٢٣-٧٩ ص،٢٠٠٣وزارة المعارف،.(والمدرسة

 إدارةتغيـــر دور ، هــــ١٤٢٠بعـــد صـــدور القواعـــد التنظيميـــة لمـــدارس التعلـــيم العـــام       و

 خاصــة فيمــا يتعلــق بالــشراكة مــع المجتمــع  ؛ بــشكل أكبــراواتــضحت مهامهــ، المدرســة

 الــذي يعــد -فقــد حــددت القواعــد التنظيميــة كيفيــة تــشكيل مجلــس المدرســة   ، المحلــي

فمـــن مهــام هـــذا   وأهدافـــه ومهامــه، -الــرابط الــرئيس بـــين المدرســة والمجتمـــع المحلــي     

نــشاط  والمــشاركة فــي إقامــة بــرامج ال  ،المجلــس مناقــشة المــستوى التحــصيلي للطــالب   

ــة   ــالب المدرسـ ــبة لطـ ــاث   ،المناسـ ــن األثـ ــة مـ ــات المدرسـ ــة احتياجـ ــزات، ودراسـ  ، والتجهيـ

 و دراسة الموضوعات التعليميـة واألمـور التربويـة ذات الـصلة بالمهـام           ،والوسائل والمرافق 

ــة  ــة بالمدرسـ ــية، والكتـــب     ،المنوطـ ــاهج والخطـــط الدراسـ ــا يتعلـــق بالمنـ  ويـــشمل ذلـــك مـ

 )هـ١٤٢٠وزارة التربية والتعليم،.( المدرسة في المجتمعالمقررة، وبرامج النشاط، ودور

تفعيــل دور مجلــس المدرســة حتــى جــاءت لال أن هــذه المهــام لــم تقتــرن بــصالحيات إ

هـ التي نصت صراحة على بعض الصالحيات لمجلس ١٤٣٢صالحيات مديري المدارس عام    

عتمــاد بــرامج اعتمــاد تــشكيل المجــالس واللجــان فــي المدرســة، وا  :مــن أبرزهــا، المدرســة

الرحالت والزيارات الطالبيـة التـي ال تزيـد عـن يـوم دراسـي، اعتمـاد تنفيـذ نـشاط محـدد فـي                  

 أيام، تحديد المعلم المراد نقله،      ةالمدرسة خارج وقت الدوام المدرسي بما ال يزيد عن ثالث         
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اق االتفاق مع مؤسسات التدريب األهلية المعتمـدة لتنفيـذ بـرامج تدريبيـة بالمدرسـة، االتفـ           

 .)هـ١٤٣٢وزارة التربية والتعليم،. (مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة

المجتمع المحلي  بين  قناعة وزارة التربية والتعليم بأهمية الشراكة بين المدرسة و        ول

مــع التوجــه العــالمي حــول   حتــى يمكــن الــتالؤم  فــي تحــسين وتطــوير العمــل المدرســي، و  

؛ أصـدرت الـوزارة مـؤخراً الـدليل         مجتمعهـا المحلـي   ضرورة تعزيز الشراكة بـين المـدارس و       

التنظيمي لمدارس التعليم العام ، والذي نص صراحة على أهمية تشكيل لجنـة الـشراكة               

 : المجتمعية في جميع المدارس، تكون مهامها كالتالي

 ؛ وإيجاد فرص التكامل والتعاون المشترك ،لقة بين المدرسة والمجتمع   التوثيق الع . ١

 .م المدرسة بمختلف جوانبها لتحقيق مها

تطــوير البــرامج والمــشروعات المتعلقــة بتعزيــز التعــاون والتكامــل بــين المدرســة      . ٢

هلية المحلية ذات الصلة بما يعـود علـى المجتمـع والطالـب             ألوالجهات الحكومية وا  

 .بالخير في حاضرهم ومستقبلهم التعليمي والمهني 

 والعمــل علــى ،لــي المحــيط بالمدرســةدراســة احتياجــات ومــشاكل المجتمــع المح. ٣

 .المساهمة في حلها 

مــــور علــــى ممارســــة العمــــل التطــــوعي     ألتــــدريب المعلمــــين والطالــــب وأوليــــاء ا   . ٤

 .والمشاركة المجتمعية 

عقد ندوات وبـرامج تربويـة ولقـاءات ثقافيـة تـسهم فـي تـشجيع العمـل التطـوعي                   . ٥

 .ضمن التعليمات المعتمدة

 .المسؤولية المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي تشجيع العمل التطوعي و. ٦

 ،إعــداد تقــارير دوريــة عــن بــرامج وأنــشطة الــشراكة المجتمعيــة التــي تــم تنفيــذها   . ٧

مـــشروع الملـــك (.مكتـــب التربيـــة والتعلـــيم / ورفعهـــا إلـــى إدارة التربيـــة والتعلـــيم

 ).هـ١٤٣٤ ،٣٩عبداهللا بن عبدالعزيز لتطوير التعليم،ص
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 :الدراسات السابقة
 ولكـن القليـل   ،اهتم الباحثون بدراسة عالقة المدرسة بالمجتمع المحلي بصفة عامـة    

بــين مــن الدراســات ركــز علــى دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل المــشاركة بــين المدرســة و  

 .المجتمع المحلي

 :الدراسات العربية: أوالً
قـة مـع   دور إدارة المدرسة الثانوية في تنميـة العال " بعنوان  )١٤٢٠المحرج،(دراسة   -١

بــين هــدفت التعــرف علــى واقــع العالقــة بــين المدرســة الثانويــة و   والتــي  "المجتمــع المحلــي

استخدم الباحث المـنهج الوصـفي المـسحي واالسـتبانة أداة للدراسـة،             والمجتمع المحلي،   

مؤســسات بــين العالقــة بــين المــدارس الثانويــة و فــي  ضــعف  وجــودوتوصــلت الدراســة إلــى 

سط اهتمـام إدارات المـدارس الثانويـة بتنميـة عالقتهـا مـع البيـت                ، وإلى تو  المجتمع المدني 

واألجهــزة المعنيــة بمكافحــة المخــدرات ، وضــعف اهتمامهــا بتنميــة العالقــة مــع المــسجد  

 . ووسائل االعالم واألجهزة المعنية بالمرور والدفاع المدني

 تــأثير المــشاركة المجتمعيــة فــي المؤســسات "بعنــوان ) ٢٠٠٦الكــردي،(دراســة  -٢

هــدفت التعــرف علــى أهــم التجــارب المعاصــرة فــي مجــال    التــي  "التعليميــة بمدينــة الريــاض 

 وتقــديم تــصور حــول مــشاركة المجتمــع فــي العمليــة    ،مــشاركة فــي العمليــة التعليميــة  ال

التعليمية في مدينة الرياض، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلـي واالسـتبانة أداة    

 تقــديم تــصور مقتــرح لمــشاركة المجتمــع الفعالــة لتطــوير   للبحــث، وتوصــلت الدراســة إلــى 

، وأوصت الدراسة بأن يشار في سياسة التعلـيم إلـى           المؤسسات التعليمية بمدينة الرياض   

أهميــة مــشاركة المجتمــع فــي مجــال التعلــيم ، وكــذلك وضــع اآلليــات المختلفــة لتحقيــق     

 . ذلك

فـي تمويـل التعلــيم    دور المـشاركة المجتمعيـة   " بعنـوان  )٢٠٠٦حـسن،  (دراسـة   -٣

هــدفت التعـــرف علـــى الـــدور الحــالي للمـــشاركة المجتمعيـــة لتمويـــل   التـــي  "قبــل الجـــامعي 

التعلـــيم قبـــل الجـــامعي، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي واالســـتبانة اداة للدراســـة،   
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وضع تصور مقترح لتفعيل المشاركة المجتمعية في تمويل التعلـيم      وتوصلت الدراسة إلى    

 . محدودةالمشاركة المجتمعية في تمويل التعليم قبل الجامعيوإلى أن قبل الجامعي ، 

ــة  -٤ ــي،(دراســ ــوان ) ٢٠٠٦الردينــ ــا فــــي حــــل   " بعنــ ــة ودورهــ المــــشاركة المجتمعيــ

التـي  " مشكالت اإلدارة المدرسية العصرية في المملكة العربية السعودية دراسة ميدانية         

ــي ت      ــق التـ ــات والعوائـ ــم العقبـ ــوعي ألهـ ــد الموضـ ــدفت التحديـ ــشاركة   هـ ــد مـ ــول دون تقـ حـ

مجتمعيـــة فعالـــة قـــادرة علـــى أن تـــسهم فـــي حـــل المـــشكالت بموضـــوعية، اســـتخدمت  

الباحثة المنهج الوصفي، واالستبانة أداة للدراسة، وتوصـلت إلـى أن هنـاك قـصور واضـح فـي                 

 .وعي إدارات المدارس بأهمية المشاركة المجتمعية في حل ما يعترض إدارة المدرسة

ــة  -٥ ــسلطان، (دراسـ ــوان )٢٠٠٨الـ ــع    "  بعنـ ــة والمجتمـ ــين المدرسـ ــاون بـ ــع التعـ واقـ

هدفت التعرف على البرامج والفعاليـات التعاونيـة القائمـة بـين        التي   "المحلي بمدينة الرياض  

المجتمع وتحديد المعوقـات التـي تحـول دون إقامـة عالقـات تعاونيـة فعالـة                 بين  المدرسة و 

ة أداة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلـى  استخدم الباحث المنهج الوصفي واالستبان    و،  همابين

، وإلــى وجــود معوقــات ذات  المجتمــع المــدنيبــين ضــعف مــستوى التعــاون بــين المدرســة و 

أهمية كبيرة تحول بين إقامة عالقـة تعاونيـة وثيقـة بـين المدرسـة ومؤسـسات المجتمـع                   

 المحلــي مــن أهمهــا محدوديــة الــصالحيات الممنوحــة لمــديري المــدارس فــي تطــوير العالقــة

 .بين المدرسة والمجتمع المحلي

المشاركة المجتمعية المطلوبة لتفعيل اإلدارة     " بعنوان   )٢٠٠٩الدخيل،  (دراسة   -٦

ــة الــسعودية      ــدائي بالمملكــة العربي ــيم االبت ــد  التــي" الذاتيــة فــي مــدارس التعل  هــدفت تحدي

ة فـي  طبيعة اإلدارة الذاتية للمدرسة والتعرف على اإلطار المفاهيمي للمشاركة المجتمعي      

 وأوصت الدراسة بتحديد آلية خاصة      ،استخدم الباحث المنهج الوصفي   والعملية التعليمية،   

 وإعـــداد وتأهيـــل القيـــادات المدرســـية المؤمنـــة بمبــــدأ      ،بتفعيـــل المـــشاركة المجتمعيـــة   

 .، وإعادة صياغة القرارات التي تعيق مشاركة المجتمع المدنيالمشاركة المجتمعية
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ــ)٢٠١٠عاشــور، (دراســة  -٧  دور مــدير المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة بــين   "وان  بعن

ــدير  التـــي  "المدرســـة والمجتمـــع المحلـــي فـــي ســـلطنة عمـــان   هـــدفت التعـــرف علـــى دور مـ

استخدم الباحث المنهج   والمدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة والمجتمع المدني،         

 مدير المدرسة في   واالستبانة أداة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن دور        ،الوصفي التحليلي 

، وأوصــت المجتمــع المحلــي جــاء بدرجــة متوســطة بــين تفعيــل الــشراكة بــين المدرســة و 

الدراسة بعقد دورات وبـرامج تدريبيـة لمـديري المـدارس لتـوعيتهم بأهميـة الـشراكة بـين                   

 .المدرسة وبين مؤسسات وأفراد المجتمع المحلي

 مـدارس محافظـة رام    تقـديرات مـديري   " بعنـوان    )٢٠١١. عابـدين، يوسـف   (دراسة   -٨

اهللا والبيــرة واقــع مــشاركة مؤســسات المجتمــع المحلــي والمــشاركة المأمولــة فيهــا فــي   

عــرف علــى تقــديرات مــديري مــدارس محافظــة رام اهللا    تلاهــدفت التــي  "اإلدارة المدرســية

والبيــرة الفلــسطينية لواقــع مــشاركة مؤســسات المجتمــع المحلــي فــي اإلدارة المدرســية  

اسـتخدم  الباحـث االسـتبانة أداة لدراسـته، وتوصـلت الدراسـة إلـى             وولـة،   والمشاركة المأم 

 متوسطة بينما كانت المشاركة المأمولة     كانت أن مشاركة المجتمع المحلي في اإلدارة     

، وأوصــت الدراســة بــأن تــسعى وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي إلــى تعــديل األنظمــة   مرتفعــة

  .سة والمجتمع المحليوالتشريعات الخاصة بالعالقة بين المدر

 تفعيل دور المشاركة المجتمعية في حـل بعـض        " بعنوان   )٢٠١١حسن،  (دراسة   -٩

هـدفت إبـراز المعيقـات التـي        التـي    "المشكالت المدرسية بمحافظة حلوان دراسة ميدانية     

ــية     ــشكالت المدرسـ ــل المـ ــة لحـ ــشاركة المجتمعيـ ــق المـ ــادة   ،تعيـ ــات لزيـ ــع مقترحـ  ووضـ

اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي      ومـشكالت المدرسـية،     المشاركة المجتمعيـة لحـل ال     

واالستبانة أداة للدراسة، وأوصت الدراسة بتفعيل مجالس اآلبـاء وإعـادة صـياغة القـوانين                

، والتشريعات التي تعرقل جهود أجهزة المشاركة المجتمعية عن أداء أدوارها المطلوبة          

لقـــضايا والمـــشكالت ونـــشر الـــوعي بأهـــداف وأهميـــة المـــشاركة المجتمعيـــة فـــي حـــل ا   

 .التعليمية
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 :الدراسات األجنبية
ــوان  ) ٢٠٠٤,Sahid( دراســة -١٠  The Changing Nature of the Role of"بعن

Principals in Primary and Junior Secondary Schools in South Australia 

Following the Introduction Local School Management (Partnerships ٢١) "تــي ال

هدفت التعرف على تغير دور مدير المدرسـة نتيجـة إلدخـال نمـوذج جنـوب اسـتراليا إلدارة              

هـــو نمـــوذج لمـــشاركة الوالـــدين وأفـــراد المجتمـــع المحلـــي فـــي   (-)٢١شـــركاء (المدرســـة 

  فـــي إدارة المدرســـة المحليـــة جنـــوب  -)المجـــالس المدرســـية لتحـــسين نوعيـــة التعلـــيم 

 استبانة، وتوصلت   إلىت مع مديري المدارس باإلضافة      استخدم الباحث المقابال  واستراليا،  

 تغيــرات كبيــرة فــي دور مــديري المــدارس نتيجــة إلدخــال نمــوذج عــدم وجــودالدراســة إلــى 

 .أعمالهم وأعبائهم اإلدارية حجم ولكن زاد ) ٢١شركاء(

 A Ministry of Education, Industry and " بعنـوان  )٢٠٠٥,Sutherland( دراسـة  -١١

"Community Partnership Strategy   بـين  هـدفت توضـيح أن الـشراكة بـين التعلـيم و     التـي

الصناعة يمكن أن تعالج المخاوف من وجود الطالب خـارج المدرسـة أثنـاء            بين  المجتمع و 

اســتخدم الباحــث مــنهج دراســة الحالــة، وتوصــل إلــى أن العمــل التعــاوني واليــوم الدراســي، 

جتمـع يـوفر تجربـة ايجابيـة للطـالب الـذين ينفـرون مـن                المبـين   الصناعة و بين  بين التعليم و  

 . ويعطي معنى لذهابهم للمدرسة،النظام التعليمي

Community and Parent Linking "  بعنـــوان)Gordon,Louis٢٠٠٩ , (دراســـة-٢١ 

 Teacher and Principal paringCom :Achievement Student with Involvement 

Influence Stakeholder of Perceptions "  هـدفت التعـرف علـى تـأثير أسـلوب القيـادة       التـي

اسـتخدم  والمنفتح على إشراك المجتمع المحلي وعلى تأثير ذلـك علـى تحـصيل الطـالب،           

الباحـــث االســـتبانة وإجـــراء المقـــابالت لجمـــع المعلومـــات التـــي اســـتمرت لعـــدة ســـنوات    

 .مع المحليلمجتتفعيالً للشراكة مع اوأظهرت النتائج أن أسلوب القيادة المنفتح أكثر 
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" Community Participation in School in بعنــوان )Russel,٢٠٠٩(  دراســة -٣١

Method and Outcomes, Characteristics: Developing Countries"  لتعـرف  اهدفت التي

علـــى كيفيـــة المـــشاركة المجتمعيـــة فـــي ظـــروف متنوعـــة للمـــدارس فـــي الـــدول الناميـــة،   

د و للمــشاركة المجتمعيــة، وتوصــلت الدراســة إلــى وجــ     والتعــرف علــى النتــائج المنــسوبة   

لة العـاملين فـي المـدارس عنـدما يكـون هنـاك           ءتحسن فـي مرافـق المدرسـة وزيـادة مـسا          

 .مجتمعيةالمشاركة تفعيل لل

 ’Partners in Learning: Schools" بعنــوان )٢٠١٢,Mutch,Collins(  دراســة -١٤

Engagement With Parents, Families, and Communities in New Zealand"   التـي

المدرسة في تعلم الطالب،    بين  الشراكة بين المجتمع و   إسهام   مدى   علىهدفت التعرف   

اســـتخدم الباحـــث عـــدة طـــرق لجمـــع المعلومـــات مقابلـــة اآلبـــاء واألمهـــات والطـــالب          و

االستبانة، ودراسة حالة لثمـان مـدارس، وتوصـلت      وتحليل الوثائق المدرسية،    ووالمعلمين،  

 بشكل جيد عندما تكون هناك رؤيـة والتـزام مـن            تؤتي ثمارها إلى أن المشاركة    دراسة  ال

 .قادة المدارس بمشاركة جميع أولياء األمور

Successful in Paradigm "ed"-New-"Re" A "بعنـوان  ) khalifa,٢٠١٢( دراسـة  -٥١

Leader Community as Principal :Leadership School Urban" هدفت التعرف على التي

 ومقارنـة بـين سـلوكيات    ،أثر القيادة على عالقة المدرسة بالمجتمع المدني ونتائج الطـالب    

والتـي تركـز علـى المجتمـع،        ) محورها األساليب والمناهج  (القيادة التي تركز على المدرسة      

 فــي اســتخدم الباحــث المــنهج االثنــوجرافي، وتوصــلت إلــى أن القيــادة المدرســية لهــا دور   و

 أدى ذلـك إلـى تحـسن عالقـة          ، كمـا  المجتمع المحلي بين  لفة بين المدرسة و   ألزيادة الثقة وا  

 .كاديمية للطالبألمستوى النتائج اتحسن الوالدين بالمدرسة وإلى 

 :التعليق على الدراسات السابقة
اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أن هـدفها التعـرف علـى دور إدارات                

 ،المجتمــع المحلــيبــين فــي مدينــة الريــاض فــي تفعيــل الــشراكة بــين المدرســة والمــدارس 
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ــا  ــدفت بينمـ ــن   هـ ــل مـ ــة ،)٢٠٠٢المحـــرج،(دراســـة كـ ــسلطان، ( ودراسـ  ودراســـة ،)٢٠٠٨الـ

كمــا المجتمــع، بــين لتعــرف علــى واقــع العالقــة بــين المدرســة و     ا) ٢٠١١يوســف، عابــدين، (

 مجتمع في العمليـة التعليميـة،     وضع تصور حول مشاركة ال    ) ٢٠٠٦الكردي،(دراسة  هدفت  

التعرف على اإلطار المفـاهيمي للمـشاركة المجتمعيـة      )٢٠٠٩الدخيل  (راسة  بينما هدفت د  

 اختلفت في الهدف و   تتشابهف) ٢٠١١عاشور،(دراسة  أما  وتحديد اإلدارة الذاتية للمدرسة،     

تعيـق  لتعـرف علـى المعيقـات التـي     ا) ٢٠١١حسن،(دراسة  بينما هدفت في مجتمع الدراسة،  

 أمــــــــــــا دراســــــــــــتاالمــــــــــــشاركة المجتمعيــــــــــــة لحــــــــــــل المــــــــــــشكالت المدرســــــــــــية،  

) , Gordon,Louis٢٠٠٩،٢٠١٢khalifa (ف علـــى أثـــر القيـــادة المدرســـية علـــى   التعـــرتهـــدفف

ــشراكة مــع المجتمــع،   ) ٢٠٠٥,Sutherland ,٢٠١٢,Mutch,Collins (ادراســت بينمــا هــدفت  ال

 .التعرف على تأثير الشراكة بين المدرسة والمجتمع على تحصيل الطالب

 . في استخدامها للمنهج الوصفي مع جميع الدراسات العربيةوتشابهت

 دراســة :األجنبيــة التــي اســتخدمت منــاهج متعــددة منهــابينمــا اختلــف عــن الدراســات 

وقد استفاد الباحث من مراجعة الدراسات السابقة فـي بنـاء      الحالة والمنهج االثنوجرافي،    

 .أداة الدراسة واختيار المنهج المناسب

 :منهج الدراسة وإجراءاتها
 :أوالً منهج الدراسة

وب في البحث يتم من خالله وهو أسل"  استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي -

جمـــع المعلومـــات والبيانـــات عـــن ظـــاهرة أو واقـــع مـــا بقـــصد التعـــرف علـــى الظـــاهرة التـــي  

 ).٢٣٧هـص٢٠٠٠عبيدات، ..."( ندرسها، وتحديد الوضع الحالي لها 

 :مجتمع وعينة الدراسةثانياً 
 : سة منراتكون مجتمع الد

  بمدينــة الريــاض  الثانويــة،جميــع مــديري المــدارس الحكوميــة واألهليــة المتوســطة و     

 ).www.riyadhedu.gov.saموقع . (مديراً) ٥٥٥(وعددهم 
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المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

ونظــراً لــصغر حجــم مجتمــع الدراســة فقــد تــم اتخــاذه عينــة للدراســة ، وبهــذا تكــون   

 . عينة البحث قد اختيرت بطريقة قصدية

 :ثالثاً وصف ألفراد الدراسة
 . الدراسة  الذين استجابوا ألداة الدراسة وفقاً لمتغيراتهاألفرادما يلي توصيف   وفي

 المؤهل العلمي -١

 توزيع أفراد الدراسة وفق متغير المؤهل )١(جدول  
 النسبة التكرار المؤهل

 ١٣٫٢ ١٥ ماجستير أو دكتوراه
 ٧٧٫٠ ٨٧ بكالوريوس تربوي

 ٨٫٠ ٩ بكالوريوس غير تربوي
 ١٫٨ ٢ لم يحدد

 %١٠٠ ١١٣ لمجموعا

ــسبته    أفــرادمــن  مــديراً )٨٧(أن )١(تــضح مــن الجــدول   ا ــون مــا ن ، )%٧٧( الدراســة يمثل

مـديراً مـن أفـراد      ) ١٥(يحملون مؤهل البكالوريوس التربوي، وهم الفئة األكبر، فـي حـين أن             

) ٩(، يحملـون مؤهـل الماجـستير أو الـدكتوراه، مقابـل      )%١٣٫٢( يمثلـون مـا نـسبته      الدراسة

، يحملـون مؤهـل بكـالوريوس غيـر تربـوي، وهـم الفئـة األقـل،          %٨ يمثلون ما نـسبته       مدراء

 :والشكل البياني التالي يوضح ذلك

 )١(شكل 

 

 

 

 

 

 

 توزيع أفراد الدراسة وفق متغير المؤهل
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 :الوظيفة -٢

 توزيع أفراد الدراسة وفق متغير الوظيفة )٢(جدول رقم 
 النسبة التكرار الوظيفة

 ٢٤٫٨ ٢٨  حكوميمدير مدرسة ثانوي
 ١٠٫٦ ١٢ مدير مدرسة ثانوي أهلي

 ٤١٫٦ ٤٧ مدير مدرسة متوسط حكومي
 ٢٣٫٠ ٢٦ مدير مدرسة متوسطة أهلي

 %١٠٠ ١١٣ المجموع

ــديراً )٤٧(أن ) ٢(تـــضح مـــن الجـــدول رقـــم  ا ــرادمـــن  مـ ــا نـــسبته  أفـ  الدراســـة يمثلـــون مـ

األكبــر ، فــي حــين أن حكوميــة، وهــم الفئــة المتوســطة المــدارس فــي ال، يعملــون )%٤١٫٦(

حكوميـة، مقابــل  الثانويـة  المـدارس  ال فـي ، يعملـون  )%٢٤٫٨(يمثلـون مـا نـسبته    مـديراً  ) ٢٨(

 مـديراً  ) ١٢ (بينمـا هليـة،   األمتوسـطة   المـدارس   ال، يعملـون    %٢٣ يمثلون ما نـسبته      مديراً) ٢٦(

ــا نـــسبته   ــدارس فـــي ال، يعملـــون )%١٠٫٦(يمثلـــون مـ ــل، هليـــة وهـــم الفئـــة األ األثانويـــة المـ قـ

 :والشكل البياني التالي يوضح ذلك

 )٢(شكل رقم 

 

  

 

 

 

 

 توزيع أفراد الدراسة وفق متغير الوظيفةيوضح 
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المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

 :الخبرة في مجال العمل الحالي -٣

 توزيع أفراد الدراسة وفق متغير الخبرة في مجال العمل الحالي )٣(جدول رقم 
 النسبة التكرار الخبرة في مجال العمل الحالي

 ٢١٫٢ ٢٤  سنواتأقل من أربع
 ١٨٫٦ ٢١ من أربع إلى أقل من ثمان سنوات

 ٦٠٫٢ ٦٨ من ثمان سنوات فأكثر
 %١٠٠ ١١٣ المجموع

ــا نـــسبته  أفـــرادمـــن مـــديراً ) ٦٨(أن ) ٣(تـــضح مـــن الجـــدول رقـــم  ا  الدراســـة يمثلـــون مـ

) ٢٤(، سنوات خبرتهم من ثماني سنوات فأكثر، وهم الفئة األكبـر، فـي حـين أن                 )%٦٠٫٢(

 مـديراً ) ٢١(، سنوات خبرتهم أقل من أربع سنوات، مقابـل          )%٢١٫٢(يمثلون ما نسبته     مديراً

، سنوات خبرتهم من أربع إلى أقل من ثماني سنوات، وهم الفئة            %١٨٫٦يمثلون ما نسبته    

 : والشكل البياني التالي يوضح ذلك،األقل

 )٣(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة في مجال العمل الحاليتوزيع أفراد الدراسة وفق متغير الخبريوضح 
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 : أداة جمع البياناترابعاً
استخدم الباحث في هذه الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانـات المتعلقـة بالـشراكة           

 المجتمع المحليبين بين المدرسة و

 :واعتمد في بنائها على

 J المراجع العلمية التي تناولت الشراكة المجتمعية للتعليم 

 J  تناولــت موضــوعي الــشراكة المجتمعيــة، وأدوار مــديري الدراســات الــسابقة التــي

 المدارس 

 :ن هماأيمن هذه المصادر قام الباحث ببناء استبانة مكونة من جز

المؤهل، الوظيفة، الخبـرة فـي      (تضمن معلومات عامة عن أفراد الدراسة       : الجزء األول 

 ).مجال العمل

مدرسـة لـدورها فـي تفعيـل       إدارة ال  مـدى تطبيـق   :(تضمن ثالث محاور هي   : الجزء الثاني 

ــة الــشراكة مــع المجتمــع المحلــي   ــدورها فــي تفعيــل   تطبيــق ، مــدى أهمي  إدارة المدرســة ل

تحد من الشراكة بين المدرسة والمجتمع       التي   ، المعوقات الشراكة مع المجتمع المحلي   

 ).المحلي

 :عبارة موزعة على المجاالت التالية) ٣٤( تضمن المحور األول والثاني

 ).٨-١( عبارات من رقم ٨شتمل على اشؤون الطالب، و: ولالمجال األ

 ).٢٠-٩( عبارة من رقم ١٢شتمل على االنشاط الطالبي، و: المجال الثاني

 ).٢٨-٢١( عبارات من رقم ٨شتمل على االشؤون المدرسية، و: المجال الثالث

 ).٣٤-٢٩(عبارات من رقم ٦الشؤون المالية، ويشتمل على : المجال الرابع

ــارات هــذين المحــورين وفــق تــدرج خماســي      وقــسمت عاليــة جــداً،  ( اإلجابــة علــى عب

 ).معدومة/ عالية، متوسطة، ضعيفة، ال تطبق
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ويقيس معوقات تحد من الشراكة بين المدرسة والمجتمـع المحلـي،           : المحور الثالث 

عاليـة، متوسـطة، ضـعيفة،      (عبارات، قسمت اإلجابة عليها  وفق تـدرج ربـاعي           ) ٨(وتضمن  

 ).الصعوبةعديمة 

 :ثالثاً مراحل بناء االستبانة
 الصيغة ا ألولية لالستبانة وصدقها الظاهري  - أ

تــم إعــداد االســتبانة وفــق صــيغتها األوليــة مــن خــالل المــصادر المــذكورة ســابقاً، ثــم      

  والتأكـد مـن صـدقها الظـاهري،        ،عرضت على مجموعـة مـن المحكمـين بغـرض تحكيمهـا           

 .له، وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات لقياس ما وضعت من أج،ومدى صالحيتها

  الصيغة النهائية لالستبانة– ب 

ــا أغلـــب المحكمـــين حـــول بنـــود       أخـــذ الباحـــث بالمالحظـــات التـــي أجمـــع عليهـ

 .االستبانة األولية، وبناء عليه تم تعديل صياغة بعض العبارات

 : صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة

ــساق الـــداخل     ــساب االتـ ــث بحـ ــام الباحـ ــاراتي لقـ ــك بحـــساب   عبـ ــة وذلـ  أداة الدراسـ

 . الدرجة الكلية للمحور التابعة لهبين  وعبارةمعامالت ارتباط بيرسون بين كل 

الدرجـة الكليـة للمحـور    بـين   وعبـارة والجدول التالي يوضح معامالت االرتباط بين كـل       

 .التابعة له

 ة للمحور التابعة لهمعامالت االرتباط بين كل عبارة وبين الدرجة الكلي )٤(جدول رقم 
 محور األهمية محور التطبيق

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

٠٫٧٧٠ .٢ @@٠٫٦٥٣ .١ @@٢.٠٫٦٨٠ @@١.٠٫٦٤٤@@ 
٠٫٧٥٢ .٤ @@٠٫٦٤٥ .٣ @@٦٥٢ .٤.٠ @@٣.٠٫٦٢٠@@ 
٠٫٦٤٠ .٦ @@٠٫٤٤١ .٥ @@٥٨٧ .٦.٠ @@٤٥٥ .٥.٠@@ 
٠٫٧٨٨ .٨ @@٠٫٧٦٦ .٧ @@٧٧٢ .٨.٠ @@٧١٥ .٧.٠@@ 
٠٫٧٩٥ .١٠ @@٠٫٧٤٦ .٩ @@١٠.٠٫٧٠٧ @@٩.٠٫٥٨١@@ 
٠٫٧٣٤ .١٢ @@٠٫٧٣٣ .١١ @@١٢.٠٫٤٥٤ @@١١.٠٫٨٣٨@@ 
٠٫٧٤٧ .١٤ @@٠٫٤٠٣ .١٣ @@١٤.٠٫٦٥٦ @@١٣.٠٫٣٩٥@@ 
٠٫٧٩٨ .١٦ @@٠٫٨٠٣ .١٥ @@١٦.٠٫٦٨٠ @@١٥.٠٫٥٨١@@ 
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 محور األهمية محور التطبيق
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

٠٫٦٧٧ .١٨ @@٠٫٥٦٣ .١٧ @@١٨.٠٫٧٦٢ @@١٧.٠٫٦١٥@@ 
٠٫٦١٤ .٢٠ @@٠٫٧٧٩ .١٩ @@٢٠.٠٫٧٤٤ @@١٩.٠٫٨٠٣@@ 
٠٫٧٩٠ .٢٢ @@٠٫٧٤٩ .٢١ @@٢٢.٠٫٦٩١ @@٢١.٠٫٦٩٥@@ 
٠٫٧٨٩ .٢٤ @@٠٫٦٦٠ .٢٣ @@٢٤.٠٫٧٢٤ @@٢٣.٠٫٤٢٠@@ 
٠٫٧٢٧ .٢٦ @@٠٫٧٠٥ .٢٥ @@٢٦.٠٫٦٢١ @@٢٥.٠٫٧١٦@@ 
٠٫٧٤١ .٢٨ @@٠٫٧٣٤ .٢٧ @@٢٨.٠٫٤٦٤ @@٢٧.٠٫٧٢٩@@ 
٠٫٨٥٩ .٣٠ @@٠٫٨٧٦ .٢٩ @@٣٠.٠٫٧٤٤ @@٢٩.٠٫٧٤٩@@ 
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، وهـذا يعطـي   )٠٫٠١(تـضح أن جميـع العبـارات دالـة عنـد مـستوى            ا) ٤(من الجـدول رقـم      

 كمـا يـشير إلـى درجـة صـدق عاليـة، تجعلهـا               ،داللة على ارتفـاع معـامالت االتـساق الـداخلي         

 .صالحة للتطبيق الميداني

 :ثبات األداة
 ،دام معامـــل ألفـــا كرونبـــاخمحـــاور الدراســـة تـــم اســـتخ للتحقـــق مـــن ثبـــات مجـــاالت

 :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي



 

 
٢٦٤

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمجاالت محاور الدراسة) ٥(جدول 

عدد  المحور
 البنود

معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ

 ٠٫٧٨٧ ٨ مدى تطبيق الشراكة بشؤون الطالب: المجال األول: المحور األول

 ٠٫٨٧٩ ١٢ تطبيق الشراكة بالنشاط الطالبيمدى : المجال الثاني

 ٠٫٧٥٩ ٨ مدى تطبيق الشراكة بالشؤون المدرسية: المجال الثالث

 ٠٫٧٨٤ ٦ مدى تطبيق الشراكة بالشؤون المالية: المجال الرابع

 ٠٫٨٣١ ٨ مدى أهمية الشراكة بشؤون الطالب: المجال األول: المحور الثاني

 ٠٫٨٩٦ ١٢ كة بالنشاط الطالبيمدى أهمية الشرا: المجال الثاني

 ٠٫٨٧٥ ٨ مدى أهمية الشراكة بالشؤون المدرسية: المجال الثالث

 ٠٫٨٩٢ ٦ مدى أهمية الشراكة بالشؤون المالية: المجال الرابع

 ٠٫٨٣٦ ٨ معوقات الشراكة: المحور الثالث

، ٠٫٧٥٩(أن ثبات أداة الدراسة مرتفع، حيث تراوحت بـين          ) ٥(تضح  من الجدول رقم      ا

 .، وهي معامالت ثبات مرتفعة توضح صالحية أداة الدراسة للتطبيق الميداني)٠٫٨٩٦

لتسهيل تفـسير النتـائج اسـتخدم الباحـث األسـلوب التـالي لتحديـد مـستوى اإلجابـة                 و

 .على عبارات األداة

 : للمحور األول والثاني توزيع الفئاتأوالً
، متوسـطة  )درجتان(احدة، ضعيفة معدومة، ال تطبق درجة و: (تم إعطاء وزن للبدائل   

، ثم تم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات         )درجات) ٥(، عالية جداً    )٤(، عالية   )٣(

 :متساوية المدى من خالل المعادلة التالية

 لنحـصل  ٠٫٨٠ = ٥÷ ) ١-٥= (عـدد بـدائل األداة   ÷ )  أقـل قيمـة    -أكبـر قيمـة   = (طول الفئة   

 :على التصنيف التالي



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٦٥

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

  توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث)٦(جدول 
 مدى المتوسطات الوصف
 ٥٫٠٠-٤٫٢١من  عالية جداً
 ٤٫٢٠-٣٫٤١من  عالية

 ٣٫٤٠-٢٫٦١من  متوسطة
 ٢٫٦٠-١٫٨١من  ضعيفة

 ١٫٨٠-١٫٠٠من  ال تطبق/ معدومة

 : للمحور الثالثتوزيع الفئاتثانياً 
 )٤ (،عاليــة) ٣ (،متوســطة) درجتــان (،يفةضــع درجــة واحــدة: (تــم إعطــاء وزن للبــدائل 

، ثم تم تصنيف تلك اإلجابـات إلـى أربعـة مـستويات متـساوية المـدى مـن خـالل         )عالية جداً 

 :المعادلة التالية

 لنحـصل  ٠٫٧٥ = ٤÷ ) ١-٤= (عـدد بـدائل األداة   ÷ )  أقـل قيمـة    -أكبـر قيمـة   = (طول الفئة   

 :على التصنيف التالي

  التدرج المستخدم في أداة البحثتوزيع للفئات وفق) ٧(جدول 
 مدى المتوسطات الوصف
 ٤٫٠٠-٣٫٢٦من   جداًعالية

 ٣٫٢٥-٢٫٥١من  عالية
 ٢٫٥٠-١٫٧٦من  متوسطة
 ١٫٧٥-١٫٠٠من  ضعيفة

 :أساليب المعالجة اإلحصائية
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، تم اسـتخدام العديـد مـن         

 : وهي كالتالي،ية المناسبةاألساليب اإلحصائ

ــراد    .١ ــة لوصـــــف خـــــصاص أفـــ ــرارات والنـــــسب المئويـــ ــد   التكـــ ــة ، وتحديـــ الدراســـ

 .استجاباتهم تجاه عبارات محاور أداة الدراسة

المتوســط الحــسابي  وذلــك لمعرفــة مــدى اســتجابات أفــراد الدراســة علــى كــل     .٢

 .عبارة من عبارات أداة الدراسة و عن المحاور الرئيسة

 .ري  لمعرفة التشتت في استجابات أفراد عينة الدراسةاالنحراف المعيا .٣

 .معامل االرتباط بيرسون، للكشف عن صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة .٤



 

 
٢٦٦

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

 .معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة .٥

 للتعـرف علـى مـا إذا كانـت هنالـك فـروق              ،)تحليل التباين األحـادي    (استخدامتم   .٦

 متغيـراتهم  بـاختالف  أفراد الدراسة نحو محاور الدراسـة  اهاتاتجذات داللة إحصائية بين    

 .الشخصية والوظيفية التي تنقسم إلى أكثر من فئتين

 لتحديــــد صـــالح الفــــروق بــــين فئــــات المتغيــــرات  ،)LSD( اختبــــار اســــتخدامتـــم   .٧

الوظيفيــة التــي تنقــسم إلــى أكثــر مــن فئتــين، وذلــك إذا مــا وضــح تحليــل      بــين الشخــصية و

 .ق بين فئات هذه المتغيراتالتباين وجود فرو

 مناقشة وتحليل نتائج الدراسة
 :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج جاءت على النحو التالي

 شراكة مع المجتمع المحلي؟الما دور إدارة المدرسة في تفعيل : السؤال األول

ــ للتعــرف علــى دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل       شراكة مــع المجتمــع المحلــي قـــام    ال

ــة    الباحـــث بحـــساب  ــات المعياريـ ــطات واالنحرافـ ــة والمتوسـ ــرارات والنـــسب المئويـ  التكـ

مــدى تطبيــق إدارة المدرســة لــدورها فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع      "لعبــارات محــور  

 : وعبارات محور مدى األهمية، وجاءت النتائج كما وضحها الجدول التالي"المحلي

 سة نحو مجاالت الشراكةالمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد الدرا )٨(جدول رقم 
المتوسط الحسابي لمدى  المجال

 التطبيق
المتوسط الحسابي لمدى  الترتيب

 األهمية
 الترتيب

 ١ ٤٫١٣ ١ ٣٫٠٩ شؤون الطالب
 ٢ ٣٫٧٩ ٢ ٢٫٥٠ النشاط المدرسي

الشؤون 
 المدرسية

٣ ٣٫٧١ ٣ ٢٫٢٩ 

 ٤ ٣٫٤٥ ٤ ١٫٩٤ الشؤون المالية
 ٣٫٧٧ ٢٫٦٦ المجموع

 :التالي) ٨(رقم تضح من الجدول ا

أن دور إدارة المدرسة في تفعيل العالقة مع المجتمع المحلـي جـاء بدرجـة متوسـطة               

 أما أهمية الدور فجاء بدرجـة عاليـة         ،وقريبةجداً للدرجة الضعيفة  ) ٢٫٦٦(بمتوسط حسابي 

ودراسة ) م٢٠٠٩السلطان،( هذه النتيجة عن دراسة      تختلفا، و )٣٫٧٧(بمتوسط حسابي   



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٦٧

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 وقــد يعــود ، عالقــة المدرســة بــالمجتمع المحلــياللتــان توصــلتا إلــى ضــعف )م١٤٢٠المحــرج، (

سبب التحسن البسيط في العالقـة بـين المدرسـة والمجتمـع المحلـي إلـى إعطـاء مجلـس              

 .المدرسة  صالحيات جديدة

 فقد جاء التطبيق  بدرجة ،أن أعلى المجاالت تطبيقاً وأهمية هو مجال شؤون الطالب      

 بدرجة عالية، ومع أن هذا المجـال هـو األعلـى إال أنـه لـم يحـصل                    وجاءت األهمية  ،متوسطة

 وهــذا يــشير إلــى الحاجــة إلــى زيــادة الــشراكة بــين  ،إال علــى مــستوى متوســط مــن التطبيــق 

المجتمــع المحلــي وبــين المدرســة فيمــا يتعلــق بــشؤون الطــالب وهــذا مــا تؤكــده األهميــة       

 .العالية التي حصل عليها هذا المجال

 فقد جـاء التطبيـق بدرجـة     ،ت تطبيقاً وأهمية هو مجال الشؤون المالية      أن أقل المجاال  

وهــذا مؤشــر ســلبي يــشير إلــى ضــعف الــدور الــذي يقــوم بــه ، ضــعيفة واألهميــة بدرجــة عاليــة

مع شعورهم بأهميـة    ف،  في مجال الشؤون المالية   مديري المدارس للشراكة مع المجتمع      

الــسبب إلــى أن وزارة التربيــة والتعلــيم    وقــد يعــود  ،إال أن التطبيــق ضــعيف  هــذه الــشراكة، 

  ممـــا جعـــل إدارات ،تلبيـــة طلبـــات المـــدارس الماديـــةلـــسرعة تـــسعى فـــي الفتـــرة الحاليـــة 

 .المدارس التسعى لتلبية حاجتها المادية من  المجتمع المحلي

ولمزيد من اإليضاح فقد تم حساب المتوسط الحسابي لمدى التطبيق واألهمية لكـل             

 وسـتتم مناقـشة العبـارات التـي حـصلت علـى تطبيـق         ،المنتميـة إليـه   عبارة حسب المجـال     

، )٩(تطبــق وعــددها    أو ال،)٣(حــصلت علــى تطبيــق عــال وعــددها     أو،)١(عــال جــداً وعــددها  

 .والعبارتان التان حصلتا على أعلى أهمية لكل مجال



 

 
٢٦٨

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع المحلــي فيمــا يتعلــق   : أوالً
 .شؤون الطالبب

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة  )٩(جدول رقم 

نحو دور اإلدارة المدرسية في تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي فيما يتعلق بشؤون 

 .الطالب مرتبة تنازلياً
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 ٦١ ٣٨ ٣ ١ ١ ك
٥ 

 

ترسل المدرسة 
 ألولياء إشعارات

األمور لتوضيح 
 همئمستوى أبنا

% ٥٤٫٠ ٣٣٫٦ ٢٫٧ ٠٫٩ ٠٫٩ 
٤٫٥١ 
 

٠٫٦٩٧ 
 

١ 

 ٢٥ ٤٨ ٢٥ ١ ٢ ك

٣ 
 

تدعو المدرسة 
أولياء األمور 

لمناقشة 
هم ئمستوى أبنا
 تعليمياً

% ٢٢٫١ ٤٢٫٥ ٢٢٫١ ٠٫٩ ١٫٨ 
٣٫٩٢ 
 

٠٫٨٤٥ 
 

٢ 

 ١١ ٣٦ ٥٢ ٤ ١ ك

١ 
 

تقدم المدرسة 
إرشادات ألولياء 
األمور لمعالجة 
ضعف تحصيل 
 الطالب العلمي

% ٩٫٧ ٣١٫٩ ٤٦٫٠ ٣٫٥ ٠٫٩ 
٣٫٥٠ 
 

٠٫٧٧٦ 
 

٣ 

 ٩ ١٠ ٤٣ ٣٥ ٧ ك

٤ 
 

تناقش ت
المدرسة مع 

أعضاء من 
المجتمع المحلي 
في كيفية رعاية 
 سلوك  الطالب

% ٨٫٠ ٨٫٨ ٣٨٫١ ٣١٫٠ ٦٫٢ 
٢٫٨٠ 
 

١٫٠٠٩ 
 

٤ 

 ٢ ١٦ ٣٨ ٣٠ ١٦ ك
٧ 
 

تسهم المدرسة 
في تقديم برامج 
في مجال األسرة 
 وتربية األبناء

% ١٫٨ ١٤٫٢ ٣٣٫٦ ٢٦٫٥ ١٤٫٢ 
٢٫٥٩ 
 

٠٫٩٩٩ 
 

٥ 

 ٦ ١٫٣٤٢ ٢٫٥٧ ١٢ ١٥ ٢٢ ٢٦ ٢٩ كتقيم المدرسة  ٦



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٦٩

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد
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برامج تقوية 
 ١٠٫٦ ١٣٫٣ ١٩٫٥ ٢٣٫٠ ٢٥٫٧ % الطالب مجانية

 ٣ ٨ ٣٩ ٤٢ ١١ ك

٢ 
 

يعاون أعضاء 
المجتمع المحلي 

المدرسة في 
حل المشكالت 

 الطالبية

% ٢٫٧ ٧٫١ ٣٤٫٥ ٣٧٫٢ ٩٫٧ 
٢٫٥١ 
 

٠٫٨٩٥ 
 

٧ 

 ٤ ١١ ٢٥ ٣٨ ٢٥ ك

٨ 

يشارك أعضاء 
من المجتمع 
المحلي في 

تقديم خدمات 
التوجيه واإلرشاد 

 للطالب

% ٣٫٥ ٩٫٧ ٢٢٫١ ٣٣٫٦ ٢٢٫١ 
٨ ١٫٠٧٩ ٢٫٣٣ 

  ٠٫٩٥٥ ٣٫٠٩ المتوسط العام

 ).٥٫٠٠(درجة المتوسط الحسابي من @ 

 :التالي)٩( رقم من الجدول اتضح 

أن أفــراد الدراســة يــرون أن دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع         

لمــوافقتهم المحلــي فيمــا يخــص شــؤون الطــالب متوســطة، حيــث بلــغ المتوســط العــام      

، وهو المتوسط الذي يقع في الفئة الثالثة من فئات المقياس الخماسي من        )٥٫٠٠ من   ٣٫٠٩(

ممــا يعنــى قلــة انحــراف اســتجابات  ) ٠٫٩٥٥(، وأن االنحــراف المعيــاري بــسيط)٣٫٤٠-٢٫٦١(

افــراد الدراســة عــن المتوســط الحــسابي، وهــذا يــشير إلــى اجمــاع أفــراد الدراســة علــى ان     

ة دور فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع المحلــى فيمــا يتعلــق بــشؤون         لــإلدارة المدرســ 

 .الطالب



 

 
٢٧٠

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

ــارات دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع     تطبيــق  حــول اًأن هنــاك تباينــ  عب

المجتمــع المحلــي فيمــا يخــص شــؤون الطــالب، حيــث تراوحــت متوســطات موافقــة أفــراد   

 تـشير إلـى أن دور إدارة المدرسـة فـي      ، والتـي  )٤٫٥١ إلـى    ٢٫٣٣(الدراسة على العبارات مـا بـين        

 ضـعيفة، (تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي فيمـا يخـتص بـشؤون الطـالب تتـراوح بـين          

، فهناك عبارة واحدة تطبق بدرجة عالية جداً، وهي رقـم          )وعالية جداً  وعالية، ومتوسطة،

ة تطبـق بدرجـة   ، وعبارة واحد)١،٣( بدرجة عالية، وهي العبارات رقم      انن تطبق اوعبارت) ٥(

وأربـع عبـارات تطبـق بدرجـة ضـعيفة وهـي العبـارات رقـم           )  ٤(ة رقـم    رمتوسطة وهي العبا  

)٢،٦،٧،٨.( 

ترسل المدرسـة إشـعارات ألوليـاء األمـور لتوضـيح مـستوى             (، وهي   )٥(  أن العبارة رقم  

أي أن أفـراد الدراســة  ) ٥٫٠٠ مــن ٤٫٥١(،حققـت المرتبــة األولـى، بمتوســط حـسابي    )أبنـاءهم 

 بدرجة عالية جدا على أن المدرسة ترسل إشعارات ألولياء األمور لتوضيح مستوى             اووافق

ــا ــع، ئأبنـ ــذا متوقـ ــيم    هم، وهـ ــة والتعلـ ــود الـــسبب إلـــى أن وزارة التربيـ ــد يعـ ــزم وقـ جميـــع  تلـ

 .، وإرسالها تسهل عملية طباعة اإلشعارات)الحاسوبي نور(برنامج م استخدباالمدارس 

ــارة رقــم  أن ــدعو(وهــي ) ٣( العب ــا    ت ــاء األمــور لمناقــشة مــستوى أبن هم ئ المدرســة أولي

 ، أي أن أفـــراد)٥٫٠٠ مـــن ٣٫٩٢(، بمتوســـط حـــسابي )الثانيـــة(فـــي المرتبـــة جـــاءت ، )تعليميـــاً

ــاء األمــور لمناقــشة مــستوى      ة بدرجــة عاليــ االدراســة وافقــو  ــدعو أولي ــى أن المدرســة ت  عل

 وعــي األســرة بأهميــة  وقــد يكــون الــسبب فــي ذلــك،يجــابيإوهــذا مؤشــر ، هم تعليميــاًئأبنــا

 .ألبنائهممتابعة مستوى التحصيل العلمي 

تقــدم المدرســة إرشــادات ألوليــاء األمــور لمعالجــة ضــعف       (وهــي ) ١( العبــارة رقــم  أن

، )٥٫٠٠ مـن    ٣٫٥٠(، بمتوسـط حـسابي      )الثالثـة (فـي المرتبـة     جاءت  ،  )تحصيل الطالب العلمي  

درسـة تقـدم إرشـادات ألوليـاء األمـور           علـى أن الم    ة بدرجة عالي  االدراسة وافقو  أي أن أفراد  

يجـابي يـشير إلـى أن المدرسـة تبـذل           إلمعالجة ضعف تحصيل الطالب العلمي، وهـذا مؤشـر          

 .الجهد لمساعدة أولياء األمور في تحسين مستويات ابنائهم العلمية
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تضح من هذه العبارات التي حصلت على تطبيـق عـالي جـداً أو تطبيـق عـالي أن هنـاك                     ا
العلمي تحصيل بمتابعة وتحسين الين المدرسة وأولياء األمور فيما يتعلق    شراكة فاعلة ب  
 .ألبنائهم الطالب

دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع المحلــي فيمــا يتعلــق : ثانيــاً
 بالنشاط الطالبي

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة  )١٠(جدول رقم 
 إدارة المدرسة في تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي فيما يتعلق بالنشاط نحو دور

 .الطالبي مرتبة تنازلياً
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 ٣٨ ٤٠ ١٥ ٤ ٤ ك
١٣ 
 

تشارك 
المدرسة في 

األسابيع 
 نيةالوط

% ٣٣٫٦ ٣٥٫٤ ١٣٫٣ ٣٫٥ ٣٫٥ 

٤٫٠٣ 

 

١٫٠٢٤ 

 
١ 

 ١٨ ٢٨ ٣٧ ١٢ ٧ ك

١٨ 
 

تتعاون 
المدرسة مع 

القطاعات 
المختلفة 

الدفاع (
 ......)المدني،

% ١٥٫٩ ٢٤٫٨ ٣٢٫٧ ١٠٫٦ ٦٫٢ 

٣٫٣٧ 

 

١٫١١٦ 

 
٢ 

 ١٠ ٢١ ٣٧ ٢٢ ١٢ ك

٢٠ 
 

تسهم 
المدرسة في 
نشر التوعية 

الدينية 
والصحية 
للمجتمع 
 المحلي

% ٨٫٨ ١٨٫٦ ٣٢٫٧ ١٩٫٥ ١٠٫٦ 

٢٫٩٥ 

 

١٫١٣٨ 

 
٣ 

 ١٠ ١٨ ٣٦ ٢٤ ١٢ ك

١٠ 
 

تتعاون 
المدرسة مع 
مؤسسات 

المجتمع 
إلقامة 

معارض 
توعوية من 

أعمال 
 الطالب

% ٨٫٨ ١٥٫٩ ٣١٫٩ ٢١٫٢ ١٠٫٦ 

٢٫٩٠ 

 

١٫١٤٢ 

 
٤ 
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المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د
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 ٦ ١٦ ٣٠ ٣٥ ١٥ ك
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تقدم 
المدرسة 

ندوات 
ومحاضرات 

لتوعية 
المجتمع 
 المحلي

% ٥٫٣ ١٤٫٢ ٢٦٫٥ ٣١٫٠ ١٣٫٣ 

٢٫٦٤ 

 

١٫٠٩٧ 

 
٥ 

 ٤ ١٤ ٣٣ ٣٧ ١٥ ك

٩ 
 

تدعو 
المدرسة 

أعضاء 
المجتمع 
المحلي 

للمشاركة 
 في األنشطة

% ٣٫٥ ١٢٫٤ ٢٩٫٢ ٣٢٫٧ ١٣٫٣ 

٢٫٥٦ 

 

١٫٠٢٦ 
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  ١٩ ٢٣ ٣٢ ٢٩ ك

١١ 
 

تقدم 
المدرسة 

برامج ثقافية 
ألعضاء 

المجتمع 
 المحلي

% ١٦٫٨ ٢٠٫٤ ٢٨٫٣ ٢٥٫٧  

٢٫٣١ 

 

١٫٠٧٦ 

 
٧ 

 ٣ ١٣ ٢٢ ٢٤ ٣٩ ك

١٤ 
 

تقوم 
المدرسة 

بحملة نظافة 
للمنطقة 
 القريبة منها

% ٢٫٧ ١١٫٥ ١٩٫٥ ٢١٫٢ ٣٤٫٥ 

٢٫١٨ 

 

١٫١٧٠ 

 
٨ 

 ٨ ١٢ ٩ ١٢ ٦٠ ك

١٦ 
 

تفتح 
المدرسة 

أبوابها في 
العطلة 
الصيفية 
ألعضاء 

المجتمع 
 المحلي

% ٧٫١ ١٠٫٦ ٨٫٠ ١٠٫٦ ٥٣٫١ 

١٫٩٧ 

 

١٫٣٧٤ 

 
٩ 
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 ٥ ٥ ١١ ١٨ ٦٤ ك

١٥ 
 

تفتح 
المدرسة  
أبوابها في 

الفترة 
المسائية 
ألعضاء 

المجتمع 
 المحلي

% ٤٫٤ ٤٫٤ ٩٫٧ ١٥٫٩ ٥٦٫٦ 

١٫٧٣ 

 

١٫١٣٩ 

 
١٠ 

 ٢ ٨ ١١ ١٨ ٦٠ ك

١٧ 
 

تقوم 
المدرسة 

بحملة تبرع 
 بالدم
 

% ١٫٨ ٧٫١ ٩٫٧ ١٥٫٩ ٥٣٫١ 

١٫٧٣ 

 

١٫٠٧٧ 

 
 م١٠

  ٧ ١٥ ٢١ ٦٠ ك

١٢ 

تتيح المدرسة 
للمعلمين 

المتقاعدين 
المشاركة 
 في األنشطة

% ٦٫٢ ١٣٫٣ ١٨٫٦ ٥٣٫١  
١١ ٠٫٩٥٨ ١٫٧٠ 

  ١٫١١١ ٢٫٥٠ المتوسط العام

 :التالي)١٠(رقم من الجدول اتضح 

الدراســة يــرون أن دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع          أن أفــراد

 ٢٫٥٠(النشاط الطالبي ضعيفة، حيث بلغ المتوسط العام لموافقتهم         ق ب يتعلالمحلي فيما   

، وهــو المتوســط الــذي يقــع فــي الفئــة الثانيــة مــن فئــات المقيــاس الخماســي مــن     )٥٫٠٠مــن 

ــي قلــه انحــراف اســتجابات     ) ١٫١١١(، وأن االنحــراف المعيــاري بــسيط  )، )٢٫٦٠-١٫٨١( ممــا يعن

يـشير إلـى هنـاك اتفـاق وعـدم اخـتالف بـين           الدراسة عن المتوسـط الحـسابي ،وهـذا          أفراد

 إلدارة المدرسـة فـي تفعيـل الـشراكة مـع      اًاالستجابات في هذا الصدد بمعنى ان هناك دور 

 .المجتمع المحلى فيما يتعلق بالنشاط الطالبي



 

 
٢٧٤

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

عبــارات دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع    تطبيــق  حــول اًأن هنــاك تباينــ  

لنـشاط الطالبـي، حيـث تراوحـت متوسـطات موافقـة أفـراد              ايتعلق ب المجتمع المحلي فيما    

، والتـي تـشير إلـى أن دور إدارة المدرسـة فـي          )٤٫٠٣ إلـى    ١٫٧٠(الدراسة على العبارات مـا بـين        

 ال تطبـق، ( بالنـشاط الطالبـي تتـراوح بـين      يتعلقتفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي فيما       

) ١٣(تطبـق بدرجـة عاليـة، وهـي رقـم          فهنـاك عبـارة واحـدة       ،  )وعالية، ومتوسطة، وضعيفة،

عبــارات أربــع ،و)١٨،٢٠،١٠،١٩(عبــارات تطبــق بدرجــة متوســطة، وهــي العبــارات رقــم أربــع و

 وهــي العبــارات ،تطبــق ، وعبــارات ال)٩،١١،١٤،١٦( تطبــق بدرجــة ضــعيفة وهــي العبــارات رقــم 

 ).١٢،١٥،١٧(رقم 

 بالمرتبـة    جـاءت    )نيـة تـشارك المدرسـة فـي األسـابيع الوط        (وهـي   ) ١٣( العبارة رقم    أن

، وهــذا يــشير إلــى أن إدارة المدرســة تــسعى بدرجــة )٥ مــن ٤٫٠٣(األولــى بمتوســط حــسابي 

عاليـة إلـى المـشاركة فـي األسـابيع الوطنيـة، وقـد يعـود ذلـك إلـى أن إدارة التربيـة والتعلــيم            

 . تضع برامج محددة لألسابيع الوطنية وتتابع مدى التزام إدارات المدارس بتنفيذها

ــارة رقـــم نأ ــرة المـــسائية ألعـــضاء    (وهـــي ) ١٥( العبـ ــا فـــي الفتـ ــتح المدرســـة  أبوابهـ تفـ

وهـــي ) ١٧(والعبـــارة رقـــم )  ٥٫٠٠ مـــن١٫٧٣(جـــاءت بمتوســـط حـــسابي ) المجتمـــع المحلـــي

) ١٢(رة رقـم    والعبـا )  ٥٫٠٠ مـن  ١٫٧٣(بمتوسـط حـسابي     )تقوم المدرسة بحملة تبرع بالـدم     (

، بمتوسـط حـسابي     )تتيح المدرسة للمعلمـين المتقاعـدين المـشاركة فـي األنـشطة           (وهي  

أن العبــارات الــثالث الــسابقة ال تطبــق،  علــى  ا أي أن أفــراد الدراســة وافقــو ،)٥٫٠٠ مــن ١٫٧٠(

 أو ربما يعود ذلك إلى وجـود أنظمـة تمنـع  المدرسـة مـن فـتح أبوابهـا فـي الفتـرة المـسائية،                         

، وأنظمـة تعرقـل االسـتفادة مـن المعلمـين ألن            سـنة ) ١٨(تبرع بالدم لمن هـم تحـت         ال تمنع

هنــاك اجــراءات قــد تطــول للموافقــة علــى مــشاركة أي عــضو مــن خــارج المدرســة فــي           

 .األنشط المدرسية
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دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع المحلــي فيمــا يتعلــق : ثالثــاً
 بالشؤون المدرسية

 )١١(جدول رقم 

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة نحو دور إدارة 

المدرسة في تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي فيما يتعلق بالشؤون المدرسية مرتبة 

 .تنازلياً
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 ٨ ٢٦ ٣٤ ١٩ ١٥ ك

٢٦ 
 

تكون المدرسة 
 مشتركة اًلجان

من المعلمين 
وأعضاء 
المجتمع 
 المحلي

% ٧٫١ ٢٣٫٠ ٣٠٫١ ١٦٫٨ ١٣٫٣ 
٢٫٩٣ 
 

١٫١٦٣ 
 

١ 

 ٥ ١٨ ٤٧ ١٧ ١٥ ك

٢٧ 
 

تسهم 
المدرسة في 
التعرف على 

مشكالت 
المجتمع 
 المحلي

% ٤٫٤ ١٥٫٩ ٤١٫٦ ١٥٫٠ ١٣٫٣ 
٢٫٨١ 
 

١٫٠٥١ 
 

٢ 

 ١٥ ٢٢ ١٣ ١٦ ٣٥ ك

٢٣ 
 

تستقبل 
المدرسة طالب 
 ،التربية الميدانية
ومساعدتهم 
 في التدريب

% ١٣٫٣ ١٩٫٥ ١١٫٥ ١٤٫٢ ٣١٫٠ 
٢٫٦٦ 
 

١٫٥٠٥ 
 

٣ 

 ١١ ١٤ ٢٣ ٢٨ ٢٥ ك

٢٥ 
 

تسهل 
المدرسة 
استفادة 
المجتمع 

المحلي من 
إمكانياتها 

المادية 
 والبشرية

% ٩٫٧ ١٢٫٤ ٢٠٫٤ ٢٤٫٨ ٢٢٫١ 
٢٫٥٨ 
 

١٫٢٩٨ 
 

٤ 
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المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د
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ال

 

 درجة التطبيق

رة
عبا
م ال
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 العبارة
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 ٨ ١٧ ٢٢ ٢٩ ٢٥ ك

٢٤ 
 

تسهم 
المدرسة في 

عمل األبحاث 
بالتعاون مع 

أفراد 
ومؤسسات 
 المجتمع

% ٧٫١ ١٥٫٠ ١٩٫٥ ٢٥٫٧ ٢٢٫١ 
٢٫٥٤ 
 

١٫٢٥٣ 
 

٥ 

 ٢ ٧ ١٤ ٢٩ ٤٩ ك

٢٨ 
 

يساعد 
المجتمع 

المحلي في نقل 
المعلم 

المسبب 
 للمشكالت

% ١٫٨ ٦٫٢ ١٢٫٤ ٢٥٫٧ ٤٣٫٤ 
١٫٨٥ 
 

١٫٠٣٣ 
 

٦ 

 ١ ٣ ٦ ٢٤ ٦٧ ك

٢٢ 
 

يستفيد أعضاء 
المجتمع 

المحلي من 
المكتبة 
 المدرسية

% ٠٫٩ ٢٫٧ ٥٫٣ ٢١٫٢ ٥٩٫٣ 
١٫٤٩ 
 

٠٫٨٢٠ 
 

٧ 

 ١ ٣ ٥ ١٩ ٧٣ ك

٢١ 

تشجع 
المدرسة 
المعلمين 

المتقاعدين على 
 تدريس الطالب

% ٠٫٩ ٢٫٧ ٤٫٤ ١٦٫٨ ٦٤٫٦ 
٨ ٠٫٨٠٣ ١٫٤٢ 

  ١٫١١٦ ٢٫٢٩ متوسط العامال

 :التالي) ١١( رقم من الجدولاتضح 

أن أفــراد الدراســة يــرون أن دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع         

 بالـشؤون المدرسـية ضـعيفة، حيـث بلـغ المتوسـط العـام لمـوافقتهم                 تعلـق المحلي فيما ي  

من فئات المقياس الخماسي من ، وهو المتوسط الذي يقع في الفئة الثانية       )٥٫٠٠ من   ٢٫٥٠(

ممــا يعنــي قلــه انحــراف اســتجابات   ) ١٫١١٦(، وأن االنحــراف المعيــاري بــسيط  )،)٢٫٦٠-١٫٨١(



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٧٧

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

افراد الدراسة عن المتوسـط الحـسابي ،وهـذا يـشير إلـى هنـاك اتفـاق وعـدم اخـتالف بـين                   

االســـتجابات بمعنـــى ان هنـــاك دور إلدارة المدرســـة فـــي تفعيـــل الـــشراكة مـــع المجتمـــع   

 .حلى فيما يتعلق بالشؤون المدرسيةالم

عبــارات دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع    تطبيــق  حــول اً أن هنــاك تباينــ 

الــشؤون المدرســية، حيــث تراوحــت متوســطات موافقــة    يتعلــق بالمجتمــع المحلــي فيمــا  

مدرسية ، والتي تشير إلى أن دور اإلدارة ال)٢٫٩٣ - ١٫٤٢(أفراد الدراسة على العبارات ما بين       

ال ( بالـشؤون المدرسـية تتـراوح بـين          يتعلـق في تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي فيمـا         

وهـي العبـارات رقـم       ،فهناك عبارات تطبق بدرجة متوسطة،    )ومتوسطة وضعيفة، تطبق،

، وعبــارات )٢٤،٢٥،٢٨( وهــي العبــارات رقــم ،، وعبــارات تطبــق بدرجــة ضــعيفة )٢٣، ٢٧، ٢٦(

 ).٢١،٢٢(م  وهي العبارات رق،التطبق

تكــون المدرســة لجــان مــشتركة مــن المعلمــين وأعــضاء  (وهــي ) ٢٦( العبــارة رقــم أن

 ).٥٫٠٠ من ٢٫٩٣(، بمتوسط حسابي )األولى(جاءت بالمرتبة ) المجتمع المحلي

تــسهم المدرســة فــي التعــرف علــى مــشكالت المجتمــع   (وهــي ) ٢٧( العبــارة رقــم أن

 ).٥٫٠٠ من ٢٫٨١(ط حسابي ، بمتوس)الثانية(جاءت في المرتبة ) المحلي

، )يستفيد أعـضاء المجتمـع المحلـي مـن المكتبـة المدرسـية            ( وهي   ٢٢(العبارة رقم   أن  

وهـي  ) ٢١(العبـارة رقـم     ، و )٥٫٠٠ مـن    ١٫٤٩(جـاءت بمتوسـط حـسابي       ) الـسابعة (في المرتبة   

، )الثامنــة (، فــي المرتبــة  )تــشجع المدرســة المعلمــين المتقاعــدين علــى تــدريس الطــالب      (

 ال تينأن العبـــار ا علـــى  أي أن أفـــراد الدراســـة وافقـــو   ، )٥٫٠٠ مـــن  ١٫٤٢( حـــسابي  بمتوســـط

أن الكتـب فـي المكتبـة غالبـاً تناسـب الطـالب وأن المكتبـات            ربما يعود ذلك إلى     و،  انتطبق

باالســتعانة إلدارة المدرســة ال يوجــد نظــام يــسمح صــغيرة وال تــزود بالجديــد إال نــادراً، كمــا 

 .بالمعلمين المتقاعدين
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المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

دور إدارة المدرسة فـي تفعيـل الـشراكة مـع المجتمـع المحلـي فيمـا يتعلـق                   : رابعاً
 بالشؤون المالية

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة  )١٢(جدول رقم 

نحو دور إدارة المدرسة في تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي فيما يتعلق بالشؤون 

 .ازلياًالمالية مرتبة تن
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 ١٨ ١٦ ٣٣ ١٩ ١٤ ك
٣٢ 
 

تقدم المدرسة 
مساعدات مالية 
أو عينية للطالب 
 المحتاجين

% ١٥٫٩ ١٤٫٢ ٢٩٫٢ ١٦٫٨ ١٢٫٤ 
٣٫٠٥ 
 

١٫٢٨٢ 
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 ٣ ١٢ ١٩ ٢٧ ٤١ ك

٣٤ 
 

تتعاون 
مؤسسات 

المجتمع في 
تدريب الطالب 

والمعلمين 
 مجاناً

% ٢٫٧ ١٠٫٦ ١٦٫٨ ٢٣٫٩ ٣٦٫٣ 
٢٫١١ 
 

١٫١٥١ 
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 ١ ٥ ١٣ ٢٦ ٥٦ ك
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يزود المجتمع 
المحلي 

المدرسة بكتب 
للمكتبة 
 المدرسية

% ٠٫٩ ٤٫٤ ١١٫٥ ٢٣٫٠ ٤٩٫٦ 
١٫٧٠ 
 

٠٫٩٤٤ 
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 ١ ٥ ١٢ ١٧ ٦٤ ك

٢٩ 
 

يشارك 
جتمع المحلي الم

في تسديد 
حاجة المدرسة 

من األثاث 
والتجهيزات 
 المدرسية

% ٠٫٩ ٤٫٤ ١٠٫٦ ١٥٫٠ ٥٦٫٦ 
١٫٦١ 
 

٠٫٩٥٦ 
 

٤ 

 ٣٣  ٣ ١٣ ٢٣ ٥٩ ك
 

يتبرع أعضاء 
المجتمع المحلي 
  ٢٫٧ ١١٫٥ ٢٠٫٤ ٥٢٫٢ % للمدرسة مادياً

١٫٥٩ 
 

٠٫٨٣٥ 
 

٥ 
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 ١ ٣ ١٠ ٢٢ ٦٢ ك

٣١ 

يشارك 
المجتمع المحلي 

مدرسة في ال
إنشاء مرافق 
 المدرسة

% ٠٫٩ ٢٫٧ ٨٫٨ ١٩٫٥ ٥٤٫٩ 
٦ ٠٫٨٧٤ ١٫٥٦ 

  ١٫٠٠٧ ١٫٩٤ المتوسط العام

 :التالي) ١٢(رقم  الجدول اتضح من

لدراســة يــرون أن دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع          أن أفــرادا

 حيــث بلــغ المتوســط العــام لمــوافقتهم المحلــي فيمــا يخــص الــشؤون المدرســية ضــعيفة،

، وهـو المتوســط الــذي يقــع فــي الفئــة الثانيـة مــن فئــات المقيــاس الخماســي مــن   )٥٫٠٠ ١٫٩٤(

ممــا يعنــي قلــه انحــراف اســتجابات ) ١٫٠٠٧(، وأن االنحــراف المعيــاري بــسيط )،)٢٫٦٠-١٫٨١(

تالف بـين  افراد الدراسة عن المتوسـط الحـسابي ،وهـذا يـشير إلـى هنـاك اتفـاق وعـدم اخـ                 

االســـتجابات بمعنـــى ان هنـــاك دور إلدارة المدرســـة فـــي تفعيـــل الـــشراكة مـــع المجتمـــع   

 .المحلى فيما يتعلق بالشؤون المالية

عبــارات دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع    تطبيــق  حــول اً أن هنــاك تباينــ 

 أفـراد   الـشؤون الماليـة، حيـث تراوحـت متوسـطات موافقـة           يتعلـق ب  المجتمع المحلي فيمـا     

، والتـي تـشير إلـى أن دور إدارة المدرسـة فـي      )٣٫٠٥ إلـى  ١٫٥٦(الدراسة على العبارات مـا بـين       

 ال تطبـق، ( بين ت بالشؤون المالية تراوح  تعلقتفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي فيما ي      

فهناك عبارة واحدة تطبـق بدرجـة متوسـطة، وهـي العبـارات رقـم                ،)ومتوسطة وضعيفة،



 

 
٢٨٠

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

 وهــي ،تطبــق ، وعبــارات ال)٣٤( تطبــق بدرجــة ضــعيفة وهــي العبــارات رقــم     ، وعبــارة )٣٢(

 .)٣١، ٣٣، ٢٩، ٣٠(العبارات رقم 

تقــــدم المدرســـة مــــساعدات ماليــــة أو عينيــــة للطــــالب  (وهــــي ) ٣٢( العبـــارة رقــــم  أن

، وهـذا مؤشـر     )٥٫٠٠مـن    ٣٫٠٥(، بمتوسـط حـسابي      )األولـى ( في المرتبـة      جاءت )المحتاجين

ارة المدارس تتفقـد أبناءهـا الطـالب، وتقـدم للمحتـاجين مـساعدات       إيجابي يدل على أن إد 

 ). ٢٠١٠عاشور،(مالية أو عينية، واتفقت مع ما توصلت إليه دراسة 

تتعاون مؤسسات المجتمع في تدريب الطالب والمعلمـين  (وهي ) ٣٤( العبارة رقم    أن

 ).٥٫٠٠من ٢٫١١(، بمتوسط حسابي )الثانية(، في المرتبة )مجاناً

، في المرتبـة  )يتبرع أعضاء المجتمع المحلي للمدرسة مادياً(وهي ) ٣٣(عبارة رقم    ال أن

مـن  ) الـسلطان (، واتفقـت مـع دراسـة        )٥٫٠٠ من   ١٫٥٩(بمتوسط موافقة    جاءت   )الخامسة(

أن تعاون أولياء األمور في تأمين بعض الموارد المالية للمدرسة جاءت بدرجة ضعيفة جداً              

 ،)ارك المجتمع المحلي المدرسة فـي إنـشاء مرافـق المدرسـة           يش(وهي  ) ٣١(العبارة رقم   و

، وربمـا يعـود     )٥٫٠٠ مـن    ١٫٥٦(، بمتوسـط حـسابي      )الـسادسة واألخيـرة   ( فـي المرتبـة      جاءت

ــادر بتــسديد احتياجــات المــدارس، وأن بنــاء مرافــق        ذلــك إلــى أن إدارة التربيــة والتعلــيم تب

افقـة اإلدارة تـدرج احتياجـات المدرسـة         يحتاج إلى موافقة إدارة التربية والتعلـيم، وعنـد مو         

 .في المشاريع الجديدة للوزارة

ــاني مــا أهميــة دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل شــراكة المدرســة مــع    : الــسؤال الث
 المجتمع المحلي؟

للتعــرف علــى أهميــة دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل شــراكة المدرســة مــع المجتمــع   

يــة والمتوســطات واالنحرافــات  ئوب المالمحلــي قــام الباحــث بحــساب التكــرارات والنــس   

المعياريـــة لعبـــارات محـــور مـــدى األهميـــة لـــدور إدارة المدرســـة فـــي تفعيـــل الـــشراكة مـــع  

 :المجتمع المحلي، وجاءت النتائج كما توضحها الجداول التالية
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ما يتعلق  فيأوالً أهمية دور إدارة المدرسة في تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي            
 :بشؤون الطالب

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة  )١٣(دول رقم ج

نحو أهمية دور إدارة المدرسة في تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي فيما يتعلق 

 بشؤون الطالب مرتبة تنازلياً
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 ٩٣ ١٦ ١   ك

٥ 
 

ترسل المدرسة 
 ألولياء إشعارات

األمور لتوضيح 
 همئمستوى أبنا

%   ٨٢٫٣ ١٤٫٢ ٠٫٩ 

٤٫٨٤ 

 

٠٫٣٩٦ 

 
١ 

 ٧٠ ٢٩ ٧   ك

٣ 
 

تدعو المدرسة 
أولياء األمور 

لمناقشة 
هم ئمستوى أبنا
 تعليمياً

%   ٦١٫٩ ٢٥٫٧ ٦٫٢ 

٤٫٥٩ 

 

٠٫٦١٤ 

 
٢ 

 ٥٤ ٤٦ ٩ ١  ك

١ 
 

تقدم المدرسة 
إرشادات ألولياء 
األمور لمعالجة 
ضعف تحصيل 
 الطالب العلمي

%  ٤٧٫٨ ٤٠٫٧ ٨٫٠ ٠٫٩ 

٤٫٣٩ 

 

٠٫٦٧٩ 

 
٣ 

 ٤٠ ٤١ ٢١ ٨  ك

٤ 
 

تناقش ت
المدرسة مع 

أعضاء من 
المجتمع المحلي 
في كيفية رعاية 
 سلوك  الطالب

%  ٣٥٫٤ ٣٦٫٣ ١٨٫٦ ٧٫١ 

٤٫٠٣ 

 

٠٫٩٢٣ 

 
٤ 

 ٣٦ ٤٤ ١١ ١٣ ٣ ك

٢ 
 

يعاون أعضاء 
المجتمع المحلي 
المدرسة في حل 

المشكالت 
 الطالبية

% ٣١٫٩ ٣٨٫٩ ٩٫٧ ١١٫٥ ٢٫٧ 

٣٫٩١ 

 

١٫٠٨٦ 

 
٥ 



 

 
٢٨٢

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د
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 ٣٥ ٤٢ ٢٢ ٦ ٤ ك

٧ 
 

تسهم المدرسة 
في تقديم برامج 
في مجال األسرة 
 وتربية األبناء

% ٣١٫٠ ٣٧٫٢ ١٩٫٥ ٥٫٣ ٣٫٥ 

٣٫٩٠ 

 

١٫٠٣٦ 

 
٦ 

 ٢٨ ٤٨ ١٩ ٩ ٥ ك

٨ 
 

يشارك أعضاء 
من المجتمع 
المحلي في 

تقديم خدمات 
التوجيه واإلرشاد 

 للطالب

% ٢٤٫٨ ٤٢٫٥ ١٦٫٨ ٨٫٠ ٤٫٤ 

٣٫٧٨ 

 

١٫٠٦٦ 

 
٧ 

 ٣١ ٣٥ ٢٤ ١١ ٨ ك

٦ 
تقيم المدرسة 

برامج تقوية 
 ٢٧٫٤ ٣١٫٠ ٢١٫٢ ٩٫٧ ٧٫١ % الطالب مجانية

٨ ١٫٢٠٦ ٣٫٦٤ 

  ٠٫٨٧٦ ٤٫١٣  العامالمتوسط

 :التالي) ١٣(اتضح من الجدول رقم 

أن أفــراد الدراســة يــرون أن دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع         

المحلي فيما يخص شؤون الطالب له أهمية  عالية، حيث بلغ المتوسط العام لمـوافقتهم               

 فئات المقياس الخماسـي مـن   ، وهو المتوسط الذي يقع في الفئة الثالثة من  )٥٫٠٠ من   ٤٫١٣(

، مما يعني قله انحـراف اسـتجابات   )٠٫٨٧٦(، وأن االنحراف المعياري بسيط   )،  )٣٫٤٠-٢٫٦١(

افراد الدراسة عن المتوسـط الحـسابي ،وهـذا يـشير إلـى هنـاك اتفـاق وعـدم اخـتالف بـين                   

ع االستجابات بمعنى ان هناك أهمية لدور إدارة المدرسة في تفعيل الشراكة مع المجتمـ     

 .المحلى فيما يتعلق بشؤون الطالب

دور إدارة المدرسـة فـي تفعيـل الـشراكة          عبـارات     حـول درجـة أهميـة        اًأن هناك تباينـ   

شؤون الطالب، حيث تراوحت متوسطات موافقة أفراد     يتعلق ب مع المجتمع المحلي فيما     
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دور إدارة  ، والتـي تـشير إلـى أن درجـة أهميـة             )٤٫٨٤إلـى   ٣٫٦٤(الدراسة على العبارات ما بـين       

 ت بـشؤون الطـالب تراوحـ      تعلـق المدرسة في تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي فيما ي        

، ٤(والعبـارات رقـم     لها أهمية عاليـة جـداً،   ) ١،  ٣،  ٥( فالعبارات رقم      ،)عالية، عالية جداً  (بين  

 .لها أهمية عالية) ٦، ٨، ٧، ٢

 األمـور لتوضـيح مـستوى       ترسـل المدرسـة إشـعارات ألوليـاء       (وهـي   ) ٥( العبارة رقـم     أن

، وهـذا يـشير إلـى       )٥٫٠٠ مـن    ٤٫٨٤(، بمتوسـط حـسابي      )األولـى ( فـي المرتبـة       جاءت )همئأبنا

وعــي إدارات المــدارس بأهميــة توضــيح مــستويات الطــالب ألوليــاء أمــورهم، وتوافقــت هــذه 

 .األهمية العالية جدا مع تطبيق عال جدا

ــارة رقــم  أن ــاء   (وهــي ) ٣( العب ــدعو المدرســة أولي ــا  ت هم ئاألمــور لمناقــشة مــستوى أبن

، وهـذا يـشير إلـى       )٥٫٠٠ مـن    ٤٫٥٩(، بمتوسـط حـسابي      )الثانيـة ( فـي المرتبـة       جـاءت  )تعليمياً

اهتمام إدارات المدارس بخلق شراكة حقيقية لزيـادة التحـصيل العلمـي للطـالب، ويؤكـد                

 . للطالبإدراك إدارات المدارس بالعالقة اإليجابية بين الشراكة وبين التحصيل العلمي



 

 
٢٨٤

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

مــا فيأهميــة دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع المحلــي   ثانيــاً
 :يتعلق بالنشاط الطالبي

الدراسة   المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد )١٤(جدول رقم 

نحو أهمية دور إدارة المدرسة في تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي فيما يتعلق 

 النشاط الطالبيمرتبة تنازلياًب
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 ١٣ ٥٣ ٤٣ ١٠ ٢  ك
 

تشارك المدرسة 
في األسابيع 
 ٤٦٫٩ ٣٨٫١ ٨٫٨ ١٫٨  % الوطنية

٤٫٣٦ 

 

٠٫٧٢٩ 

 
١ 

 ٥٥ ٣٨ ١٢ ٢ ١ ك

١٨ 
 

تتعاون المدرسة 
مع القطاعات 

الدفاع (المختلفة 
 ......)المدني،

% ٤٨٫٧ ٣٣٫٦ ١٠٫٦ ١٫٨ ٠٫٩ 

٤٫٣٣ 

 

٠٫٨٢٠ 

 
٢ 

 ٣٥ ٥٢ ١٧ ٣ ١ ك

٢٠ 
 

تسهم المدرسة 
في نشر التوعية 
الدينية والصحية 
 للمجتمع المحلي

% ٣١٫٠ ٤٦٫٠ ١٥٫٠ ٢٫٧ ٠٫٩ 

٤٫٠٨ 

 

٠٫٨٢٢ 

 
٣ 

 ٣٣ ٤٩ ٢٠ ٤ ١ ك

١٩ 
 

لمدرسة تقدم ا
ندوات ومحاضرات 

لتوعية المجتمع 
 المحلي

% ٢٩٫٢ ٤٣٫٤ ١٧٫٧ ٣٫٥ ٠٫٩ 

٤٫٠٢ 

 

٠٫٨٥٨ 

 
٤ 

 ٣٨ ٤٢ ٢٠ ٦ ٢ ك

١٠ 
 

تتعاون المدرسة 
مع مؤسسات 

المجتمع إلقامة 
معارض توعوية 
 من أعمال الطالب

% ٣٣٫٦ ٣٧٫٢ ١٧٫٧ ٥٫٣ ١٫٨ 

٤٫٠٠ 

 

٠٫٩٦٧ 

 
٥ 

 ٢٧ ٤٦ ٢٦ ١٠  ك

٩ 
 

 تدعو المدرسة
أعضاء المجتمع 

المحلي 
للمشاركة في 
 األنشطة

%  ٢٣٫٩ ٤٠٫٧ ٢٣٫٠ ٨٫٨ 

٣٫٨٣ 

 

٠٫٩١١ 

 
٦ 
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 ٢٣ ٤٧ ٣٠ ٥ ٤ ك

١١ 
 

تقدم المدرسة 
برامج ثقافية 

ألعضاء المجتمع 
 المحلي

% ٢٠٫٤ ٤١٫٦ ٢٦٫٥ ٤٫٤ ٣٫٥ 

٣٫٧٣ 

 

٠٫٩٦٨ 

 
٧ 

 ٣٣ ٣٥ ٢٣ ٩ ٨ ك

١٤ 
 

تقوم المدرسة 
بحملة نظافة 
يبة للمنطقة القر
 منها

% ٢٩٫٢ ٣١٫٠ ٢٠٫٤ ٨٫٠ ٧٫١ 

٣٫٧٠ 

 

١٫٢٠٢ 

 
٨ 

 ١٧ ٢٣ ٤٠ ١٩ ٨ ١٧ ك
 

تقوم المدرسة 
 بحملة تبرع بالدم

 % ٢٠٫٤ ٣٥٫٤ ١٦٫٨ ٧٫١ ١٥٫٠ 

٣٫٥١ 

 

١٫٦٧٧ 

 
٩ 

 ٢١ ٣٧ ٢٩ ٩ ١٣ ك

١٥ 
 

تفتح المدرسة  
أبوابها في الفترة 
المسائية ألعضاء 
 المجتمع المحلي

% ١٨٫٦ ٣٢٫٧ ٢٥٫٧ ٨٫٠ ١١٫٥ 

٣٫٤٠ 

 

١٫٢٣٣ 

 
١٠ 

 ٢٥ ٢٦ ٢٦ ١٥ ١٦ ك

١٦ 
 

تفتح المدرسة 
أبوابها في العطلة 
الصيفية ألعضاء 
 المجتمع المحلي

% ٢٢٫١ ٢٣٫٠ ٢٣٫٠ ١٣٫٣ ١٤٫٢ 

٣٫٢٧ 

 

١٫٣٥٨ 

 
١١ 

 ١٤ ٣٦ ٣٢ ١٤ ١٢ ك

١٢ 

تتيح المدرسة 
للمعلمين 

المتقاعدين 
المشاركة في 
 األنشطة

% ١٢٫٤ ٣١٫٩ ٢٨٫٣ ١٢٫٤ ١٠٫٦ 
١٢ ١٫١٧٥ ٣٫٢٤ 

  ١٫٠٦٠ ٣٫٧٩ المتوسط العام

 :التالي)١٤(رقم من الجدول اتضح 

الدراســة يــرون أن دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع          أن أفــراد

ــا   ــي فيمـ ــام      يتعلـــق بالمحلـ ــغ المتوســـط العـ ــة، حيـــث بلـ ــة  عاليـ ــه أهميـ ــي لـ النـــشاط الطالبـ

، وهو المتوسط الذي يقع في الفئة الرابعة من فئات المقيـاس          )٥٫٠٠ من   ٣٫٧٩(لموافقتهم  
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المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

ــن   ــي مـ ــسيط   )،)٤٫٢٠-٣٫٤١(الخماسـ ــاري بـ ــراف المعيـ ــه   ) ١٫٠٦٠(، وأن االنحـ ــي قلـ ــا يعنـ ، ممـ

انحراف استجابات افراد الدراسة عـن المتوسـط الحـسابي ،وهـذا يـشير إلـى هنـاك اتفـاق                    

هنــاك أهميــة لــدور إدارة المدرســة فــي تفعيــل وعــدم اخــتالف بــين االســتجابات بمعنــى ان 

 .الشراكة مع المجتمع المحلى فيما يتعلق بالنشاط الطالبي

 درجة أهمية عبارات دور إدارة المدرسة في تفعيل الشراكة مع           ل حو اًأن هناك تباين  

 النـشاط الطالبـي، حيـث تراوحـت متوسـطات موافقـة أفـراد             يتعلق ب المجتمع المحلي فيما    

، والتـي تـشير إلـى أن درجـة أهميـة دور إدارة              )٤٫٣٦إلـى   ٣٫٢٤(العبارات مـا بـين      الدراسة على   

 تالمدرسة في تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي فيما يختص النشاط الطالبي تراوحـ      

جدا والعبارات  ، لها أهمية عالية)١٨، ١٣(فا لعبارات رقم  ) متوسطة، عالية، عالية جداً (بين  

 .لها أهمية متوسطة) ١٢، ١٦، ١٥(لها أهمية عالية، والعبارات ) ١٧، ١٤، ١١، ٩، ١٠، ١٩، ٢٠(رقم  

 فـي المرتبـة    جاءت  )تشارك المدرسة في األسابيع الوطنية    (وهي  ) ١٣( العبارة رقم    أن

وهذا يـشير إلـى وعـي    ) ٥٫٠٠ من  ٤٫٣٦ (ي، من حيث درجة أهميتها  بمتوسط حساب       )األولى(

األسـابيع الوطنيـة لمـا لهـا مـن أثـر فـي تعزيـز الـروح                 إدارات المدارس بأهمية المشاركة في      

 .الوطنية، وتتفق األهمية العالية جدا مع تطبيق عال

الــــدفاع (تتعــــاون المدرســــة مــــع القطاعــــات المختلفــــة (وهــــي ) ١٨( العبــــارة رقــــم أن

 ٤٫٣٣(، من حيث درجة أهميتها بمتوسـط حـسابي       )الثانية( في المرتبة     جاءت ......)المدني،

وهــذا مؤشــر إيجــابي يــدل علــى اهتمــام إدارات المــدارس بخلــق شــراكات مــع     ، )٥٫٠٠مــن 

 .مختلف القطاعات للسعي لتحقيق أهداف المدرسة



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٨٧

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

مــا فيدور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع المحلــي   ثالثــاً أهميــة
 :يتعلق بشؤون المدرسية

جابات أفراد الدراسة  المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الست )١٥(جدول رقم 

نحو أهمية دور إدارة المدرسة في تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي فيما يتعلق 

 بشؤون المدرسية مرتبة تنازلياً
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 ٢٩ ٥٠ ٢٣ ٥ ١ ك

٢٧ 
 

تسهم 
المدرسة في 
التعرف على 

مشكالت 
المجتمع 
 المحلي

% ٢٥٫٧ ٤٤٫٢ ٢٠٫٤ ٤٫٤ ٠٫٩ 
٣٫٩٤ 
 

٠٫٨٦٨ 

 
١ 

 ٢٦ ٥٢ ٢٣ ٦ ١ ك

٢٦ 
 

تكون 
 اًالمدرسة لجان

مشتركة من 
المعلمين 
وأعضاء 
المجتمع 
 المحلي

% ٢٣٫٠ ٤٦٫٠ ٢٠٫٤ ٥٫٣ ٠٫٩ 
٣٫٨٩ 
 

٠٫٨٦٨ 

 
٢ 

 ٣٣ ٣٨ ٢٠ ٨ ٨ ك

٢٣ 
 

تستقبل 
 المدرسة

طالب التربية 
الميدانية 

ومساعدتهم 
 في التدريب

% ٢٩٫٢ ٣٣٫٦ ١٧٫٧ ٧٫١ ٧٫١ 
٣٫٧٥ 
 

١٫١٩٠ 
 

٣ 

 ٢١ ٤٩ ٢٤ ٧ ٦ ك

٢٥ 
 

تسهل 
المدرسة 
استفادة 
المجتمع 

المحلي من 
إمكانياتها 

المادية 
 والبشرية

% ١٨٫٦ ٤٣٫٤ ٢١٫٢ ٦٫٢ ٥٫٣ 
٣٫٦٧ 
 

١٫٠٤٤ 
 

٤ 



 

 
٢٨٨

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

رار
تك
ال
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 العبارة
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 ٢٠ ٤٤ ٢٨ ٩ ٦ ك

٢٤ 
 

تسهم 
 في المدرسة

عمل األبحاث 
بالتعاون مع 

أفراد 
ومؤسسات 
 المجتمع

% ٢٤٫٨ ٨٫٠ ٥٫٣ 
٣٨٫
٩ 

١٧٫٧ 
٣٫٥٩ 
 

١٫٠٦٤ 
 

٥ 

 ٢٧ ٣٤ ١٧ ١٨ ١٠ ك

٢٨ 
 

يساعد 
المجتمع 

المحلي في نقل 
المعلم 

المسبب 
 للمشكالت

% ٢٣٫٩ ٣٠٫١ ١٥٫٠ ١٥٫٩ ٨٫٨ 
٣٫٤٧ 
 

١٫٢٩٦ 
 

٦ 

 ١٣ ٢٦ ٣٤ ١٧ ١٧ ك

٢٢ 
 

يستفيد أعضاء 
 المجتمع

المحلي من 
المكتبة 
 المدرسية

% ١١٫٥ ٢٣٫٠ ٣٠٫١ ١٥٫٠ ١٥٫٠ 
٣٫٠١ 
 

١٫٢٤٠ 
 

٧ 

 ١٢ ١٧ ٣١ ٢٨ ١٩ ك

٢١ 

تشجع 
المدرسة 
المعلمين 

المتقاعدين 
على تدريس 
 الطالب

% ١٠٫٦ ١٥٫٠ ٢٧٫٤ ٢٤٫٨ ١٦٫٨ 
٨ ١٫٢٤١ ٢٫٧٧ 

  ١٫١٠١ ٣٫٥١ المتوسط العام

 :التالي)١٥ (رقممن الجدول اتضح 

الدراســة يــرون أن دور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع          أن أفــراد

الـــشؤن المدرســـية لـــه أهميـــة  عاليـــة، حيـــث بلـــغ المتوســـط العـــام  يتعلـــق بالمحلـــي فيمـــا 

، وهو المتوسط الذي يقع في الفئة الرابعـة مـن فئـات المقيـاس     )٥٫٠٠ من   ٣٫٥١(لموافقتهم  

مما يعنـي قلـه انحـراف       ) ١٫١٠١(، وأن االنحراف المعياري بسيط     )،)٤٫٢٠-٣٫٤١(الخماسي من   
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اســتجابات افــراد الدراســة عــن المتوســط الحــسابي ،وهــذا يــشير إلــى هنــاك اتفــاق وعــدم  

اختالف بين االستجابات بمعنى ان هناك أهمية لدور إدارة المدرسة في تفعيـل الـشراكة               

 .يةمع المجتمع المحلى فيما يتعلق بالشؤون المدرس

 حـول  درجـة أهميـة عبـارات دور إدارة المدرسـة فـي تفعيـل الـشراكة                   اًأن هناك تباينـ   

الشؤون المدرسية، حيـث تراوحـت متوسـطات موافقـة          يتعلق ب مع المجتمع المحلي فيما     

، والتـي تـشير إلـى أن درجـة أهميـة دور      )٣٫٩٤ إلـى  ٢٫٧٧ (بينأفراد الدراسة على العبارات ما      

 بالـشؤون المدرسـية   تعلـق ل الشراكة مع المجتمع المحلي فيما ي    إدارة المدرسة في تفعي   

لها أهمية عالية، ) ٢٨، ٢٤، ٢٥، ٢٣، ٢٦،  ٢٧( فالعبارات رقم      ،)متوسطة، عالية ( بين   تتراوح

 .لها أهمية متوسطة) ٢١، ٢٢(والعبارات 

ــارة رقـــم  و تـــسهم المدرســـة فـــي التعـــرف علـــى مـــشكالت   (وهـــي ) ٢٧(جـــاءت العبـ

، من حيث درجة أهميتها في المشاركة المجتمعيـة  )األولى( في المرتبة   ،)المجتمع المحلي 

، وهــذا يــشير إلــى وعــي   )٥٫٠٠ مــن ٣٫٩٤(الخاصــة بالــشؤون المدرســية، بمتوســط موافقــة    

إدارات المــدارس بأهميــة أن تتعــرف المدرســة علــى مــشكالت المجتمــع المحلــي المحــيط 

 . معهمبالمدرسة إلدراك ما يعانيه الطالب وكيفية التعامل

تكــون المدرســة لجــان مــشتركة مــن المعلمــين وأعــضاء  (وهــي ) ٢٦( العبــارة رقــم أن

، من حيث درجـة أهميتهـا بمتوسـط حـسابي      )نيةالثا( في المرتبة     جاءت )المجتمع المحلي 

ــين     ،)٥٫٠٠ مـــن ٣٫٨٩( ــان بـ ــوين لجـ ــة تكـ ــدارس بأهميـ ــر إلـــى إدراك إدارات المـ ــذا يؤشـ  وهـ

ــين أعــضاء المجتمــع الم    ــى العمــل      المعلمــين وب ــة ومــؤثرة عل ــي لتحقيــق شــراكة فاعل حل

 .المدرسي
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المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

مــا فيدور إدارة المدرســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع المحلــي  رابعــاً أهميــة
 :يتعلق بشؤون  المالية

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة  )١٦(جدول رقم 

 الشراكة مع المجتمع المحلي فيما يتعلق نحو أهمية دور إدارة المدرسة في تفعيل

 بشؤون المالية مرتبة تنازلياً
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 ٥٤ ٣٢ ١١ ٧ ٢ ك

٣٢ 
 

تقدم المدرسة 
مساعدات 

مالية أو عينية 
للطالب 
 المحتاجين

% ٢٨٫٣ ٩٫٧ ٦٫٢ ١٫٨ 
٤٧٫
٨ 

٤٫٢٢ 
 

١٫٠٠٥ 
 

١ 

 ٤٣ ٣٩ ٨ ١٠ ٨ ك

٣٤ 
 

تتعاون 
مؤسسات 

المجتمع في 
تدريب الطالب 

والمعلمين 
 مجاناُ

% ٣٨٫١ ٣٤٫٥ ٧٫١ ٨٫٨ ٧٫١ 
٣٫٩٢ 
 

١٫٢٣١ 
 

٢ 

 ١٨ ٣٤ ٢٣ ١٧ ١٥ ك

٣٠ 
 

يزود المجتمع 
المحلي 

المدرسة بكتب 
للمكتبة 
 المدرسية

% ١٥٫٩ ٣٠٫١ ٢٠٫٤ ١٥٫٠ ١٣٫٣ 
٣٫٢١ 
 

١٫٢٩٦ 
 

٣ 

 ١٨ ٣٥ ١٧ ١٣ ٢٠ ك
٣٣ 
 

يتبرع أعضاء 
المجتمع 
المحلي 

 للمدرسة مادياً
% ١٥٫٩ ٣١٫٠ ١٥٫٠ ١١٫٥ ١٧٫٧ 

٣٫١٧ 
 

١٫٣٨٩ 
 

٤ 

 ٢٠ ٢٦ ٢٢ ١٩ ١٧ ك

٣١ 
 

يشارك 
المجتمع 
المحلي 

المدرسة في 
إنشاء مرافق 
 المدرسة

% ١٧٫٧ ٢٣٫٠ ١٩٫٥ ١٦٫٨ ١٥٫٠ 
٣٫١٣ 
 

١٫٣٦٣ 
 

٥ 
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 ١٥ ٣١ ٢٣ ١٧ ١٩ ك

٢٩ 

يشارك 
المجتمع 

المحلي في 
تسديد حاجة 
المدرسة من 

األثاث 
والتجهيزات 
 المدرسية

% ١٣٫٣ ٢٧٫٤ ٢٠٫٤ ١٥٫٠ ١٦٫٨ 
٦ ١٫٣٢٩ ٣٫٠٦ 

  ١٫٢٦٩ ٣٫٤٥ المتوسط العام

 :التالي) ١٦(رقم من الجدول اتضح 

درســة فــي تفعيــل الــشراكة مــع المجتمــع       أن أفــراد الدراســة يــرون أن دور إدارة الم  

الشؤن المالية له أهمية  عالية، حيث بلغ المتوسط العـام لمـوافقتهم      ب تعلقالمحلي فيما ي  

، وهو المتوسط الذي يقع في الفئـة الرابعـة مـن فئـات المقيـاس الخماسـي                  )٥٫٠٠ من   ٣٫٤٥(

قلــــه انحــــراف ، ممــــا يعنــــي ) ١٫٢٦٩(، وأن االنحــــراف المعيــــاري بــــسيط)، )٤٫٢٠-٣٫٤١(مــــن 

 اتفــاق وعــدم جــودواســتجابات افــراد الدراســة عــن المتوســط الحــسابي ،وهــذا يــشير إلــى  

اختالف بين االستجابات بمعنى ان هناك أهمية لدور إدارة المدرسة في تفعيـل الـشراكة               

 .مع المجتمع المحلى فيما يتعلق بالشؤون المالية

المدرسة في تفعيل الشراكة مع      حول درجة أهمية عبارات دور إدارة        اًأن هناك تباين  

الـشؤون الماليـة، حيـث تراوحـت متوسـطات موافقـة أفـراد              تعلـق ب  المجتمع المحلي فيمـا ي    

، والتــي تــشير إلــى أن درجــة أهميــة دور إدارة     )٤٫٢٢ إلــى ٣٫٠٦(الدراســة علــى العبــارات مــا     

 تاوحـ  بالـشؤون الماليـة تر     تعلقالمدرسة في تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي فيما ي        

والعبــارة  ،اً، لهــا أهميــة عاليــة جــد)٣٢( فالعبــارات رقــم ،)متوســطة، عاليــة، عاليــة جــداً(بــين 

 .لها أهمية متوسطة) ٢٩، ٣١، ٣٣، ٣٠(لها أهمية عالية  والعبارات ) ٣٤(رقم 
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المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

ــارة رقـــم  أن ــة أو عينيـــة للطـــالب      (، وهـــي )٣٢( العبـ ــدم المدرســـة مـــساعدات ماليـ تقـ
، وهذا مؤشر على    )٥٫٠٠ من   ٤٫٢٢(ألولى، بمتوسط حسابي     في المرتبة ا   جاءت)المحتاجين

ــالة      ــزء مـــن رسـ ــه جـ ــاجين، وأنـ ــة مـــساعدة الطـــالب المحتـ ــدارس بأهميـ إدراك إدارات المـ
 . المدرسة نحو ابنائهم الطالب

ــارة رقــــم  أن ــدريب الطــــالب    (، وهــــي )٣٤( العبــ ــع فــــي تــ ــاون مؤســــسات المجتمــ تتعــ
ــاً  ــة،   جــاءت)والمعلمــين مجان ــة الثاني ، وهــذا )٥٫٠٠ مــن ٣٫٩٢(بمتوســط حــسابي   فــي المرتب

يــشير إلــى شــعور إدارات المــدارس بأهميــة أن تتعــاون مؤســسات المجتمــع فــي تــدريب         
 .المعلمين والطالب، إال أن التطبيق جاء بمتوسط ضعيف

ــينهــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية    :الــسؤال الثالــث الدراســة نحــو أفــراد  ب
 ؟) الخبرة في مجال العملالمؤهل، الوظيفة،(  باختالفمجاالتها

 : متغير المؤهل باختالفالفروق : أوالً
 للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفـراد الدراسـة                

 One Way" (تحليــل التبــاين األحــادي "  الباحــث  اســتخدمخــتالف متغيــر المؤهــل،تبعــاً ال

ANOVA (         خـتالف متغيـر المؤهـل   تبعـاً ال  د الدراسـة    لتوضيح داللة الفـروق فـي إجابـات أفـرا، 
 .وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول

 "تحليل التباين األحادي " نتائج  ) ١٧(جدول رقم 

  متغير المؤهل تبعاً الختالف للفروق في إجابات أفراد الدراسة 
مجموع  مصدر التباين المحور

 مربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 حصائيةاإل

بين 
 ٠٫٥٠٠ ٢ ٠٫٩٩٩ المجموعات

داخل 
 ٠٫٣٦٣ ٩٩ ٣٥٫٩٥٢ المجموعات

مدى تطبيق الشراكة 
في مجال شؤون 

 الطالب
  ١٠١ ٣٦٫٩٥٢ المجموع

١٫٣٧٦ 
 
 

٠٫٢٥٧ 
 غير دالة

 

بين 
 ٠٫٥٠٣ ٢ ١٫٠٠٦ المجموعات

خل دا
 ٠٫٥٥٨ ٩٨ ٥٤٫٦٥٣ المجموعات

مدى تطبيق الشراكة 
في مجال النشاط 

 الطالبي
  ١٠٠ ٥٥٫٦٥٩ المجموع

٠٫٩٠٢ 
 
 

٠٫٤٠٩ 
 

 غير دالة
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مجموع  مصدر التباين المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 حصائيةاإل

بين 
 ٠٫٢٥٦ ٢ ٠٫٥١٢ المجموعات

داخل 
 ٠٫٤٧٧ ٩٨ ٤٦٫٧٥٨ المجموعات

مدى تطبيق الشراكة 
في مجال الشؤون 

 المدرسية
  ١٠٠ ٤٧٫٢٧٠ المجموع

٠٫٥٣٧ 
 
 

٠٫٥٨٦ 
 غير دالة

 

بين 
 ٠٫٧٩١ ٢ ١٫٥٨٢ لمجموعاتا

داخل 
 ٠٫٤٩٩ ٩٨ ٤٨٫٨٨٤ المجموعات

مدى تطبيق الشراكة 
في مجال الشؤون 

 المالية
  ١٠٠ ٥٠٫٤٦٦ المجموع

١٫٥٨٦ 
 
 

٠٫٢١٠ 
 غير دالة

 

بين 
 ٠٫٣٦٨ ٢ ٠٫٧٣٥ المجموعات

داخل 
 ٠٫٣٩٠ ١٠٥ ٤٠٫٩٨٤ المجموعات

مدى أهمية الشراكة 
في مجال شؤون 

 الطالب
  ١٠٧ ٤١٫٧١٩ المجموع

٠٫٩٤٢ 
 
 

٠٫٣٩٣ 
 غير دالة

 

بين 
 ٠٫٠٣٨ ٢ ٠٫٠٧٧ المجموعات

داخل 
 ٠٫٥٧٠ ١٠٤ ٥٩٫٢٩٢ المجموعات

مدى أهمية الشراكة 
في مجال النشاط 

 الطالبي
  ١٠٦ ٥٩٫٣٦٩ المجموع

٠٫٠٦٧ 
 
 

٠٫٩٣٥ 
 غير دالة

 

بين 
 ٠٫٠٧٨ ٢ ٠٫١٥٥ المجموعات

 داخل
 ٠٫٦٦٧ ١٠٤ ٦٩٫٣٥٨ المجموعات

مدى أهمية الشراكة 
في مجال الشؤون 

 المدرسية
  ١٠٦ ٦٩٫٥١٣ المجموع

٠٫١١٦ 
 
 

٠٫٨٩٠ 
 غير دالة

 

بين 
 ٠٫٣١٢ ٢ ٠٫٦٢٣ المجموعات

داخل 
 ١٫٠٧٠ ١٠٤ ١١١٫٢٩٧ المجموعات

مدى أهمية الشراكة 
في مجال الشؤون 

 المالية
  ١٠٦ ١١١٫٩٢٠ المجموع

٠٫٢٩١ 
 
 

٠٫٧٤٨ 
 غير دالة

 

بين 
 ٠٫٤٠٢ ٢ ٠٫٨٠٤ المجموعات

داخل 
 ٠٫٢٨٥ ١٠٧ ٣٠٫٤٦٣ المجموعات

المعوقات التي تواجه 
 الشراكة

  ١٠٩ ٣١٫٢٦٧ المجموع

١٫٤١٣ 
 
 

٠٫٢٤٨ 
 غير دالة

 



 

 
٢٩٤

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

عـدم وجـود فــروق ذات داللـة إحــصائية عنـد أفــراد     ) ١٧( الجـدول رقــم  تـضح مـن خــالل  ا

هـل، وهـذا مؤشـر سـلبي قـد           متغيـر المؤ   بـاختالف )  الدراسـة  مجـاالت جميع  (الدراسة حول   

وائح واألنظمــة التــي تحكــم عمــل إدارة المدرســة فيمــا يتعلــق بالمــشاركة يعــود إلــى أن اللــ

 . المجتمعية واحدة، وأن هناك عوائق بدرجة عالية تحد من المشاركة المجتمعية 

 : متغير الوظيفةباختالفالفروق : ثانياً
 :)ثانوي، متوسط (الفروق بالنسبة لمتغير المرحلة الدراسية -١

 أفراد الدراسـة  استجاباتفروقاً ذات داللة إحصائية في للتعرف على ما إذا كان هناك     

) T( الدراسة تبعاً لمتغير المرحلـة الدراسـية، قـام الباحـث باسـتخدام اختبـار                 مجاالتنحو  

 :للعينات المستقلة، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

الدراسة أفراد   للعينات المستقلة  للفروق بين متوسط آراء T اختبار  ) ١٨(جدول رقم 

 تبعاً لمتغير المرحلة الدراسية
المرحلة  محاور الدراسة

االنحراف  المتوسط العدد الدراسية
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

مدير 
مدرسة  
 ثانوي

مدى تطبيق  ٠٬٦٤٨٩٤ ٣٬٠٩٨٠ ٣٧
 في الشراكة

مدير  شؤون الطالب
مدرسة 
 طةمتوس

٥٨٩٠٣٠، ٣٬٠٨٤٦ ٦٧ 

٣٬٤٨٥ 
 ٠٬٩١٥ ١٠٢ 

 غير دالة

مدير 
مدرسة  
 ثانوي

مدى تطبيق  ٠٬٧٠٢٩٦ ٢٬٦٠٠٥ ٣٧
 في الشراكة

النشاط 
 الطالبي

مدير 
مدرسة 
 متوسطة

٧٧٥٠١٠، ٢٬٤٥٢٤ ٦٦ 

١٬٠٦٨ 
 ٠٬٣٣٩ ١٠١ 

 غير دالة

مدير 
مدرسة  
 ثانوي

 مدى تطبيق  ٠٬٦٤٧٥٨ ٢٬٢٥٢٥ ٣٦
 في الشراكة

الشؤون 
 المدرسية

مدير 
مدرسة 
 متوسطة

٧٠٨٦٢٠، ٢٬٣٠٦٥ ٦٦ 

٠٬٣٩٨ 
 ٠٬٧٠٥ ١٠٠ 

 غير دالة

مدى تطبيق 
في الشراكة

 الشؤون المالية

مدير 
مدرسة  
 ثانوي

١٬٨٠١ ٠٬٧١٥٦٧ ١٬٩٦٤٨ ٣٦ 
 ٠٬٨٢٢ ١٠٠ 

 غير دالة



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٩٥

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

المرحلة  محاور الدراسة
االنحراف  المتوسط العدد الدراسية

 المعياري
قيمة 

 )ت(
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

مدير 
مدرسة 
 متوسطة

٧٠٧٨١٠، ١٬٩٣١٦ ٦٦ 

مدير 
مدرسة  
 ثانوي

مدى أهمية  ٠٬٦٤٧٣٧ ٤٬١٩٨٧ ٣٩
 في الشراكة

مدير  شؤون الطالب
مدرسة 
 متوسطة

٦٠٦٤٠٠، ٤٬٠٩٩٦ ٧١ 

٠٬٩٥٤ 
 ٠٬٤٢٥ ١٠٨ 

 غير دالة

مدير 
مدرسة  
 ثانوي

مدى أهمية  ٧٢٧٤٦, ٣٬٩٣١٦ ٣٩
 في الشراكة

النشاط 
 الطالبي

مدير 
مدرسة 
 متوسطة

٧٤٤٢٣٠، ٣٬٧٠٩٨ ٧٠ 

٠٬٣٨٩ 
 ٠٬١٣٦ ١٠٧ 

 غير دالة

مدير 
ة  مدرس
 ثانوي

مدى أهمية  ٠٬٨٠٤٠٤ ٣٬٥٢٩٦ ٣٨
في الشراكة 

الشؤون 
 المدرسية

مدير 
مدرسة 
 متوسطة

٨١٣٩٤٠، ٣٬٤٩٥٤ ٧٠ 

١٬٥٨٨ 
 ٠٬٨٣٥ ١٠٦ 

 غير دالة

مدير 
مدرسة  
 ثانوي

مدى أهمية  ١٬٠٣٩٥٩ ٣٬٤٥٨٨ ٣٨
في الشراكة 

مدير  الشؤون المالية
مدرسة 
 متوسطة

١٬٠٢٩٨٤ ٣٬٤٤٢١ ٧٠ 

٣٬١٦٧ 
 ٠٬٩٣٦ ١٠٦ 

 غير دالة

مدير 
مدرسة  
 ثانوي

المعوقات التي  ٠٬٦٢٠٣٤ ٣٬١٠٨٨ ٤٠
تواجه 

لشراكة ا
 لمجتمعيةا

مدير 
مدرسة 
 متوسطة

٤٧٧١٨٠، ٣٬٢٦٢٢ ٧٢ 

٠٬١٤٧ ١١٠ ٢٬٨٣٩ 
 غير دالة

ــين ــة إحــصائية فــي آراء     )١٨(رقــم مــن الجــدول   يتب  أفــراد عــدم وجــود فــروق ذات دالل

تـي يعمـل بهـا      ال  الدراسـة بـاختالف متغيـر المرحلـة الدراسـية          مجـاالت الدراسة نحو جميع    

، وهــذا يــدل علــى تجــانس أفــراد الدراســة حــول تطبــيقهم للمــشاركة بــين    أفــراد الدراســة

المدرسة وبين المجتمع المحلي ، وأن اللوائح واألنظمـة التـي تحكـم عمـل إدارة المدرسـة                   



 

 
٢٩٦

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

فيمـا يتعلــق بالمـشاركة المجتمعيــة واحــدة ، وأن البيئـة التــي تعمــل فيهـا المــدارس تقريبــاً     

 . متشابهة

 :)حكومي، أهلي(نوع المدرسة لفروق بالنسبة لمتغير ا -٢

 أفراد الدراسـة  استجاباتللتعرف على ما إذا كان هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في     

ــر   مجــاالتنحــو  ــوع المدرســة  الدراســة تبعــاً لمتغي ) T(، قــام الباحــث باســتخدام اختبــار    ن

 :ليللعينات المستقلة، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التا

   للعينات المستقلةTاختبار )  ١٩(جدول رقم 

 نوع المدرسة الدراسة تبعاً لمتغير أفراد للفروق بين متوسطي آراء 
نوع  محاور الدراسة

االنحراف المتوسط العدد المدرسة
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

مدير 
مدرسة  
 حكومي

مدى تطبيق  ٠٬٥٧٣ ٢٬٩٥٤٨ ٧١
 في شؤون الشراكة

مدير  الطالب
مدرسة 
 أهلي

٠٬٥٨٧ ٣٬٣٧٨٨ ٣٣ 

٠٬١٠٧ 
 ١٠٢ 

٠٬٠٠١@@ 
 دالة
 

مدير 
مدرسة  
 حكومي

مدى تطبيق  ٠٬٧٧١ ٢٬٤٥١٤ ٧٠
 في الشراكة

مدير  النشاط الطالبي
مدرسة 
 أهلي

٠٬٧٠١ ٢٬٦٢٠٤ ٣٣ 

٠٬٩٦١ 
 ١٠١ 

٠٬٢٨٨ 
 غير دالة

 

 مدير
مدرسة  
 حكومي

٠٬٧٤٤ ٢٬٢٦٩١ ٧٠ 
 مدى تطبيق ا
 في الشراكة

مدير  الشؤون المدرسية
مدرسة 
 أهلي

٠٬٥٤٣ ٢٬٣٢٧٦ ٣٢ 

٠٬٣٧٩ 
 ١٠٠ 

٠٬٦٩١ 
 غير دالة

 

مدير 
مدرسة  
 حكومي

مدى تطبيق  ٠٬٧٥١ ٢٬٠٢٧٦ ٧٠
 في الشراكة

مدير  الشؤون المالية
مدرسة 
 أهلي

٠٬٥٦٨ ١٬٧٥٨٩ ٣٢ 

٠٬٢٢٦ 
 ٠٬٠٧٥ ١٠٠ 

 غير دالة



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٩٧

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

نوع  محاور الدراسة
االنحراف المتوسط العدد المدرسة

 المعياري
قيمة 

 )ت(
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

مدير 
مدرسة  
 حكومي

مدى أهمية  ٠٬٦٣٤ ٤٬٠٩٣٨ ٧٢
 في شؤون الشراكة
مدير  لطالبا

مدرسة 
 أهلي

٠٬٥٩٣ ٤٬٢١٢٤ ٣٨ 

٠٬٨٠١ 
 ٠٬٣٤٢ ١٠٨ 

 غير دالة

مدير 
مدرسة  
 حكومي

 مدى أهمية ا ٠٬٧٨٢ ٣٬٨٠٩٥ ٧١
 في الشراكة

مدير  النشاط الطالبي
مدرسة 
 أهلي

٠٬٦٧١ ٣٬٧٥١٢ ٣٨ 

١٬٥٠٣ 
 ٠٬٦٩٨ ١٠٧ 

 غير دالة

مدير 
مدرسة  
 حكومي

مدى أهمية  ٠٬٨٥٢ ٣٬٥٩٥٨ ٧١
 في ةالشراك

مدير  الشؤون المدرسية
مدرسة 
 أهلي

٠٬٦٩٣ ٣٬٣٣٧٨ ٣٧ 

٠٬٢٠٩ 
 ٠٬١١٥ ١٠٦ 

 غير دالة

مدير 
مدرسة  
 حكومي

مدى أهمية  ١٬٠٠٢ ٣٬٦٦٥٣ ٧١
في الشراكة

مدير  الشؤون المالية
مدرسة 
 أهلي

٠٬٩٥٨ ٣٬٠٣١١ ٣٧ 

٠٬٠٨٠ 
 ٠٬٠٠٢ ١٠٦@@ 

 دالة

مدير 
مدرسة  
 حكومي

ات التي المعوق ٠٬٤٧٠ ٣٬٣٠٧١ ٧٤
 تواجه
مدير  المجتمعيةالشراكة

مدرسة 
 أهلي

٠٬٦٠٤ ٣٬٠١٣٢ ٣٨ 

٠٬٠٠٥ ١١٠ ١٬٤٦١@@ 
 دالة

 . فأقل٠٬٠١فروق دالة عند مستوى @@ 

 :التالي) ١٩(رقم من الجدول تبين

لمــدارس  فأقــل بــين مــديري ا٠٫٠١وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى داللــة 

) كة فــي شــؤون الطــالب امــدى تطبيــق الــشر ( مــديري المــدارس األهليــة نحــو  والحكوميــة، 

، قــد يعــود الــسبب إلــى أن أوليــاء األمــور الــذين يــسجلون       لــصالح مــديري المــدارس األهليــة   



 

 
٢٩٨

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

ابنــاءهم فــي مــدارس أهليــة أكثــر حرصــاً علــى متابعــة ابنــائهم، وربمــا تحتــاج هــذه النتيجــة   

 .حث في تفسيرات علمية مقبولةمزيداً من الدراسة للب

مــديري و عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين مــديري المــدارس الحكوميــة،        

 ).كة في النشاط الطالبيامدى تطبيق الشر(المدارس األهلية نحو 

 مــديري وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين مــديري المــدارس الحكوميــة،        

 ).كة في الشؤون المدرسيةاشرمدى تطبيق ال(المدارس األهلية نحو 

مــديري و عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين مــديري المــدارس الحكوميــة،        

 ).كة في الشؤون الماليةامدى تطبيق الشر(المدارس األهلية نحو 

مـــديري وعــدم وجــود فــروق ذات داللـــة إحــصائية بــين مـــديري المــدارس الحكوميــة،        

 ).كة في شؤون الطالبامدى أهمية الشر(المدارس األهلية نحو 

ــة،        ــين مــديري المــدارس الحكومي ــة إحــصائية ب  مــديري و عــدم وجــود فــروق ذات دالل

 ).كة في النشاط الطالبيامدى أهمية الشر(المدارس األهلية نحو 

ــة،        ــين مــديري المــدارس الحكومي ــة إحــصائية ب  مــديري و عــدم وجــود فــروق ذات دالل

 ).ة في الشؤون المدرسيةكامدى أهمية الشر(المدارس الحكومية نحو 

ــة     ــد مـــستوى داللـ ــصائية عنـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــديري   ٠٫٠١ وجـ ــين مـــن مـ  فأقـــل بـ

كة فـي الـشؤون     امـدى أهميـة الـشر     ( مـديري المـدارس األهليـة نحـو          والمدارس الحكومية،   

، قد يعود السبب إلى أن مالكي المدارس األهلية         لصالح مديري المدارس الحكومية   ) المالية

ــوفرون ح ــرى مــديرو المــدارس         ي ــذا ي ــيم، ل اجــات المدرســة بطريقــة أســرع مــن إدارة التعل

 .الحكومية أهمية أكبر لمشاركة المجتمع المحلي فيما يتعلق بالشؤون المالية

 فأقـل بـين مـديري المـدارس         ٠٫٠١ وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة               

) كة المجتمعيـة  االتـي تواجـه الـشر     المعوقـات   (مـديري المـدارس األهليـة نحـو         والحكومية،  

، وربمـــا يعـــود ذلـــك إلـــى حـــرص أوليـــاء أمـــور الطـــالب فـــي لـــصالح مـــديري المـــدارس األهليـــة

 .  المدارس األهلية على تفعيل الشراكة مع المدرسة 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٩٩

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 : متغير الخبرة في مجال العملباختالفالفروق : ثالثاً
 في إجابات أفـراد الدراسـة        للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية         

" تحليـل التبـاين األحـادي       "  الباحث   ، استخدم لم متغير الخبرة في مجال الع      الختالف طبقاً

)One Way ANOVA(،    اخـتالف  لتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد  الدراسـة طبقـاً إلـى 

 : وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي،متغير الخبرة في مجال العمل

 "تحليل التباين األحادي " نتائج  ) ٢٠(ول رقم جد

  متغير الخبرة في مجال العملالختالف للفروق في إجابات أفراد  الدراسة طبقاً 
مجموع  مصدر التباين المحور

 مربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 ١٫٠٣٤ ٢ ٢ تبين المجموعا
داخل 

 ٠٫٣٥٦ ١٠١ ٣٦ المجموعات
مدى تطبيق 

الشراكة في مجال 
 شؤون الطالب

  ١٠٣ ٣٨ المجموع

٢٫٩٠٠ 
 
 

٠٫٠٦٠ 
 غير دالة

 

 ٠٫٨٩٤ ٢ ٢ بين المجموعات
داخل 

 ٠٫٥٥٦ ١٠٠ ٥٦ المجموعات
مدى تطبيق 

الشراكة في مجال 
 النشاط الطالبي

  ١٠٢ ٥٧ المجموع

١٫٦٠٩ 
 
 

٠٫٢٠٥ 
 غير دالة

 

 ٠٫٢٣٨ ٢ ٠ بين المجموعات
داخل 

 ٠٫٤٧٤ ٩٩ ٤٧ المجموعات
مدى تطبيق 

 الشراكة في مجال
 الشؤون المدرسية

  ١٠١ ٤٧ المجموع

٠٫٥٠٢ 
 
 

٠٫٦٠٧ 
 غير دالة

 

 ٠٫٤٩٦ ٢ ١ بين المجموعات
داخل 

 ٠٫٥٠٠ ٩٩ ٥٠ المجموعات
مدى تطبيق 

الشراكة في مجال 
 الشؤون المالية

  ١٠١ ٥١ المجموع

٠٫٩٩٢ 
 
 

٠٫٣٧٤ 
 غير دالة

 

 ٠٫١٩٦ ٢ ٠ بين المجموعات
داخل 

 ٠٫٣٨٨ ١٠٧ ٤٢ المجموعات
مدى أهمية 

الشراكة في مجال 
 شؤون الطالب

  ١٠٩ ٤٢ المجموع

٠٫٥٠٦ 
 
 

٠٫٦٠٤ 
 غير دالة

 

 ٠٫٠٨٠ ٢ ٠ بين المجموعات
داخل 

 ٠٫٥٦٠ ١٠٦ ٥٩ المجموعات
مدى أهمية 

الشراكة في مجال 
 النشاط الطالبي

  ١٠٨ ٦٠ المجموع

٠٫١٤٣ 
 
 

٠٫٨٦٧ 
 غير دالة

 



 

 
٣٠٠

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

مجموع  مصدر التباين المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 ٠٫٤٦٩ ٢ ١ بين المجموعات
داخل 

 ٠٫٦٥٥ ١٠٥ ٦٩ المجموعات
مدى أهمية 

الشراكة في مجال 
 الشؤون المدرسية

  ١٠٧ ٧٠ المجموع

٠٫٧١٧ 
 
 

٠٫٤٩١ 
 غير دالة

 

 ٢٫٤١٣ ٢ ٥ بين المجموعات
داخل 

 ١٫٠٣٢ ١٠٥ ١٠٨ المجموعات
مدى أهمية 

الشراكة في مجال 
 الشؤون المالية

  ١٠٧ ١١٣ المجموع

٢٫٣٣٩ 
 
 

٠٫١٠١ 
 ةغير دال
 

 ٠٫٢٤٢ ٢ ٠ بين المجموعات
داخل 

المعوقات التي  ٠٫٢٨٧ ١٠٩ ٣١ المجموعات
 تواجه الشراكة

  ١١١ ٣٢ المجموع

٠٫٨٤٢ 
 
 

٠٫٤٣٤ 
 غير دالة

 

د  أفــرابــين عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية )٢٠(الجــدول رقــم تــضح مــن خــالل ا

 . متغير الخبرة في مجال العملباختالف) جميع مجاالت الدراسة(الدراسة حول 

ما المعوقات التـي تواجـه إدارة المدرسـة فـي تفعيـل الـشراكة مـع                 : السؤال الرابع 
 المجتمع المحلي؟

ــسب الم       ــرارات والنــ ــث بحــــساب التكــ ــام الباحــ ــى المعوقــــات قــ ــرف علــ يــــة ئوللتعــ

عبــارات محــور المعوقــات، وجــاءت النتــائج كمــا      والمتوســطات واالنحرافــات المعياريــة ل  

 :يوضحها الجداول التالية



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٠١

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور المعوقات مرتبة تنازلياً  )١٧(جدول رقم 

 حسب المتوسطات الحسابية
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 درجة الصعوبة
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الر

 

 ٨ ٧٢ ٢٧ ٩ ٣ ك
 

انشغال أعضاء 
المجتمع المحلي 
 ٦٣٫٧ ٢٣٫٩ ٨٫٠ ٢٫٧ % بمصالحهم

٣٫٥٣ 
 

٠٫٧٧١ 
 

١ 

 ٥ ٥١ ٤٧ ١١ ٣ ك
 

عدم وضوح أهداف 
 ٤٥٫١ ٤١٫٦ ٩٫٧ ٢٫٧ %  المجتمعيةالشراكة

٣٫٣٠ 
 

٠٫٧٥٧ 
 

٢ 

 ٢ ٤٨ ٤٩ ١١ ٤ ك
 

ال يوجد تشجيع على 
 ٤٢٫٥ ٤٣٫٤ ٩٫٧ ٣٫٥ % العمل التطوعي

٣٫٢٦ 
 

٠٫٧٨٠ 
 

٣ 

 ١ ٣٤ ٢٣ ٧ ٥ ك
 

وجود أنظمة ولوائح 
تحد من مشاركة 
 ٣٠٫١ ٢٠٫٤ ٦٫٢ ٤٫٤ % المجتمع المحلي

٣٫٢٥ 
 

٠٫٩١٤ 
 

٤ 

 ٤٧ ٤٧ ١٣ ٤ ك
٤ 

 

عدم وضوح طرق 
 الشراكة بين
وبين المجتمع المحلي 

 لمدرسةا
% ٤١٫٦ ٤١٫٦ ١١٫٥ ٣٫٥ 

٣٫٢٣ 
 

٠٫٧٩٧ 
 

٥ 

 ٧ ٤٧ ٤٨ ١١ ٥ ك
 

ال يوجد متابعة من 
اإلدارة العليا لتفعيل 

 ٤١٫٦ ٤٢٫٥ ٩٫٧ ٤٫٤ %  المجتمعيةالشراكة
٣٫٢٣ 
 

٠٫٨٠٩ 
 

٦ 

 ٣ ٣٧ ٥٩ ١١ ٤ ك
 

عدم وضوح دور 
المدرسة لتحقيق 

 ٣٢٫٧ ٥٢٫٢ ٩٫٧ ٣٫٥ %  المجتمعيةالشراكة
٣٫١٦ 
 

٠٫٧٤٥ 
 

٧ 

 ١٩ ٤٩ ٣٥ ٩ ك
٦ 

عدم قناعة المديرين 
 الشراكةية بأهم

 ١٦٫٨ ٤٣٫٤ ٣١٫٠ ٨٫٠ % المجتمعية
٨ ٠٫٨٤٧ ٢٫٧٠ 

  ٠٫٨٠٣ ٣٫٢١ المتوسط العام

 ).٤٫٠٠(درجة المتوسط الحسابي من @ 

 :التالي) ١٧(رقم  الجدول اتضح من



 

 
٣٠٢

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

، حيـث بلـغ المتوسـط العـام     عاليـة أن أفراد الدراسة يرون أن المعوقات مؤثرة بدرجة  

، وهو المتوسـط الـذي يقـع فـي الفئـة الثالثـة مـن فئـات المقيـاس          )٤٫٠٠ من ٣٫٢١(لموافقتهم  

ممـا يعنـي عـدم وجـود     ) ٠٫٨٠٣(، وأن االنحراف المعياري بسيط  )،)٣٫٢٥-٢٫٥١(الرباعي من   

 .فروقات جوهرية بين االستجابات على عبارات المحور

ــارات المعوقــات حيــث تراوحــت متوســطات موافقــة     اًأن هنــاك تباينــ  أفــراد  حــول عب

، وهـي  )٣٫٥٣ إلـى  ٢٫٧٧( المجتمعيـة مـا بـين    الشراكةالدراسة على عبارات محور معوقات  

 .متوسطات تقع في الفئات الثالثة والرابعة

، فــي   جــداً  المجتمعيــة عاليــة  الــشراكة  أن أفــراد الدراســة يــرون أن درجــة معوقــات      

 )٣،٤،٦،٧( في العبارات رقم عالية، و)٥،٢،١، ٨(العبارات رقم  

فـي   جـاءت    )انـشغال أعـضاء المجتمـع المحلـي بمـصالحهم         (وهي  ) ٨(العبارة رقم    أن

، وهــذا يــشير إلــى أن إدارات المــدارس )٤٫٠٠ مــن ٣٫٥٣(بمتوســط حــسابي ) األولــى(المرتبــة 

تعــد انــشغال أعــضاء المجتمــع المحلــي بمــصالحهم أكبــر المعوقــات لخلــق شــراكة مــع      

 .المدارس

ــارة رقــم  أن ــشراكةأهــداف عــدم وضــوح  (وهــي ) ٥( العب ، فــي المرتبــة  ) المجتمعيــةال

، وهــذا يـشير إلــى أنـه لــم تتـضح أهــداف    )٤٫٠٠ مـن  ٣٫٣٠(بمتوسـط حــسابي  جــاءت ) الثانيـة (

 .الشراكة إلدارات المدارس

) لثـة الثا(، في المرتبـة     ) ال يوجد تشجيع على العمل التطوعي       (وهي  ) ٢( العبارة رقم    أن

ا يـشير إلـى عـدم وجـود تـشجيع مـن إدارة       ، وهـذ )٤٫٠٠ من ٣٫٢٦(بمتوسط حسابي  جاءت  

 .التربية والتعليم إلدارات المدارس على العمل التطوعي

، )وجود أنظمـة ولـوائح تحـد مـن مـشاركة المجتمـع المحلـي                  (وهي  ) ١( العبارة رقم    أن

، وهــذا يــشير إلــى أهميــة  )٤٫٠٠ مــن ٣٫٢٥(بمتوســط حــسابي جــاءت ) لرابعــةا(فــي المرتبــة 

 .وائح  التي تحد من المشاركة المجتمعيةمراجعة األنظمة والل



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٠٣

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 نتائج الدراسة وتوصياتها
 : أوالً نتائج الدراسة

 :من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ما يلي
أن دور إدارة المدرسـة فـي تفعيـل العالقـة مـع المجتمـع               كشفت نتائج الدراسـة      -١

 أمـا  ،درجـة الـضعيفة  جـداً لل  وقريبـة ) ٢٫٦٦(المحلي جاء بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي    

 ).٣٫٧٧(أهمية الدور فجاء بدرجة عالية بمتوسط حسابي 

ــائج الدراســة   -٢ أن أعلــى المجــاالت تطبيقــاً وأهميــة هــو مجــال شــؤون     كــشفت نت

أن أقــل ، و وجــاءت األهميــة بدرجــة عاليــة  ، فقــد جــاء التطبيــق  بدرجــة متوســطة  ،الطــالب

، د جــاء التطبيــق بدرجــة ضــعيفة فقــ،المجــاالت تطبيقــاً وأهميــة هــو مجــال الــشؤون الماليــة 

 .واألهمية بدرجة عالية

مجـال شـؤون    (كشفت نتائج الدراسـة أن مجـاالً واحـد يطبـق بدرجـة متوسـطة                 -٣

مجـال النـشاط الطالبـي، مجـال الـشؤون المدرسـية، مجـال              (بينمـا بقيـة المجـاالت       ) الطالب

 .تطبق بدرجة ضعيفة، وأن جميع المجاالت لها أهمية عالية) الشؤون المالية

 أن عدد العبارات التي حصلت على تطبيق بدرجة عال جداً عبارة واحـدة، وعـدد           -٤

العبـــارات التـــي تطبـــق بدرجـــة عاليـــة ثـــالث عبـــارات، وعـــدد العبـــارات التـــي تطبـــق بدرجـــة  

ــارة،           ــا عــشر عب ــارات التــي تطبــق بدرجــة ضــعيفة اثن ــارات، وعــدد العب متوســطة تــسع عب

، وعدد العبارات التي حصلت على أهمية عالية والعبارات التي ال تطبق عددها تسع عبارات    

جــداً ســت عبــارات، وعــدد العبــارات التــي حــصلت علــى أهميــة عاليــة تــسعة عــشر عبــارة،    

 .وعدد العبارات التي حصلت على أهمية متوسطة تسع عبارات

وهـي للعبـارة    ) ٤٫٨٤(ولألهميـة بلـغ     ) ٤٫٥١(أن أعلى متوسط حسابي للتطبيق بلغ        -٥

فــي مجــال شــؤون  ) رات ألوليــاء األمــور لتوضــيح مــستوى ابنــائهم  ترســل المدرســة إشــعا (

 .الطالب



 

 
٣٠٤

المجتمع وبين  المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة إدارةدور 
 "دراسة ميدانية" المحلي

 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

وهــي للعبــارة  ) ٢٫٧٧(ولألهميــة بلــغ  ) ١٫٤٢(أقــل متوســط حــسابي للتطبيــق بلــغ      -٦

ــدريس الطـــالب    ( ــى تـ ــدين علـ ــين المتقاعـ ــة المعلمـ ــال الـــشؤون  ) تـــشجع المدرسـ ــي مجـ فـ

 .المدرسية

ة مـع المجتمـع المحلـي       أن المعوقات التي تواجه إدارة المدرسة لتفعيل الشراك        -٧

 .جاءت بدرجة عالية

بينت نتائج الدراسة أن مديري المدارس يرون انشغال أعـضاء المجتمـع المحلـي          -٨

 .أكبر معوق للشراكة بين المدارس وبين المجتمع المحلي

بينت نتائج الدراسة أن مديري المدارس يرون عدم وضـوح أهـداف الـشراكة مـع        -٩

 .المجتمع المحلي

لدراســة أن مــديري المــدارس يــرون أنــه ال يوجــد تــشجيع علــى العمــل  بينــت نتــائج ا-١٠

 .التطوعي

 وجــود أنظمــة ولــوائح تحــد مــن     بينــت نتــائج الدراســة أن مــديري المــدارس يــرون      -١١

   .مشاركة المجتمع المحلي

عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي آراء عينـة الدراسـة              بينت نتائج الدراسة    -١٢

اســة بــاختالف متغيــر نــوع المدرســة التــي يعمــل بهــا أفــراد عينــة    الدرمجــاالتنحــو جميــع 

 .الدراسة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء عينـة الدراسـة        بينت نتائج الدراسة     -١٣

 .المؤهل الدراسة باختالف متغير مجاالتنحو جميع 

جميـــع مجـــاالت لعـــدم وجـــود فــروق ذات داللـــة إحــصائية    بينــت نتـــائج الدراســة    -١٤

 . متغير الخبرة في مجال العمل باختالفلدراسةا

ــائج الدراســة   -١٥ ــة      بينــت نت  ٠٫٠١وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى دالل

مـــدى تطبيـــق ( مـــديري المـــدارس األهليـــة نحـــو وفأقـــل بـــين مـــديري المـــدارس الحكوميـــة، 

 .لصالح مديري المدارس األهلية) كة في شؤون الطالباالشر
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ــائج  -١٦ ــة     الدراســة   بينــت نت ــة إحــصائية عنــد مــستوى دالل  ٠٫٠١وجــود فــروق ذات دالل

مـــدى أهميـــة ( مـــديري المـــدارس األهليـــة نحـــو  وفأقـــل بـــين مـــديري المـــدارس الحكوميـــة،  

 .لصالح مديري المدارس الحكومية) كة في الشؤون الماليةاالشر

 ٠٫٠١وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى داللــة      بينــت نتــائج الدراســة   -١٧

المعوقــات التــي ( مــديري المــدارس األهليــة نحــو  وفأقــل بــين مــديري المــدارس الحكوميــة،   

 .لصالح مديري المدارس األهلية) كة المجتمعيةاتواجه الشر

 : ثانياً توصيات الدراسة
يجــاد أنظمــة تــساعد المــدارس علــى  فــتح أبوابهــا فــي  إعلــى وزارة التربيــة والتعلــيم -١

 :وذلك من خالل ، المساء للمجتمع المحلي

الدعم المستمر بأشكاله المختلفة، والتخطيط للبرامج والمشروعات التي يمكـن          -  

 .أن تكون مجاال للشراكة بين المدرسة وبين مؤسسات المجتمع المدني

 . إيجاد حوافز لمديري المدارس التي تفعل تلك الشراكة مع المجتمع المحلي- 

ــدربين   -  ــراد المــ ــبعض األفــ ــتعانة بــ ــة    االســ للعمــــل كمنــــسقين لألنــــشطة المختلفــ

 للشراكة 

 .بين المدرسة وبين المجتمع المحلي

 .تذليل الصعاب والمشكالت المختلفة التي تواجه تفعيل تلك الشراكة- 

علـــى وزارة التربيـــة والتعلـــيم تـــشجيع المـــدارس علـــى االســـتفادة مـــن المعلمـــين    -٢

 :، وذلك من خاللالمتقاعدين

 .لمتعاونينمتقاعدين ا للمعلمين ال حوافزإيجاد-

ــا يملكونـــه مـــن خبـــرة  - دعـــوتهم -  للمـــشاركة مـــع المـــدارس الموجـــودة فـــي  -بمـ

 .مناطقهم الجغرافية

ــين المتقاعـــدين       - ــشاركة المعلمـ ــه مـ ــي تواجـ ــديات التـ ــشكالت والتحـ ــشة المـ مناقـ

 .للمدرسة
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على وزارة التربية والتعليم تخصيص مكتبات بعـض المـدارس وفتحهـا للمجتمـع              -٣

 :، وهذا يتطلبزويدها بالمعارف الجديدةالمحلي وت

 .االهتمام بإخصائي مصادر التعلم بالمدارس-

  تسهيل التحاق إخصائي مصادر التعلم بالدورات التدريبية التي تؤهله لقيادة -

 . المكتبة وقيامها بدور فعال في تلك الشراكة

 زيادةتزويد المكتبات بأحدث الكتب والمراجع؛ بما يتيح للمجتمع المحلي -

 .اهتمامه بالمدارس، وبالتالي التشجيع على الشراكة المجتمعية

على وزارة التربية والتعلـيم وضـع آليـة لتوعيـة إدارات المـدارس بأهـداف الـشراكة               -٤

 :، وهذا يتطلبمع المجتمع المحلي

تزويــد مؤســسات المجتمــع المحلــي بالمعلومــات التفــصيلية عــن أهــداف الــشراكة   - 

 .ركة المجتمعية الفعالة مع المدرسةوتشجيعهم على المشا

  نشر ثقافة التطوع، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الشراكة من خالل لفت -  

   نظر مديري المدارس ألهمية تفعيل ذلك بحيث يعملون على االهتمام 

 . بنشر ذلك في مدارسهم

 توجيه رسائل شكر باسم الطالب لرجال األعمال ومؤسسات المجتمع التي-

 . تقدم تبرعات ومعونات مادية أو معنوية للمدرسة 

على وزارة التربية والتعليم مراجعة األنظمة واللوائح التـي تحـد مـن الـشراكة بـين                 -٥

 : إدارة المدرسة والمجتمع المحلي، وهذا  يتطلب

 مراجعــة األنظمــة المتعلقــة بــدور المجتمــع المحلــي مثــل نظــام مجلــس المدرســة      -

 .ء المجلس مزيد من الصالحياتلتوسيع الشراكة واعطا

 مراجعـــة األنظمـــة المتعلقـــة باألنـــشطة والتـــي تحـــد مـــن قـــدرة إدارة المدرســـة مـــن -

 .تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي
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 إعطــاء مجلــس المدرســة دور أكبــر فيمــا يتعلــق باختيــار العــاملين فــي المدرســة أو   -

 .االستغناء عنهم

وتفعيـل الـشراكة بـين المدرسـة وبـين          تنظيم حمـالت التوعيـة الهادفـة لتـشجيع          -٦

 :المجتمع المحلي بكافة أطيافه ، وهذا يتطلب

 عقــد نــدوات فــي المدرســة تجمــع مختلــف الــشركاء فــي المجتمــع المحلــي لالتفــاق  -

 .على كيفية تفعيل هذه الشراكة

اإلشــادة بنمــاذج الــشراكة القائمــة مــع الجهــات المختلفــة فــي المجتمــع مــن خــالل    -

 . والالفتات الموجودة بالمدرسةالنشرات الدورية

 إرســــال دعــــوات لمختلــــف الــــشركاء فــــي المجتمــــع المحلــــي لتــــشجيعهم علــــى  -

 .المشاركة في تطوير المدرسة من خالل آرائهم ومقترحاتهم البناءة

 

@     @     @ 
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 :لمراجعا
 :أوالً المراجع العربية

مجلــة علــوم التربيــة، عــدد  . وير البيــداغوجيالــشراكة التربويــة قــاطرة التنميــة والتطــ . أوزي، أحمــد .١

 .)م٢٠٠٧(،  ٦٧١-٦٥٧ص،١١

 المــشاركة المجتمعيــة المطلوبــة لتفعيــل اإلدارة الذاتيــة فــي مــدارس ،الــدخيل، عبــداهللا بــن محمــد .٢

 .)م٢٠٠٩( ، مركز بحوث كلية التربية،التعليم االبتدائي بالمملكة العربية السعودية

ــد، المـــشاركة ال   .٣ ــة حمـ ــي، فاطمـ ــية    الردينـ ــي حـــل مـــشكالت اإلدارة المدرسـ ــا فـ ــة ودورهـ مجتمعيـ

ــة كليــة التربيــة بأســوان، عــدد    ".دراســة ميدانيــة "العــصرية فــي المملكــة العربيــة الــسعودية،     مجل

 ).م٢٠٠٦ (١٣٦ - ٨٠،ص٢٠

 المـؤتمر العلمـي     ،دور المشاركة المجتمعية في تمويل التعليم قبـل الجـامعي         .  ماهر أحمد  ،حسن .٤

 ).م٢٠٠٦ مارس ٦-٥ (٤٨١-٤٤٢،صصر، مة في المجتمعات الجديدة التعليم والتنمي،لواأل

 تفعيــل دور المــشاركة المجتمعيــة فــي حــل بعــض المــشكالت المدرســية ، رشــاد محمــد،حــسن .٥

 .م٢٠١١. ٢٢٨-١١٣،ص٦٨ دد ع، مجلة مستقبل التربية العربية،بمحافظة حلوان دراسة ميدانية

معية وإصالح التعلـيم قـراءة فـي األدوار          الشراكة المجت  ،محمد حسن  وجمعة، جوهر، علي صالح،   .٦

 .م٢٠١٠، المكتبة العصرية،التربوية لمؤسسات المجتمع المدني

 .م٢٠٠١رباب، سماعيل محمد، اإلدارة المدرسية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، .٧

 .م٢٠٠٨مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع،. المدرسة والمجتمع . سالم، رائدة خليل .٨

رسـالة  ،   واقع التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي بمدينـة الريـاض          ، فهد بن سلطان   السلطان، .٩

 .م٢٠٠٨، ١٢٢-٨٣،صالتربية وعلم النفس

ورقـة قـدمت إلـى    . المـشاركة المجتمعيـة فـي التعلـيم الطمـوح والتحـديات         . الشخيبي، علـي الـسيد     .١٠

ع مركز الدراسات المعرفية المؤتمر العلمي السنوي لكلية التربية جامعة المنصورة باالشتراك م   

 .م٢٠٠٤أكتوبر ٣-٢. بالقاهرة ، آفاق االصالح التربوي في مصر



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٠٩

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

الصريصري، دخيل اهللا حمد، العارف يوسف حسن، اإلدارة المدرسية طروحات فكرية، وخبـرات         .١١

 م ٢٠٠٣.دار الحزم. عملية، وتجارب ميدانية

رام اهللا والبيرة واقع مـشاركة   تقديرات مديري مدارس محافظة  ،حمدأعابدين، محمد، ويوسف،     .١٢

 مجلــة جامعــة  ،مؤســسات المجتمــع المحلــي والمــشاركة المأمولــة فيهــا فــي اإلدارة المدرســية       

 م٢٠١١ ،١٠٠٤-٩٦٥، ص)٤ (ددع) ٢٥( مجلد) اإلنسانيةالعلوم ( النجاح لألبحاث

فـي   دور مدير المدرسة في تفعيل الشراكة بين المدرسة والمجتمـع المحلـي            ،عاشور، محمد علي   .١٣

 .م ٢٠١٠، ١٠٦-٧٦،ص٤دد، ع١١ البحرين، مج ، مجلة العلوم التربوية والنفسية،سلطنة عمان

عبيدات، أسامة محمد، الشراكة في التعليم، تجربة المملكة األردنية الهاشمية، مجلة دراسـات،     .١٤

 .م٩٦،٢٠٠٨-٧١،ص١٠عدد

دار الفكـر للطباعـة   ردن ،األ ، وأدواتـه ،وأسـاليبه ،  هالبحث العلمـي مفهومـ  . خرونآعبيدات ، ذوقات و   .١٥

 .م٢٠٠٠.والنشر

العجمــــي، محمــــد حــــسين، المــــشاركة المجتمعيــــة واإلدارة الذاتيــــة، المكتبــــة العــــصرية للنــــشر  .١٦

 .م٢٠٠٧، ٩٠-٣والتوزيع، ص

 م٢٠١٠علي، اسامة محمد، اإلدارة الذاتية للمدرسة، العلم وااليمان للنشر والتوزيع، مصر، .١٧

إلدارة المؤســسات التعليميــة ذاتيــاً فــي ضــوء المــشاركة   الطــاهر، رشــيد الــسيد أحمــد، التخطــيط    .١٨

 .م٢٠١٠المجتمعية، دار الجامعة الجديدة، 

 تـــأثير المـــشاركة المجتمعيـــة فـــي المؤســـسات التعليميـــة بمدينـــة ،الكـــردي، مـــصباح بنـــت محمـــد .١٩

 م٢٠٠٦، مجلة القراءة والمعرفة، الرياض

 رسـالة  ،ة العالقـة مـع المجتمـع المحلـي        دور إدارة المدرسـة الثانويـة فـي تنميـ          ،المحرج، عبدالكريم  .٢٠

 قــسم التربيــة بكليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن          ،ماجــستير غيــر منــشورة  

 .هـ١٤٢٠.سعود

 .م١٩٩٤.مصر.طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم . المعجم الوجيز. مجمع اللغة العربية .٢١

 التربويــــة علــــى المــــستوى المحلــــي  اإلدارة،اليونـــسكو، قــــسم الــــسياسات التربويــــة والتخطــــيط  .٢٢

 م١٩٩٦الرياض، ، والمدرسي
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 عبدالعزيز بن سالم النوح. د

 )www.riyadhedu.gov.sa( إدارة التربية والتعليم بالرياض .٢٣

 .هـ١٤٢٠/ ١٠/ ١٧ بتاريخ ٣٥٥٦/ ١/ ٧/ ٣٢قرار معالي الوزير رقم . وزارة التربية والتعليم .٢٤

ــيم  .٢٥ ــة والتعلـ ــديري     ،وزارة التربيـ ــية، صـــالحيات مـ ــوي، اإلدارة المدرسـ ــراف التربـ ــة لإلشـ اإلدارة العامـ

 .هـ١٤٣٢،الرياضومديريات المدارس، 

 ،)٣( المجلـد    ، موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية في مائة عام          ،وزارة المعارف  .٢٦

 .م٢٠٠٣، ٢الطبعة
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The Role of the School Administration in Activating  Partnership between the 

School and the Local Community:  "An Empirical Study" 

Dr. Abd Alazez bn salm Alnoh 

Abstract: 

This study aimed to identify the role of the school administration in 

activating the partnership with the local community as perceived by principals of 

high and middle schools  in Riyadh ; the researcher used the descriptive 

approach in addition to well-studied questionnaire that  was validated and was 

reliably ensured for integrity of its data, the questionnaires were distributed to 

members of the study and it was collected and processed statistically. The study 

has achieved the founding and recommendations: 

First: Results 

1 - The results of the study revealed that the role of the school administration 

in the activating the relationship with the local community came moderate with a 

mean (2.66 ) very close to weak degrees; and the importance of the role came 

with a high degree a mean (3.77).2  - The results of the study revealed that one 

area applied moderately ( Student Affairs ) , while the rest of the fields ( field of 

student activity , the field of school affairs , financial affairs ) apply a weak 

degree; and all areas were of high importance. 3  - The constraints faced by the 

school administration to activate the partnership with the local community came 

with a high degree .   4  - The study revealed that there were statistically 

differences at the level of significance 0.01 or less among the members of the 

study of public schools, and members of the study of private schools on the 

extent of the execution, the importance of partnership in the Student Affairs  in 

addition to  constraints faced by the community partnership. The result was  in 

favor of the study of private schools. Second : Recommendations1  - The 

Ministry of Education has to find systems that will help schools to open their 

doors in the evening for the local community 2  - The Ministry of Education has 

to encourage schools to take advantage of retired teachers and has to create 

incentives for collaborators .3  - The Ministry of Education has to allocate some 

of the schools' libraries to open to the community and increase its resources. 
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 :ملخص البحث 

الجوانب المختلفة لبيئة التنظيم، السـيما فـي   كمؤثر في المنظمة يبرز النمط اإلداري الذي ينتهجه مدير    

ــاول الدراســة الحاليــة   ، للعــاملين بهــا االلتــزام التنظيمــي   ــنمط اإلداري لمــدير المدرســة كأحــد العوامــل    وتتن ال

 مـن  انطالقًـا ،  باألحساء من وجهة نظـرهم مستوى االلتزام التنظيمي لدى المعلمين    ب الهامة لمعرفة عالقتها  

 وقــد توصــلت الدراســة إلــى وجــود عالقــة دالــة     .نمــوذج جوبــا فــي تــصنيف األنمــاط اإلداريــة لمــديري المــدارس    

) لتـوافقي التنظيمـي، والشخـصي، وا  (بين األنماط اإلدارية الثالثة لمديري المـدارس  ) ٠٫٠١(إحصائياً عند مستوى   

، مدرسـي العمـل ال والمدرسـة،  و،  علـيم مهنـة الت  : االلتـزام تجـاه   (وااللتزام التنظيمي للمعلمـين بأبعـاده األربعـة         

ــزمالءو ، وقــدمت الدراســة عــددًا مــن التوصــيات، أهمهــا تنميــة ســلوك مــديري المــدارس الــذي يقــوم علــى         )ال

ى احتــرامهم، واالهتمــام بمعنويــاتهم،   االهتمــام بجانــب المعلمــين، ويوجــد ثقــة متبادلــة بيــنهم، ويــؤدي إلــ        

ومعاملتهم كزمالء وليسوا كمرؤوسين؛ لما له من أثر إيجابي في التـزامهم التنظيمـي، وفـي تحقيـق أهـداف              

 .المدرسة
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 :مقدمةال
تقوم المؤسسات التربوية بدور بارز في تحقيق أهداف وتطلعات المجتمع من خـالل             

 شـــاملة ومتوازنــة، وتـــأتي مـــدارس التعلـــيم العــام فـــي مقدمـــة تلـــك   بـــصورةتنميــة األفـــراد  

المؤسسات؛ نظراً لما تقوم به من أنشطة وبرامج علمية وتربوية تسعى لتنميـة شخـصية           

، ويضطلع مدير المدرسـة بمـسؤوليات كبيـرة فـي هـذا المجـال؛               الطالب بجوانبها المختلفة  

لكونــه القائــد التربــوي الــذي يخطــط لنجــاح بــرامج المدرســة، وينــسق جهــود العــاملين بهــا،  

 .ويستحثها نحو أداء المهام والوظائف بكفاءة وفاعلية

ــراد مختلفـــي الثقافـــات      ــة فـــي ظـــل تعاملـــه مـــع أفـ ــدير المدرسـ وتتزايـــد مـــسؤوليات مـ

 ،االتجاهــات، فهــو يعمــل فــي البيئــة االجتماعيــة للمدرســة مــع العديــد مــن األفــراد ومتعــددي 

ــاء أمــورهم مــن جهــة، ومــع المــسؤولين فــي إدارة         ــين والطــالب وأولي كــالمعلمين واإلداري

 .التربية والتعليم من جهة أخرى

المهتمـين فـي   -الذي يحـدث بـين المـدير والعـاملين          -وقد دعا هذا التفاعل االجتماعي      

ــم ا ــاذج      علـ ــات والنمـ ــعوا النظريـ ــه، فوضـ ــؤثرة فيـ ــل المـ ــد العوامـ ــته وتحديـ ــى دراسـ إلدارة إلـ

ــا . لتفــسيره وفهمــه، ومــن أوائــل تلــك النمــاذج فــي اإلدارة التعليميــة نمــوذج إيغــون ج      جوب

)Egon G. Guba Model(  الذي ينظر إلى اإلدارة كعملية اجتماعية، ويفترض هذا النمـوذج ،

الـسلطة التـي يـستمدها      : ناميكيـة مـن خـالل مـصدرين همـا         أن رجل اإلدارة يمـارس قـوة دي       

من النظام، والمكانة الشخصية للمدير، وبذلك ميّز نموذج جوبا بين ثالثة أنماط للمـديرين              

، ٢٠٠٥ ،فليـــه وعبدالمجيـــد(الـــنمط المعيـــاري، والـــنمط الشخـــصي، والـــنمط التـــوافقي : هـــي

 ).٢١٠.ص

لمدرسـة كمـؤثر فـي المنـاخ التربـوي، وفـي            وهنا يبرز النمط اإلداري الذي ينتهجـه مـدير ا         

جوانب البيئة التعليمية بمكوناتها المادية والبشرية، فقد أكّدت الدراسات على تأثيره في    

، وفعاليـــة )١٩٩٢(دراســـة الـــدحام : العديـــد مـــن المتغيـــرات، كعمليـــة صـــنع واتخـــاذ القـــرار  

: املهم مـع الطـالب    ، وأسـلوب عمـل المعلمـين وتعـ        )١٩٩٥ (Palmerدراسـة بـالمر     : المديرين
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 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

: ، والدافعيـة إلـى العمـل      )٢٠٠١(دراسة  القحطاني    : ، والرضا الوظيفي  )١٤٢٠(دراسة األخرس   

: ، وتحــصيل الطــالب)٢٠٠٧(دراســة الراشـد  : ، والمنـاخ المدرســي )١٤٢٦(دراسـة الــشوكاني  

ــا   ــة تينـ ــين   )٢٠١٠ (Tinaدراسـ ــدى المعلمـ ــر لـ ــاليب التفكيـ ــدالغفار  : ، وأسـ ــة عبـ ، )٢٠١٠(دراسـ

ــ ــداعي للمعلمــين وال ــشمايلة   : سلوك اإلب : ، والثقافــة المدرســية )١٤٣١(دراســة الــسعود وال

 ). ٢٠١٢(دراسة النوح 

 عنـد   -كما أظهرته تلـك الدراسـات     –وال تتوقف أهمية النمط اإلداري لمدير المدرسة          

هــذا الحــد بــل إن تــأثيره يمتــد إلــى االلتــزام التنظيمــي للمعلمــين، الــذي يعنــي مــدى اإلخــالص     

بــة التــي يبــديها المعلــم تجــاه المدرســة التــي يعمــل بهــا، وانعكــاس ذلــك علــى تقبّلــه  والمح

ــدافها       ــي تحقيــــق أهــ ــل فــ ــده المتواصــ ــة وجهــ ــه القويــ ــه ورغبتــ ــدافها وتفانيــ ــا وأهــ لقيمهــ

أن هذا المصطلح من أهم المتغيـرات التنظيميـة التـي           ) ٢٠١٢(، ويرى ندا    )٩٧.،ص٢٠١٠رويم،(

، )٣٠٥.ص(نفس التنظيمــي والــسلوك التنظيمــي  اســتحوذت مــؤخراً علــى اهتمــام علــم الــ  

بأن هذا المفهوم أحد العوامـل الهامـة لنجـاح المنظمـات      ) ١٩٩٦(كما يؤكد نعمة وآخرون     

اإلدارية؛ لكونه يتولى مـسئولية المحافظـة عليهـا فـي حالـة صـحية تمكنهـا مـن االسـتمرار                     

 ).٧٦.ص(والبقاء 

 :مشكلة الدراسة
 أنمــاط مــديري المــدارس ي يكــشف عــن اخـتالف إن الـتمعن فــي واقــع العمـل المدرســ  

وفقاً لعوامل متنوعة، منها ما يتعلق بالمدير ذاته وشخصيته ومدركاته وفلسفته وإعداده،            

ومنها ما يتعلـق بالعـاملين وخصائـصهم وقـدراتهم وحاجـاتهم، ومنهـا مـا يتعلـق بالنظـام                    

 . وغير ذلكالتعليمي، ومنها ما يتعلق باإلمكانات المادية والبيئية المتوفرة

 الحظ الباحث ــ من خـالل عملـه باإلشـراف التربـوي ـــ أن هنـاك شـكوى متكـررة                  كما

من تباين األنماط اإلدارية لمديري المدارس، ومن استمرار ممارسة بعضهم ألنماط إداريـة             

غيــر مالئمــة، قــد تــنعكس ســلباً علــى تكامــل العمــل المؤســسي داخــل المدرســة وعلــى        

 .لمعلمين وفي مقدمتها مستوى االلتزام التنظيمي لديهممستوى السلوك التنظيمي ل
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أن مـن الظـواهر الـشائعة فـي كثيـر مـن المنظمـات          ) ١٤٢٨(ويؤيد هذا ما ذكرته أبـو نـدا         

اإلدارية تذمر بعض الموظفين وقلقهم من أسلوب تعامل مديريهم معهم، وعجـز هـؤالء            

 تلــك المنظمــات علــى المــوظفين مــن المواجهــة والتعبيــر عــن ذلــك، لتــستمر األوضــاع فــي  

حالها، وتظل بيئة العمل مشوبة بالقلق، ممـا يـؤثر سـلباً علـى العـاملين ويـضعف التـزامهم                   

أن المؤســسات التعليميــة تعــاني مــن بعــض  ) ١٤٣٣(، ويــضيف القحطــاني )٣.ص(التنظيمــي 

المظاهر غير المرغوبة لدى العـاملين بهـا، كالتـسيب والتـسرب أو تـرك العمـل وانخفـاض               

 ).٢٧.ص(ألداء ومستوى اإلنتاجية مما يشير إلى تدني التزامهم التنظيمي في جودة ا

أن مــن المفيــد النظــر إلــى االلتــزام التنظيمــي كاتجــاه  ) جرينبــرج وبــارون(وحيــث أشــار 

تستطيع اإلدارة التأثير فيـه، وأنـه لـيس مـن الواجـب فقـط اختيـار مـن تتـوفر فـيهم إمـارات               

 ،٢٠٠٤ حــسانين،( االســتراتيجيات التــي تحــسنه   االلتــزام بــل أيــضاً اســتخدام العديــد مــن     

التـي ينبغـي   فقد اختـار الباحـث الـنمط اإلداري لمـدير المدرسـة كأحـد العوامـل          لذا  ،  )٧٤.ص

مستوى االلتزام التنظيمـي لـدى المعلمـين، معتمـداً علـى نمـوذج            ب دراستها لمعرفة عالقتها  

 .جوبا في تصنيف األنماط اإلدارية لمديري المدارس

ــ  ــافة إلـ ــات     إضـ ــن الدراسـ ــدد مـ ــه عـ ــارت إليـ ــا أشـ ــدا  -ى مـ ــة نـ ــة )٢٠١٢(كدراسـ ، ودراسـ

مــــن نــــدرة -) ٢٠٠٤(، ودراســــة حــــسانين )١٤٣٠(، ودراســــة الغامــــدي )٢٠١٠(عبدالرســــول 

الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع بصفة عامة وفي التعلـيم العـام بـصفة خاصـة،                 

عربيــة تفتقــر إلــى دراســات االلتــزام   أن المكتبــة ال) ٢٠٠٨(ففــي هــذا الــسياق يــرى الــسميح   

التنظيمي؛ وذلك لحداثة هذا المبحث نسبياً فـي أدبيـات اإلدارة، كمـا أن الدراسـات العربيـة              

التي تناولت هذا الموضوع في معظمها دراسات أجريت في منظمات األعمال أو فـي مجـال        

ي المجال التربوي، فهي اإلدارة العامة، وتتفاقم ندرة الدراسات العربية لاللتزام التنظيمي ف     

باإلضافة إلى ندرتها تربويـاً تناولـت االلتـزام التنظيمـي للقيـادات التربويـة أو لألكـاديميين فـي                    

علــى أهميــة دراســة االلتــزام التنظيمــي    ) ٢٠١٠(، ويؤكــد عبدالرســول  )٣٧٢.ص(الجامعــات 
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

ثين للمعلمــين فــي المؤســسات التعليميــة حيــث لــم ينــل االهتمــام الكــافي مــن قبــل البــاح    

 ). ٣٠٤.ص(

دراســة العالقــة بــين األنمــاط وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن مــشكلة الدراســة الحاليــة هــي  

جوبا وااللتزام التنظيمـي للمعلمـين مـن وجهـة       اإلدارية لمديري المدارس وفق نموذج      
 . باألحساءنظرهم

 :أسئلة الدراسة
 :تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئلة البحثية التالية

درجة ممارسة مـديري المـدارس لألنمـاط اإلداريـة وفـق نمـوذج جوبـا مـن وجهـة                    ما   .١

 نظر المعلمين باألحساء؟

 ما درجة االلتزام التنظيمي لدى المعلمين من وجهة نظرهم باألحساء؟ .٢

ــة إحــصائياً عنــد مــستوى      .٣ بــين درجــة ممارســة مــديري   ) ٠٫٠٥(هــل توجــد عالقــة دال

ــوذج جو    ــق نمـ ــة وفـ ــاط اإلداريـ ــدارس لألنمـ ــدى    المـ ــي لـ ــزام التنظيمـ ــة االلتـ ــا ودرجـ بـ

 المعلمين؟

 :أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي

تحديـــد درجـــة ممارســـة مـــديري المـــدارس لألنمـــاط اإلداريـــة وفـــق نمـــوذج جوبـــا           .١

 .من وجهة نظر المعلمين باألحساء) التنظيمي، الشخصي، التوافقي(

مهنـة  : االلتزام تجـاه (لمين بأبعاده األربعة،   تحديد درجة االلتزام التنظيمي لدى المع      .٢

 . من وجهة نظرهم باألحساء،)، الزمالءمدرسي، المدرسة، العمل العليمالت

دراسة العالقة بـين األنمـاط اإلداريـة لمـديري المـدارس وفـق نمـوذج جوبـا وااللتـزام                 .٣

 .التنظيمي لدى المعلمين

 :أهمية الدراسة
 :االعتبارات التاليةتستمد الدراسة الحالية أهميتها من 
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أنها تبحـث فـي عنـصرين مـن أهـم عناصـر البيئـة المدرسـية، وهمـا مـدير المدرسـة                        .١

ــى نتــائج         ــة التوصــل إل ــم، والتفاعــل التنظيمــي واالجتمــاعي بينهمــا، ومحاول والمعل

تطبيقيـــة تـــساهم فـــي تطـــوير ممارســـات مـــديري المـــدارس خاصـــة فيمـــا يتعلـــق   

 .بتعاملهم مع المعلمين

سهم فــي دعــم االلتــزام التنظيمــي للمعلمــين، فــي ظــل الحاجــة    أنهــا يمكــن أن تــ  .٢

 لتـــزامالماســـة فـــي الوقـــت الـــراهن إلـــى اســـتمرار الجهـــود البحثيـــة لـــدعم هـــذا اال   

 .الرتباطه بمجموعة من النتائج التنظيمية والشخصية

يمكـــن أن تقـــدم هـــذه الدراســـة تغذيـــة راجعـــة لمـــديري المـــدارس عـــن األنمـــاط    .٣

مـــا يـــساعدهم علـــى تحـــسين ممارســـاتهم اإلداريـــة  اإلداريـــة الـــسائدة لـــديهم، م

 .وخاصة المتعلقة بالمعلمين

قلة األدبيات التي تناولت األنماط اإلدارية وعالقتها بااللتزام التنظيمـي فـي التعلـيم               .٤

 .أن تسهم في سد النقص في هذا المجالالدراسة هذه  تأمل لذاالعام، 

ين األنمـاط اإلداريـة لمـديري       أنها استخدمت نموذج جوبـا منطلقـاً لفهـم العالقـة بـ             .٥

المدارس وااللتزام التنظيمي لدى المعلمين وهو موضـوع تكـاد تخلـو منـه األدبيـات                

 . على حد علم الباحثالعربية

 :حدود الدراسة
 هــذه الدراســة علــى دراســة األنمــاط اإلداريــة لمــديري المــدارس وفــق نمــوذج  اقتــصرت

 ثــاني خــالل الفــصل الدراســي الطبقــتو، نلمعلمــيدى اجوبــا وعالقتهــا بــااللتزام التنظيمــي لــ

هـ على عينة عشوائية عنقوديـة مـن المعلمـين بالمـدارس الثانويـة الحكوميـة                ١٤٣٣/١٤٣٤

 . إلدارة العامة للتربية والتعليم باألحساءالتابعة لالنهارية 

 :مصطلحات الدراسة
و هــــو ، أ)٩٥٥.،ص١٩٩٣المعجــــم الوســــيط، (الطريقــــة واألســــلوب ): Style (النمـــــــــط 

 ).٣٣٤.، ص٢٠٠٢الهواري، (سلوك متكرر ومميز لشخص ما 
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

مجموعــة األســاليب أو الطــرق التــي يتبعهــا   ): Administrative Style (الــنمط اإلداري

المــدير داخــل التنظــيم نتيجــة لــضغوط داخليــة أو خارجيــة، وتتــرك آثارهــا المباشــرة علــى     

 ).٢٩٨. ، ص١٩٩٠النمر، (سلوك العاملين في التنظيم سلباً أو إيجاباً 

أحد نماذج اإلدارة الـذي ينظـر إليهـا كعمليـة اجتماعيـة،      ): Guba Model (نموذج جوبا

ويــرى أن علــى رجــل اإلدارة القيــام بــدور الوســيط بــين مجمــوعتين مــن القــوى التــي توجــه      

والقــــوى الشخــــصية  ) Nomothetic(القــــوى التنظيميــــة  : الــــسلوك، هاتــــان القوتــــان همــــا   

)Idiographic(  ناك قوى إيجابية تعمل على تكامل المنظمة وقـوى سـلبية تنـتج مـن     ، وأن ه

 ).٦٥.، ص١٤١٦ مطاوع وحسن،(تعارض الدور 

التـصنيف الـذي اعتمـده جوبـا لألنمـاط اإلداريـة            هـو   : األنماط اإلدارية وفق نمـوذج جوبـا      

 : للمديرين بناء على القوى المؤثرة في سلوكهم، وهذه األنماط هي

o  المعياري، ويتميز فيه سلوك رجـل اإلدارة بالتأكيـد علـى            ويسمى: النمط التنظيمي 

تحقيـــق الهـــدف، وإتبـــاع القواعـــد والتعليمـــات، ومركزيـــة الـــسلطة علـــى حـــساب  

األفراد، ويتميـز بمراعـاة جانـب المنظمـة، ووضـع مـصلحتها فـوق مـصلحة العـاملين                   

 .بها

o  راعـاة  ويتميز فيه رجـل اإلدارة بالتأكيـد علـى شخـصية الفـرد، وم             : النمط الشخصي

الحــد األدنــى مــن القواعــد والتعليمــات، مــع ال مركزيــة الــسلطة، ودرجــة عاليــة مــن     

 .العالقات الشخصية مع المرؤوسين

o ويــسمى التــوفيقي أو التــوليفي، وهــو يجمــع بــين الــنمط التنظيمــي   : الــنمط التــوافقي

والشخصي في موقف وسط يتميز فيه سلوك رجل اإلدارة بـالتركيز علـى تحقيـق              

 نفــس الوقــت يتــيح المجــال لتحقيــق وإشــباع الحاجــات الشخــصية،    الهــدف، وفــي

فهذا النمط يحاول أن يوفق بين مصلحة المنظمة من ناحية، وبين مـصلحة األفـراد               

 ).١٨٠-١٧٩. ص. ، ص٢٠٠٧ المعايطة،(من ناحية أخرى 
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استعداد الفرد لبذل درجة عاليـة  ): Organizational Commitment (االلتزام التنظيمي

هد لصالح المنظمة التي يعمل بها، مع وجود الرغبة الحقيقية فـي االسـتمرار داخـل        من الج 

، وأبعاد االلتزام التنظيمي للمعلمين    )١٥.، ص ١٩٩٩الكايد،(المنظمة وقبول أهدافها وقيمها     

 : في الدراسة الحالية هي

o  ــزام ــوااللتـ ــيم نحـ ــة التعلـ ــا     :  مهنـ ــزازهم بهـ ــتهم، واعتـ ــو مهنـ ــين نحـ ــاه المعلمـ اتجـ

 . م باالستمرار فيهاورغبته

o   اعتقاد وقبـول المعلمـين ألهـداف وقـيم المدرسـة، وبـذلهم             :  المدرسة نحو االلتزام

الجهــود مــن أجــل تلــك األهــداف والقــيم، والرغبــة القويــة لــديهم للمحافظــة علــى       

 .العضوية بها

o   مستوى االشتغال المـادي والنفـسي للمعلـم بالعمـل       :  العمل المدرسي  نحوااللتزام

 .المدرسي

o ــزام ا ــزمالءنحــواللت ــاإلخالص والتعــاون مــع جماعــة العمــل      :  ال إحــساس المعلــم ب

 .داخل المدرسة

 : النظريطاراإل
األنمـــاط : ينـــاقش هـــذا الجـــزء ثالثـــة عنـــاوين رئيـــسية تـــرتبط بموضـــوع البحـــث، وهـــي

 .اإلدارية، وااللتزام التنظيمي، وعالقة األنماط اإلدارية بااللتزام التنظيمي

 :ريةاألنماط اإلدا) ١(

اهتمــت نظريــات التنظــيم اإلداري بوضــع تــصنيفات لألنمــاط اإلداريــة أو القياديــة للمــدير  

الذي ينظـر   ،  القيادة اإلدارية السلوكية  : من منطلقات ومداخل مختلفة، ومن تلك المداخل      

إلى القيادة بأنها مجموعة من السلوكيات يمارسها المدير أو القائد اسـتجابة لـسلوكيات       

، وقـد تعــددت  )٤٢.،ص١٤٣١الغامـدي، (م علـى تحقيـق األهـداف المنوطـة بهـم      األتبـاع، لحـثه  

ــى هــذا المــدخل، ومــن ذلــك دراســات جامعــة متــشجن، ودراســات          ــات القائمــة عل النظري

، ونظريـــة )Douglas McGrouger( لـــدوجالس مكريجـــور X، Y جامعـــة أوهـــايو، ونظريـــة
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

، )Blake and Mouton (ك وموتــونليــ، ونظريــة الــشبكة اإلداريــة لب )R. Likert(ليكــرت 

، ويالحــظ أن هــذه النظريــات جميعــاً )R. White and R. Lippit(ودراســات وايــت ولبــت 

ــ تها دراســفــيتعتمــد  : بعــدين أساســيين، همــا  علــىسلوك المــدير وتحديــد نمطــه اإلداري  ل

 Concern of(، أو االهتمام باإلنتاجية أو المهـام  )Concern  of people(االهتمام بالعاملين 

production( ًأو االثنين معا ،)،١٧٢.، ص١٩٨٢بدر.( 

تلـك الدراسـات هـو مـا اعتمـده جوبـا فـي نموذجـه،            قامت عليها   التي  هذين البعدين   إن  

تنظيمي يركز على تنفيذ المهـام وتحقيـق أهـداف          نمط  : فهو يرى أن المديرين ثالثة أنماط     

تـوافقي  نمـط  لعمـل، و شخصي يقدم العاملين واحتياجاتهم على أهداف انمط المنظمة، و 

 الذي اهـتم ن هذا النموذج إيجمع بين أهداف العمل واحتياجات العاملين، لذا يمكن القول     

للتفاعالت التـي تحـدث     من منظور اجتماعي    ينطلق  سلوك المديرين في اإلدارة التعليمية      ب

 .معتمداً على مدخل السلوك التنظيميفي البيئة التعليمية، 

ــين   و ــاط ب ــا  نمــمــن هــذا االرتب ــذي هــو منطلــق هــذه الدراســة    -وذج جوب ــات  و-ال نظري

 مبادئ تلـك النظريـات ونتائجهـا فيمـا يخـص            في تمعنالسلوك التنظيمي فإن من المفيد ال     

فدراسـات متـشجن تـرى أن المـدير         لالسـتفادة منهـا فـي الدراسـة الحاليـة،           األنماط اإلداريـة    

مدير الذي يهتم بالعمل، وأن هذا الذي يهتم بالعاملين يكون في الغالب أكثر إنتاجية من ال         

نتيجــة لــدى العــاملين  غيــر مرضــية آثــاراً  ذلــكيــصاحبفقــد األخيــر إذا حقــق نتــائج مرتفعــة 

، واحتيــاجهم للرقابــة المباشــرة الدقيقــة، وقــد يــؤدي  هملــسلوكه، مثــل انخفــاض معنويــات

بيـنهم، وال    نسبة الغيـاب     ارتفاع و ،زيادة معدل دوران العمالة   : مظاهر سلبية، مثل  ذلك إلى   

 . شك أن ذلك يؤثر على كفاءة المنظمة على المدى البعيد

وأمـــا دراســـات جامعـــة أوهـــايو فقـــد اســـتخدمت قائمـــة مـــن األســـئلة لوصـــف ســـلوك 

، وخلـصت إلـى   ).Leader Behavior Description Questionnaire) (L. B. D. Q(المـديرين  

دلـة بينـه وبـين العـاملين، إال أن نتـائج            أن المدير الـذي يعطـي اعتبـاراً للعـاملين يوجـد ثقـة متبا              

هذه الدراسـات لـم تـصل إلـى تفـضيل أحـد النمطـين فـي زيـادة اإلنتـاج، إذ يتوقـف ذلـك علـى                
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عوامل وظروف أخرى، وقد تميزت دراسات أوهايو عن دراسات متشجن فـي إمكانيـة أن               

ك يـ  نظريـة بل   يجمع المدير بين االهتمام بالهيكل التنظيمي والعاملين معاً، وهذا يتفـق مـع            

وموتــون حيــث قــدمت خمــسة أنمــاط مبنيــة علــى تركيبــة مــن القائــد الــذي يهــتم باإلنتــاج       

والقائد الـذي يهـتم بالعـاملين، وتـرى هـذه النظريـة أن أفـضل األنمـاط هـو الـنمط الـذي يركـز                     

علــى مجموعــة العمــل ويهــتم بكــل مــن العــاملين واإلنتــاج، وقــد قامــت هــذه النظريــة علــى    

وميّـزت   علـى أبحـاث ميدانيـة        تي، أمـا دراسـات ليكـرت فقـد اعتمـد          أساس نظـري أو فكـر     

ــين ــه المــدير     تللمــديرين، ووجــد ) أنمــاط( أربعــة أنظمــة  ب ــذي يثــق في  أن أفــضلها النظــام ال

 لموضــوعات تتعلــق بالعمــل، المــديربمـساعديه، ويــشعرهم بالحريــة الكاملــة فــي مناقــشة  

مرؤوســيه عنــد اتخــاذ قــرارات متعلقــة  دائمــاً يأخــذ بأفكــار وآراء مــديرهــذا عــالوة علــى أن ال

 ).١٧٧-١٧٢. ،ص١٩٨٢بدر، (بوحدته التنظيمية 

ومما سبق يتضح أن النظريات السابقة التي تناولت األنماط اإلدارية تذهب إلى تفضيل              

النمط اإلداري الذي يجمع بين االهتمام بالعمـل والعـاملين؛ لمـا لـذلك مـن آثـار إيجابيـة علـى               

تلبية احتياجات العاملين ممـا يزيـد مـن اإلنتاجيـة، ممـا يـشير إلـى               تحقيق أهداف المنظمة و   

 . أهمية النمط التوافقي في نموذج جوبا الذي تتناوله الدراسة الحالية

 :االلتزام التنظيمي) ٢(

وقـد أكـدت العديـد مـن       يعد االلتزام التنظيمي أحد أهم المتغيـرات فـي بيئـة المنظمـة،              

ه وتـــأثيره فـــي نجـــاح وتميـــز المنظمـــات اإلداريـــة، فيـــرى   األدبيـــات التـــي تناولتـــه علـــى أهميتـــ 

ــي  ــه) ٢٠٠١(المخالفـ ــع       أنـ ــاملين مـ ــسجام العـ ــدى انـ ــد مـ ــي تحديـ ــم فـ ــي ومهـ ــاح أساسـ  مفتـ

منظمــاتهم، فـــإذا كــان هنـــاك التــزام عـــالٍ بالمنظمــة فـــسيكون هنــاك اســـتعداد كـــاف      

سـتمرار  لتكريس كل الجهود والتفاني في إنجاز المهام والسعي للبقـاء فـي المنظمـة واال              

فـــي العمـــل بهـــا، أمـــا االلتـــزام التنظيمـــي المـــنخفض فـــستتبعه آثـــار ســـلبية ومكلفـــة علـــى 

 ). ٩٧.،ص٢٠١٠رويم،(المنظمة كالتسرب والغياب المتكرر وغيرها 
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 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

ــتيرز  و ــرر سـ ــي      ) Steers(يقـ ــاء فـ ــوى للبقـ ــة أقـ ــديهم رغبـ ــاً لـ ــر التزامـ ــاملين األكثـ أن العـ

ألهــــداف التنظيميــــة، فــــضالً عــــن  يــــستمرون بالمــــساهمة فــــي تحقيــــق افهــــمالمنظمــــة، 

) Bragg(المنظمـة، كمـا يؤكـد بـراغ           نجـاح    مـن أجـل   الجهـود   المزيد مـن     لبذل   استعدادهم

: بأن العـاملين يختلفـون فـي التـزامهم التنظيمـي، وأن ذلـك يـنعكس علـى أدائهـم، فيقـول                     

ون وقد تبين أنه يوجد عاملون في المنظمات المختلفة ذوو التزام تنظيمي جيد وآخـرون د      "

ذلــك، وال شــك أن ذوي االلتــزام أفــضل إنتاجيــة وأداء واســتقراراَ فــي العمــل ممــن ال يوجــد   

 ).٣٠٨. وص٣٠٥.، ص٢٠١٢ندا، " (لديهم هذا االلتزام

 -)٢٠٠٣(تشير سالمة   كما  –ولفهم مصدر االلتزام التنظيمي فإن كثيراً من الباحثين         

:  أدبيـات هـذا الموضـوع، وهمـا        يتفق علـى وجـود رؤيتـين لاللتـزام التنظيمـي هـي األشـهر فـي                

ــزام هــي عالقــة الموظــف بالمنظمــة        ــي تفتــرض أن منــشأ االلت ــة الت ــة الفكري ــالي ،الرؤي  وبالت

احترامها والعمل على بذل الجهد لنجاحها، والرؤية السلوكية التي ترى أن مـصدر االلتـزام      

تي قـد تنـتج     هي مصلحة الفرد، ومحاولته الحفاظ على بقائه في المنظمة وتجنب الخسائر ال           

 ). ٤١.ص(عند ترك المنظمة 

ويمكن توضيح ثالث مرتكزات رئيسية يقوم عليهـا االلتـزام التنظيمـي كمـا وضـحها                

 :، وهي)١٩٧٤,Buchanan(بوشنان 

ــر     ) Identification(التماثــل  .١ ويــسمى اإلحــساس باالنتمــاء، ويظهــر ذلــك فــي التعبي

 .ة بأهدافها وقيمهااإليجابي بالمنظمة، واالفتخار بها، والقناعة الذاتي

مــن قبــل الفــرد فــي عملــه، والــذي ينبــع مــن رضــاه النفــسي    ) Involvement(االنــدماج  .٢

 .بأهمية األنشطة واألدوار التي يقوم بها

ــة     ) Loyalty(اإلخـــالص  .٣ ــود الرغبـ ــه بوجـ ــر عنـ ــالوالء، ويعبـ ــبعض بـ ــسميه الـ ــذي يـ والـ

 واألحــوال، األكيــدة عنــد الفــرد باالســتمرار والعمــل بالمنظمــة فــي جميــع الظــروف  

 .ومضاعفة الجهد من قبل الفرد لتحقيق أهدافه وأهداف المنظمة
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وأما أبعـاد االلتـزام التنظيمـي فقـد تعـددت التـصنيفات التـي تناولتـه، فمـن البـاحثين مـن                       

ــا  ــدين همـــ ــا   : قـــــسمه لبعـــ ــتمرار فيهـــ ــة، واالســـ ــان بالمنظمـــ ــروس  (اإليمـــ ــو الـــ ــة أبـــ دراســـ

وجـداني أو  : علـى أنـه مكـون مـن ثالثـة أبعـاد      ، ومـنهم مـن ينظـر إلـى االلتـزام        )٢٠٠٩وحنونة،

ــتمراري    ــائي أو اسـ ــاري، وبقـ ــاطفي، ومعيـ ــسانين،(عـ ــسميح،٢٠٠٤حـ ــات ٢٠٠٨، والـ ، وخليفـ

، وقــد اختــصت بعــض الدراســات بتحديــد أبعــاد لاللتــزام التنظيمــي فــي         )٢٠٠٩والمالحمــة،

: ي، فحــددت هــذه األبعــاد كمــا يلــ   )٢٠٠١,Celep(المجــال المدرســي، ومنهــا دراســة ســيليب    

االلتزام تجاه المهنة، وااللتزام تجاه المدرسة، وااللتـزام تجـاه العمـل المدرسـي، وااللتـزام            

تجـــاه الـــزمالء، وهـــي األبعـــاد التـــي اعتمـــدت عليهـــا الدراســـة الحاليـــة فـــي دراســـة االلتـــزام   

 . التنظيمي للمعلمين

 :عالقة األنماط اإلدارية بااللتزام التنظيمي) ٣(

طــه القيــادي أو اإلداري ال يــستطيع أن ينكــره أحــد، فــالنمط   إن أثــر ســلوك المــدير ونم 

ــأداء مــنخفض، ومــن          ــاً يائــساً وب اإلداري للمــدير يمكــن أن يجعــل المــرؤوس شخــصاَ كئيب

جانب آخر يمكن لنمط المدير أن يذكي حماس المرؤوس ودافعيته وإخالصه ووالئه حتـى               

 ).٤٣٠،ص١٤٢٠المنيف، (في حالة عدم توفر الحافز المادي 

نمط القيادة اإلدارية من أن ) ١٩٨٢,.Porter et al(ي هذا السياق يؤكد بورتر وآخرون وف

ــة أهـــــم العوامـــــل   ــي التنظيميـــ ــي   التـــ ــزام التنظيمـــ ــز االلتـــ ــوير وتعزيـــ ــي تطـــ ــد فـــ ــدى تزيـــ  لـــ

ــاملين ــون  )٧٠.ص(العـ ــرى والتـ ــا يـ ــة ل )١٩٨٥,Walton(، كمـ ــى المنظمـ ــزام   أن علـ ــوير االلتـ تطـ

أنهـم جـزء ال يتجـزأ    تجعلهم يـشعرون    فراد العاملين، و  التنظيمي أن تتعامل بوضوح مع األ     

ر كفايـــاتهم، مـــن المنظمـــة وأهـــدافها، وتمـــارس سياســـة البـــاب المفتـــوح معهـــم، وتطـــوّ  

. ص. ،ص١٤٣٢القحطــاني،(لعمــل بــروح الفريــق الواحــد داخــل المنظمــة ا علــى هموتــشجع

٥١-٥٠(. 

حث عـن أفـضل األنمـاط أو        تدعو للب على المنظمة   إن اآلثار اإليجابية لاللتزام التنظيمي      

 إن :)Steers(يدعم ذلك االلتزام ويحافظ عليه، يقول سـتيرز  ل ،األساليب التي يتبعها المدير  
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القيادة مسئولة مسئولية مباشرة عن ربط الموظف بالوظيفة المناسبة، وبالتالي ال يمكـن             

 أبـو نـدا،   (تجاهل دور القيادة في عدم التـزام الموظـف أو ضـعف عالقتـه بوظيفتـه ومنظمتـه                   

 .)١١٧.ص ،١٤٢٨

 يمكـن   إذامما سـبق تتـضح العالقـة بـين االلتـزام التنظيمـي للموظـف وسـلوك المـدير،                    

 المــدارس أن تزيــد مــن التــزام المعلمــين،  رولــبعض المظــاهر التنظيميــة التــي يمارســها مــدي 

اتخاذ القرارات، وتشجيعهم على تقديم المقترحات في لمشاركة لكإتاحة الفرصة لهم    

 همالتـزام  تـنعكس سـلباً علـى   التي  كما أن هناك بعض المظاهر       . العمل المدرسي  لتطوير

 .التنظيمــي كإهمــال احتياجــاتهم، وعــدم توظيــف إمكانــاتهم فــي تطــوير عمــل المدرســة 

ثيــل العالقــة بــين األنمــاط   اســتنادًا علــى مــا جــاء فــي األدبيــات النظريــة حــاول الباحــث تم     و

 ).١( نظيمي للمعلمين في الشكل رقماإلدارية لمدير المدرسة وااللتزام الت

 )١(شكل رقم 

 نموذج الباحث(العالقة بين النمط اإلداري وااللتزام التنظيمي للمعلمين 
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  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 :الدراسات السابقة
يتضمن هذا القسم مراجعة ألهم الدراسات ذات الصلة بمتغيري الدراسة، وقد جـرى             

ات تناولـــت االلتـــزام التنظيمـــي، دراســـات تناولـــت األنمـــاط اإلداريـــة، ودراســـ: إلـــىتـــصنيفها 

ودراســات جمعــت بــين األنمــاط اإلداريــة وااللتــزام التنظيمــي، وفيمــا يلــي تلــك الدراســات       

 :حدثمرتبة من األقدم إلى األ

 :دراسات تناولت األنماط اإلدارية) ١( 

ــاد    ــادي    ) ٢٠٠٩(هــدفت دراســة الحــوري وعبّ ــنمط القي ــى تحليــل أثــر ال : البيروقراطــي(إل

علـى فعاليـة    ) المرونة والتكيف وبناء فـرق العمـل      : لجانب الرسمي، األدهوقراطي  االلتزام با 

المنظمة، وقد طبـق الباحثـان هـذه الدراسـة فـي جامعـة الزرقـاء األهليـة ضـمن المـستويات                      

، واســتعان الباحثــان )نائــب رئــيس، مــدير مركــز، مــدير دائــرة، مــساعد مــدير: (اإلداريــة التــالي

اســة بتــدريج ليكــرت الخماســي، وتوصــلت الدراســة إلــى أن  باســتبانة تــضمنت متغيــري الدر

، والــــنمط البيروقراطــــي )٣٫٤٤(ممارســــة  الــــنمط القيــــادي األدهــــوقراطي كانــــت مرتفعــــة 

 فـي  -كمتغيـر مـستقل  –، كما دلت النتائج على وجود أثـر للـنمط القيـادي            )٢٫٣٤(متوسطة  

ن التباين في المتغيـر  م) %٥٤٫٧(كمتغير تابع، وفسر المتغير المستقل    –فعالية المنظمة   

 .التابع

 بدراسة العالقة بين األنماط اإلداريـة وأسـاليب التفكيـر لـدى             )٢٠١٠(وقامت عبدالغفار   

ــر         ــاليب التفكيـ ــة وأسـ ــاط اإلداريـ ــين األنمـ ــروق بـ ــد الفـ ــة، وتحديـ ــدارس الثانويـ ــديرات المـ مـ

 التخــصص العلمــي، وعــدد ســنوات الخبــرة، وعــدد الــدورات التدريبيــة، وأعــدت         : بــاختالف

فقرة بمقياس ثالثـي، وطبقـت أداة       ) ٤٢(الباحثة مقياساً لتحديد األنماط اإلدارية مكون من        

الدراسة على مديرات المدارس بمحافظة جدة، ومن أهم نتائج الدراسـة أن أكثـر األنمـاط            

ــديموقراطي      ــنمط الــ ــو الــ ــة هــ ــة الدراســ ــدى عينــ ــيوعاً لــ ــة شــ ــنمط  )%٨٣(اإلداريــ ــه الــ ، يليــ

، كمــا أظهــرت الدراســة وجــود عالقــة إيجابيــة )%٦(يــراً الترســلي ، وأخ)%١١(األوتــوقراطي 

بين النمط اإلداري الديموقراطي ونوعين مـن أسـاليب التفكيـر، وعالقـة سـلبية بـين الـنمط                   
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

اإلداري األوتـــوقراطي وثالثـــة أســـاليب للتفكيـــر، ولـــم تظهـــر أي عالقـــة بـــين الـــنمط اإلداري  

 .دراسة الترسلي وأساليب التفكير المحددة في أداة ال

حــول عالقــة المــشاركة فــي صــنع القــرار  ) ٢٠١٠(ودار البحــث فــي دراســة عبدالرســول 

باألنماط القيادية لمديري المدارس االبتدائية في مصر، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي            

مـــدير، وكيـــل، مـــدرس أول، مـــدرس، أخـــصائي     (وطبقـــت االســـتبانة علـــى الفئـــات التاليـــة     

موقفــاً ســلوكياً تتــصل بعمليــة المــشاركة فــي صــنع القــرار    ) ٢٥(، وقــد تــضمنت )اجتمــاعي

دائمــاً، أحيانــاً، (واألنمــاط القياديــة، طلــب مــن أفــراد الدراســة اإلجابــة عنهــا بمقيــاس ثالثــي     

، وقد أكدت الدراسة على وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين مستوى المـشاركة فـي               )نادراً

 .  ادي للمديرصنع القرار على مستوى المدرسة والنمط القي

) SMTs(بين وجهة نظر فـرق إدارة المدرسـة   ) ٢٠١١ ( Tsayangوقارنت دراسة تساينج

والمعلمــين حــول أنمــاط القيــادة المفــضلة فــي بعــض المــدارس المختــارة فــي بوتــسوانا،          

 فـرق إدارة المدرسـة والمعلمـون علــى    تواسـتخدمت المـنهج الوصـفي المقـارن، وقـد أجابـ      

 عدة استبيانات ألنمـاط القيـادة، وقـد بينـت نتـائج الدراسـة وجهـة             استبانة تم اختيارها من   

نظر ساحقة بأن النمط المفـضل لـدى أفـراد الدراسـة هـو النـوع التعـاوني، واكتـشفت أيـضاً                  

بأن فـرق إدارة المدرسـة قـد بـالغوا فـي تقيـيم أنفـسهم  بممارسـة الـسلوكيات التعاونيـة                  

ة أن ذلك قد يكون بـسبب التحيـز العـالي     وذكرت الدراس . أكثر مما يراها فيهم المعلمون    

 وقد أوصت الدراسة أن تكون الدراسات المقارنة المستمرة         .من قبل فرق إدارة المدرسة    

ألنمــاط القيــادة مبنيــة علــى تــأمالت ذاتيــة لــإلدارة المدرســية وعلــى التقييمــات لــسلوكيات     

. دارة المدرســيةالقيــادة لــدى المــدراء مــن قبــل المعلمــين الــذين يمثلــون مــرآة حقيقيــة لــإل      

ــرامج المدرســة القائمــة علــى اإلدارة ، كمــا أوصــت        ــائج كقاعــدة لب ويمكــن اســتخدام النت

 . بين القيادة المفضلة واألداءاالرتباطبإجراء دراسة لقياس 

دراســة تناولــت األنمــاط اإلداريــة لمــديري المــدارس ) ١٤٣١(وأجــرى الــسعود والــشمايلة 

ــاً لنظريـــة ر  ــا بالـــسلوك اإلبـــداعي   الثانويـــة فـــي األردن وفقـ نـــسيس ليكـــرت وبيـــان عالقتهـ
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للمعلمين، واتبعت هذه الدراسة المنهج المسحي االرتباطي، وطبقت علـى فئتـي المـديرين              

والمعلمــين، وأظهــرت نتــائج الدراســة أن درجــة ممارســة مــديري المــدارس الثانويــة العامــة  

لـديموقراطي، االسـتبدادي    التـشاركي الـديموقراطي، االستـشاري ا      (لألنماط اإلداريـة الثالثـة      

جاءت مرتفعة، وأما نمط االسـتبدادي الخيـر فقـد جـاء متوسـطاً، كمـا أظهـرت                  ) التسلطي

النتائج أيضاً وجود عالقة موجبة بين ممارسة المديرين لألنمـاط اإلداريـة األربعـة ومـستوى                 

 .السلوك اإلبداعي للمعلمين

نمــاط القياديــة علــى فعاليــة   تحليــل أثــر األ ) ٢٠١٢(وتناولــت دراســة الحمــد والمحاســنة   

اتخاذ القـرار، واسـتخدمت المـنهج الوصـفي وطبقـت علـى جميـع المـديرين فـي المؤسـسة                     

العامــة للــضمان االجتمــاعي األردنيــة، واعتمــدت فــي تحديــد األنمــاط القياديــة علــى مقيــاس    

وتوصـلت إلـى أن الـنمط القيـادي األكثـر شـيوعاً بـين        ) House and Dessler(هـاوس ودسـلر   

اد الدراســة نمــط القيــادة المــشارك، ثــم نمــط القيــادة التوجيهيــة، وتــاله نمــط القيــادة     أفــر

المــساندة، وأخيــراً الــنمط القيــادي الموجــه نحــو اإلنجــاز، كمــا دلــت علــى وجــود أثــر لجميــع   

 .أنماط القيادة قيد الدراسة مع خطوات اتخاذ القرار

ي لمـديري المـدارس األكثـر       إلى التعرف على النمط القيـاد     ) ٢٠١٢(وهدفت دراسة النوح    

شــيوعاً كمــا يــراه مــديرو المــدارس ومعلموهــا، وعالقــة الــنمط القيــادي لمــديري المــدارس      

بثقافــة المدرســة، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي، معتمــداً علــى اســتبانة، وكــان مــن    

ية النتائج أن أفراد الدراسة يرون أن نمط القيادة الديموقراطي للمديرين يمارس بدرجة عال   

من وجهة نظـر المـديرين وبدرجـة متوسـطة مـن وجهـة نظـر المعلمـين،  ثـم نمـط القيـادة                 

، وقــد )بدرجــة ضــعيفة جــداً (، وبعــده نمــط القيــادة الترســلي  )بدرجــة ضــعيفة(األوتــوقراطي 

أوضــحت الدراســة أن هنــاك عالقــة طرديــة قويــة بــين نمــط القيــادة الــديموقراطي والثقافــة   

 .نمط القيادة األوتوقراطي والثقافة المدرسيةالمدرسية، وعالقة عكسية بين 
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

 :دراسات تناولت االلتزام التنظيمي) ٢(

ــزام التنظيمــي للمعلمــين فــي المؤســسات    )(٢٠٠١,Celepتناولــت دراســة ســيليب     االلت

التعليمية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وقد تضمنت األداة التـي أعـدها الباحـث               

االلتزام بالمدرسـة، وااللتـزام بمهنـة التعلـيم،         : بنداً في ابعاد  ) ٢٨ (لقياس االلتزام التنظيمي  

علـى معلمـي    هذه الدراسة   وااللتزام بالعمل التعليمي، وااللتزام بالعمل الجماعي، وأجريت        

 أحد المقاطعـات بتركيـا، وتكونـت     Zonguldakالمدارس الثانوية في مقاطعة زونجولداك      

ــة الدراســة مــن    ــة العامــة، واســتخدم الباحــث مقيــاس     معلمــاً بال) ٣٠٢(عين مــدارس الثانوي

، وأمــا االلتــزام بالعمــل التعليمــي فقــد شُــكل وفقــاً لمقيــاس    )١٩٧٩(لوتروســتيرز ومونــداي 

ــورو  ــيلدون    )١٩٨٣(مـ ــزام بالعمـــل مقيـــاس شـ ــد الباحـــث لقيـــاس االلتـ ــد)١٩٧١(، واعتمـ  ، وقـ

مدرسـين بـأنهم جـزء      ال اعتزازوجود عالقة بين االلتزام التنظيمي و     كشفت الدراسة عن    

من المدرسـة وأيـضاً بجماعـة العمـل، كمـا دلـت النتـائج أن المدرسـين لـديهم التـزام كبيـر                        

للعمل اليومي ولمهنة التدريس، وأن هناك عالقـة صـداقة كبيـرة بـين زمـالء العمـل، وتبـين             

 . وجود عالقة ارتباط بين أبعاد االلتزام التنظيمي األربعة

تناولــت أثــر إدراك العــاملين للعدالــة التنظيميــة علــى  دراســة ) ٢٠٠٤(وأجــرى حــسانين 

االلتــزام التنظيمــي، وســعت لتحديــد مــستوى االلتــزام التنظيمــي والعدالــة التنظيميــة، وهــل    

عنـد التنفيـذيين؟ كمـا هـدفت لتحديـد قـوة واتجـاه              عنه  يختلف هذا المستوى لدى اإلداريين      

عــاد العدالــة التنظيميــة، والتعــرف علــى  العالقــة االرتباطيــة بــين ابعــاد االلتــزام التنظيمــي وأب  

العالقــة بينهمــا، واعتمــد الباحــث فــي قيــاس االلتــزام التنظيمــي علــى مقيــاس ألــن وجــون         

)Allen and Gohn,الــذي ينظــر لاللتــزام التنظيمــي علــى أنــه مكــون مــن ثالثــة أبعــاد      ) ١٩٩٠

ــاري، وبقـــائي ( ــارات، ع) ٤(عبـــارة لكـــل بعـــد  ) ١٢(، وقـــد تـــضمن المقيـــاس  )وجـــداني، ومعيـ بـ

من اإلداريين والتنفيذيين بمجالس محافظة الدقهلية، ومـن        ) ٣٧٨(وطبقت االستبانة على    

ــااللتزام التنظيمــي      ــائج الدراســة فيمــا يتعلــق ب ــرز نت ــزام التنظيمــي    : أب ارتفــاع مــستوى االلت

بشكل عام لفئة اإلداريين مقارنة بفئة التنفيذيين وذلـك لجميـع أبعـاد االلتـزام التنظيمـي،              



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٣٧

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين ابعاد العدالـة التنظيميـة وأبعـاد االلتـزام                وأظهرت

 .التنظيمي

ــة فــي       ) ٢٠٠٦(وقــام القــصير   ــصحة التنظيمي ــى مــستوى ال بدراســة هــدفت للتعــرف عل

المدارس الثانوية العامـة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة وعالقتهـا بـااللتزام التنظيمـي                

ن مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي ومعلمــات      ة نظــرهم، وتكــوّ للمعلمــين مــن وجهــ  

فـرداً، أخـذت    ) ٥٩٢٠(المدارس الثانوية في دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، وكـان عـددهم               

فـرداً، واسـتخدم مقيـاس االلتـزام       ) ٥٩٠(منه عينة عنقودية طبقية عشوائية بلـغ حجمهـا          

فـه لبيئـة    عـد أن ترجمـه الباحـث وكيّ       ب) Celep(التنظيمي للمعلمين الذي اسـتخدمه سـيليب        

مـــدارس دولـــة اإلمـــارات، وكـــان مـــن أبـــرز نتـــائج الدراســـة أن مـــستوى االلتـــزام التنظيمـــي    

عالقـة ارتبـاط    وجـود    أظهـرت هـذه الدراسـة     ، كما   )٥ من ٤٫١٢(للمعلمين جاء بدرجة عالية     

ــزا        ــستوى االلتـ ــة ومـ ــة العامـ ــدارس الثانويـ ــة للمـ ــصحة التنظيميـ ــستوى الـ ــين مـ ــة بـ م إيجابيـ

 .التنظيمي للمعلمين

إلــى التعــرف علــى العالقــة بــين الرضــا الــوظيفي والــوالء   ) ٢٠٠٧(وهــدفت دراســة غنــيم  

التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية، وقد أعـد الباحـث اسـتبانة                 

فقـرة، وكـان عـدد أفـراد الدراسـة          ) ١٨(تكون القسم الخاص بقيـاس الـوالء التنظيمـي مـن            

المتوسـط الحـسابي    (فرداً ، وقد أظهـرت النتـائج أن مـستوى الـوالء التنظيمـي مرتفـع                 ) ١٤٤(

 ٣٫٥٨المتوسط الحـسابي  (، ومستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد الدراسة مرتفع )٥ من ٣٫٦٠

، كما بينت النتـائج وجـود عالقـة دالـة إحـصائياً بـين الـوالء التنظيمـي والرضـا الـوظيفي           )٥من  

 ).٠٫٥٩معامل االرتباط (يس عند أعضاء هيئة التدر

دراسة تهدف للتعرف على مستوى االلتـزام التنظيمـي والرضـا           ب) ٢٠٠٨( السميح   قامو

الوظيفي لدى مديري المعاهد العلمية بجامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، وتحديـد                 

العالقــة بــين مــستوى االلتــزام التنظيمــي والخــصائص الشخــصية لمــديري المعاهــد العلميــة، 

التعرف على العالقة بين االلتزام التنظيمي والرضا الـوظيفي لـدى مـديري المعاهـد العلميـة،                 و
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فـرداً وهـم مـديري المعاهـد        ) ٥٢(وقد اتبع الباحث المـنهج الوصـفي، وكانـت عينـة الدراسـة              

العلمية التابعة لجامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية، وأعـد الباحـث مقيـاس االلتـزام            

، ومقياس ماير )١٩٧٠(مقياس بوتر وزمالئه : مراجعة عدد من مقاييسه، مثل    التنظيمي بعد   

الوجـداني، المـستمر،    (، ومقياس ماير وآخرون، وهو عشرون فقرة بثالثة أبعاد          )١٩٩٠(وآلن  

ــاري ــى وتدريجــه خماســي، وقــد خلــصت الدراســة     ) والمعي ــائج، أهمهــا   إل ــغ : عــدد مــن النت بل

، ووجـود عالقـة     )٥ مـن  ٤٫٥٨(العينة درجة كبيرة جـداً      مستوى االلتزام التنظيمي لدى أفراد      

معامل (ارتباطية موجبة قوية جداً بين مستوى االلتزام التنظيمي ومستوى الرضا الوظيفي            

 ).٠٫٩٥االرتباط 

فقــد هــدفت إلــى قيــاس العالقــة بــين مــستوى ) ٢٠٠٩(وأمــا دراســة أبــو الــروس وحنونــة 

ار فيهــا، وقــد طبقــت الدراســة علــى عينــة  اإليمــان بالجامعــة ومــستوى الرغبــة فــي االســتمر 

فــرداً بالجامعــات الفلــسطينية بقطــاع غــزة، وقــد اعتمــد الباحثــان فــي قيــاس  ) ٣٤٠(عــددها 

على نمـوذج بـوتر،   ) اإليمان بالجامعة، والرغبة في االستمرار فيها  (االلتزام التنظيمي ببعديه    

ع غــزة قــد أظهــروا  وقــد أظهــرت الدراســة أن العــاملين فــي الجامعــات الفلــسطينية بقطــا   

ــائج كــذلك وجــود عالقــة          ــزام التنظيمــي، وبينــت النت بــشكل عــام مــستوى عــالٍ مــن االلت

بالجامعـة كمتغيـر تـابع واإليمـان بالجامعـة        ) االلتزام(إيجابية بين متغير االستمرار بالعمل      

 .كمتغير مستقل

القتـه  إلى التعرف على الـوالء التنظيمـي وع   ) ٢٠٠٩(وهدفت دراسة خليفات والمالحمة     

بالرضــا الــوظيفي لــدى أعــضاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــات الخاصــة األردنيــة، وقــد صــنفت     

العاطفي، والمستمر، والمعيـاري، وقـد تكـون مجتمـع الدراسـة            والوالء  : الوالء التنظيمي إلى  

) ١٩٧٨(من جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات الخاصة بـاألردن وعـددهم              

عضواً، واسـتخدمت الدراسـة أداة آلـين ومـاير          ) ٥٥٩(ة الدراسة فتكونت من     فرداً، وأما عين  

وجود عالقة بين أبعاد الـوالء التنظيمـي والرضـا الـوظيفي            : للوالء التنظيمي، ومن أهم النتائج    
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لدى أعضاء هيئة التدريس، ووجود فروق في مستوى الوالء التنظيمي تعزى لمتغير الجنس     

 .معة والكليةوالعمر ومدة الخدمة في الجا

ــم    ــة رويـ ــشفت دراسـ ــال فـــي      ) ٢٠١٠(وكـ ــي للعمـ ــوالء التنظيمـ ــستوى الـ ــن واقـــع مـ عـ

المؤســسات المهنيــة بمدينــة ورقلــة بــالجزائر، ومــدى اخــتالف هــذا المــستوى تبعــاً لمتغيــر      

، )الوصـفي (الجنس والعمـر وسـنوات الخبـرة، وقـد اختـارت الباحثـة المـنهج االستكـشافي                  

فــرداً مــن العمــال بمؤســسات مهنيــة حكوميــة،  ) ٢١٥ (وكانــت عينــة الدراســة مكونــة مــن 

، وقــد ١٩٨٨وأعــدت اســتبانة بنتهــا اعتمــادا علــى مقيــاس بــوتر وزمــالءه وترجمــة الردايــدة    

توصــــلت الدراســــة إلــــى أن هنــــاك مــــستوى متوســــط مــــن الــــوالء التنظيمــــي لــــدى العمــــال 

لة إحصائية بالمؤسسات المهنية بمدينة ورقلة، وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات دال      

في مستوى الوالء التنظيمي للعمال تبعاً للعمر، بينما ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي       

 .مستوى الوالء التنظيمي للعمال تبعاً لمتغيري الجنس وسنوات الخبرة

 ةااللتــزام التنظيمــي المدرســي لــدى معلمــي مــدارس الثانويــ) ٢٠١٢(وتناولــت دراســة نــدا 

العالقات بين محـاور أو مكونـات االلتـزام التنظيمـي األربعـة موضـع         ، وسعت لتحديد    ةالعام

االلتزام تجاه المدرسة، وتجاه مهنة التدريس، وتجاه الزمالء، وتجاه العمـل  : الدراسة وهي 

التدريسي، كما هدفت لبيان اختالف ترتيب تلـك المحـاور مـن وجهـة نظـر أفـراد الدراسـة،          

والنــواحي الديموغرافيــة  ) فظــة، وحجــم المدرســة المحا(وتحديــد تــأثير النــواحي النطاقيــة   

علــى المحــاور المختلفــة  ) التخــصص، ومــدة الخدمــة (والنــواحي التنظيميــة ) الــسن، والنــوع(

اسـتقاها الباحـث   -لاللتزام التنظيمي، واعتمدت الدراسة في جمـع البيانـات  علـى اسـتبانة         

محــاور االلتــزام   ســؤاالً موزعــة علــى    ) ٢٨(مكونــة مــن   - ٢٠٠١,Celepمــن دراســة ســيليب    

) ٤٨٠(التنظيمــي األربعــة، وكــان مقيــاس األداة خماســياً، وطبقــت علــى عينــة مكونــة مــن     

معلماً ومعلمة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومـن أبـرز نتـائج الدراسـة وجـود عالقـة ارتبـاط              

موجبــة بــين مكونــات االلتــزام التنظيمــي األربعــة ممــا يعنــي الــصالحية للتطبيــق فــي مجــال    

أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائياً بـــين مكونـــات االلتـــزام التنظيمـــي   البحـــث، و
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المحافظـة، النـوع، الـسن، بينمـا لـم تظهـر فروقـاً لتلـك المكونـات تعـود           : للمتغيرات التاليـة  

نوع المدرسة، حجم المدرسة، وأما متغير التخصص فقد ظهرت الفروق لاللتـزام            : لمتغير

 دون بقيــة المكونــات، وقــد أوصــى الباحــث بدراســة   التنظيمــي تجــاه مهنــة التــدريس فقــط  

ــاً وفجــوة عميقــة     ،االلتــزام التنظيمــي المدرســي   حيــث تعــاني األبحــاث العربيــة نقــصاً بحثي

تحتـــاج إلـــى المزيـــد مـــن الجهـــود البحثيـــة، واقتـــرح إجـــراء دراســـة تتنـــاول عالقـــة االلتـــزام    

 .التنظيمي بعدد من المتغيرات ومنها نمط القيادة

ــى تحديــد مــستوى االلتــزام التنظيمــي ومــستوى     ) ١٤٣٢(القحطــاني وهــدفت دراســة   إل

الثقافة التنظيمية ودرجة العالقة بينهما من وجهة نظر المشرفات التربويات فـي مكاتـب              

التربيــة والتعلــيم للبنــات بمدينــة الريــاض، واتبعــت الدراســة المــنهج الوصــفي، وكانــت أداة     

عبـارة لقيـاس االلتـزام التنظيمـي،     ) ١٦(منهـا  عبـارة،  ) ٥٤(الدراسة هـي اسـتبانة مكونـة مـن         

مــشرفة تربويــة، وكــان أهــم النتــائج أن مــستوى االلتــزام  ) ٣١٢(وطبقــت أداة الدراســة علــى 

، كمـا بينـت وجـود عالقـة ارتباطيـة طرديـة             )٥ من   ٣٫٦٣(التنظيمي عالياً، بمتوسط حسابي     

 التنظيمي في مكاتب التربية     بين الثقافة التنظيمية وااللتزام   ) ٠٫٨٤معامل االرتباط   (وقوية  

والتعليم بمدينة الرياض من وجهـة نظـر أفـراد الدراسـة، وأوصـت الدراسـة بتعزيـز االلتـزام               

 . التنظيمي لدى المشرفات التربويات عن طريق الندوات وورش العمل

دراســة تناولــت العالقــة بــين الثقافــة التنظيميــة وااللتــزام       ) ١٤٣٣(وأجــرى القحطــاني  

تمــد الباحــث علــى المــنهج الوصــفي االرتبــاطي، وطبقــت علــى مــوظفي إدارة     التنظيمــي، واع

الخــدمات التعليميــة بالهيئــة الملكيــة فــي مدينــة الجبيــل الــصناعية، واختــار الباحــث عينــة       

موظفــاً، وكــان مــن أبــرز مــا توصــلت إليــه الدراســة أن مــستوى  ) ٢٣٢(عــشوائية مكونــة مــن 

 ٣٫٣٩المتوســط الحــسابي (بدرجــة متوســطة االلتــزام التنظيمــي لــدى أفــراد الدراســة جــاء  

، وأن هنــاك عالقــة طرديــة موجبــة وقويــة ذات داللــة إحــصائية بــين مــستوى الثقافــة     )٥مــن

اء المزيد ر ومستوى االلتزام الوظيفي لدى أفراد الدراسة، كما أوصى الباحث بإج          ةالتنظيمي

 .من البحوث التي تتناول الثقافة التنظيمية وااللتزام التنظيمي
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 : دراسات جمعت بين األنماط اإلدارية وااللتزام التنظيمي) ٣ (

عالقة بين بعض المتغيـرات الشخـصية       إلى التعرف على    ) ١٤٢٨(هدفت دراسة أبو ندا     

وأنماط القيادة بااللتزام التنظيمي والـشعور بالعدالـة التنظيميـة فـي الـوزارات الفلـسطينية           

ط القياديــة فــي تلــك الــوزارات، وقــد  فــي قطــاع غــزة، وتحديــد مــدى وجــود فــروق فــي األنمــا   

موظفـاً، يـشغلون مراكـز إشـرافية        ) ٦٥٢(طبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية بلغـت         

ــوزارة، وقــد اســتخدمت المــنهج الوصــفي، وكانــت االســتبانة هــي أداة          ــة فــي تلــك ال وقيادي

الدراســـة، ومقياســـها خماســـي، وقـــد اعتمـــدت علـــى نمـــوذج هيرســـي وبالنـــشارد لتحديـــد   

  لاللتـزام التنظيمـي الـذي    )(١٩٨٠,.Gordon et alط القياديـة ، ونمـوذج جـوردن وزمالئـه     األنمـا 

الــوالء، المــسؤولية، الرغبــة فــي العمــل، اإليمــان      : يحــدد االلتــزام مــن خــالل األبعــاد التاليــة     

ــوزارات الفلــسطينية         ــسائدة فــي ال ــة ال ــى أن األنمــاط القيادي ــالوزارة، وتوصــلت الدراســة إل ب

، والمـــشارك، )االستـــشاري(، واإلقنـــاعي )التـــوجيهي( الـــنمط اإلخبـــاري: بقطـــاع غـــزة هـــي

والتفويضي، وأن النمط المشارك هو األكثر شـيوعاً فـي تلـك الـوزارات، وبينـت أن االلتـزام                   

، كمـا دلـت النتـائج       )%٦٧٫٤٣(التنظيمي لدى أفراد الدراسة كان بدرجة متوسطة وبنـسبة          

تزام التنظيمي فـي الـوزارات الفلـسطينية بقطـاع          على وجود عالقة بين النمط القيادي واالل      

 . غزة

دراســة للتعــرف علــى أثــر األنمــاط القياديــة لرؤســاء األقــسام     ) ٢٠٠٩(وأجــرى حــسن  

ــة التربيــة بجامعــة القادســية           وأثرهــا فــي االلتــزام التنظيمــي ألعــضاء هيئــة التــدريس بكلي

الـنمط القيـادي المتجـه      : بالعراق، وقد صنف الباحث األنمـاط القياديـة فـي هـذه الدراسـة إلـى               

نحو العمل، والنمط القيادي المتجه نحـو العـاملين، والـنمط المتجـه نحـو العمـل والعـاملين،                   

فــرداً مــن ) ١٣٠(واعتمــدت الدراســة علــى المــنهج الوصــفي، واســتخدمت اســتبياناً وزع علــى 

لقياديـة  أعضاء هيئة التدريس بجامعة القادسية بالعراق، وقـد أظهـرت النتـائج أن األنمـاط ا     

لكنهـا  -الثالثة تمارس من قبـل رؤسـاء األقـسام، كمـا بينـت النتـائج وجـود عالقـة ارتبـاط                     

بين النمط القيادي المتجه نحو العمـل وااللتـزام التنظيمـي، وعالقـة             ) ٠٫٦٣٣(-ليست عالية 
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

بين النمط القيادي المتجه نحو العاملين وااللتـزام التنظيمـي، وعالقـة            ) ٠٫٩٨٥(ارتباط قوية   

بين النمط القيادي المتجه نحو العمل والعـاملين مـن جهـة وااللتـزام              ) ٠٫٩٧٨(اط قوية   ارتب

 .التنظيمي من جهة أخرى

األنمــاط القياديــة الــسائدة لــدى مــديري  للتعــرف علــى ) ١٤٣٠(وهــدفت دراســة الغامــدي 

المدارس وفق الشبكة اإلدارية، ومستوى االلتـزام التنظيمـي لـدى المعلمـين، والعالقـة بـين        

نمط القيادي لمديري المدارس وااللتزام التنظيمي للمعلمين، وطبقت هـذه الدراسـة علـى              ال

المــسحي (معلمــي المرحلــة الثانويــة بمحافظــة جــدة، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي 

ــاً، واعتمـــدت األداة فـــي تحديـــد األنمـــاط  ) ٣٢٥(، وبلغـــت عينـــة الدراســـة  )واالرتبـــاطي معلمـ

الـسلبية، المتـسلطة،   : (ون، وأنماطهـا القياديـة سـبعة هـي      ك وموتـ  يـ القيادية على شـبكة بل    

، واعتمد في قياس االلتزام التنظيمي      )االجتماعية، المعتدلة، قيادة الفريق، األبوية، المتقلبة     

، وكان من أهم النتـائج أن نمـط         ١٩٨٧،وترجمة القطان ) OCQ(على مقياس بورتر وزمالئه     

المدارس بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر أفراد  قيادة الفريق هو النمط السائد لدى مديري        

ــب      ــى الترتيـ ــة علـ ــادة التاليـ ــاط القيـ ــه األنمـ ــة، ويليـ ــة: الدراسـ ــة،  المعتدلـ ــة، األبويـ ، االجتماعيـ

المتسلطة، السلبية، المتقلبة، كما بينت النتائج أن مستوى االلتزام التنظيمي كان مرتفعـاً    

ارتباطيــــة موجبــــة بــــين االلتــــزام ، وأن هنــــاك عالقــــة )٥ مــــن ٣٫٨٥المتوســــط الحــــسابي (

وعالقة سالبة مع النمطـين   . ةعتدلقيادة الفريق، االجتماعية، الم   : التنظيمي واألنماط التالية  

المتـــسلطة، والمتقلبـــة، ولـــم تظهـــر النتـــائج عالقـــة دالـــة إحـــصائياً بـــين االلتـــزام : القيــاديين 

 .التنظيمي ونمط القيادة السلبية واألبوية

 : السابقة على الدراسات تعقيب
من خالل مراجعة الدراسات السابقة التي تتصل بمتغيـري الدراسـة، يمكـن مالحظـة             

 :ما يلي

ــة          ــات محليـ ــا دراسـ ــسابقة، فمنهـ ــات الـ ــا الدراسـ ــت فيهـ ــي طبقـ ــدول التـ ــت الـ تنوعـ

 . ودراسات عربية ودراسات أجنبية
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تناولت بعض الدراسات أحد المتغيرين بشكل مفرد، فاختصت دراسـات باألنمـاط             

اريــة، وبحثــت أخــرى االلتــزام التنظيمــي فقــط، كمــا ســعت عــدد مــن الدراســات     اإلد

) األنمــــاط اإلداريــــة أو االلتــــزام التنظيمــــي(للكــــشف عــــن عالقــــة أحــــد المتغيــــرين 

بمتغيرات أخرى، وربط القسم الثالث من الدراسات بـين األنمـاط اإلداريـة وااللتـزام      

 .التنظيمي

ا الدراســات الــسابقة، فاهتمــت بعــض  تنوعــت المنظمــات اإلداريــة التــي طبقــت فيهــ  

الدراسات بالمؤسسات الحكومية، وطبقـت أخـرى فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي،               

 . وطبق عدد من الدراسات في مدارس التعليم العام

اتفقت جميع الدراسات السابقة في استخدام المـنهج الوصـفي وكانـت االسـتبانة               

 .هي أداة جمع البيانات

لـــسابقة تبعـــاً لنـــوع المـــستجيبين، فـــشملت األصـــناف  تنوعـــت عينـــات الدراســـات ا 

المعلمـــين، والمـــديرين، وأعـــضاء هيئـــة التـــدريس، ومـــوظفين بالمؤســـسات : التاليـــة

 .وشركات حكومية

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فـي تناولهـا األنمـاط اإلداريـة أو االلتـزام         

ك الدراسات في تناولها لدراسة العالقة التنظيمي، أو هما معاً، ولكنها تختلف مع جميع تل    

 .بين األنماط اإلدارية لمديري المدارس وااللتزام التنظيمي للمعلمين في ضوء نموذج جوبا

وقــد افــادت الدراســات الــسابقة فــي العديــد مــن الجوانــب للدراســة الحاليــة كتحديــد       

 .ناقشة النتائجالمتغيرات بمشكلة الدراسة واإلطار النظري وبناء االستبانة وتفسير وم

  :منهج الدراسة
ــات     اعتمـــدت ــاطي، وذلـــك لجمـــع بيانـ ــفي االرتبـ ــنهج الوصـ ــة علـــى المـ ــة الحاليـ  الدراسـ

ومعلومات عـن األنمـاط اإلداريـة لمـديري المـدارس وااللتـزام التنظيمـي للمعلمـين، وتحديـد                 

 .العالقة بينهما
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

 :مجتمع الدراسة 
ــاإل      ــة بـ ــة الثانويـ ــو المرحلـ ــم معلمـ ــة هـ ــع الدراسـ ــيم   مجتمـ ــة والتعلـ ــة للتربيـ دارة العامـ

تعلــيم العــام، ونظــام   (باألحــساء، الــذين يعملــون بالمــدارس الحكوميــة النهاريــة للبنــين       

مدرســة ) ٦٠(معلمــاً فــي  ) ١٧٠٧(، وقــد بلــغ عــددهم   )المقــررات، وتحفــيظ القــرآن الكــريم  

 .ه١٤٣٣/١٤٣٤ثانوية، وفق إحصائية إدارة شئون المعلمين للفصل الدراسي الثاني للعام 

 :عينة الدراسة 
 من مجتمع الدراسـة األصـلي، وهـم         %١٣٫٥٩معلمًا يمثلون   ) ٢٣٢(بلغت عينة الدراسة    

ــا بطريقـــة عـــشوائية بـــسيطة مـــن قائمـــة   ) ١٨(معلمـــون مـــن  مدرســـة ثانويـــة تـــم اختيارهـ

 .ه١٤٣٣/١٤٣٤المدارس الثانوية الحكومية للبنين باألحساء للعام 

 :أداة الدراسة 
 وجهــتعــدها الباحــث لهــذا الغــرض،  أالدراســة اســتبانة ي هــذه المــستخدمة فــداة األ

تقـديرهم  للمعلمين لمعرفة تقديرهم لدرجة ممارسة مديري المدارس لألنمـاط اإلداريـة، و            

، وفيمــا يلــي وصــف لــألداة وطريقــة بنائهــا والتحقــق مــن صــدقها  التنظيمــيلدرجــة التــزامهم 

 :وثباتها

 : وصف األداة 
: مت فــي هــذه الدراســة مــن قــسمين رئيــسيين، األول  تتكــون االســتبانة التــي اســتخد 

نمــط تنظيمــي، ونمــط : األنمــاط اإلداريــة لمــديري المــدارس، وصــنفت وفــق نمــوذج جوبــا إلــى

االلتــزام التنظيمــي للمعلمــين، وهــو فــي هــذه األداة أربعــة : والثــاني. شخــصي، ونمــط تــوافقي

ــي ــاد هـ ــة،    : أبعـ ــو المدرسـ ــاه نحـ ــيم، االتجـ ــو مهنـــة التعلـ ــاه نحـ ــو العمـــل  االتجـ ــاه نحـ واالتجـ

 .المدرسي، واالتجاه نحو الزمالء

توزيـــع فقـــرات االســـتبانة علـــى األنمـــاط اإلداريـــة وااللتـــزام   ) ١(ويوضـــح الجـــدول رقـــم 

 .التنظيمي
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 توزيع فقرات االستبانة على األنماط اإلدارية وااللتزام التنظيمي )١(جدول رقم 
 أرقام الفقرات عدد الفقرات البعد/النمط القسم

 ١٤-١ ١٤ التنظيمي
 ٢٨-١٥ ١٤ الشخصي
 ٤٠-٢٩ ١٢ التوافقي

 األنماط اإلدارية) ١(

 - ٤٠ المجموع
 ٨-١ ٨ االتجاه نحو مهنة التعليم
 ١٩-٩ ١١ االتجاه نحو المدرسة

 ٢٧-٢٠ ٨ االتجاه نحو العمل التدريسي
 ٣٥-٢٨ ٨ االتجاه نحو الزمالء

أبعاد االلتزام ) ٢(
 التنظيمي

 - ٣٥ المجموع

وطٌلب من المستجيبين إبداء رأيهم حول فقرات االستبانة بقسميها وفق الدرجات           

على التوالي،  ) ١،  ٢،  ٣،  ٤،  ٥(دائماً، وغالباً، وأحياناً، ونادراً، ونادراً جداً، وأعطيت األوزان         : التالية

 .بمالحق الدراسة) ١(ويمكن الرجوع لألداة بصورتها النهائية في الملحق رقم 

 :ء األداة بنا
أعدت أداة الدراسة بعد الرجوع لعدد من األدبيـات النظريـة والدراسـات الـسابقة التـي              

 .   تناولت كل من األنماط اإلدارية والقيادية، وااللتزام التنظيمي

وقــد بنيــت فقــرات األنمــاط اإلداريــة لمــديري المــدارس وفــق نمــوذج جوبــا وأساســه          

بقة لألنمـاط اإلداريـة والقياديـة فـي بنـاء فقـرات       النظري، كما أفادت بعـض الدراسـات الـسا       

، والـــسعود )٢٠٠٩(، وحـــسن )٢٠٠٩(، والحـــوري وعبـــاد )١٤٢٨(دراســـة أبونـــدا : األداة، وهـــي

 ).١٤٣١(والشمايلة 

) (٢٠٠١,Celep وأما فقرات االلتزام التنظيمـي فقـد اعتمـدت األداة علـى دراسـة سـيليب               

ــزام التنظي   ــة لاللتـ ــاد األربعـ ــد األبعـ ــزام    فـــي تحديـ ــاد لجوانـــب االلتـ ــذه األبعـ ــبة هـ ــي، لمناسـ مـ

ــصير       ــة القـ ــدت دراسـ ــد اعتمـ ــذا فقـ ــين، لـ ــي للمعلمـ ــدا )٢٠٠٦(التنظيمـ ــذا  ) ٢٠١٢(، ونـ ــى هـ علـ

 .التصنيف

وقــد تمــت االســتفادة مــن بعــض الدراســات الــسابقة التــي تناولــت االلتــزام التنظيمــي،     

 ).٢٠٠٨(سميح ، وال)٢٠٠٧(، وغنيم )٢٠٠٦(، والقصير )٢٠٠٤(دراسة حسانين : وهي

 :صدق أداة الدراسة
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

اثنـــان مـــن : للتأكـــد مـــن الـــصدق الظـــاهري لـــألداة وزعـــت علـــى ســـتة محكمـــين وهـــم 
ــوم         ــة العلـ ــاتذة بكليـ ــن األسـ ــة مـ ــصل، وثالثـ ــة الملـــك فيـ ــة بجامعـ ــة التربيـ ــاتذة بكليـ األسـ
االجتماعية بجامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية وأحـد القيـادات التربويـة فـي إدارة               

ة والتعلــيم باألحــساء، وقــد أخــذ رأي المحكمــين فــي عبــارات االســتبانة مــن حيــث       التربيــ
وضوح الصياغة وانتماء العبارات للنمط أو البعد الذي أدرجـت فيـه، وعـدّلت بعـض الفقـرات         

 .وفقاً آلرائهم، كما أضيفت بعض الفقرات التي اقترحوها
 ارتبـاط بيرسـون     وللتعرف على صدق االتساق الداخلي لالسـتبانة تـم حـساب معامـل            

بــين متوســط درجــة كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة ومتوســط الدرجــة الكليــة للــنمط أو  
 .البعد الذي تنتمي إليه

وقد تبين من خالل دراسة تلك العالقة أن جميع المعامالت دالـة عنـد مـستوى الداللـة                
 تتمتــع داة، ممـا يعنــي صـدق االتــساق الــداخلي لجميـع الفقــرات، وهــذا يـدل علــى أن األ    )٠٫٠١(

) ٢(، ويمكـن الرجـوع للجـداول التـي توضـح ذلـك فـي الملحـق رقـم              بدرجة عالية من الصدق   
 .بمالحق الدراسة

 :ثبات أداة الدراسة 
يوضـح  ) ٢(للتأكد من ثبات أداة الدراسة استُخدم معامل ألفا كرونباخ، والجدول رقم            

معامــل الثبــات لكــل نمــط مــن األنمــاط اإلداريــة ولألنمــاط اإلداريــة ككــل، ويوضــح كــذلك     
 .معامل الثبات لكل بُعد من أبعاد االلتزام التنظيمي ولاللتزام التنظيمي ككل

 )٢(جدول رقم 

 االلتزام التنظيمي ككل/بعد ولألنماط اإلدارية/كل نمطقيم معامل الثبات ل
 )ألفا كرونباخ(معامل الثبات  البعد/النمط القسم

 ٠٫٨٠ التنظيمي
 ٠٫٩٤ الشخصي
 ٠٫٩٥ التوافقي

 األنماط اإلدارية) ١(

 ٠٫٩٦ األنماط اإلدارية ككل
 ٠٫٨٩ االتجاه نحو مهنة التعليم

 ٠٫٩١ جاه نحو المدرسةاالت
 ٠٫٨٠ االتجاه نحو العمل التدريسي

 ٠٫٩٢ االتجاه نحو الزمالء
 أبعاد االلتزام التنظيمي) ٢(

 ٠٫٩٥ االلتزام التنظيمي ككل
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اإلداريــة وألبعــاد االلتــزام  لألنمــاطأن قــيم معامــل الثبــات ) ٢(رقــم يتــضح مــن الجــدول و

 ككــلاإلداريــة لألنمــاط ، وأن قيمــة معامــل الثبــات   )٠٫٩٦(و) ٠٫٨٠(تتــراوح بــين  التنظيمــي 

 وبهـــذا تكـــون درجــات الثبـــات لـــألداة  )٠٫٩٥( و)٠٫٩٦( متقاربــة  وااللتــزام التنظيمـــي ككـــل 

 . عاليةبقسميها

 :المعالجة اإلحصائية
حزمــــة البــــرامج اإلحــــصائية للعلــــوم  (تــــم تحليــــل البيانــــات تحلــــيالً كميــــاً بواســــطة  

 : حصائية التالية، باستخدام األساليب اإل)٢٠ IBM SPSS Statistics) (٢٠االجتماعية،

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتحديـد درجـة ممارسـة األنمـاط اإلداريـة               .١

 ).إجابة السؤالين األول والثاني من أسئلة الدراسة(ودرجة االلتزام التنظيمي 

 معامل ارتباط بيرسون لحساب العالقة بـين األنمـاط اإلداريـة وااللتـزام التنظيمـي                .٢

، ولحــساب صــدق االتــساق )ؤال الثالــث مــن أســئلة الدراســةإجابــة الــس(واتجاههــا 

 .الداخلي ألداة الدراسة وفقراتها

 .معامل ثبات ألفا كرونباخ لقياس ثبات األنماط اإلدارية وااللتزام التنظيمي وأبعاد .٣

تحديد درجة ممارسة األنماط اإلدارية ودرجة االلتزام التنظيمـي تـم وصـف             ولتسهيل  

 ).٣( وفق الجدول رقم قيم المتوسطات الحسابية

 )٣(جدول رقم 

 متوسط ممارسة األنماط اإلدارية ودرجة االلتزام التنظيمي
 الدرجة قيم المتوسط

 عالية جداً ٥-٤٫٢١
 عالية ٤٫٢٠-٣٫٤١
 متوسطة ٣٫٤٠-٢٫٦١
 ضعيفة ٢٫٦٠-١٫٨١
 ضعيفة جداً ١٫٨٠-١
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

 =طول الفئة  :طول الفئة كما يليوقد تم حساب 

 

                             =                                         =                                          =٠٫٨ 

 

 :عرض نتائج الدراسة
 :يعرض هذا الجزء نتائج الدراسة وفقاً ألسئلتها، كما يلي

 ما درجة ممارسة مديري المدارس لألنماط اإلدارية وفق نموذج جوبا         : السؤال األول 
 من وجهة نظر المعلمين باألحساء؟

لإلجابة عن هذا السؤال اسـتخرجت المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة       

 .يوضح النتائج) ٤(لدرجات استجابة المعلمين على فقرات األنماط اإلدارية، والجدول رقم 

 )٤(جدول رقم 

ي المدارس لألنماط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مدير

 اإلدارية مرتبة تنازلياً
المتوسط  النمط م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 عالية ١ ٠٫٤٧ ٤٫٠٩ التنظيمي ١
 عالية ٢ ٠٫٨٩ ٣٫٧٤ التوافقي ٣
 عالية ٣ ٠٫٨٥ ٣٫٦٠ الشخصي ٢

ي، التنظيمــــي، والشخــــص(أن األنمــــاط اإلداريــــة الثالثــــة ) ٤(يتــــضح مــــن الجــــدول رقــــم 

تُمارس من قبل مديري المدارس بدرجة عاليـة، بمتوسـط حـسابي يتـراوح بـين                ) والتوافقي

، ويالحــظ أن الــنمط التنظيمــي جــاء )٠٫٨٩(و) ٠٫٤٧(وانحــراف معيــاري بــين ) ٤٫٠٩(و ) ٣٫٦٠(

 . أوالً، ثم النمط التوافقي، وفي المرتبة األخيرة النمط الشخصي

لكل نمط من األنماط اإلدارية الثالثـة،       وللكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس       

تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحـــسابية واالنحرافـــات المعياريـــة لفقـــرات كـــل نمـــط مـــن   

 :األنماط مرتبة تنازلياً كما يلي

 المدى

عدد الفئات

)١ - ٥( 

٥

٤ 

٥
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 :النمط التنظيمي) ١(

 )٥(جدول رقم 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات النمط التنظيمي مرتبة تنازلياً
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 المستوى

يحث مدير المدرسة المعلمين على إنجاز األعمال في وقتهـا            ٨
 المحدد

 عالية جداً ١ ٠٫٦٨ ٤٫٤٦

يحـــرص مــــدير المدرســـة علــــى ســــير العمـــل وفــــق اللــــوائح     ١٠
 واألنظمة

 عالية جداً ٢ ٠٫٧٣ ٤٫٤٣

ذل مجهــود أكبــر فــي يحــث مــدير المدرســة المعلمــين علــى بــ ١٢
 أداء المهام المدرسية

 عالية جداً ٣ ٠٫٧٨ ٤٫٣٨

 عالية جداً ٤ ٠٫٨٦ ٤٫٣٤ يستمد مدير المدرسة سلطاته من مركزه الرسمي ٩
يركــز مــدير المدرســة علــى أهميــة الوقــت فــي إنجــاز العمــل       ٧

 المدرسي
 عالية جداً ٥ ٠٫٧٧ ٤٫٢٩

ــق لكافـــــ     ٥ ــلوب التوثيـــ ــى أســـ ــة علـــ ــدير المدرســـ ــد مـــ ة يعتمـــ
 اإلجراءات واألنشطة بالمدرسة

 عالية جداً ٦ ٠٫٨٧ ٤٫٢٧

 عالية ٧ ٠٫٩٠ ٤٫١٥ يحدد مدير المدرسة ما يجب على المعلمين القيام به ١٣
يطبــق مــدير المدرســة األنظمــة والتعليمــات الرســمية بدقــة      ٦

 عالية
 عالية ٨ ٠٫٨٥ ٤٫١٢

 عالية ٩ ٠٫٨٩ ٤٫٠١ تتحدد سلطة مدير المدرسة في ضوء قواعد إدارية واضحة ١
 عالية ١٠ ٠٫٨٦ ٣٫٩٨ تتركز جميع السلطات في يد مدير المدرسة ٢
تقــــوم جميــــع العالقــــات بــــين العــــاملين بالمدرســــة علــــى        ٣

 عالية ١١ ٠٫٩٥ ٣٫٨٦ التسلسل الهرمي الرسمي

يمارس مدير المدرسة رقابة قريبة على المعلمين حين تأدية  ١٤
 أعمالهم

 عالية ١٢ ٠٫٩٩ ٣٫٧٥

ــه    يفـــصل ٤ ــصية وعالقاتـ ــه الشخـ ــين عالقاتـ ــة بـ ــدير المدرسـ  مـ
 الوظيفية

 عالية ١٣ ١٫١١ ٣٫٧١

يطالــب مــدير المدرســة المعلمــين بتنفيــذ الخطــط التعليميــة    ١١
 دون مناقشة

 عالية ١٤ ١٫١٦ ٣٫٤٨

 عالية - ٠٫٤٧ ٤٫٠٩ الكلي -

 أن متوسط ممارسة النمط التنظيمي لدى مـديري المـدارس بلـغ   ) ٥(يبين الجدول رقم    

، وجاءت ست فقرات بدرجة عاليـة جـداً     )٠٫٤٧(بدرجة عالية، واالنحراف المعياري     ) ٤٫٠٩(

 .وثمان فقرات بدرجة عالية
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

  :النمط التوافقي) ٢(

 )٦(جدول رقم 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات النمط التوافقي مرتبة تنازلياً
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يفــوض مــدير المدرســة بعــض الــصالحيات للعــاملين معــه بمــا      ٣٠
 يتالءم مع إمكاناتهم

 عالية ١ ٠٫٩٣ ٣٫٩٤

 عالية ٢ ١٫٠٥ ٣٫٩٢ يهتم مدير المدرسة بإنجاز العمل وتحقيق رضا المعلمين ٢٩
يحرص مدير المدرسة على تنفيذ المهام المدرسية من خـالل          ٣٩

 يالعمل الجماع
 عالية ٣ ١٫٠٧ ٣٫٨٤

يتــابع مــدير المدرســة تنفيــذ المعلمــين لمهــامهم ويمــنحهم        ٤٠
 الحرية في أسلوب األداء

 عالية ٤ ١٫٠٨ ٣٫٨١

يــتحمس مــدير المدرســة آلراء المعلمــين التــي تخــدم العمــل        ٣٦
 المدرسي

 عالية ٥ ١٫١٧ ٣٫٨٠

يــــشجع مــــدير المدرســــة المعلمــــين علــــى حــــل المــــشكالت  ٣٤
 المدرسية

 عالية ٦ ١٫١١ ٣٫٧٦

ــل       ٣٥ ــوير العمـ ــين لتطـ ــات المعلمـ ــة مقترحـ ــدير المدرسـ ــذ مـ يأخـ
 المدرسي بعين االعتبار

 عالية ٧ ١٫٠٩ ٣٫٧٤

يوظــــف مــــدير المدرســــة ميــــول المعلمــــين واتجاهــــاتهم فــــي  ٣٨
 تحقيق أهداف المدرسة

 عالية ٨ ١٫١٤ ٣٫٧١

ــة     ٣٧ ــد تطبيـــــق األنظمـــ ــة عنـــ ــة بالمرونـــ ــدير المدرســـ يتـــــسم مـــ
 سميةوالتعليمات الر

 عالية ٩ ١٫٢٢ ٣٫٦٣

يشترك مدير المدرسـة مـع المعلمـين فـي وضـع خطـة العمـل                 ٣١
 المدرسي

 عالية ١٠ ١٫١٦ ٣٫٦٠

يـوازن مــدير المدرســة فــي اتخـاذ القــرارات بــين ظــروف العمــل    ٣٣
 والمعلمين

 عالية ١١ ١٫٠٤ ٣٫٥٩

 عالية ١٢ ١٫١٧ ٣٫٤٨ يشرك مدير المدرسة المعلمين في صنع القرارات ٣٢
 عالية - ٠٫٨٩ ٣٫٧٤ الكلي -

أن مستوى ممارسة النمط التـوافقي جـاءت بدرجـة عاليـة            ) ٦(يتضح من الجدول رقم     

، وأن جميـع فقـرات هـذا الـنمط كانـت            )٠٫٨٩(وانحراف معياري   ) ٣٫٧٤(بمتوسط حسابي   

 .بدرجة عالية
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  :النمط الشخصي) ٣(

 )٧(جدول رقم 

 لفقرات النمط الشخصي مرتبة تنازلياًالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
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 عالية ١ ١٫٢٣ ٣٫٨٠ يتشاور مدير المدرسة مع المعلمين عند تكليفهم بالمهام ٢٧
يشارك مدير المدرسة المعلمـين فـي المناسـبات االجتماعيـة            ٢٣

 المختلفة
١٫١٣ ٣٫٧٩ 

 عالية ٢

يــــسعى مــــدير المدرســــة إلشــــاعة روح الثقــــة المتبادلــــة بــــين    ٢٦
 المعلمين

١٫٢٠ ٣٫٧٩ 
 عالية ٢

يتـــيح مـــدير المدرســـة الفرصـــة للمعلمـــين لتطـــوير قـــدراتهم        ٢٢
 المهنية

١٫١٠ ٣٫٧٥ 
 عالية ٤

 عالية ٥ ٠٫٩٥ ٣٫٧٥ يفوض مدير المدرسة كثيراً من صالحياته للعاملين معه ١٨
ــدير المدرســـة للمعل  ١٩ ــية  يـــسمح مـ ــأداء المهـــام المدرسـ مـــين بـ

 بحرية
١٫٠٢ ٣٫٧٣ 

 عالية ٦

يراعــي مـــدير المدرســـة ظـــروف المعلمـــين عنـــد تـــأخرهم فـــي   ٢٨
 الحضور للمدرسة

١٫١٤ ٣٫٧١ 
 عالية ٧

 عالية ٨ ١٫١٦ ٣٫٦٩ يُشعر مدير المدرسة المعلمين بمكانتهم االجتماعية ٢١
ال يراعــي مــدير المدرســة ظــروف المعلمــين عنــد إســناد األعمــ  ٢٥

 المدرسية
١٫٢٠ ٣٫٥٩ 

 عالية ٩

 عالية ١٠ ١٫١٤ ٣٫٥٥ يهتم مدير المدرسة بمشكالت المعلمين ١٥
 عالية ١١ ١٫١٦ ٣٫٥١ يراعي مدير المدرسة اهتمامات المعلمين ١٦
يـــدع مـــدير المدرســـة المعلمـــين يـــشاركون فـــي التطـــوير دون  ٢٠

 التدخل في توجيههم
١٫١٣ ٣٫٣٧ 

 متوسطة ١٢

درســة بإشــباع الحاجــات االجتماعيــة لجميــع    يهــتم مــدير الم  ١٧
 المعلمين

١٫١٧ ٣٫٢٧ 
 متوسطة ١٣

ــا المعلمـــين علـــى تحقيـــق أهـــداف     ٢٤ ــدير المدرســـة رضـ يقـــدم مـ
 المدرسة

١٫٣٠ ٣٫١٧ 
 متوسطة ١٤

 عالية - ٠٫٨٥ ٣٫٦٠ الكلي -

ويتــضح أن مــستوى ممارســة الــنمط الشخــصي لــدى مــديري المــدارس كانــت بدرجــة      

، وقد جاءت إحـدى عـشرة فقـرة    )٠٫٨٥(وانحراف معياري ) ٣٫٦٠(عالية بمتوسط حسابي  

ــة         ــة ممارسـ ــة بدرجـ ــثالث المتبقيـ ــرات الـ ــاءت الفقـ ــين جـ ــي حـ ــة فـ ــة عاليـ ــة ممارسـ بدرجـ

 .متوسطة



 

 
٣٥٢

وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

مــا درجــة االلتــزام التنظيمــي لــدى المعلمــين مــن وجهــة نظــرهم    : الــسؤال الثــاني
 باألحساء؟

أبعــاد االلتــزام التنظيمــي وفــق  لتحديــد درجــة االلتــزام التنظيمــي لــدى المعلمــين رتبــت   

يبــــين المتوســــطات الحــــسابية واالنحرافــــات ) ٨(المتوســــط الحــــسابي، والجــــدول رقــــم 

 .المعيارية ألبعاد االلتزام التنظيمي األربعة

 )٨(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد االلتزام التنظيمي مرتبة تنازلياً 

 التنظيمي ككلومتوسط درجة االلتزام 
المتوسط  البعد الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

 عالية جداً ١ ٠٫٦٨ ٤٫٣٣ االلتزام نحو الزمالء ٤
 عالية ٢ ٠٫٧٩ ٣٫٩٣ االلتزام نحو المدرسة ٢
االلتزام نحو العمل  ٣

 ٠٫٦٧ ٣٫٨٩ التدريسي
 عالية ٣

االلتزام نحو مهنة  ١
 ٠٫٩٤ ٣٫٦٩ التعليم

 يةعال ٤

الدرجة الكلية لاللتزام  -
 ٠٫٦٤ ٣٫٩٦ التنظيمي

 عالية -

يتضح أن مستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين باألحـساء        ) ٨( الجدول رقم    علىبالنظر  

ــة بمتوســط حــسابي     ــاري  ) ٣٫٩٦(جــاء بدرجــة عالي ، وكــان مــستوى  )٠٫٦٤(وانحــراف معي

، )٠٫٦٨(وانحراف معياري   ) ٤٫٣٣(االلتزام نحو الزمالء بدرجة عالية جدا بمتوسط حسابي         

) نحو المدرسة، والعمـل التدريـسي، والمدرسـة       (بينما مستوى بقية أبعاد االلتزام التنظيمي       

وانحرافاتهـا  ) ٣٫٩٣(و) ٣٫٦٩(كان بدرجة عالية، وقد تراوحت متوسـطاتها الحـسابية بـين            

 ).٠٫٩٤(و) ٠٫٦٧(المعيارية بين 

ألربعـة، تـم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية       ولبيان درجة االلتزام التنظيمي لألبعاد ا     

 :واالنحرافات المعيارية لفقرات كل بعد من األبعاد مرتبة تنازلياً كما يلي

 

 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٥٣

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

  :االلتزام نحو الزمالء) ١(

 )٩(جدول رقم 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االلتزام نحو الزمالء مرتبة تنازلياً
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى الرتبة المعياري

 عالية جداً ١ ٠٫٨٣ ٤٫٤٣ أفتخر بزمالئي المعلمين ٢٩
أشعر أني صديق حميم للمعلمين في  ٣٠

 ٠٫٧٥ ٤٫٤٣ المدرسة
 عالية جداً ١

أحتفظ خارج المدرسة بعالقات طيبة مع  ٣٢
 زمالئي فيها

٠٫٨١ ٤٫٤٣ 
 عالية جداً ١

ي بالمعلمين أثناء أشعر بالسرور حين لقائ ٢٨
 االستراحة

٠٫٧٨ ٤٫٤٢ 
 عالية جداً ٤

أتعاون مع زمالئي المعلمين في إنجاز  ٣٤
 بعض المهام

٠٫٧٥ ٤٫٣٦ 
 عالية جداً ٥

أتبادل مع زمالئي الخبرات التعليمية  ٣٥
 بسعادة كبيرة

٠٫٨٨ ٤٫٣١ 
 عالية جداً ٦

 اًعالية جد ٧ ٠٫٨٥ ٤٫٣٠ أشعر أني مقرب لمعلمي هذه المدرسة ٣٣
أشعر أن المعلمين في هذه المدرسة هم  ٣١

 أفضل أصدقائي
١٫٠٨ ٣٫٩٥ 

 عالية ٨

 عالية جداً - ٠٫٦٨ ٤٫٣٣ الكلي -

ــزمالء بلــغ     ) ٩(يبــين الجــدول رقــم   أن المتوســط الحــسابي لاللتــزام التنظيمــي تجــاه ال

ئهم ، وذلك يعني أن مستوى التزام المعلمين نحو زمال   )٠٫٦٨(واالنحراف المعياري   ) ٤٫٣٣(

جاء بدرجة عالية جداً، كما أن مستوى سبع فقرات مـن فقـرات هـذا البعـد كانـت بدرجـة           

 . عالية جداً، وحصلت فقرة واحدة على مستوى درجة عالية
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

  :االلتزام نحو المدرسة) ٢(

 )١٠(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االلتزام نحو المدرسة مرتبة 

 تنازلياً
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 المستوى الرتبة

كمعلــم فــي هــذه المدرســة أحــافظ علــى ســمعتها لــدى     ١٩
 المجتمع

٠٫٩٠ ٤٫٣٠ 
 عالية جداً ١

 عالية جداً ٢ ٠٫٩٢ ٤٫٢٣ أبذل جهداً كبيراً من أجل هذه المدرسة ٩
 عالية جداً ٢ ٠٫٩٥ ٤٫٢٣ مستعد لبذل مجهود أكبر من المطلوب لنجاح المدرسة ١٤
 عالية ٤ ١٫٠٥ ٤٫٠٠ أهتم جداً بما تكون عليه هذه المدرسة في المستقبل ١٢
ــة علــــى مــــصلحتي     ١٨ أقــــدم مــــصلحة العمــــل فــــي المدرســ

 الشخصية
٠٫٩٨ ٣٫٩٧ 

 عالية ٥

 عالية ٦ ١٫١٢ ٣٫٨٥ أرى أن قيمي تتفق مع قيم العمل بالمدرسة ١٦
ارس التـي يمكـن أن      هذه المدرسة هي األفـضل بـين المـد         ١٣

 أعمل بها
 عالية ٧ ١٫١٦ ٣٫٨٠

 عالية ٨ ١٫١٧ ٣٫٧٨ تدفعني هذه المدرسة ألداء عملي بأفضل ما يمكن ١١
 عالية ٩ ١٫١٠ ٣٫٧٥ أشعر بتطابق أهدافي المهنية مع أهداف هذه المدرسة ١٧
ــارج       ١٠ ــرين خـ ــع األخـ ــتي مـ ــن مدرسـ ــديث عـ ــتمتع بالحـ اسـ

 المدرسة
١٫١٧ ٣٫٧٠ 

 عالية ١٠

 عالية ١١ ١٫٢٨ ٣٫٥٩ أتمنى أن أقضي معظم حياتي الوظيفية بهذه المدرسة ١٥
 عالية - ٠٫٧٩ ٣٫٩٣ الكلي -

أن مستوى التـزام المعلمـين تجـاه المدرسـة كـان بدرجـة       ) ١٠(يتضح من الجدول رقم  

، وجــاء مــستوى ثــالث فقــرات   )٠٫٧٩(وانحــراف معيــاري  ) ٣٫٩٣(عاليــة بمتوســط حــسابي  

 .  ما الفقرات الثمان المتبقة فكانت بدرجة عاليةبدرجة عالية جداً، أ



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٥٥

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 :االلتزام نحو العمل التدريسي) ٣(

 )١١(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االلتزام نحو العمل التدريسي 

 مرتبة تنازلياً
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى الرتبة المعياري

ل مسؤولية الفصل كاملة أثناء أتحم ٢٣
 وجودي فيه

 عالية جداً ١ ٠٫٨٩ ٤٫٤٦

أعطي المدرسة أحسن ما لدي في أداء  ٢٠
 العمل التدريسي

 عالية جداً ٢ ٠٫٧٩ ٤٫٣٤

 عالية جداً ٣ ٠٫٨٨ ٤٫٢٣ أنجز أعمالي المدرسية بحماس ٢٤
 عالية ٤ ١٫٠١ ٤٫٠٩ أستمتع بالتدريس ٢٧
ضعاف أحاول عمل األفضل للطلبة  ٢٦

 التحصيل
 عالية ٥ ٠٫٩١ ٤٫٠٦

٢١ 
أقضي وقتاً مع طالبي خارج الفصل 

ذات صلة ) نشاطات(لمناقشة موضوعات 
 بالدروس

 عالية ٦ ١٫١٠ ٣٫٦٧

أسعى للحصول على معلومات عن حياة  ٢٥
 طلبتي األسرية

 عالية ٧ ١٫٢٣ ٣٫٤٤

 متوسطة ٨ ١٫٣٦ ٢٫٨٠ أسعى لتدريس حصص إضافية تطوعية ٢٢
 عالية - ٠٫٦٧ ٣٫٨٩ الكلي -

أن مستوى االلتزام تجاه العمل التدريسي كـان بدرجـة عاليـة            ) ١١(يوضح الجدول رقم    

، وتنوعــت مــستويات هــذا البعــد بــين   )٠٫٦٧(وانحــراف معيــاري ) ٣٫٨٩(بمتوســط حــسابي 

فقــرة (، ودرجــة متوســطة )أربــع فقــرات(، ودرجــة عاليــة )ثــالث فقــرات(درجــة عاليــة جــداً 

 ). واحدة
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

 :اللتزام نحو مهنة التعليما) ٤( 

 )١٢(جدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات االلتزام نحو مهنة التعليم مرتبة 
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أعتقــد أن قــيم مهنـــة التعلــيم أكثــر أهميـــة مــن قــيم المهـــن        ٣
 األخرى

١٫٠٥ ٤٫٢٣ 
عالية  ١

 جداً
 عالية ٢ ١٫١٠ ٤٫١٧ أفتخر بكوني معلماً ١

يعــد اختيــاري للعمــل معلمــاً مــن أفــضل القــرارات المهنيــة التــي  ٢
 اتخذتها في حياتي

 عالية ٣ ١٫٢٤ ٣٫٨٤

 عالية ٤ ١٫٢٤ ٣٫٧٦ أعتقد أن مهنة التعليم هي األفضل للحياة العملية ٤
 عالية ٥ ١٫١٦ ٣٫٦٨ أوساط مهنة التعليمأرغب في أن أصبح معروفاً مهنياً في  ٥
 عالية ٦ ١٫٣٣ ٣٫٥٣ أشعر بمكانتي االجتماعية ألنني معلم ٨

ــبَ      ٦ ــو لـــم تلـ ــة التعلـــيم حتـــى لـ ــتمرار فـــي مهنـ أرغـــب فـــي االسـ
 احتياجاتي االقتصادية

 عالية ٧ ١٫٣٩ ٣٫٥٠

 سطةمتو ٨ ١٫٤٣ ٢٫٨٢ أتمنى مستقبالً أن يلتحق أبنائي بالعمل في مهنة التعليم ٧
 عالية - ٠٫٩٤ ٣٫٦٩ الكلي -

ــى الجــدول    ــالنظر إل ــين أن مــستوى االلتــزام نحــو مهنــة التعلــيم جــاء بدرجــة      ) ١٢(ب يتب

، أمــا فقـرات هــذا البعــد فكانــت  )٠٫٩٤(وانحـراف معيــاري  ) ٣٫٦٩(عاليـة، بمتوســط حــسابي  

 .واحدة درجتها عالية جداً، وأخرى متوسطة، وباقي الفقرات بدرجة عالية

بــين درجــة ) ٠٫٠٥(هــل توجــد عالقــة دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى   : لثالــثالــسؤال ا
ــزام       ــا ودرجــة االلت ــة وفــق نمــوذج جوب ممارســة مــديري المــدارس لألنمــاط اإلداري

  التنظيمي لدى المعلمين؟
لإلجابة عـن هـذا الـسؤال تـم حـساب معامـل االرتبـاط بيرسـون بـين األنمـاط اإلداريـة               

هــذه العالقــة مرتبــة ) ١٣(يمــي للمعلمــين، ويوضــح الجــدول لمــديري المــدارس وااللتــزام التنظ

 .تنازلياً وفق عالقة األنماط بمتوسط االلتزام التنظيمي
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 )١٣(جدول رقم 

معامل ارتباط بيرسون بين األنماط اإلدارية لمديري المدارس وااللتزام التنظيمي 

 يللمعلمين مرتبة تنازليا وفق عالقة األنماط بمتوسط االلتزام التنظيم

 النمط اإلداري
االلتزام 
 للمهنة

االلتزام 
 للمدرسة

االلتزام للعمل 
 المدرسي

 االلتزام للزمالء
متوسط 
 االلتزام
 التنظيمي

النمط 
 الشخصي

٠٫٤٣ @@٠٫٢٥ @@٠٫٣٢ @@٠٫٥٠ @@٠٫٣٠@@ 

 @@٠٫٤١ @@٠٫٢٢ @@٠٫٣١ @@٠٫٤٧ @@٠٫٢٩ النمط التوافقي

النمط 
 التنظيمي

٠٫٣٩ @@٠٫٣٣ @@٠٫٣١ @@٠٫٤٠ @@٠٫٢٤@@ 

 ٠٫٠١ دالة عند @@

أن هناك عالقة بين األنمـاط اإلداريـة وااللتـزام التنظيمـي دالـة        ) ١٣(يوضح الجدول رقم    

، وأن قيم معامل االرتباط متقاربـة بـين األنمـاط اإلداريـة الثالثـة         )٠٫٠١(إحصائياً عند مستوى    

الـنمط  : نظيمـي كمـا يلـي   وااللتزام التنظيمي، وكان ترتيب األنماط في عالقتهـا بـااللتزام الت      

 ). ٠٫٣٩(، وفي المرتبة األخيرة النمط التنظيمي )٠٫٤١(، ثم النمط التوافقي )٠٫٤٣(الشخصي 

أن العالقـة بـين األنمـاط اإلداريـة وأبعـاد االلتـزام التنظيمـي         ) ١٣(كما يبين الجدول رقم     

ــد مــستوى     ــة إحــصائياً عن ــي    )٠٫٠١(جميعهــا دال ــاط ب ــراوح قــيم معامــل االرتب ن األنمــاط ، وتت

 ).٠٫٥٠(و) ٠٫٢٢(اإلدارية وأبعاد االلتزام التنظيمي األربعة بين 

 :مناقشة النتائج وتفسيرها 
فيمـا يلـي مناقـشة النتـائج التـي توصــلت إليهـا الدراسـة وتفـسيرها، ويـتم عرضـها وفــق           

 :أسئلة الدراسة الثالثة

فق نموذج جوبا   ما درجة ممارسة مديري المدارس لألنماط اإلدارية و       : السؤال األول 
 من وجهة نظر المعلمين باألحساء؟

ــاط      ــون األنمـ ــدارس يمارسـ ــديري المـ ــة الـــسؤال األول عـــن أن مـ ــائج إجابـ كـــشفت نتـ

اإلداريــة الثالثــة بدرجــة عاليــة، وتبــين أن الــنمط التنظيمــي أكثرهــا ممارســة، وكانــت ســت    
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

لمـين يـرون أن     عبارات من هذا النمط تمارس بدرجة عالية جداً، ممـا قـد يـشير إلـى أن المع                 

مديري المدارس الثانوية يهتمون اهتماماً بالغاً بتطبيق األنظمـة والتعليمـات الـواردة إلـيهم               

مــن الجهــات الرســمية، ويــضعون مــصلحة وأهــداف المنظمــة فــي المقــام األول حتــى وإن       

وقــد . تعــارض ذلــك مــع مراعــاة حاجــات العــاملين واالســتفادة مــن قــدراتهم وإمكانــاتهم 

سؤال األول أيضاً أن النمط التوافقي جاء في الترتيب الثاني لممارسة األنماط       بينت إجابة ال  

أمــا . اإلداريــة، وهــذا الــنمط يجمــع بــين االهتمــام بأهــداف المنظمــة وأهــداف العــاملين معــاً      

 .النمط الشخصي فجاء في الترتيب األخير بين األنماط الثالثة

الـنمط المتجـه نحـو العمـل      حيـث كـان     ) ٢٠٠٩(وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة حـسن         

هــو الــنمط الــسائد بــين المــديرين، ولكنهــا تختلــف مــع العديــد مــن الدراســات، كدراســة           

ــدالغفار )١٤٢٦(، والــشوكاني )٢٠٠٠(، والجــرب )١٩٩٨(األغبــري  ــوح )٢٠١٠(، وعب ) ٢٠١٢(، والن

فقد توصلت هـذه الدراسـات إلـى أن الـنمط الـديموقراطي أو التـشاركي كـان أكثـر شـيوعاً                    

 .ى مديري المدارسلد

إن مجيء النمط التنظيمي كأكثر األنماط اإلدارية ممارسة من وجهة نظر المعلمـين             

باألحساء ال يتفق مـع مـا تـدعو إليـه بعـض نظريـات الـسلوك التنظيمـي، مثـل نظريـة بليـك                         

وموتـــون ونظريـــة ليكـــرت إذ تفـــضل تلـــك النظـــريتين الـــسلوك اإلداري الـــذي يركـــز علـــى    

، والـسلوك الـذي يهـتم بكـل مـن العـاملين وأهـداف التنظـيم                 )صيالشخـ (مجموعة العمل   

 ).التوافقي(

وقد يعزى تقدم النمط التنظيمي لدى مديري المدارس على غيـره مـن األنمـاط اإلداريـة           

لقنــاعتهم بهــذا الــنمط مــن اإلدارة، وأنــه األنــسب لتنفيــذ المهــام والواجبــات اإلداريــة، وقــد   

ريــــة المناطــــة بمــــديري المــــدارس وتنوعهــــا مبــــرراً  يكــــون لكثــــرة األعبــــاء والمهــــام اإلدا

لتفضيلهم هذا النمط مـن أنمـاط اإلدارة، وقـد يمـارس مـديري المـدارس هـذا الـنمط بدرجـة              

عاليـــة ألنـــه ال يتطلـــب ســـوى بعـــض المهـــارات اإلداريـــة لتنفيـــذ األنظمـــة والتعليمـــات، دون    

 العمــل، وتــشجيعهم الحاجــة للمهــارات القياديــة التــي تمكــن المــدير مــن التــأثير فــي فريــق 
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للمشاركة الفاعلة فـي العمـل المدرسـي، كمـا يمكـن لنظـام الرقابـة وأسـلوب المحاسـبة              

التي تمارسها إدارة التعلـيم علـى مـديري المـدارس أثـراً فـي الحـد مـن ممارسـة الـصالحيات            

 .الممنوحة لهم وبالتالي ممارسة النمط التنظيمي بصورة أكبر من األنماط اإلدارية األخرى

مــا درجــة االلتــزام التنظيمــي لــدى المعلمــين مــن وجهــة نظــرهم    : ؤال الثــانيالــس
 باألحساء؟

بيّنت نتائج إجابة السؤال الثاني أن مـستوى االلتـزام التنظيمـي للمعلمـين ككـل كـان        

، والغامـدي   )٢٠٠٦(، والقـصير    )٢٠٠١(بدرجة عالية، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة سـيليب               

اسات إلى أن مستوى االلتـزام التنظيمـي لـدى المعلمـين كـان       ، فقد توصلت تلك الدر    )١٤٣٠(

 . بدرجة عالية

وقد ظهرت االرتفاع في مـستوى االلتـزام التنظيمـي لـدى المعلمـين بـالرغم مـن تقـدم                    

النمط التنظيمي لدى مديري المدارس على النمط الشخـصي والتـوافقي الـذي يكـون فيهمـا                  

، ويمكـن أن تعـزى هـذه        - الـسؤال األول   كمـا بـين ذلـك جـواب       -االهتمام بالمعلمين أكثـر   

النتيجــة لمــا يتمتــع بــه المعلمــون مــن انتمــائهم لمهنــتهم، واســتعدادهم للمــشاركة فــي        

األعمــال اإلداريــة والتربويــة، ولبــذل الجهــود التــي يمكــن أن تــساهم فــي تحقيــق أهــداف           

ذر فـي   المؤسسات التعليمية التي ينتمون لها، كما أنهم قد يتخذون لمـديري المـدارس العـ              

تقــديمهم تطبيــق األنظمــة والتعليمــات علــى مراعــاة حاجــات المعلمــين واالهتمــام بهــم      

وإشراكهم في األعمال التربوية والمدرسية، ويمكن أن تفـسر هـذه النتيجـة بـأن الفـروق                  

بين األنماط ليست عالية، وأن النمط الشخصي والتوافقي وإن تأخرا عن النمط الشخـصي              

 . عالية أيضًاإال أنها يمارسان بدرجة 

كما أظهرت نتيجـة الـسؤال الثـاني أن مـستوى االلتـزام نحـو الـزمالء كـان عاليـاً جـداً،                       

بمتوسـط  (وقد نالت سبع فقرات من هذا البعـد درجـة عاليـة جـداً، واحتلـت المرتبـة األولـى                     

 :الفقرات الثالث التالية) ٥ من٤٫٤٣

 . أفتخر بزمالئي المعلمين-
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

 .لمين في المدرسة أشعر بأني صديق حميم للمع-

 . أحتفظ خارج المدرسة بعالقات طيبة مع زمالئي فيها-

وقــد يعــود ارتفــاع مــستوى هــذا البعــد للعالقــات الوثيقــة التــي يــرتبط بهــا المعلمــون            

بزمالئهم، واستقرارهم في مدارسهم لسنوات عديدة، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع مفهـوم                

ــه     ــوالء االجتمــاعي المتمثــل فــي    علمــاء االجتمــاع لاللتــزام التنظيمــي، حيــث يرون ــداداً لل  امت

 .مشاعر الفرد ووالئه للمجتمع الذي يعيش فيه

االلتــزام (كمــا بينــت إجابــة الــسؤال الثــاني أن بقيــة أبعــاد االلتــزام التنظيمــي للمعلمــين 

جاءت بدرجة عاليـة، كمـا أن مـستوى فقـرات     ) نحو المدرسة، والعمل التدريسي، والمهنة 

أمـا الفقـرات التـي جـاءت بدرجـة متوسـطة            . جة عالية جداً، أو عاليـة     تلك األبعاد كانت بدر   

 :فهي فقرتان، هما

 ).٥ من٢٫٨٠بمتوسط (أسعى لتدريس حصص إضافية تطوعية -

 ).٥ من ٢٫٨٢بمتوسط  (أتمنى مستقبالً أن يلتحق أبنائي بالعمل في مهنة التعليم -

) تطوعيةأسعى لتدريس حصص إضافية (ويمكن أن يكون السبب في حصول فقرة        

على المرتبة األخيرة من فقـرات هـذا البعـد هـو ارتفـاع نـصاب الحـصص التدريـسي لمعلمـي              

المرحلــة الثانويــة، لــذا ال يميــل عــدد مــن المعلمــين لتــدريس حــصص إضــافية تطوعيــة، وقــد    

يعود ذلك إلى أن ثقافة التطوع غير منتشرة بين المعلمين، لـذا ال يستـشعر أهميـة إعطـاء                 

ب، وأن دوره بالمدرسة هو القيام بالتدريس وفق الجدول المدرسي  حصص تطوعية للطال  

 . فقط

علـى  ) أتمنى مستقبالً أن يلتحق أبنـائي بالعمـل فـي مهنـة التعلـيم           (وأما حصول العبارة    

المرتبة قبل األخيرة، فقد يعود السبب في أن أفراد الدراسة يرون أن مهنة التدريس مهنـة    

هد، وعلى الرغم من التزامهم بهـذه المهنـة إال أنهـم           شاقة تتطلب الكثير من الوقت والج     

يأملون أن يجد أبناؤهم مهناً أخرى تتناسب مـع ميـولهم وتلبـي احتياجـاتهم، كمـا يمكـن                   

أن يعزى ذلك لرغبتهم بأن يخوض أبناؤهم مهناً أخرى لـم يجربوهـا هـم، وقـد تـشير هـذه                     
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المعلمـين، ولعـل الـسبب فـي     النتيجة لعدم ارتفـاع الرضـا الـوظيفي لـدى أفـراد الدراسـة مـن             

الوصول إلى هذه النتيجة ما يشعر به المعلمون مـن صـعوبات تواجـه الملتحقـين بالتـدريس                  

فــي اآلونــة األخيــرة مــن تــأخر فــي التعيــين وعــدم تــوفر مــدارس قريبــة لهــم، ومــا يكتنــف          

مستقبل المقبلين على االلتحاق بمهنة التدريس من غموض فـي ظـل عـدم التنـسيق بـين       

لمعلمين بالجامعات من جهة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعلـيم مـن             كليات ا 

 .جهة أخرى

بــين درجــة ) ٠٫٠٥(هــل توجــد عالقــة دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى   : الــسؤال الثالــث
ــزام       ــا ودرجــة االلت ــة وفــق نمــوذج جوب ممارســة مــديري المــدارس لألنمــاط اإلداري

  التنظيمي لدى المعلمين؟
الـسؤال الثالـث عـن وجـود عالقـة بـين األنمـاط اإلداريـة الثالثـة لمــديري          كـشفت نتـائج   

، )٠٫٠١(المدارس وااللتزام التنظيمـي للمعلمـين بأبعـاده األربعـة دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى                   

) ١٩٨٩,Steers(، وسـتيرز  )١٩٨٢,.Porter et al(وهذه النتيجة تتفق مع كل من بورتر وآخرون 

اإلداريــة مــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــي االلتــزام التنظيمــي،    حيــث وجــدوا أن نمــط القيــادة  

وتتفــق مــع الدراســات التــي تناولــت العالقــة بــين هــذين المتغيــرين، كدراســة العظامــات           

 ).٢٠٠٩( وحسن ،)١٤٢٨(، وأبو ندا ) ٢٠٠٤(

ــة          ــنمط الشخــصي هــو أكثــر األنمــاط اإلداري ــضاً أن ال وقــد بينــت إجابــة هــذا الــسؤال أي

ام التنظيمـي، وقـد تبـدو هـذه النتيجـة منطقيـة، فعنـدما يهـتم مـدير المدرسـة                ارتباطاً بـااللتز  

بالمعلمين ويقيم عالقة حسنة معهم ويراعي احتياجاتهم فإن ذلـك سـينعكس إيجابـاً              

على حبهم للعمل المدرسي ويزيـد مـن رغبـتهم فـي االسـتمرار فيـه وبـذل مـا يـستطيعون                   

التـي أظهـرت أن الـنمط الشخـصي         ) ٢٠٠٩(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حسن       . من أجله 

 .هو أكثر األنماط ارتباطًا بااللتزام التنظيمي للمعلمين

ويتبــين مـــن إجابـــة الــسؤال الثالـــث كـــذلك أن الـــنمط التنظيمــي هـــو أضـــعف األنمـــاط    

اإلدارية ارتباطاً بااللتزام التنظيمي، وهذه النتيجة منطقية أيضًا، حيث يركز مدير المدرسـة             
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ــنمط علــ   ــوائح واألنظمــة وتطبيقهــا، وتقــل مــشاركة المعلمــين فــي العمــل      فــي هــذا ال ى الل

المدرســي، وبالتــالي ال يــؤدي هــذا الــسلوك لــدعم االلتــزام التنظيمــي لــديهم بدرجــة كبيــرة،  

وتتفق هذه النتيجة مع مـا توصـل إليـه ليكـرت مـن أن االهتمـام باإلنتـاج قـد يـؤدي إلـى زيـادة                           

توصـلت  ) ٢٠٠٩(ب، كمـا تتفـق مـع دراسـة حـسن            معدل دوران العمالة وزيـادة نـسبة الغيـا        

إلــى أن نمــط المــدير الــذي يركــز علــى العمــل هــو أقــل األنمــاط اإلداريــة ارتباطــاً بــااللتزام             

 .التنظيمي للعاملين

وأما النمط التوافقي فقد دلت النتائج أنه يرتبط مع االلتزام التنظيمي بدرجة متوسـطة   

ه النتيجة افتراض نموذج جوبا في أن النمط        بين النمطين الشخصي والتنظيمي، وتؤكد هذ     

ــوافقي  ــنمط التنظيمــي والشخــصي   الت ــااللتزام التنظيمــي    يجمــع بــين ال ــذا كــان ارتباطــه ب ، ل

التــي ) ٢٠٠٩(بدرجــة متوســطة بــين النمطــين اآلخــرين، ويتفــق كــذلك مــع دراســة حــسن    

جـة متوسـطة   بينت أن النمط الذي يجمع بين االهتمام بالعمل والعاملين كان ارتباطـه بدر            

 .بين النمطين اآلخرين

ــة       ــاط اإلداريـ ــين األنمـ ــاط بـ ــل االرتبـ ــيم معامـ ــي قـ ــالنظر فـ ــصي،  (وبـ ــي، والشخـ التنظيمـ

االلتــزام نحــو المهنــة، والمدرســة، والعمــل    (وأبعــاد االلتــزام التنظيمــي األربعــة   ) والتــوافقي

 :يتبين ما يلي) التدريسي، والزمالء

إلداريـة وأبعـاد االلتـزام التنظيمـي دالـة          جميع قـيم معامـل االرتبـاط بـين األنمـاط ا            -

 ).٠٫٠١(إحصائياً عند 

، وهـي قـيم ال تـدل علـى ارتبـاط            )٠٫٥٠(و) ٠٫٢٢(تراوحت قيم معامل االرتباط بـين        -

، وقـد يعـزى ذلـك إلـى وجـود العديـد مـن المتغيـرات المدرسـية               )منخفض إلى متوسط  (قوي  

 .ميناألخرى التي يمكن أن تؤثر في االلتزام التنظيمي للمعل

ــراوح بــين         - ــر تت ــد االلتــزام للمدرســة بقــيم أكب ــرتبط مــع بُع إن األنمــاط اإلداريــة ت

، ويمكن أن يرجع ذلك إلى ارتباط عمل مدير المدرسـة بهـذا البعـد بـصورة             )٠٫٥٠(و  ) ٠٫٤٠(

 .أكبر من غيره من أبعاد االلتزام التنظيمي
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 :التوصيات 
 الباحـث عـدداً مـن التوصـيات،         في ضوء النتائج التي أسـفرت عنهـا هـذه الدراسـة يقـدم             

 : كما يلي

تنميــة ســلوك مــديري المــدارس الــذي يقــوم علــى االهتمــام بجانــب المعلمــين،          .١

ويوجــد ثقــة متبادلــة بيــنهم، ويــؤدي إلــى احتــرامهم، واالهتمــام بمعنويــاتهم، ومعــاملتهم     

كزمالء وليسوا كمرؤوسين؛ لمـا لـه مـن أثـر إيجـابي فـي التـزامهم التنظيمـي، وفـي تحقيـق                  

 .هداف المدرسةأ

تنمية المهارات القياديـة لمـديري المـدارس التـي تمكـنهم مـن التـأثير إيجابيـاً فـي             .٢

 .المعلمين، وتشركهم في العمل المدرسي بفاعلية

تشجيع مـديري المـدارس علـى تفـويض المهـام المدرسـية للمعلمـين، ليتمكنـوا              .٣

 . وصنع القراراتوضع خطة العمل المدرسي،: من المشاركة في المهام المدرسية، مثل

بناء عالقات تسودها الثقة بين إدارة التربيـة والتعلـيم ومـديري المـدارس، بحيـث         .٤

 .تعمل تلك الثقة على ممارسة الصالحيات الممنوحة لهم وفق ضوابطها النظامية

ــة         .٥ ــوافز الماديـ ــديم الحـ ــالل تقـ ــن خـ ــين مـ ــدى المعلمـ ــي لـ ــزام التنظيمـ ــز االلتـ تعزيـ

 .لتنظيمي من آثار إيجابية على الفرد والمنظمةوالمعنوية لهم، لما لاللتزام ا

 :المقترحات
يقترح الباحث إجراء المزيد من الدراسات للمتغيـرات المدرسـية التـي يمكـن أن تـؤثر                 

 .في االلتزام التنظيمي للمعلمين

@     @     @ 
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
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 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

 المراجع
 :المراجع العربية

 عالقــة وأثــر اإليمــان بالمنظمــة علــى  ).٢٠٠٩(إبــراهيم بــن  وحنونــة، ســامي ،علــيبــن أبــو الــروس، ســامي  

باالســتمرار بالعمــل دراســة تحليليــة آلراء عينــة مــن العــاملين فــي الجامعــات   ) االلتــزام(رغبــة العــاملين 

، كليـة اإلدارة واالقتـصاد، جامعـة الموصـل، العـراق،      مجلـة تنميـة الرافـدين     الفلسطينية في قطاع غزة،     

 .٢٣٣-١٩٣، ٣١، مج٩٥ع

ــدا، ســامية     ــو ن تحليــل عالقــة بعــض المتغيــرات الشخــصية وأنمــاط القيــادة      ). ١٤٢٨(مــيس خبنــت أب

ــي  ــزام التنظيمـ ــزة،       وااللتـ ــالمية، غـ ــة اإلسـ ــارة، الجامعـ ــة التجـ ــشورة، كليـ ــر منـ ــستير غيـ ــالة ماجـ ، رسـ

 .فلسطين

النمط اإلداري ومدى عالقته بأسلوبي عمـل المعلمـين وتعـاملهم           ). ١٤٢٠(محمد  بن  األخرس، إبراهيم    

، دراسـة ميدانيـة فـي المـدارس الثانويـة فـي مدينـة أبهـا وضـواحيها،          الفـصل الدراسـي  مع الطالب داخل   

 . الرياض،كلية التربية، جامعة الملك سعود

دراسـة اسـتطالعية حـول األنمـاط القياديـة الـسائدة مـن وجهـة               ). ١٩٩٨(قائـد   بـن   األغبري، عبد الـصمد      

لـــشرقية فـــي المملكـــة العربيـــة  نظـــر عينـــة مـــن مـــديري ووكـــالء مـــدارس التعلـــيم العـــام بالمنطقـــة ا   

 .١٢٧-٩٩، ٢٣، السنة٨٨، الكويت، عمجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةالسعودية، 

 .الكويت: ، دار القلمالسلوك التنظيمي). ١٩٨٢(أحمد بن بدر، حامد  

ــة      ). ٢٠٠٠(الحــسن بــن الجــرب، محمــد    ــة وعالقتهــا بدافعي ــة لمــديري المــدارس الثانوي األنمــاط اإلداري

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سـعود،       لمين إلى العمل من وجهة نظر المعلمين      المع

 .كلية التربية، الرياض

أثــر إدراك العــاملين للعدالـــة التنظيميــة علــى االلتـــزام     ). ٢٠٠٤(عبدالــسميع  بـــن حــسانين، جــاد الــرب     

، ٢، ع ٢٦ مـصر، مـج    ،ة الزقازيق ، كلية التجارة، جامع   مجلة البحوث التجارية  التنظيمي، دراسة تطبيقية،    

١٣٠-٧١. 
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-األنمـاط القياديـة لرؤسـاء األقـسام وأثرهـا فـي االلتـزام التنظيمـي               ). ٢٠٠٩(كـاظم   بن  حسن، عبداهللا    

مجلــة الغــري للعلــوم  دراســة اســتطالعية آلراء عينــة مــن تدريــسي كليــة التربيــة بجامعــة القادســية،     

 .١٥٨-١٥٥، ١٤، ع٢ العراق، مج،االقتصادية واإلدارية

أثر األنماط القيادية على فعالية ). ٢٠١٢(عبدالرحيم بن  والمحاسنة، محمد    ،سليمانبن  الحمد، حسين    

مجلـة مؤتـة للبحـوث       .اتخاذ القرار دراسـة ميدانيـة فـي المؤسـسة العامـة للـضمان االجتمـاعي األردنيـة                 

 .٨٠-٣٧، ١، ع٢٧ األردن، مج،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية. الدراسات

أثر النمط القيادي على فعالية المنظمـة  ). ٢٠٠٩(محمود بن  وعبّاد، جمعة  ،شالشبن  حوري، سليمان   ال 

-٣٦١، ٣٣ مـصر، مـج  ، المجلـة المـصرية للدراسـات التجاريـة     ،دراسة ميدانية في جامعة الزرقاء األهليـة      

٣٩٣ 

 وعالقتــه بالرضــا  الــوالء التنظيمــي). ٢٠٠٩(خلــف بنــت المالحمــة، منــى   و،صــالحبــن خليفــات، عبــدالفتاح  

، دمــشق،  مجلـة جامعــة دمـشق  الـوظيفي لـدى أعــضاء هيئـة التــدريس فـي الجامعــات الخاصـة األردنيــة،     

 .٤و٣، ع٢٥مج

عالقة النمط القيادي لمديري المدارس الثانوية بمدينـة الريـاض   ). ١٩٩٢(عبدالكريم بن الدحام، محمد   

، رسالة ماجـستير غيـر منـشورة،    لميهابعملية اتخاذ القرار من وجهة نظر مديري تلك المدارس ومع     

 . الرياض،كلية التربية، جامعة الملك سعود

تأثير النمط القيادي لمدير المدرسة على المناخ المدرسي والصفي     ). ٢٠٠٧(عبدالعزيز  بن  الراشد، أحمد    

 مــصر ،، جامعــة اإلســكندريةمجلــة كليــة التربيــةفــي المــدارس الثانويــة بالمملكــة العربيــة الــسعودية،  

 .٢، ع١٧جم

 دراســة ميدانيــة بمدينــة ورقلــة،  ،واقــع الــوالء التنظيمــي فــي المؤســسات المهنيــة  ). ٢٠١٠(رويــم، فــايزة  

 .١١٨-٩٦، ٥ الجزائر، ع،، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربويةمجلة دراسات نفسية وتربوية

الثانوية فـي األردن وعالقتهـا    األنماط اإلدارية لمديري المدارس     ). ١٤٣١( معن   ، والشمايلة ،السعود، راتب  

، )١ (، العلـوم التربويـة والدراسـات اإلسـالمية       مجلة جامعة الملك سعود   بالسلوك اإلبداعي للمعلمين،    

 .٢٠٥-١٦٧ ،الرياض ،٢٢م
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 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

االلتزام التنظيمـي والرضـا الـوظيفي ألعـضاء هيئـة التـدريس بكليـة            ). ١٩٩٩(عبدالفتاح  بن  سالمة، عادل    

 .٢٣، ع١ القاهرة، ج،مجلة كلية التربيةانية، جامعة عين شمس دراسة ميد

ــسميح، عبدالمحــسن    ــدى مــديري      ). ٢٠٠٨(محمــد بــن ال ــه بالرضــا الــوظيفي ل ــزام التنظيمــي وعالقت االلت

، جامعـة  مجلـة قطـاع الدراسـات التربويـة      المعاهد العلمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،         

 .٤١٠ -٣٦١، ٢األزهر، القاهرة، ع

العالقة بين نمط مدير المدرسـة القيـادي حـسب نمـوذج هرسـي        ). ١٤٢٦( ، عبد اهللا بن ناصر    الشوكاني 

رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، كليـة التربيـة، جامعـة أم        وبالنشارد وبين دافعيـة المعلمـين لإلنجـاز،       

 . مكة المكرمة،القرى

ــور     نمــاط القياديــة لمــديري   عالقــة المــشاركة فــي صــنع القــرار باأل   ). ٢٠١٠(عبدالرســول، محمــود أبــو الن

 .١٥٦-١٠٣، ٢٧، ع١٣ مصر، م،مجلة التربيةالمدارس االبتدائية في مصر دراسة ميدانية، 

األنمــاط اإلداريــة وعالقتهــا بأســاليب التفكيــر لــدى مــديرات المــدارس الثانويــة  ). ٢٠١٠(عبــدالغفار، نــورة  

 - ١٥٩ ،٢ ع ،٤ مـج  ،ة الـسعودية  ، المملكة العربيـ   دراسات عربية في التربية وعلم النفس     بمدينة جدة،   

١٩٦. 

درجة ممارسة السلوك القيادي لمديري التربية والتعليم فـي األردن      ). ٢٠٠٤(دهر  بن  العظامات، خلف    

، رسـالة دكتـوراه غيـر    عالقتها بالرضا الـوظيفي وااللتـزام التنظيمـي لرؤسـاء األقـسام التـابعين لهـم            و

 . عمّان العربية للدراسات العليا، عمّانمنشورة، كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة

النمط القيادي لمدير المدرسة وأثره على االلتزام التنظيمي ). ١٤٣٠(محمد آل عاتق بن الغامدي، سعيد  

، رسـالة  للمعلمين بالمدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جـدة باسـتخدام نظريـة الـشبكة اإلداريـة         

 . مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية،عة أم القرىماجستير غير منشورة، كلية التربية، جام

العالقــة بــين الرضــا الــوظيفي والــوالء التنظيمــي عنــد أعــضاء هيئــة التــدريس فــي  ) ٢٠٠٧ (.غنــيم، يوســف 

، ٢، ع ٩، مـج  سلـسلة العلـوم اإلنـسانية     جامعة النجاح الوطنية، مجلـة جامعـة األزهـر، غـزة، فلـسطين،              

٦٦-٣٣. 
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الـسلوك التنظيمـي فـي إدارة المؤسـسات         ). ٢٠٠٥( الـسيد محمـد      ،عبدالمجيد  و ،عبدهبن   فاروق   ،فليه 

 .عمان: ، دار المسيرة للنشر والتوزيعالتعليمية

أنماط القيادة وأثرها على الرضا الوظيفي دراسة ميدانية تحليلية على ). ٢٠٠١( بداحبن القحطاني، ظافر  

ر منشورة، كلية التربيـة، جامعـة الملـك         ، رسالة ماجستير غي   مدارس الحرس الوطني بمدينة الرياض    

 . الرياض،سعود

الثقافة التنظيميـة وعالقتهـا بـااللتزام التنظيمـي لمـوظفي إدارة           ). ١٤٣٣( عبداهللابن  القحطاني، عايض    

، كليـة العلـوم االجتماعيـة، جامعـة      الخدمات التعليمية بالهيئـة الملكيـة فـي مدينـة الجبيـل الـصناعية             

 .سالمية، الرياضاإلمام محمد بن سعود اإل

 وعالقتهـا بـااللتزام التنظيمـي فـي مكاتـب           ةالثقافـة التنظيميـ   ). ١٤٣٢( عبـدالعزيز بنت  القحطاني، نورة    

، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، كليـة العلـوم االجتماعيـة، جامعـة              التربية والتعليم للبنـات بالريـاض     

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض

مــستوى الــصحة التنظيميــة فــي المــدارس الثانويــة العامــة فــي دولــة   ). ٢٠٠٦ (محمــدبــن القــصير، أحمــد  

، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اإلمارات العربية المتحدة وعالقتها بااللتزام التنظيمي للمعلمين

 .الدراسات التربوية العليا، جامعة عمّان العربية للدراسات العليا، عمّان

دراســة ميدانيــة مــن : الــوالء التنظيمــي فــي الجامعــات الرســمية األردنيــة). ١٩٩٩(الكايــد، جعفــر أحمــد  

، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، كليـة االقتـصاد والعلـوم اإلداريـة،                 وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس     

 . األردن،جامعة اليرموك، أربد

 .جدة:  الشروق، دار٣، طاألصول اإلدارية للتربية). ١٤١٦(مطاوع، إبراهيم عصمت وحسن، أمينة أحمد  

، دار ١، طاإلدارة المدرســية فــي ضــوء الفكــر اإلداري المعاصــر   ). ٢٠٠٧(المعايطــة، عبــدالعزيز عطــا اهللا   

 .عمّان: الحامد للنشر

: ، آفـاق اإلبـداع للنـشر واإلعـالم        ٢، ط تطور الفكر اإلداري المعاصـر    ). ١٤٢٠(المنيف، إبراهيم بن عبداهللا      

 .الرياض
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يــاس االلتــزام التنظيمــي المدرســي وعالقتــه بــبعض المتغيــرات النطاقيــة     ق). ٢٠١٢(نــدا، فــوزي شــعبان   

المجلـــة العلميـــة والتنظيميـــة والديموغرافيـــة لـــدى معلمـــي مـــدارس الثـــانوي العـــام بالقـــاهرة والجيـــزة، 

 .٣٥٣ - ٣٠٣ ،٢ ع، مصر،لالقتصاد والتجارة

 مقارنــة بــين الكليــات   االلتــزام التنظيمــي وفعاليــة المنظمــة، دراســة    ). ١٩٩٦(نعمــة، عبــاس، وآخــرون    

 .١٠٥-٧٤، ٣١، عمجلة اتحاد الجامعات العربيةالعلمية واإلنسانية في جامعة بغداد، 

 .الرياض: ، مطابع جامعة الملك سعودالسلوك اإلداري). ١٩٩٠(النمر، سعود  

األنمـــاط القياديـــة لمـــديري المـــدارس المتوســـطة والثانويـــة وعالقتهـــا ). ٢٠١٢(النـــوح، عبـــدالعزيز ســـالم  

 - ١٢٥ ،٩١ ع،٢٣ مج ،مصر: ، جامعة بنهامجلة كلية التربيةالثقافة المدرسية، دراسة ميدانية تحليلية، ب

١٥٩ . 

، مكتبــة عــين  األصــول واألســس العلميــة للقــرن الحــادي والعــشرين     : اإلدارة). ٢٠٠٢(الهــواري، ســيد   

 .القاهرة: شمس
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وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

 مالحق الدراسة
 )١(ملحق رقم 

 أداة الدراسة في صورتها النهائية

 :األنماط اإلدارية: أوال

ط
نم
ع ال
نو

 

ئماً العبارات م
دا

 )٥( 

 )٤( لباًغا

ياناً
أح

 )٣( 

دراً
نا

 )٢( 

جداً
دراً 
نا

 )١( 

      تتحدد سلطة مدير المدرسة في ضوء قواعد إدارية واضحة ١

      تتركز جميع السلطات في يد مدير المدرسة ٢

تقـــوم جميـــع العالقـــات بـــين العـــاملين بالمدرســـة علـــى         ٣
      التسلسل الهرمي الرسمي

ــه     يفــصل ٤ ــه الشخــصية وعالقات ــين عالقات  مــدير المدرســة ب
      الوظيفية

ــة      ٥ ــق لكافــ ــلوب التوثيــ ــى أســ ــة علــ ــدير المدرســ ــد مــ يعتمــ
 اإلجراءات واألنشطة بالمدرسة

     

يطبق مدير المدرسـة األنظمـة والتعليمـات الرسـمية بدقـة             ٦
 عالية

     

يركز مـدير المدرسـة علـى أهميـة الوقـت فـي إنجـاز العمـل             ٧
      لمدرسيا

ــى إنجــاز األعمــال فــي       ٨ يحــث مــدير المدرســة المعلمــين عل
      وقتها المحدد

      يستمد مدير المدرسة سلطاته من مركزه الرسمي ٩

يحـــرص مـــدير المدرســـة علـــى ســـير العمـــل وفـــق اللـــوائح   ١٠
      واألنظمة

يطالب مدير المدرسة المعلمين بتنفيـذ الخطـط التعليميـة           ١١
      ناقشةدون م

يحث مدير المدرسة المعلمين على بذل مجهـود أكبـر فـي             ١٢
 أداء المهام المدرسية

     

      يحدد مدير المدرسة ما يجب على المعلمين القيام به ١٣

)١ (
مي
ظي
لتن
ط ا
نم
ال

 

يمــارس مــدير المدرســة رقابــة قريبــة علــى المعلمــين حــين   ١٤
      تأدية أعمالهم
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ط
نم
ع ال
نو

 

ئماً العبارات م
دا

 )٥( 

 )٤( لباًغا

ياناً
أح

 )٣( 

دراً
نا

 )٢( 

جداً
دراً 
نا

 )١( 

      سة بمشكالت المعلمينيهتم مدير المدر ١٥

      يراعي مدير المدرسة اهتمامات المعلمين  ١٦

يهتم مدير المدرسة بإشباع الحاجات االجتماعية لجميع         ١٧
      المعلمين

      يفوض مدير المدرسة كثيراً من صالحياته للعاملين معه ١٨

يسمح مـدير المدرسـة للمعلمـين بـأداء المهـام المدرسـية             ١٩
      بحرية

يدع مدير المدرسة المعلمـين يـشاركون فـي التطـوير دون         ٢٠
      التدخل في توجيههم

      يُشعر مدير المدرسة المعلمين بمكانتهم االجتماعية ٢١

يتــيح مــدير المدرســة الفرصــة للمعلمــين لتطــوير قــدراتهم    ٢٢
      المهنية

ــب    ٢٣ ــي المناســـ ــين فـــ ــة المعلمـــ ــدير المدرســـ ات يـــــشارك مـــ
      االجتماعية المختلفة

يقــدم مــدير المدرســة رضــا المعلمــين علــى تحقيــق أهــداف  ٢٤
      المدرسة

يراعي مدير المدرسة ظروف المعلمين عند إسناد األعمال  ٢٥
      المدرسية

ــين       ٢٦ ــة ب ــدير المدرســة إلشــاعة روح الثقــة المتبادل يــسعى م
      المعلمين

ــة    ٢٧ ــدير المدرسـ ــشاور مـ ــيفهم   يتـ ــد تكلـ ــين عنـ ــع المعلمـ مـ
      بالمهام 

)٢ (
صي
شخ

ط ال
نم
ال

 

يراعي مدير المدرسة ظـروف المعلمـين عنـد تـأخرهم فـي              ٢٨
 الحضور للمدرسة 

     

      يهتم مدير المدرسة بإنجاز العمل وتحقيق رضا المعلمين ٢٩

يفوض مدير المدرسة بعض الصالحيات للعاملين معـه بمـا     ٣٠
      كاناتهم يتالءم مع إم

يشترك مدير المدرسة مع المعلمين في وضع خطة العمل  ٣١
      المدرسي

      يشرك مدير المدرسة المعلمين في صنع القرارات ٣٢

)٣ (
قي
واف
 الت
ط
نم
ال

 

يوازن مدير المدرسة في اتخاذ القرارات بين ظروف العمل  ٣٣
      والمعلمين 
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ط
نم
ع ال
نو

 

ئماً العبارات م
دا

 )٥( 

 )٤( لباًغا

ياناً
أح

 )٣( 

دراً
نا

 )٢( 

جداً
دراً 
نا

 )١( 

يــشجع مــدير المدرســة المعلمــين علــى حــل المــشكالت      ٣٤
      مدرسية ال

يأخــذ مــدير المدرســة مقترحــات المعلمــين لتطــوير العمــل   ٣٥
      المدرسي بعين االعتبار

يتحمس مدير المدرسة آلراء المعلمين التي تخـدم العمـل           ٣٦
      المدرسي

يتـــسم مـــدير المدرســـة بالمرونـــة عنـــد تطبيـــق األنظمـــة        ٣٧
 والتعليمات الرسمية

     

ة ميــول المعلمــين واتجاهــاتهم فــي   يوظــف مــدير المدرســ  ٣٨
 تحقيق أهداف المدرسة

     

يحرص مـدير المدرسـة علـى تنفيـذ المهـام المدرسـية مـن                ٣٩
      خالل العمل الجماعي

يتابع مدير المدرسة تنفيذ المعلمين لمهـامهم ويمـنحهم           ٤٠
      الحرية في أسلوب األداء

 

 االلتزام التنظيمي: ثانياً

عد
الب

 
ئماً اتالعبار م

دا
 )٥( 

الباً
غ

 )٤( 

ياناً
أح

 )٣( 

دراً
نا

 )٢( 

جداً
دراً 
نا

 )١( 

      أفتخر بكوني معلماً ١

يعد اختياري للعمل معلماً من أفضل القرارات المهنية التي  ٢
      اتخذتها في حياتي

أعتقد أن قيم مهنة التعلـيم أكثـر أهميـة مـن قـيم المهـن             ٣
      رىاألخ

      أعتقد أن مهنة التعليم هي األفضل للحياة العملية ٤

      أرغب في أن أصبح معروفاً مهنياً في أوساط مهنة التعليم ٥

أرغــب فــي االســتمرار فــي مهنــة التعلــيم حتــى لــو لــم تلــبَ    ٦
 احتياجاتي االقتصادية

     

      .لتعليمأتمنى مستقبالً أن يلتحق أبنائي بالعمل في مهنة ا ٧

)١ (
يم
عل
 الت
هنة
 لم
جاه
الت
ا

 

      أشعر بمكانتي االجتماعية ألنني معلم ٨
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عد
الب

 

ئماً اتالعبار م
دا

 )٥( 

الباً
غ

 )٤( 

ياناً
أح

 )٣( 

دراً
نا

 )٢( 

جداً
دراً 
نا

 )١( 

      أبذل جهداً كبيراً من أجل هذه المدرسة ٩

اســــتمتع بالحــــديث عــــن مدرســــتي مــــع األخــــرين خــــارج   ١٠
 المدرسة

     

      تدفعني هذه المدرسة ألداء عملي بأفضل ما يمكن ١١

      ون عليه هذه المدرسة في المستقبلأهتم جداً بما تك ١٢

هــذه المدرســة هــي األفــضل بــين المــدارس التــي يمكــن أن   ١٣
 أعمل بها

     

      مستعد لبذل مجهود أكبر من المطلوب لنجاح المدرسة ١٤

      أتمنى أن أقضي معظم حياتي الوظيفية بهذه المدرسة ١٥

      درسةأرى أن قيمي تتفق مع قيم العمل بالم ١٦

      أشعر بتطابق أهدافي المهنية مع أهداف هذه المدرسة ١٧

أقــــدم مــــصلحة العمــــل فــــي المدرســــة علــــى مــــصلحتي        ١٨
 الشخصية
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كمعلــم فــي هــذه المدرســة أحــافظ علــى ســمعتها لــدى         ١٩

 المجتمع
     

      تدريسيأعطي المدرسة أحسن ما لدي في أداء العمل ال ٢٠

أقضي وقتاً مـع طالبـي خـارج الفـصل لمناقـشة موضـوعات               ٢١
      ذات صلة بالدروس) نشاطات(

      أسعى لتدريس حصص إضافية تطوعية ٢٢

      أتحمل مسؤولية الفصل كاملة أثناء وجودي فيه ٢٣

      أنجز أعمالي المدرسية بحماس ٢٤

      ياة طلبتي األسريةأسعى للحصول على معلومات عن ح ٢٥

      أحاول عمل األفضل للطلبة ضعاف التحصيل ٢٦
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      أستمتع بالتدريس ٢٧



 

 
٣٧٤

وعالقتها بااللتزام التنظيمي باألحساء األنماط اإلدارية لمديري المدارس 
 انموذج جوبا منطلقً: للمعلمين

 يفعبدالحميد بن عبداهللا بن عبدالرحمن العبداللط

عد
الب

 

ئماً اتالعبار م
دا

 )٥( 

الباً
غ

 )٤( 

ياناً
أح

 )٣( 

دراً
نا

 )٢( 

جداً
دراً 
نا

 )١( 

      أشعر بالسرور حين لقائي بالمعلمين أثناء االستراحة ٢٨

      أفتخر بزمالئي المعلمين ٢٩

      أشعر أني صديق حميم للمعلمين في المدرسة ٣٠

      أشعر أن المعلمين في هذه المدرسة هم أفضل أصدقائي ٣١

      أحتفظ خارج المدرسة بعالقات طيبة مع زمالئي فيها ٣٢

      أشعر أني مقرب لمعلمي هذه المدرسة ٣٣

      أتعاون مع زمالئي المعلمين في إنجاز بعض المهام ٣٤
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      عادة كبيرةأتبادل مع زمالئي الخبرات التعليمية بس ٣٥
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 )٢(الملحق رقم 
 الصدق الداخلي لفقرات االستبانة
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Types of   School Headmasters Administration in Alhasa and its relationship  

with  Teachers' Organizational Commitment: A Case Study of Guba Model 

Perspective  

Abdul Hameed Abdullah Abdurrahman Al-Abdullateef 

Educational Supervisor, PhD Researcher in  Administration and Educational 

Planning, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University

Abstract: 

The management style adopted by the director of an organization is 

highlighted as an influence on various aspects of the organizational environment, 

especially in the commitment of the teachers. The current study addresses the 

management style of the school principal as one of the important factors to 

determine their relationship to the level of organizational commitment of 

teachers in Al-Ahsa from their point of view, and in accordance with Guba 

Model in classifying administrative patterns of the school principals. 

The study found a correlative statistical relationship at the level (0.01) 

between the administrative three patterns for the school principals 

(organizational, personal, and the coincidence).Besides, the organizational 

commitment of teachers in its four dimensions (commitment to the teaching 

profession, school, school works and colleagues). 

Also, the study has made a number of recommendations, most 

importantly is the development of the behavior of school principals, which is 

based on attention about teachers, finding of mutual trust between them and 

respect. In addition to development of their morale, treatment as colleagues, and 

not as employees, which will have positive impact on their commitment to the 

organization, and in achieving school goals. 
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 :ملخص البحث 

هــدفت الدراســة إلــى بحــث األصــل األخالقــي للتربيــة اإلســالمية وانعكاســاته التربويــة، وذلــك مــن خــالل   

ســالمية؟ ومــا مرتكــزات األصــل   مــا مفهــوم األصــل األخالقــي للتربيــة اإل   : اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة وهــي   

؟ وهذه الدراسة وما أبرز االنعكاسات التربوية لألصل األخالقي للتربية اإلسالميةاألخالقي للتربية اإلسالمية؟   

األصـل  "أن  :وكـان مـن أهـم نتـائج الدراسـة     . المـنهج الوصـفي االسـتنباطي   نظرية تأصيلية تم فيها اسـتخدام  

منظومة المرتكزات األخالقية التي تُبْنى عليهـا التربيـة اإلسـالمية، وتَـسْتند             يمثل  " األخالقي للتربية اإلسالمية  

مراعاة التربية اإلسالمية لمرتكزات األصل األخالقي يظهر واقعيـة         وأن   .إليْها في جانبيها النظري والتطبيقي    

 يتـرجم باسـتخراج قائمـة األخـالق         وأن التـزام التربيـة بمرتكـز المـصدرية        . أنظمة اإلسالم وتشريعاته وقيمـه    

وأن مرتكـز النـسقية يؤكـد جـوهر القـضية األخالقيـة فـي        التي تحتاجها العملية التربوية مـن القـرآن والـسنة،        

. اهتمامات التربية اإلسالمية، وأن تطبيق مرتكز المعيارية يقدم للمجتمع تربية أخالقية تتصف بالموضوعية             

 .يجعــل العمليــة التربويــة عمليــة مــسؤولة، وإيجابيــة، وناقــدة وواقعيــة  ومراعــاة مرتكــز المــسؤولية والجــزاء  

وأوصت الدراسـة المؤسـسات التربويـة بـأن تعطـي األصـل األخالقـي للتربيـة اإلسـالمية بمفهومـه ومرتكزاتـه                       

 .مساحة أوسع في مناهجها وفي بحثها العلمي على السواء

 .ة، االنعكاسات التربويةاألصل األخالقي، التربية اإلسالمي: الكلمات المفتاحية
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 :مقدمةال
الحمد هللا رب العالمين، حمـداً كثيـراً طيبـاً مباركـاً فيـه، والـصالة والـسالم علـى سـيدنا            

 : محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

يعد موضوع العالقة بين األخالق والتربية من الموضوعات التي شغلت تفكير العلمـاء            

ولوا فــي كــل مرحلــة فكريــة تقــديم التــصور المناســب فــي   والتربــويين قــديما وحــديثا، وحــا 

 . رسم العالقة بينهما وطرق معالجة الحاجة األخالقية للمجتمعات والتعليم

ولمــا كــان لموضــوع األخــالق والتربيــة عليهـــا ذلــك القَــدر الكبيــر فــي ديننــا الحنيـــف،           

تعليمـه فرضـاً علـى      واالهتمام الشديد، وكان االلتـزام بـالخلق اإلسـالمي يعـد دينـا وعبـادة، و               

ــت مختلــف           ــا، عظيمــة وواســعة قــد عَمّ ــه، وبخاصــة فــي زمانن األمــة، وأصــبحت الحاجــة إلي

مجاالت التربية والتعليم والدعوة واالقتصاد وغيرها، كـان ال بـد مـن إعطـاء محـور األخـالق                   

مزيدا من االهتمام العلمي والتأصيل الشرعي وتأسـيس عالقتـه بالتربيـة والتعلـيم بـشكل          

وذلـــك بتحديـــد خلفياتهـــا ومقوماتهـــا وأرضـــيتها العمليـــة المنبثقـــة مـــن المرجعيـــة علمـــي، 

اإلســالمية، بحيــث تبــدو نمطــاً نظاميــا،ً وبنــاءً أصــيالً يحمــل وجهــة الــدين اإلســالمي باعتبــاره 

نظاماً مؤسساً ومحكماً في أصوله وفروعه، وفـي سـائر مكوناتـه، وهـو مـا يـساعد بـشكل                    

ي الـــسليم لمنظومـــة األخـــالق اإلســـالمية فـــي واقـــع  أساســـي فـــي تحقيـــق التطبيـــق العملـــ

المجتمعـــات اإلســـالمية ومؤســـساته التربويـــة المختلفـــة، ويمكـــن إظهـــار ذلـــك بالنـــسبة   

لألخــالق اإلســالمية فــي المجــال التربــوي تحديــداً بــأن يــتم دراســتها باعتبــار أنهــا أصــل مــن     

ــه هــذه الدراســة حيــث ســ        تبحث موضــوع أصــول التربيــة اإلســالمية، وهــذا مــا ســتتوجه إلي

 .وانعكاساته التربوية" األصل األخالقي للتربية اإلسالمية"

 يعـــد مجـــال أصـــول التربيـــة اإلســـالمية مـــن المجـــاالت الرئيـــسة  :مـــشكلة الدراســـة

: المكونــة لحقــل التربيــة اإلســالمية، وهــو يتكــون مــن مجموعــة مــن األصــول تــشتمل علــى 

صــل التــشريعي واألصــل النفــسي    األصــل العقــدي للتربيــة اإلســالمية واألصــل التعبــدي واأل     

. واألصل االجتماعي واألصل األخالقي وغيرها مما قد يضاف من وجهة نظر بعض الباحثين  
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ويشير واقع حقل أصول التربية اإلسالمية إلى كونه يعاني مـن نقـص واضـح فـي عـدد تلـك                    

حـث  الدراسات العلمية التي تعالج هـذا العـدد مـن األصـول، وهـذه المـشكلة قـد عاشـها البا                

وطالبــه عمليــا خــالل مــسيرة تدريــسه لمــساق أصــول التربيــة اإلســالمية لطلبــة الدراســات    

ــا رأى الباحــث أن يقــدم عــددا مــن الدراســات البحثيــة التــي تمهــد         ــا لــسنوات، ومــن هن العلي

األرضــية المعرفيــة للتوســع فــي بنــاء أصــول التربيــة اإلســالمية وتطبيقاتهــا التربويــة ضــمن       

صصة بهذا المجـال، وقـد جـاءت هـذه الدراسـة متخصـصة فـي                سلسة من الدراسات المتخ   

 :األصل األخالقي للتربية اإلسالمية، وتكونت مشكلة الدراسة من األسئلة الرئيسة اآلتية

 ما مفهوم األصل األخالقي للتربية اإلسالمية؟ - ١

 ما مرتكزات األصل األخالقي للتربية اإلسالمية؟ - ٢

 ؟القي للتربية اإلسالميةما أبرز االنعكاسات التربوية لألصل األخ - ٣

 .وستجيب الدراسة عن جميع أسئلة الدراسة وتناقشها من خالل مباحث الدراسة

 تتحــدد أهــداف الدراســة بنــاء علــى أســئلتها التــي ســتجيب عليهــا     :أهــداف الدراســة 

 :باآلتي

 .بيان مفهوم األصل األخالقي للتربية اإلسالمية -

 .اإلسالميةتحديد أهم مرتكزات األصل األخالقي للتربية  -

 .استنباط أبرز االنعكاسات التربوية لألصل األخالقي للتربية اإلسالمية -

 :تظهر أهمية الدراسة فيما يأتي :أهمية الدراسة

 . تقدم الدراسة تأصيال شرعيا لبنية األصل األخالقي للتربية اإلسالمية-

بمجـال أصـول    تدفع الدراسـة المختـصّين بالتربيـة اإلسـالمية إلـى مزيـد مـن االهتمـام          -

 .التربية اإلسالمية

 ترفد المكتبة التربوية بدراسـة علميـة تجمـع بـين التأصـيل العلمـي لألخـالق ودورهـا                     -

 .التربوي
 يــستخدم الباحــث فــي دراســته هــذه المــنهج الوصــفي االســتنباطي،   :مــنهج الدراســة

 ثـم   حيث سيقوم باستقاء المعـارف مـن أصـولها اإلسـالمية األولـى مدعومـة بـآراء العلمـاء                  
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وذلــك . إجــراء عمليــات االســتنباط والتحليــل والــربط بــالواقع انطالقــا مــن الكتــاب والــسنة 
 .فيما يتصل بموضوع األخالق اإلسالمية تحديداً باعتبارها أصال من أصول التربية اإلسالمية

تنــضبط الدراســة الحاليــة مــن أجــل تحقيــق أهــدافها ببحــث البنيــة      :حــدود الدراســة
قي للتربية اإلسالمية ممثلة بمجموعة من المرتكزات المعبرة عنه،        المعرفية لألصل األخال  

وانعكاسات ذلك التربوية التـي سـتكون بـصورة مجملـة ومركـزة، وبعيـدة عـن التفاصـيل                   
لكـــون الدراســـة تأصـــيليّة تربويـــة تعنـــى بتقـــديم تـــصور أساســـي لألصـــل األخالقـــي للتربيـــة   

 .اإلسالمية
 المفــاهيم األساســية الــواردة فــي  -جرائيــا إ-يعــرف الباحــث :التعريفــات اإلجرائيــة

 : عنوان دراسته ويستخدمها وفقا لدالالتها اآلتية
تلك المنظومـة مـن المرتكـزات الدالـة علـى           : األصل األخالقي للتربية اإلسالمية    -

ــوَام األخــالق اإلســالمية، التــي تــشكل بمجموعهــا أصــال    البنيــة النظريــة العامــة المكوّنــة لَقَ
 .اإلسالميةتبنى عليه تربيتنا 

ــة  - ــات التربويـ ــة     :االنعكاسـ ــي للتربيـ ــل األخالقـ ــل لألصـ ــوي المحتمـ ــأثير التربـ  التـ
ــي المــسلم          ــة وقــيم المرب ــى التربيــة اإلســالمية والعمليــة التربوي اإلســالمية ومرتكزاتــه عل

 .والوظيفة التربوية التي يمكن أن يؤديها

خالقـي للتربيـة    تحرير منظومة المفاهيم المكونـة لألصـل األ        :الدراسة التأصيلية   -
اإلســـالمية تحريـــراً شـــرعياً، وذلـــك باتخـــاذ المرجعيـــة الـــشرعية منطلقـــا فـــي فهـــم تلـــك   

 .المنظومة وسبر حقيقتها وتجلية انعكاسها التربوي
مفهــوم : المبحــث األول: تكونــت الدراســة مــن ثالثــة مباحــث، هــي   :خطــة الدراســة

ات األصــل األخالقــي للتربيــة  مرتكــز: األصــل األخالقــي للتربيــة اإلســالمية، والمبحــث الثــاني   
 .أبرز االنعكاسات التربوية لألصل األخالقي للتربية اإلسالمية: المبحث الثالثاإلسالمية، و

 .اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة
@     @     @ 
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 مفهوم األصل األخالقي للتربية اإلسالمية: المبحث األول
أن مفهوم األصل األخالقي للتربية اإلسالمية من المفاهيم المركبة مـن أكثـر مـن               بما  

جــزء؛ لــذلك ســيتم تعريــف كــل جــزء علــى حــده ثــم تعريــف المركــب ككــل، وهــذا هــو       

 :األسلم من الناحية المنهجية، وذلك كما يأتي

  تعريف األصل-أ

ــالم ثالثــة أصــول متباعــدة     : أصــل:األصــل لغــة  ــصاد وال )  أصــلة، آصــال أصــل،(الهمــزة وال

. )١(بعــضها مــن بعــض، والمعنــى الــذي يخــص هــذه الدراســة، أن األصــل هــو أســاس الــشيء      

، وجمـع   )٣(، وأساسـه الـذي يقـوم عليـه، ومنـشؤه الـذي ينبـت منـه                )٢(أسْـفل الـشيء   : واألصل

ويلحظ من خـالل هـذه المعـاني       . )٥(قواعدها التي تبنى عليها   : ، وأصول العلوم  )٤(أصول: أصل

تفــسير معنــاه باألســاس وبالقاعــدة، وداللتــه علــى الــشيء الثابــت    ) األصــل (اللغويــة لكلمــة

 . الراسخ الذي يلزم إلقامة البناء عليه، سواء أكان بناءً مادياً أم معنوياً

هــو المــصدر : األصــل: بعــدّة تعريفــات، منهــا ) األصــل(فيعــرف : اصــطالحاً" األصــل"وأمــا 

نة، أي مصدرها ودليلهـا، وهـو المبـادئ العليـا           أصل هذه المسألة الكتاب والس    : والدليل، يقال 

، وعـرف بأنــه  )٦(التـي تقـوم عليهــا حيـاة النــاس فـي ديــنهم ودنيـاهم؛ كمبــدأ  الحريـة وغيــره      

 )٧("."أصول العلوم" ،"أصول الدين"القوانين والقواعد التي يبنى عليها العلم، مثل "

 .ها العلم والعملالقوانين والقواعد التي يبنى علي:  بأنه األصلويعرف الباحث

                                     
 .٧٧، ص هـ١٤١٨، ٢لفكر، بيروت، طابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم المقاييس في اللغة، دار ا)١(
، ٦، جــ )ط.د(عامر أحمد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت        : ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، تحقيق       )٢(

 .١٣٤ص 
 .٢٠، ص ١، جـم١٩٨٩ -هـ ١٤١٩مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الدعوة، استانبول، )٣(
 .١٣٤، ص ٦ابن منظور، لسان العرب، جـ) ٤(
 .٢٠، ص١مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، جـ) ٥(
 .٣٩، ٣٨ هـ، ص ١٤٢٤، ١الحازمي ، عبد الرحمن، التوجيه اإلسالمي ألصول التربية ، جامعة أم القرى، ط) ٦(
، ٢باقــارش، صــالح ســالم، وعبــد اهللا محمــود، أصــول التربيــة العامــة واإلســالمية، دار األنــدلس، حائــل، ط          ) ٧(

 .٣٠م، ص ١٩٩٦
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يعد مفهوم األخالق في هذه الدراسة المفهوم المركزي الذي بوضوحه تتضح طبيعة            

األصــل األخالقــي للتربيــة اإلســالمية وتنــضبط حقيقتــه وتوجهاتــه، ومــن هنــا حــرص الباحــث 

ــار التعريــف الموافــ        ــر معنــى األخــالق وفــق األصــول العلميــة والــشرعية واختي ق علــى تحري

 .لذلك

: الخـاء والـالم والقـاف، أصـالن       "خلـق   : قـال ابـن فـارس     : الخلق لغـة  : تعريف الخلق لغة  

واألصل األول منهـا هـو ذو الـصلة بمعنـى     . )١("تقدير الشيء، واآلخر مالمسة الشيء   : أحدهما

: فأمـا األول فقـولهم    : "الخُلق لغة كما جاء ذلك في توضيح ابن فارس لألصلين، حيـث قـال             

. )٢("السّجية، ألن صـاحبه قُـدّر عليـه   : ديم للسقاء، إذ قدّرته، ومن ذلك الخُلق، وهي   خَلَقْتُ األ 

وعليه فـالمعنى اللغـوي الـذي أورده      . )٤(، ألنه قدّر لكل أحد نصيبه     )٣(وأما الخَالقُ فهو النّصِيب   

الطبيعـة والخُلـق،   : والـسجية فـي اللغـة تعنـي أيـضاً     . الـسّجية : ابن فارس لكلمـة الخُلـق هـو       

التقدير، والخلق بضم الالم وسكونها     : وأصل الخلق : "وقال ابن منظور   .)٥(سجايا: عوالجم

وحقيقته أنه لـصورة اإلنـسان الباطنـة، وهـي نفـسه وأوصـافها         . وهو الدين والطبع والسجية   

الخُلْــق "وفــي القــاموس المحــيط، . )٦(المــروءة: ومعانيهــا المختــصة بهــا، والخلــق أيــضاً يعنــي

وفـي المعجـم الوسـيط،    . )٧("السّجية والطّبـع، والمـروءة والـدين   ): خُلُقال(بالضم، وبضمّتين   

 . )٨(تخلق بخلق كذا بمعنى تطبع به

                                     
 .٣٢٩ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم المقاييس في اللغة، ص ) ١(
 .٣٢٩المرجع السابق، ص ) ٢(
البقـرة،  ) (قٍالخـَ  مِـنْ  الْـآخِرَةِ  فِـي  لَـهُ  وَمَـا  الـدُّنْيَا  فِـي  آتِنَـا  رَبَّنَـا  يَقُـولُ  مَنْ النَّاسِ فَمِنَ: (وهذا كما في قوله تعالى    ) ٣(

 .من نصيب: ، أي) ٢٠٠
 .٣٢٩س، أحمد معجم المقاييس في اللغة، ص ابن فار) ٤(
 .٤١٨مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط، ص ) ٥(
 .٨٣٦، ٨٣٢، ص ٥ابن منظور، محمد ، لسان العرب، ج) ٦(
 .٨٨١هـ، ص ١٤١٩، ٦الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)٧(
 .٢٥٢وسيط، ص مجمع اللغة العربية، المعجم ال) ٨(
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 : ما يأتي" الخُلق"ويؤخذ من هذا الكالم الموضِّح للمعنى اللغوي لكلمة 

بـضم الخـاء وتـسكين    : الخُلْـق : يكون بشكلين همـا  " خلق"الضبط اللغوي لكلمة     -

 .لخاء والالم، وأنهما في الداللة سواء ال فرق بينهمابضم ا: الالم، والخُلُق

الــسجية والطبــع، والمــروءة  : هــي" الخلــق"المعنــى اللغــوي الــذي تــدور عليــه كلمــة    -

 .والدين

المعنى اللغوي لكلمة الخلق فيه إشارة واضحة لداللته على صفات أخالقيـة جبليـة               -

القيـة مكتـسبه،   الـسجية والطبـع، وعلـى صـفات أخ    : في النفس، كما في المعنيين  

 . كما في المعنيين المروءة والدين

 . أخالق: في لغة العرب هو" خلق"الجمع الوحيد لكلمة  -

 سـيقف الباحـث علـى تعريـف الخـالق اصـطالحا            :تعريف األخالق اإلسالمية اصـطالحاً    

في تراثنا اإلسالمي ومن واقعنا المعاصر جمعا لآلراء وتنويعاً ومن أجل الوقوف على ما هـو                

 .أصوب

يحفـل تراثنـا اإلسـالمي بموضـوعات األخـالق      :  تعريف األخالق في التـراث اإلسـالمي    -

من جوانبها المختلفة نظراً لما تحتله األخالق من مكانـة سـامية فـي الـدين اإلسـالمي وفـي                    

حيـــاة العـــرب والمـــسلمين، وفيمـــا يتعلـــق بتعريـــف األخـــالق فـــي التـــراث اإلســـالمي، فثمـــة  

حـال للـنفس داعيـة      : الخلـق : "رف ابن مسكويه الخلق بقوله    يع: تعريفات عدة، من أهمها   

منهــا مــا يكــون  : علــى أفعالهــا مــن غيــر فكــر وال رويــة، وهــذه الحــال تنقــسم إلــى قــسمين    

طبيعياً من أصل المزاج؛ كاإلنسان الـذي يحركـه أدنـى شـيء نحـو غـضب، ويهـيج مـن أقـل                       

 يكـون مـستفاداً   سبب، وكالذي يـضحك ضـحكاً مفرطـاً مـن أدنـى شـيء يعجبـه، ومنهـا مـا            

بالعــادة والتــدريب، وربمــا كــان مبــدؤه بالرويّــة والفكــر، ثــم يــستمر عليــه حتــى يــصير ملَكَــةً  

عبارة عن هيئة راسخة فـي الـنفس، عنهـا          : الخلق: "، ويعرف الغزالي الخُلق بقوله    )١("وخُلقاً

 تـصدر األفعــال بــسهولة ويـسر مــن غيــر حاجــة إلـى فِكْــر ورويّــة؛ فـإن كانــت الهيئــة بحيــث    

                                     
 .٢٦-٢٥م، ص ١٩٨٥، ١ ابن مسكويه، أحمد بن محمد، تهذيب األخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)١(
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تصدر عنها األفعال الجميلة محمودة عقالً وشـرعاً سـميت تلـك الهيئـة خلقـاً حـسناً، وإن                   

وإنمـا قلنـا   . كان الصادر عنها األفعال القبيحـة سـميت الهيئـة التـي هـي المـصدر خلقـاً سـيئاً                   

هيئة راسخة ألن من يصدر منه بذل المال على الندور ال يقال خلقـه الـسخاء، واشـترطنا أن                   

ــه األ ــه      تـــصدر منـ ــال خُلقـ ــال ال يقـ ــة؛ ألن مـــن تكَلّـــف بـــذل المـ ــر رويـ ــال بـــسهولة مـــن غيـ فعـ

ــسّخاء ــه   .)١("ال ــوم صــادقة،    : الخلــق: "، ويعــرف ابــن القــيم الخُلــق بقول ــة مــن عل ــة مركب هيئ

وإرادات زاكيــة، وأعمــال ظــاهرة وباطنــة، موافقــة للعــدل والحكمــة والمــصلحة، وأقــوال         

 تلك العلـوم واإلرادات فتكتـسب الـنفس         مطابقة للحق، تصدر تلك األقوال واألعمال عن      

: ثم يجعل تطبيقاً لهـذا التعريـف بقولـه        . )٢(بها أخالقاً هي أزكى األخالق وأشرفها وأفضلها      

 المقتبــسة مــن مــشكاة القــرآن؛   صــلى اهللا عليــه وســلم فهــذه كانــت أخــالق رســوله اهللا   "

ا أوجبــه القــرآن،  فكــان كالمــه مطابقــاً للقــرآن، وعلومــه علــوم القــرآن، وإرادتــه وأعمالــه مــ     

وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه وكراهته لما كرهه وسعيه فـي                

 .)٣()"القرآن(تنفيذ أوامره

هــذه جملــة مــن تعريفــات الخُلــق فــي تــراث المــسلمين، وال بــد مــن تــسجيل بعـــض            

 : المالحظات عليها، من ذلك

 مسكويه والغزالي من كونـه      التقارب الواضح في تعريف الخلق عند كل من ابن         -

 ولكـن  ،يجتمع في ضرورة كونه هيئة وحالة في النفس، وأن الخلق ال يحتاج لروية لصدوره       

 هل هذا الحصر والتحديد في اشتراط صدوره صحيح على إطالقه؟ 

إن قوى النفس وملكاتهـا كثيـرة   : "بناء على تعريف ابن مسكويه والغزالي يقال     -

 والتــذَكّر، كمــا فــي الــنفس الغرائــز والوجــدانات، وكــل هــذه  قــوة التفكيــر: ومتعــددة، منهــا

                                     
 .٩٢، ص ٤، ج)ط.د(الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، ) ١(
 .١٣٢ ، ص١، ج)ط.د(ابن قيم الجوزية، التبيان في أقسام القرآن، دار الفكر، بيروت) ٢(
 .١٣٢، ص ١المرجع السابق، ج) ٣(
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، )١("قوى نفسية تصدر عنها آثارها بسهولة ويسر، فأي هـذه القـوى يـسوغ أن نـسميه خلقـاً                

كما أنها أغفلت الجانب العملي الظاهر وهو الـسلوك فكـون الخلـق حـاالً للـنفس أو هيئـة                    

 .)٢(وييقصر معنى الخلق على الصفات النفسية وهي أمر معن

ــي        - ــا فـ ــة وبآرائهـ ــسفة اليونانيـ ــسلمين بالفلـ ــفة المـ ــاء والفالسـ ــأثر بعـــض العلمـ تـ

األخالق، وبخاصة آراء أرسطو وأفالطون، حيث تأثر بهما كل مـن ابـن مـسكويه والغزالـي            

ولذلك كان في تعريفهما هذا ابتعـاد عـن   . )٣(وهذا ظاهر هنا في تعريف كلّ منهما لألخالق       

 .منهج علماء السلف

ريف ابن القيم أكثـر عمقـاً واسـتقاللية وشـمولية وتعبيـراً عـن المفهـوم            جاء تع  -

 . اإلسالمي، فهو يأتي على عناصر الخلق جميعها

ــه التربــوي المــسلم إلــى المفــاهيم األخالقيــة التــي يحملهــا ويــدعو      - ضــرورة أن يتنبّ

 تعبـر   غيره إليها، مِنْ أن تكون ملوثة بالفكر الفلسفي المنحرف أو بوجهات نظر ناقصة ال             

 .عن وجهة النظر اإلسالمية الصحيحة والشاملة لمفهوم األخالق

بداية، ال بد من التأكيـد علـى أن ثمـة    :   تعريف األخالق في االتجاه اإلسالمي المعاصر  -

فرقاً بين تعريف األخالق المعبّر عن وجهة النظر اإلسالمية، والممثل للمفهوم اإلسـالمي،        

فالتعريفات السابقة الذكر، ومنها تعريفات األخالق      . عاموتعريف األخالق في االصطالح ال    

عند العلماء والباحثين المسلمين المعاصرين ال يمكن القول بأنهـا تمثـل مفهـوم األخـالق             

في التصور اإلسالمي تحديداً، ألنها تعريفـات ذات صـبغة مفاهيميـة عامـة تـصف الخلـق مـن                   

ا ذكــره ابـن القـيم ومــا شـرح بــه    حيـث هـو خلــق فقـط، وإن كـان مــن اسـتثناء فيهــا فهـو مـ       

تعريفه، ولذلك ال بد حينما نعرف األخالق في اإلسالم تحديداً أن نحاول استقصاء الصورة              

                                     
 .١٠٨العمْرو، عبد اهللا بن محمد، األخالق بين المدرستين السلفية والفلسفية، ص ) ١(
م ، ١٩٦٦، ١، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط       )دراسة مقارنة (الحليبي، أحمد، المسؤولية الخلقية والجزاء عليها       )٢(

 .١٩ص 
ــة الفلــسفية    ) ٣( ــأثير النظري ــد بعــض العلمــاء والفالســفة       ينظــر حــول ت ــة عن ــة فــي المباحــث األخالقي اليوناني

 .٢٢٣-٢٢٢م، ص ٢٠٠٣، ١مدخل حديث، دار المناهج، عمان، ط: السيد، عزمي طه، الفلسفة: والمسلمين
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اإلســـالمية المتكاملـــة والمعبـــرة عـــن هـــذا المعنـــى، وقـــد وقـــف الباحـــث علـــى بعـــض هـــذه  

ة تعريف مقداد يالجن، حيث عـرف األخـالق مـن وجهـة النظـر اإلسـالمي                :التعريفات، ومنها 

عبارة عن تلك المبادئ والقواعد المنظّمـة للـسلوك اإلنـساني التـي يحـددها الـوحي                 : "بأنها

لتنظيم حياة اإلنسان تنظيماً خيراً على نحو تحقق الغاية من وجوده فـي هـذا العـالم علـى               

جملــة : "، وتعريــف عزمــي طــه الــسيد، حيــث عــرف األخــالق الدينيــة بأنهــا       )١("أكمــل وجــه 

لتوجيهــات واألوامــر والنــواهي التــي وردت فــي الــدين، والتــي يطلــب مــن   القواعــد والمبــادئ وا

الناس تطبيقها وممارستها في سلوكهم وتعاملهم في الحياة مع اهللا ومع اآلخرين ومع             

مجموعة الصفات والقواعـد الـواردة      : "، ويعرف زمزمي األخالق في اإلسالم بأنها      )٢(األشياء

 .)٣("نسان من حيث عالقته بغيرهفي النصوص الشرعية، التي تنظم حياة اإل

والمالحــظ علــى التعريفــات جميعهــا أنهــا تحــدد مرجعيــة األخــالق فــي إطــار الــشرع،     

ومـــن أشـــهر التعريفـــات الـــسابقة . وتـــربط مبادئهـــا باإلســـالم وبحيـــاة النـــاس وعالقـــاتهم

 اإلسـالم  لألخالق في " مِقْداد يالْجِن "وأقواها علمية وأكثرها تبنيّاً من قبل الباحثين، تعريف         

 . والذي توصل إليه بعد دراسة وبحث مستقل في األخالق اإلسالمية

والباحث سيستفيد مـن جـوهر هـذا التعريـف والتعريفـات األخـرى فـي صـياغة تعريـف                    

 .لألخالق يكون األقرب لتمثيل وجهة النظر اإلسالمية وتوضيحها

ت اإلسالمية، التـي  منظومة القيم والتوجيها":  بأنهااألخالق اإلسالميةيعرف الباحث   

تصلح شأن الجماعة المسلمة، وتنظم سلوك الفرد المسلم تجاه ذاته واآلخـرين، بقـصد    

 ".تحقيق السعادة في الدنيا والفوز في اآلخرة

 :ولهذا التعريف ميزات عدّة، منها

                                     
 .٢٨٧م ، ص ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١يالجن، مقداد، جوانب التربية اإلسالمية األساسية، ط) ١(
 .٢٢٥ل حديث، ص مدخ: السيد، عزمي طه، الفلسفة) ٢(
 .٩هـ، ص ١٤٢٤ زمزمي، يحيى بن محمد، المنهج األخالقي وحقوق اإلنسان في القرآن الكريم، )٣(
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ــى األخــالق اإلســالمية علــى أنهــا منظومــة متماســكة، ال مجــرد أعــراض         - ينظــر إل

، وهـــذا شـــأن التـــشريع اإلســـالمي فـــي بـــاب األخـــالق أو غيـــره، متنــاثرة، ومطالـــب متقطعـــة 

فـال  . يقدمها على أساس أنها سلسلة متصلة، ومنظومـة مجتمعـة، وأحكـام متماسـة معـاً               

. يقبــل أن يــؤْمن المــسلم ببعــضها ويكفــر بــبعض، وأن يعمــل بجــزء منهــا ويــرفض اآلخــر      

 . فاإلسالم قدم منظومة أخالقية متكاملة ومتماسكة

 . قيم والتوجيهات بباطن اإلنسان المسلم وبظاهرهتعنى هذه ال -

حدّد التعريف وجهة القيم والتوجيهات والمبادئ األخالقية بالوجهة اإلسالمية،          -

 .فال تعد األخالق أخالقاً إسالمية، ما لم يقرها الشّرع وما لم تتفق مع مصادره ومقاصده

ــا    - ــاً لألخـــالق، كمـ  أعطـــى البعـــد أعطـــى التعريـــف البعـــد االجتمـــاعي والفـــردي معـ

 .الشمولي للعالقات فشملت الخالق والمخلوق

 ".اإلنسان"بدالً من كلمة " المسلم"استخدم التعريف كلمة  -

ربط التعريـف األخـالق بالغايـات الدنيويـة النافعـة والـصالحة، وبالغايـات األخرويـة                -

النفيــسة، وإذا مــا قورنــت هــذه الميــزات مــع كثيــر مــن التعريفــات الــسابقة كلهــا، لــوحظ       

 .الفرق الكبير لصالح الفهم اإلسالمي الجامع

 :  مثال يوضح التعريف وميزاته

فخلق الصدق في اإلسالم، ينظر إليه على أنه قيمة ومبدأ كلي دعا إليـه     ":  خلق الصدق "

اإلسالم ال مجرد فرع ثانوي في الدين وهو يقع ضمن منظومة الدين المتكاملة من العقيـدة        

قــوى، ودوره كبيــر فــي إصــالح شــأن الجماعــة والفــرد، فمتــى مــا    والعبــادات والمعــامالت والت

صدق المسلم مع اهللا ومع ذاته ومـع بقيـة المخلوقـات، ومتـى مـا صـدقت الجماعـة كـذلك،                      

قاد هذا إلى تحقيـق الـسعادة الحياتيـة، وتقـدم المجتمـع المـسلم، وحقـق للجميـع رضـوان            

 . اهللا تعالى
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  تعريف التربية اإلسالمية-جـ

تنشئة وتكوين إنسان مسلم متكامـل      "التربية اإلسالمية بأنها    " اد يالجن مقد"يعرّف  

مـــن الناحيـــة الـــصحية واالعتقاديـــة والروحيـــة واألخالقيـــة   : مـــن جميـــع نواحيـــه المختلفـــة 

واإلرادية واإلبداعية في جميع مراحل نموه،في ضوء المبادئ والقيم التي أتـى بهـا اإلسـالم                

ــة التــي     ــرحمن النقيــب  "، ويعرّفهــا )١(" بينهــاوفــي ضــوء أســاليب وطــرق التربي ــد ال : بأنهــا" عب

الجهد النظري والعملـي المبـذول والمخطـط لـه إليجـاد إنـسان القـرآن والـسنة القـادر علـى                       "

تحقيق أهداف التربية اإلسالمية من عمـارة وعبوديـة واسـتخالف، سـواء بـذل هـذا الجهـد                    

ويمه في ضوء األهداف التربوية في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، ودراسة هذا الجهد وتق      

 .)٢("المستمدة من القرآن  والسنة

  تعريف األصل األخالقي للتربية اإلسالمية-د

، حيـث تــمّ  )األصــل األخالقـي للتربيـة اإلســالمية  (بعـد تعريـف وتوضــيح أجـزاء المركّـب     

ون األصل، واألخالق، والتربية اإلسـالمية، فـإن صـورة المركّـب ال بـد أن تكـ             : تعريف كل من  

واضـحة بوضــوح مفاهيمــه التــي يتكــون منهــا كمــا تقــدّم شــرحها وبــذلك، ويعــرف الباحــث  

منظومـة المرتكـزات األخالقيـة التـي تُبْنـى عليهـا            :  بأنه "األصل األخالقي للتربية اإلسالمية   "

  .التربية اإلسالمية، وتَسْتند إليْها في جانبيها النظري والتطبيقي

قـوام األصـل األخالقـي وسـيتم تحديـدها وبناؤهـا            وهذه المرتكزات األخالقية تـشكل      

ــى التــصور اإلســالمي المــستمد مــن القــرآن الكــريم           وشــرحها فيمــا ســيأتي، باالعتمــاد عل

والسنة النبوية للبنية المعرفية لألخالق اإلسالمية، حيث سيجتهد الباحث في جمعها فـي             

 األصــل منظومــة متكاملــة وصــياغتها علــى شــكل مرتكــزات لتكــون بمجموعهــا حقيقــة   

األخالقي للتربية اإلسالمية الذي ال بد لهـا مـن أن تـستند غليـه فـي بنائهـا النظـري وعملياتهـا           

                                     
 .٢٦يالجن، مقداد، جوانب التربية اإلسالمية األصليّة، ص ) ١(
ــوي نموذجــاً ،        ) ٢( ــة اإلســالمية فــي البحــث الترب ــد الــرحمن، المنهجي ــب، عب ــي، القــاهرة،   النقي دار الفكــر العرب

 .٢٧ ، ص م٢٠٠٤



 

 
 "دراسة تأصيلية: "األصل األخالقي للتربية اإلسالمية وانعكاساته التربوية٣٩٨

 عدنان مصطفى خطاطبة. د

التربويـــة والتعليميـــة، فالعمليـــة التربويـــة تـــشتغل فـــي إطـــار توجيهـــات األصـــول والمـــصادر  

وتتحــرك ضــمن مــا ترســمه لهــا مــن مــسارات حاملــة معهــا طبيعــة تلــك األصــول وقيمهــا       

 وال شـك أن مـن بـين تلـك األصـول األصـل األخالقـي للتربيـة اإلسـالمية،                   وأحكامها وأدلتهـا،  

الــذي يــشكل الــروح القِيَمِيّــة للعمليــة التربويــة والقواعــد الــسلوكية لفعالياتهــا وأنــشطتها  

 .المختلفة

@     @     @ 
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 مرتكزات األصل األخالقي للتربية اإلسالمية: المبحث الثاني
ــى محاولــة ال     ــي تــشكل      يهــدف هــذا المبحــث إل ــى قائمــة مــن المرتكــزات الت وصــول إل

مجموعهـــا بنيـــة األصـــل األخالقـــي للتربيـــة اإلســـالمية، بحيـــث إذا مـــا أراد التربويـــون أعالمـــا  

ومؤســسات أن يطــوروا العمليــة التربويــة مــستندين إلــى أصــول التربيــة اإلســالمية فــإنهم      

ويقــصد . ألصــوليجــدون األصــل األخالقــي واضــح المعــالم ومحــدد القواعــد مــن بــين بقيــة ا       

ــدأ أو قاعــدة أو مفهــوم يــدل علــى حقيقــة أساســية فــي التــصور         ــا مب ــالمرتكز هن الباحــث ب

والباحــث قــد اتبــع منهجيــة فــي دراســة أصــول التربيــة اإلســالمية تقــوم . اإلســالمي لألخــالق

على تشخيص األصل وبيان حقيقته وتقديم بنيته عن طريق إعداد قائمـة مرتكـزات تعبـر                

تي عرض وتحليل لمرتكزات األصل األخالقي للتربيـة اإلسـالمية حـسب            وفيما يأ . عن ذلك 

 :ما أدى إليه اجتهاد الباحث

 مصدرية الوحي لألخالق اإلسالمية : المرتكز األول
ــشأ الــشيء ومنْبــع  :  خالصــة المعنــى اللغــوي للمــصدر هــو   :المــصدر فــي لغــة العــرب   منْ

األصـول والمنـابع    : المـصادر : "قولـه فقـد عرفـه بعـض البـاحثين ب        : وأما اصطالحاً . )١(استمراره

وبناء على ما تقدم، فإن الباحث يُعرف . )٢("التي يستمد منها المرء سعيه للوصول إلى الحق      

منشأ األخالق ومنبعها الذي تُستمد منـه، وتُقـرر وتُعتمـد        : ، بأنها "مصادر األخالق اإلسالمية  "

:  األخـالق اإلسـالمية تحديـداً، أي       فالحديث هنا عن مصادر   . من خالله، وفقاً للتصور اإلسالمي    

التــي تنتمــي إلــى اإلســالم وتحــسب عليــه، وبالتــالي فــال بــد أن يكــون منــشأ هــذه األخــالق            

 . ومنْبعها ومواطن استمرارها إسالمياً

ووفقاً للتـصور اإلسـالمي، فـإن مـصدرية نظـم اإلسـالم كلهـا وتعاليمـه، تتمثـل بـالوحي                     

 فلـك هـذا المـصدر الـرئيس مـا قـد يعـد مـصادر أخـرى،                   اإللهي، أصالة وابتداء، ثم قد يـدور فـي        

                                     
 .٥٠٩مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص ) ١(
م، ٢٠٠٦ العمرو، عبد اهللا، األخالق بين المدرستين السلفية والفلسفية، جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود،            )٢(

 .١٢٥ص 
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وفيمـا يتعلـق بـاألخالق اإلسـالمية، فـإن مـصدرها الرئيـسي هـو          . لكنها في النهاية تـؤول إليـه      

أن منـشأ األخـالق     : ومعنـى ذلـك   . ؛ متمثالً بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة      "الوحي"

فمــا قــرره القــرآن ومــا بينتــه الــسنة  . ومنبعهــا الــذي تؤخــذ وتــستمد منــه هــو القــرآن والــسنة 

النبويــة مــن أخــالق جملــة أو تفــصيالً فإنهــا تعــد أخالقــاً إســالمية، وتحــسب علــى اإلســالم       

 . وتضاف إليه، ويقال جزماً هذا أو ذاك خلق إسالمي، ألنه ثبت بالدليل في القرآن أو السنة

 اإلسـالم يجعـل   النظـام األخالقـي فـي    : "يقول المودودي حول مصدرية الوحي لألخـالق      

ويـــشرح الـــشيباني جوانـــب هـــذه المعرفـــة  . )١("الـــوحي المـــصدر األوّلـــي للمعرفـــة األخالقيـــة 

األخالقية التي ينشئها مصدر الوحي ويتضمنها ويغطي مساحتها بـشكل عـام وذلـك بمـا              

تحتويـه مـن مبـادئ وقواعــد ومثـل وقـيم خُلُقيـة، وأهــم مـصادر اإللـزام الخلقـي والــضمير أو          "

قــي، وأهــم مــصادر التحــسين والتقبــيح اللــذين يتــضمن أحــدهما حكمنــا الخلقــي الــوازع الخل

على فعل من األفعال اإلنسانية، وخير المصادر التي نستمد منهـا مقاييـسنا الخلقيـة ونبنـي       

 . )٢("عليها أحكامنا الخلقية

أن "والمطلوب عملياً منا إذا كنا نريد أن نعمل علـى بنـاء منظومـة األخـالق اإلسـالمية،                    

ــصي       ن ــا الشخـ ــالق بنوعيهـ ــة لألخـ ــات موجّهـ ــريم مـــن آيـ ــرآن الكـ ــضمنه القـ ــا تـ ستقـــصي مـ

واالجتماعي ومؤسّسة لقواعـدها وقوانينهـا، ونعـزز ذلـك بتتبـع أحاديـث الرسـول الكـريم                  

 وتوجيهات صحابته والعلماء الصالحين من أتباعه المتعلقة بموضوع         صلى اهللا عليه وسلم   

لمـسلم سـيجد فـي مـصادر الـشريعة اإلسـالمية، وعلـى              األخالق، وإننا لواثقـون أن الباحـث ا       

األخص الكتاب والسنة، ما يكفيه لبناء نظرية أخالقية شاملة كاملة تحقق مصلحة الفرد     

وهذا يعد نوعاً من التوظيف واالستخدام األمثل لمصدرية أخالقنا اإلسالمية          . )٣("والمجتمع

                                     
 .٣٨، ص)ط.د( المودودي، أبو األعلى، منهج الحياة اإلسالمية)١(
 .٢٥١، ص)ط.د(لتربية اإلسالمية، الدار العربية للكتاب  الشيباني، عمر التومي، فلسفة ا)٢(
 .٢٥٦المرجع السابق، ص) ٣(



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٠١

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

الــسنة النبويــة همــا مــصدراً القــيم   أن القــرآن الكــريم و"والمتمثلــة بالكتــاب والــسنة، ذلــك  

 .، فال بد من الصدور عنهما)١("واألخالق في اإلسالم

) القـرآن والـسنة   (وفي سبيل الوقوف على جانب تطبيقي يوضـح واقعيـة كـون الـوحي               

مصدراً لألخالق اإلسالمية، فإنه من المستحسن بيان ذلك باألمثلة، يقـول الـصالبي موضـحاً               

بمعنــى أن الــوحي اإللهــي هــو الــذي وضــع  :  اإلســالمية آداب ربانيــةواألخــالق: "جانبــاً مــن هــذا

ــان ســمات الشخــصية اإلســالمية، وال غــرو أن          ــد منهــا لبي أصــولها، وحــدد ســماتها التــي ال ب

وجدنا القرآن الكريم ذاته يعتني ويهـتم بتوضـيح الـسمات األساسـية لخلـق المـسلم؛ مـن                   

يـــة اليتـــيم، وإكـــرام الجـــار، والعنايـــة اإلحـــسان بالوالـــدين، واإلحـــسان بـــذوي القربـــى، ورعا

بــالفقراء، والــصدق فــي القــول، وغــضّ األبــصار، والتواصــي بــالحق، والــدعوة إلــى الخيــر، وأداء   

األمانـة، واجتنـاب الموبقـات، وأدب الجلـوس، فـضالً عمــا زخـرت بـه الـسنة مـن آداب تتعلــق          

ويقـول باحـث   . )٢("انباألكل والشرب، والنوم واليقظة، والسفر والعودة والتحيـة واالسـتئذ     

جــاء فــي القــرآن والــسنة الــدعوة إلــى أصــول    : "آخــر فــي شــيء مــن البيــان المــدعوم باألدلــة   

األخالق، واإللزام بها، والتحـذير مـن مخالفتهـا، وترتيـب الثـواب علـى فعلهـا، والعقـاب علـى                     

ــدْلِ  {:تركهــا، كمــا قــال تعــالى   ــأْمُرُ بِالْعَ ــهَ يَ ــا  إِنَّ اللّ ــسَانِ وَإِيتَ ــنِ  وَاإلِحْ ــى عَ ــى وَيَنْهَ ء ذِي الْقُرْبَ

يَـا أَيُّهَـا    {:، وقـال تعـالى  )٩٠: النحـل  (} وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ    الْفَحْشَاء

إن المقـسطين عنـد     : (، وقـال عليـه الـصالة والـسالم        )١: المائـدة  (}الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِـالْعُقُودِ    

، إلـى غيـر ذلـك مـن اآليـات        )٣()"الـذي يعـدلون فـي حكمهـم ومـا ولـوا           : نـابر مـن نـور     اهللا على م  

على أن السنة قـد جـاءت بتفـصيل القـول فـي كثيـر مـن الفـضائل الخلقيـة التـي                       . واألحاديث

                                     
، ١ مكـــروم، عبـــد الـــودود، األصـــول التربويـــة لبنـــاء الشخـــصية المـــسلمة، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، ط         )١(

 .٢٤١هـ،١٤١٦
 .٥٧٧-٥٧٦م، ص ١٩٩٩، ١ الصّالبي، علي محمد، الوسطية في القرآن الكريم، دار النفائس، عمان، ط)٢(
محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء التــراث العربــي،    : مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري، الــصحيح، تحقيــق   ) ٣(

 ).٣٤٠٦(، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل، ح رقم )ط.د(بيروت 
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 )١("فمـن ذلـك إكـرام الـضيف، ومـن ذلـك خلـق الغـضب               . يحتاج الناس إلـى بيانهـا وتفـصيلها       

ا يبين معنى مصدرية الوحي لألخالق ويؤكـد واقعيتهـا          والمقصود هنا تقديم م   . وغيره كثير 

وكونهــا منبعــاً تُــستمدّ منــه أخالقنــا، وذلــك بــضرب المثــال وتــسمية الخلــق وتقــديم الــدليل  

 . عليه

وإذا كــان القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة همــا مــصدر األخــالق اإلســالمية، فــأين موقــع 

تمــع أو العقــل مــصدراً لألخــالق  العقــل أو المجتمــع مــن ذلــك؟ وهــل يمكــن أن يكــون المج 

 اإلسالمية؟ 

ابتــداء ال بــد مــن التأكيــد بــأن محــور الحــديث فــي هــذه الدراســة هــو األخــالق اإلســالمية  

ــداً، ال األخـــالق بـــشكل عـــام  ــا أن   . تحديـ ــد، وبمـ وجانـــب النقـــاش يتعلـــق بالمـــصادر بالتحديـ

 فال بد أن تكون هذه    المقصود بمصادر األخالق اإلسالمية المنشأ والمنبع الذي تُستقى منه،        

وعليه فال يمكن أن يكـون المجتمـع      . المصادر تمثل اإلسالم، وهي بال شك القرآن والسنة       

مــصدراً مــستقالً يــستمد منــه المــسلمون أخالقهــم اإلســالمية، وال كــذلك العقــل    ) النــاس(

بصورة مستقلة؛ ألن دور المجتمع أن يطبق األخالق اإلسالمية التي جـاء بهـا الـشرع، ودور          

ــه إذا     . العقــل أن يفهمهــا ويحــسن التعامــل معهــا    والمؤكــد، مــن وجهــة نظــر إســالمية، أن

ــدت فــي مجتمــع مــا، أخــالق حميــدة، فــإن اإلســالم يعتــرف بهــا ويقرهــا وبــذلك تــصبح         وُجِ

إسالمية، وال بد أن تجد لهـا فـي مـصادر األخـالق اإلسـالمية أصـالً ترجـع إليـه أو قاعـدة عامـة                          

 . ال ينطوي عليهاتندرج تحتها أو مقصداً شام

وكـــــذلك دلّـــــت الدراســـــات الفلـــــسفية . )٢(لقـــــد وجـــــدت نظريـــــات فلـــــسفية غربيـــــة

، أنّ هناك من تبنّى كـون المجتمـع أو العقـل اإلنـساني هـو مـصدر األخـالق؛ فمـا               )٣(األخالقية

أقــره المجتمــع وأتفــق عليــه النــاس وتعــارفوا عليــه يعــدّ فــي نظــرهم خُلُقــاً، كــل بحــسب        

                                     
 .١٥٣-١٥١العمرو، األخالق بين مدرستين، ص ) ١(
 .٢٨٦-٢٨٣المية، ص يالجن، مقداد، جوانب التربية اإلس) ٢(
 .٢١٤مدخل حديث، ص : السيد، عزمي طه، الفلسفة) ٣(
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وكــذلك . )١(ه تكــون األخــالق مختلفــة ومتغيــرة مــن مجتمــع آلخــر   ظروفــه وحاجاتــه، وعليــ 

، فالمتمعّن في قضية العقل البشري وتحليلها من جميع جوانبها،          )٢(الواقع بالنسبة للعقل  

ال مفــرّ لــه مــن الوصــول بكــل طمأنينــة إلــى االقتنــاع بــنقص الفكــرة العقليــة، وعجزهــا عــن     

ول متفاوتة، وتفعل في إفرازهـا للقـيم هـذه          إرساء قواعد سليمة للقيم األخالقية؛ ألن العق      

 . )٣(تحت طائلة األهواء والمصالح، وألنها كذلك محدودة اإلدراك

واألصل في معتقد أهل الـسنة أنْ ال تعـارض بـين العقـل الـصريح والنقـل الـصحيح، وأن                     

العقل تبع للشرع، ولذلك ال يمكن أن نطلق العنان للعقل اإلنساني ليـضع لألمـة المـسلمة                 

القاً كما يشاء، فعند األمة مصادرها الـشرعية الكافيـة والـشافية فيمـا يتعلـق بموضـوع               أخ

والعقل يشكّل دعامة أساسـية فـي التعامـل مـع النـصوص األخالقيـة       . - أو غيره -األخالق

ــسجم مــع روحهــا ومقاصــدها، والمجتمــع         وفهمهــا وقبــول كــل خُلــق يتوافــق معهــا أوينْ

ذه األخالق، وما قد يوجد فيه من عادات حميدة، فـإن   كذلك يشكل ميداناً رحباً لتطبيق ه     

الشرع يقرها بما تضمنه من أصول أخالقية تـدعو إلـى كـل فـضيلة، وتـرد كـل رذيلـة، وذلـك                      

 . كله وفقاً لميزان الشرع

والــدارس لــألدب األخالقــي عنــد العلمــاء المــسلمين يجــد حرصــهم علــى تمثّــل حــدود     

 علـــى ســـبيل – وواعـــي، كمـــا هـــو الحـــالالمـــصدرية اإلســـالمية لألخـــالق بـــشكل ملمـــوس

 عند اإلمام ابن القيم، فيقول أحد البـاحثين فـي دراسـته للقـيم ولألخـالق عنـد ابـن               -المثال

والقرآن الكريم هو أصل األصول عنـد ابـن القـيم، والمـصدر األول واألسـاس              : "قيم الجوزية 

ق والـسلوك أم  لألحكام الـشرعية عنـده، سـواء فـي مجـال العقيـدة أم العبـادة أم األخـال         

ــة علــى كــل مــسلم      غيرهــا مــن المجــاالت، فلــزِم نــصوصه وعلــمِ أحكامــه، موقنــاً بأنــه حجّ

                                     
 .٧٩-٧٨، ص )ط.د( إبراهيم، زكريا، المشكلة األخالقية، مكتبة مصر)١(
 .٢٨٤يالجن، مقداد، جوانب التربية اإلسالمية، ص ) ٢(
-٨١م، ص ١٩٩٩، ١ ط مسعود، عبـد المجيـد، القـيم اإلسـالمية التربويـة والمجتمـع المعاصـر، كتـاب األمـة،                  )٣(

٨٣. 



 

 
 "دراسة تأصيلية: "األصل األخالقي للتربية اإلسالمية وانعكاساته التربوية٤٠٤

 عدنان مصطفى خطاطبة. د

والمطلـع علـى كتـب ابـن القـيم، التـي       : "ثم يضيف مـا يؤكـد ذلـك عمليـاً، بقولـه          . )١("ومسلمة

مــدارج الــسالكين، وطريــق : بــين فيهــا قــيم الــسلوك ومنــازل الــسيْر إلــى اهللا تعــالى، أمثــال  

وروضة المحبين، يجدها ممتلئة باآليـات القرآنيـة الكريمـة، فـال تكـاد تخلـو منهـا                  الهجرتين،  

ــة            ــه هــذه، فقــد اســتمد مــن هــذه اآليــات القرآني صــفحة مــن صــفحات كــل كتــاب مــن كتب

ــرة مـــا انتهـــى إليـــه مـــن تفـــصيالت مـــسائل قـــيم الـــسلوك وأحكامهـــا وحقائقهـــا           الكثيـ

 المطهـرة واسـتنباط القـيم واألخـالق         وكذلك الحال بالنسبة للسنة النبويـة     . )٢("وأقسامها

منها، فمثالً لم يذكر ابن القيم في كتابه منـازل الـسائرين منزلـة إال وقـدم عليهـا الـشواهد                 

والخالصة أن اعتمـاد مرجعيـة القـرآن والـسنة أمـر الزم      . )٣(من السنة النبوية ما أمكنه ذلك   

الم، وتعبـر عـن قـيم األمـة         وال بديل عنه لكل من يريـد أن يكتـب أخالقـاً تمثـل أخـالق اإلسـ                 

 . المسلمة

 :ثبات األخالق اإلسالمية: المرتكز الثاني

المقصود بمرتكز ثبات األخـالق اإلسـالمية هـو بالنـسبة لألخـالق ذاتهـا ال إلـى المتـصف                    

أنها قيم خالدة ومـستقرة ال يطـرأ عليهـا تغييـر أو تبـديل      : بها، وعليه فيكون المراد بثباتها   

فيكــون . ر المكــان، أو بتحــول المجتمعــات وتطــور الحيــاة اإلنــسانية بمــرور الزمــان أو بتغيــ

اســتمرار الفــضيلة الخلقيــة مستحــسنة، والتــسليم بهــا مثــاالً للــسلوك المحمــود؛      "هنــاك 

فالصدق فـي المعاملـة، وأداء األمانـة، والوفـاء بالعهـد، كلهـا فـضائل خلقيـة ثابتـة مـستقرة،                  

تجيب ألي مـؤثرات إنـسانية أو مجتمعيـة         ، ال تـس   )٤("ومحمودة في كل زمان ومـع كـل أحـد         

 . تريد العمل على إضعاف قوتها أو قلقلة استقرارها

                                     
، ١٣٤، كتــاب األمــة، العــدد  )الجــزء الثــاني ( القوســي، مفــرح، قــيم الــسلوك مــع اهللا عنــد ابــن قــيم الجوزيــة      )١(

 .٥٥هـ، ص١٤٣٠
 .٥٧-٥٦المرجع السابق،ص ) ٢(
 .٦٧المرجع السابق،ص ) ٣(
 .٢١٦العمرو، عبد اهللا، األخالق بين المدرستين السلفية والفلسفية، ص ) ٤(
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وهذا الثبات في األخالق إنما هو بالنسبة للقيمة الخلقيـة ذاتهـا، كمـا تقـدم، ال بالنـسبة         

ــة الواحــدة مــن            ــى اإلنــسان المتــصف بهــا، ألن النــاس تختلــف فــي حملهــا للقيمــة الخلقي إل

 ولكــن -تزامهم بهــا نــسبي ولــيس ثابتــاً بــالوتيرة نفــسها عنــد الكــلفــال. شــخص إلــى آخــر

ــداً هــذا التفريــق      ــا، وأن كــان مفي ــا هــو    -لــيس هــذا محــل النقــاش هن ــلّ نقاشــنا هن  إنمــا مَحَ

خصائص الخلق ذاته، كقيمـة مجـردة، فهـي بـال شـك تتـصف بالثبـات كمرتكـز أصـيلة مـن                       

 . خصائصها

فـــالمنهج الـــذي رســـمه اإلســـالم : "لـــهويوضـــح الـــشيباني ســـر الثبـــات فـــي األخـــالق بقو 

لإلنسان هو مـنهج عـالمي خالـد مـساير للـزمن، صـالح لكـل العـصور، ومـن ثـم كـان ال بـد أن                           

ولـن  . )١("يتوفر له عنصر الثبات حتى ال يكون خاضعاً للتغيير والتبديل مع الهـوى والـشهوات              

تتغيــر العــادات الــزمن فــي حركتــه أو المجتمــع فــي تطــوره مــن ثبــات األخــالق، وإنمــا   "يغيــر 

والتقاليد التي صنعها اإلنسان نفسه ألنها تبلى وتفسد، أما القيم األخالقية العليـا التـي جـاء        

بها الـدين الحـق، فإنهـا ال تتغيـر، ألنهـا فـي مواجهـة خطـة اإلنـسان التـي ال تتغيـر، فهـي مـن                             

وضـح سـر    وهنـاك جانـب آخـر ي      . )٢("الثوابت القائمة التي تتحرك من حولها األشياء والناس       

الثبات في أخالقنا اإلسالمية، وهو أن األخالق تعد من القيم واألحكام التي جاء بها الوحي    

اإللهي، وذلك بنصوص صـريحة وواضـحة، وهـذا بـال شـك يكفـل لهـا مرتكـز الثبـات الـذي ال                        

يعتريه التغييـر، ألنهـا قـيم مـن جهـة، والقـيم تـشكل حقـائق ثابتـة لألمـة المـسلمة، تـصاغ                         

ال وتربــى عليهــا فــي جميــع مراحــل تكونهــا، وألنهــا مــن جهــة أخــرى أحكــام  عليهــا األجيــ

مدعومة بنصوص شرعية، وهذه النصوص خالدة، وخاتمة لكل النصوص الدينية الـسابقة،           

 . ال مجال لنصوص أخرى تأتي لتنسخها

 : ، من خالل ضرب المثالين اآلتيين"الخلق اإلسالمي"ويمكن توضيح مرتكز ثبات 

                                     
 .٢٤٢لشيباني، فلسفة التربية اإلسالمية، ص ا) ١(
 . ، أشار مؤلف الكتاب إلى أن هذا الكالم لألستاذ أنور الجنيدي٢٤٣المرجع السابق، ص ) ٢(



 

 
 "دراسة تأصيلية: "األصل األخالقي للتربية اإلسالمية وانعكاساته التربوية٤٠٦

 عدنان مصطفى خطاطبة. د

فهــذا الخلــق يتــصف فــي ديننــا اإلســالمي بأنــه خلــق ثابــت  ". األمانــة"خلــق : المثــال األول

بمعنــى أن خلــق األمانــة ســيبقى أحــد القــيم األخالقيــة التــي تنتمــي إلــى اإلســالم علــى طــول   

الزمان، منذ بدء البعثة النبوية إلى أن يـرث اهللا األرض ومـن عليهـا، فـال يمكـن أن يـأتي وقـت              

 هذا الخلق وعدّه خلقاً تراثياً قد عفى عليه الـزمن، فهـذا             أو عصر يتم فيه تغيير الموقف من      

مرفوض تماماً، ألن خلق األمانة يتصف بمرتكز الثبات التي يتصف بها النص الـشرعي الـذي                

إِنَّ اللّـهَ  يَـأْمُرُكُمْ أَن تُـؤدُّواْ األَمَانَـاتِ            {:ال يأتيه الباطل من بين يديـه وال مـن خلفـه، قـال تعـالى               

وأمّـا  . )١ ()أدّ األمانـة إلـى مـن ائتمنـك    : (صـلى اهللا عليـه وسـلم    ، وقـال    )٥٨: النساء (} اإِلَى أَهْلِهَ 

اتصاف المسلمين بخلق األمانة فهو واجب ثابت عليهم فـي كـل زمـان، لكـن تقيّـدهم بـه            

 .عملياً يختلف من شخص إلى آخر، فهنا يقال إن التزامهم بخلق األمانة بأنه نسبي

فهذا خلـق إسـالمي أصـيل، وثابـت وقـائم مـا قامـت               ".  بالوالدين البر"خلق  : المثال الثاني 

شــريعة اهللا فــي األرض إلــى قيــام الــساعة، وال يمكــن بحــال أن تهتــز مكانتــه مــن منظومــة   

القيم األخالقية اإلسـالمية بحجـة تطـور المجتمعـات أو تغيـر تركيبـة األسـرة ومفاهيمهـا،            

زمن كانـت لألخـالق األسـرية، ومنهـا بـر           كما هو الحال في الحضارة الغربية، فقد مر عليها          

الولدين، مكانة في مجتمعاتهم واحترام، وكانت تشكل قيمـة أساسـية، أمـا فـي القـرون             

المعاصــرة، ومــع تغيــر طبيعــة مجتمعــاتهم والفلــسفات التــي تحكــم حيــاتهم وتيــارات          

ية فـي  العولمة، فقد أصبحت األخالق األسرية، ومنها خلق بر الوالدين، من األخالق الهامـش        

واقعهــم االجتمــاعي وعلــى ســلّم اهتمامــاتهم الماديــة الطاغيــة، بــسبب الحــضارة الماديــة  

، )٢("النــسبية"التــي ســيطرت علــى قــيمهم كلهــا ومنهــا األخالقيــة واألســرية وأصــابتها بــداء 

                                     
، بـاب فـي الرجـل يأخـذ     )ط.د(محمد محي الدين، دار الفكر :  أبو داود، سليمان بن األشعث، السنن، تحقيق      )١(

 . صحيح:  األلباني، وقال)٣٥٣٦(حقه من تحت يده، ح رقم 
مبــدأ نــسبية الحقيقــة، أو المــذهب النــسبي، هــو مــذهب ظهــر ألول مــرة فــي القــرن الخــامس قبــل المــيالد،      ) ٢(

ويقول بأن الـصحيح والمغلـوط والجيـد والـرديء لـيس صـفات مطلقـة، ولكنهـا تبـع للظـروف وهـو مـذهب                       
ن األشـياء فـي حالـة سـيالن         يتناسب ونظرية التطور التـي تـرى أن كـل شـيء يتغيـر وكـل شـيء يتبـدل وأ                    

 .١٠٤، ص )١٣(فؤاد، النسبية، مجلة البيان، العدد . مستمر
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كغيــره مــن األخــالق ينظــر إليــه علــى أنــه مــن القــضايا والمواقــف  " بــرّ الوالــدين"وأصــبح خلــق 

 . عاتهمالشخصية في مجتم

 : فطرية األخالق اإلسالمية: المرتكز الثالث

ــا   "فطريـــة األخـــالق اإلســـالمية "المقـــصود بمرتكـــز  ، هـــو كـــون األخـــالق التـــي جـــاء بهـ

ــا اإلنـــسان   واألصـــل فـــي هـــذه  . اإلســـالم، موافقـــة للفطـــرة اإلنـــسانية التـــي خلـــق اهللا عليهـ

وافقــة مــع فطــرة  المرتكــز، أن كــل مــا جــاء بــه اإلســالم بالجملــة مــن التــشريعات، هــي مت    

اإلنسان، لكون الذي أَنزل الشرع هو اهللا، والذي خلق الفطرة في النفس اإلنـسانية هـو اهللا     

ــد أن         ــالي ال ب ــف الــنفس اإلنــسانية بهــذه التــشريعات هــو اهللا تعــالى، وبالت ــذي كلّ تعــالى، وال

ى وهـذا ينطبـق علـ   . تكون هذه التشريعات مع اتجاه هذه الفطـرة ال مـضادة أو مناقـضة لهـا         

فقد جاءت القيم األخالقية المـأمور بهـا        . مجموعة التشريعات المتعلقة بالنظام األخالقي    

فقـيم العـدل والـصدق      . في القرآن والسنة موافقة تماماً للفطرة التي فطر اهللا الناس عليهـا           

واإلحــسان إلــى الجــار والتعــاون علــى البــر ورفــض الغــدر والخيانــة وغيرهــا، تجــد أنهــا قيمــاً      

دوحــة لــدى جميــع النــاس أصــحاب العقــول الــسليمة ومــا ذلــك إال ألن فطــرهم    أخالقيــة مم

 . النقية تجمع على ذلك

المعرفــة الفطريــة بأصــول األخــالق،  "ومــن مظــاهر مرتكــز فِطْريــة األخــالق اإلســالمية   

واستعداد النفوس لقبولها، واألخـذ بهـا، ومـن حيـث استحـسان الفطـرة لمكـارم األخـالق          

ومـن مظـاهر الـصلة بـين الفطـرة          . ليها، وميلها إليها، ومحبتها لهـا     ورغبتها في االستقامة ع   

واألخالق، إقرار اإلسالم لألخالق الفطرية علـى اختالفهـا مـع تهـذيبها وتوجيههـا الوجهـة                 

فمـن ذلـك أن الغـضب والغلظـة         . السليمة، لتكون عاقبتها خيّرة على الفرد وعلى مجتمعه       

 فـي كـلّ حـال بـل مـأمور بهـا فـي مواطنهـا                 والشدة، التي هي مـن الـصفات الفطريـة، ليـست          

 .)١("الصحيحة

                                     
 .٢١٩-٢١٨العمرو، األخالق بين المدرستين السلفية والفلسفية، ص ) ١(
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 : شمولية األخالق اإلسالمية: المرتكز الرابع

يعد مرتكـز شـمول األخـالق اإلسـالمية مرتكـزا أساسـيا وضـروريا ألنـه يعبـر عـن أحـد                 

أكبـــر خـــصائص النظـــام اإلســـالمي، وهـــي خاصـــية الـــشمول، وهـــي التـــي أكـــسبت النظـــام  

ــد فــي تــصورنا       األخالقــي فــي اإلســالم وال   ــة اإلســالمية مرتكــز الــشمول، وال ب قــيم األخالقي

اإلســالمي مــن أن ينطبــع كــل نظــام مــن أنظمــة اإلســالم بخصائــصه العامــة، ولكــن ضــمن     

محــددات ومجــاالت كــل نظــام، حتــى تكــون هــذه األنظمــة تعبيــراً صــادقاً عــن اإلســالم            

مـا يـراه الباحـث، فإنـه يمكـن       ووفقـاً ل  . باعتباره منهجاً شامالً للحيـاة اإلنـسانية علـى األرض         

إظهار صـدق مرتكـز شـمول األخـالق اإلسـالمية، والتعبيـر عنهـا مـن خـالل ارتـسامه ضـمن               

 : ثالث مجاالت، هي كاآلتي

والمراد بذلك أننا إذا نظرنا في      : شمولية األخالق اإلسالمية للكينونة اإلنسانية    : األول

ة بجميـع جوانـب الكينونـة اإلنـسانية؛         قائمة األخالق التي جاء بها اإلسالم نجد أنها متـصل         

 ومعلــوم أن الشخــصية اإلنــسانية تتكــون مــن ظــاهر    –أي مكونــات الشخــصية اإلنــسانية 

محبــة :  فهنــاك أخــالق تتــصل ببــاطن اإلنــسان، مثــل-وبــاطن، أو مــن عقــل وقلــب وجــسم

اهللا، والرضــا بقــضائه، والخــوف والرجــاء، والبعــد عــن الغــلّ والحقــد، واإلخــالص وغيــر ذلــك،   

صــدق اللــسان، وغــض البــصر، وحفــظ الفــرج،  : هنــاك أخــالق تتــصل بظــاهر اإلنــسان، مثــلو

وغير ذلك، والخالصة أن لكل مكونات اإلنـسان المـسلم مـن عواطـف وعقـل وجـوارح أو                   

 . ظاهر أو باطن حظّها من قائمة األخالق اإلسالمية الطويلة

المرتكـز، أن األخـالق     والمراد بهذه   : شمول األخالق لمختلف عالقات اإلنسان    : الثاني

التي جاء بها اإلسالم تتوزع على جميع العالقات التي يمكن أن يقيمهـا اإلنـسان المـسلم     

واإلسالم ال يقـصر الـشمول األخالقـي علـى بنـي اإلنـسان،       : "يقول األسمر. مع أي طرف آخر  

وإنمــا يمــده ليــشمل كــل مخلوقــات اهللا، فالمــسلم صــاحب خلــق رفيــع وســلوك أخالقــي    

 اإلنسان وغير اإلنسان، فالرحمة مطلوبة لإلنسان والحيوان، والغلظة والقـسوة     ملتزم مع 
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ويمكـــن توضـــيح االمتـــدادات لعالقـــات اإلنـــسان األخالقيـــة  . )١("والعنـــف مرفـــوض لكليهمـــا

 :بالمظاهر اآلتية

عالقة اإلنسان األخالقية بخالقه سبحانه وتعالى؛ حيث يلتزم المـسلم بـاألدب مـع       -

عَلَنِه، وفي تنفيذه ألوامره وتركه لنواهيـه، وفـي محبتـه لخالقـه             اهللا تعالى في سره و    

 .سبحانه واستشعاره إلحسانه عليه، وفي شكره لنعمه وغير ذلك

عالقة اإلنسان األخالقية بنفـسه، فيـسعى إلعـزاز نفـسه ال إهانتهـا، ولتكليفهـا مـا            -

ــا       ــك، وإلظهارهـ ــا مـــن كـــل المهالـ ــرات، ولحفظهـ ــباقة للخيـ ــا سـ ــه، ولجعلهـ تطيقـ

مظهر الجمالي الالئق، وغيـر ذلـك مـن األخـالق التـي جـاء بهـا اإلسـالم ليراعيهـا                     بال

 . المسلم تجاه نفسه

خلــق : عالقــة اإلنــسان األخالقيــة بأخيــه اإلنــسان، وهــذه ميــدانها واســع مــن مثــل     -

 .الكرم، وحسن الضيافة، وأداء األمانة وغيرها كثير

نصوص عامة في اإلحـسان     عالقة اإلنسان األخالقية بعالم الحيوانات وقد جاءت         -

إلى الحيوانـات غيـر المؤذيـة، ونـصوص أخـرى محـدّدة تحمـل قيمـاً أخالقيـة سـامية               

وتوجيهـــات أدبيـــة رائعـــة وواقعيـــة تجـــاه الحيوانـــات، كمـــا فـــي أخالقيـــات الـــصيد،  

والــذبح، والتحميــل علــى الحيــوان، وضــربه، وخطــورة منعــه مــن الطعــام والــشراب،   

رة حتـى ماتـت، فكـان هـذا سـبباً فـي دخولهـا        كما في قـصة المـرأة التـي حبـست هـ        

 .)٢(النار، وبالمقابل تدخل امرأة بغي الجنة لسقائها كلباً كاد العطش يقتله

عالقــة اإلنــسان األخالقيــة بمرافــق الكــون وبيئتــه؛ مــن مثــل الحفــاظ علــى نظافــة       -

األماكن العامة، حيث جاء النهي عن البول في األماكن التي يتجمع فيها الناس أو         

تريحون، وإماطة األذى عـن الطريـق، وعـدم البـول فـي المـاء الراكـد، والترغيـب             يس

                                     
 .٢٥٨م، ص ٢٠٠١، ١ األسمر، أحمد رجب، النبيّ المربي، دار الفرقان، ط)١(
ــة هــذه األحاديــث فــي    )٢( ــاي فــضل ســقي المــاء، ح رقــم    البخــاري:  ينظــر تفاصــيل رواي ــصحيح، ب ، وح )٢١٩٢(، ال

 ).٢١٩٠(رقم
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بدفع كل ما من شان أن يكون مـضراً فـي ممـرات المـسلمين وطـرقهم، كمـا فـي         

قصة ذاك الرجل صاحب الخلق اإلنـساني الجميـل، الـذي مـر بطريـق فوجـد غـصن                  

تفيــأ ظاللــه فــي شــجرة يــضايق المــارة، فقطعــه، فــرآه النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم ي 

 . )١(الجنة

عالقــة اإلنــسان األخالقيــة بعــوالم الغيــب وتتمثــل هــذه العالقــة األخالقيــة تحديــداً     -

بعالقة المسلم مع عالم المالئكة ومـع عـالم الجـن كـذلك؛ فيتـأدب المـسلم مـع            

عــالم المالئكــة فــال يــؤذيهم بمــا يتــأذون بــه كرائحــة الثــوم والبــصل فــي المــسجد،   

 الجن المؤمن، بأن يذكر اسم اهللا على طعامه من اللحم،      ويتأدب كذلك مع عالم   

ليعود أوفر ما كان لحماً، ألنه طعامهم إن ذكـر اسـم اهللا عليـه كمـا أخبرنـا بـذلك               

 . رسولنا صلى اهللا عليه وسلم

ولعله من المناسب أن يختم هذا البيان في هذه الشمولية األخالقية لمختلف عالقـات              

 للتـصور اإلسـالمي بكـالم يظهـر مزيـة أخالقنـا اإلسـالمية فـي                 اإلنسان المسلم بغيره وفقاً   

هــذه النقطــة تحديــداً عــن ســائر النظــرات الوضــعية وحتــى الدينيــة منهــا، وهــذا الكــالم هــو      

يوسع اإلسالم دائرة العالقات األخالقية، فـال  : "للباحث اإلسالمي مقداد بالجن، حيث يقول   

سان كمـا يـدعو إلـى ذلـك االتجـاه األخالقـي             تقتصر األخالق على عالقة اإلنـسان بأخيـه اإلنـ         

وال تقتصر كذلك علـى العالقـة بـين اإلنـسان وبـين             . - نِسْبة إلى كانط   –الوضعي والكانطي 

اهللا كما يدعو إلى ذلك بعض الديانات القديمة، بل يـدخل فـي إطـار هـذه العالقـة األخالقيـة                

ويــضاف إليهــا كــذلك بالبيئــة    طبعــاً . )٢("عالقــة اإلنــسان باإلنــسان وبــالحيوان وبــاهللا أيــضاً     

 . وبعوالم الغيب

                                     
مــسلم، الــصحيح، بــاب النهــي عــن البــول فــي المــاء الراكــد، ح         : ينظــر تفاصــيل روايــة هــذه األحاديــث فــي     )١(

 ).٦٨٣٥(، وباب فضل إزالة الذى عن الطريق، ح رقم)٦٨١(رقم
 .٢٨٧يالجن، مقداد، جوانب التربية اإلسالمية، ص ) ٢(
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وهــذه زاويـة أخــرى تتجلــى فيهــا  : شــمول األخــالق اإلسـالمية لمجــاالت الحيــاة  :الثالـث 

مظاهر الشمولية لألخالق التي جاء بهـا اإلسـالم، حيـث تتـوزع قائمتهـا األخالقيـة الكبيـرة             

ــادين تفاعــل المــسلم ونــشاطه      ــاة ومي ــشيبانييقــول ا. لتغطــي جميــع مجــاالت الحي إن : "ل

النظـــام األخالقـــي اإلســـالمي يجمـــع القـــانون األخالقـــي كلـــه، ويتـــسع نطـــاق األخـــالق فيـــه  

ليشمل األخـالق النظريـة واألخـالق العمليـة، ومـا يـدخل تحـت األخـالق العمليـة مـن أخـالق                

فردية، وأخـالق أسـرية، وأخـالق اجتماعيـة، وأخـالق اقتـصادية، وأخـالق سياسـية، وأخـالق           

 .)١("عملية، وغيرها

: ويقدم مقداد يالجن خريطة مواقع، يوضح هذه النوع مـن الـشمولية بالمثـال، إذ يقـول       

بلغت هذه األخالق من التكامل والصالحية حدا مثالياً، ذلك أنهـا تحتـضن جميـع الفـضائل        "

اإلنسانية، واألعمال الخيرة لصالح الفرد والمجتمع ففي ميدان احتـرام اإلنـسان، تـدعو إلـى      

 الحقوق الطبيعية لإلنسان، كما تدعو إلى المحبة والمودة بـين النـاس، وفـي              احترام جميع 

وفـي  . ميدان المعاملة، تدعو إلى احترام العقود وأداء األمانات، وتنهي عـن الغـش والكـذب            

ميدان السياسة والحكم، تـدعو هـذه األخـالق الكريمـة إلـى احتـرام العهـود وإلـى الحكـم              

وفـي ميـدان االقتـصاد، تـدعو إلـى العمـل الجـاد واإلتقـان         . بالعدل، وتنهى عن الغدر والتـسلط  

وفي ميدان العلم، تدعو إلى التعلم والتعليم، كمـا تنفـر مـن الجهـل، وهكـذا                 . وعدم التبذير 

 . في كل ميدان من النفس والحياة والتديّن. )٢("جاء اإلسالم بأكمل األخالق وأصلحها

ــدينا   وبهــذا التفــصيل لهــذه المجــاالت الثالثــة لــشمولية     األخــالق فــي اإلســالم، يتأكــد ل

ــة هــذا المرتكــز،   ــي         أهمي ــا اإلســالمية، الت ــاً لطبيعــة أخالقن ــه يمثــل ختمــاً إســالمياً ثابت وكون

 .تستحق فعالً أن تكون منهاج حياتنا

                                     
 .٢٣٢شيباني، فلسفة التربية اإلسالمية، ص ال) ١(
 .٢٩٠-٢٨٨يالجن، مقداد، جوانب التربية اإلسالمية، ص ) ٢(
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 واقعية األخالق اإلسالمية: المرتكز الخامس

قعيـة باعتبارهـا    يكاد يتفق الباحثون في مجال األخـالق اإلسـالمية علـى أن المـراد بالوا              

ــالمي        ــق اإلسـ ــاة الخلـ ــالمية، مراعـ ــة اإلسـ ــي للتربيـ ــل األخالقـ ــزات األصـ ــن مرتكـ ــزا مـ مرتكـ

ويمكــن إعطــاء مرتكــز الواقعيــة الــذي تتــصف بــه   . )١(إلمكانــات اإلنــسان وطاقاتــه وفطرتــه 

 : أخالقنا اإلسالمية بعدين رئيسين

لتــشريعات اإلســالمية  واقعيــة النظــام األخالقــي فــي اإلســالم؛ بمعنــى أن ا:البعــد األول

في مجال األخالق، هي تشريعات واقعية، يمكن تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع فهي             

ــا عـــن أخـــالق ســـامية يـــصعب أن تمـــارس     ليـــست مثاليـــات مجـــردة، يكـــون الحـــديث فيهـ

ويــستحيل أن تــصبح واقعــاً اجتماعيــاً، بــل يمكــن وبكــل يــسر تحويلهــا إلــى وقــائع ظــاهرة   

 .  هو شأن أنظمة اإلسالم وشرائعه كلهاوفاعلة ومعيشة، وهذا

تماشي األخالق اإلسالمية مـع إمكانـات الـنفس اإلنـسانية وتجاوبهـا مـع        : البعد الثاني 

فطرتهــا، فــالتكليف بــأي خلــق مــن أخــالق اإلســالم يكــون بــصورة طبيعيــة تنــسجم مــع        

يـق  بحيث يكون في مقدوره االتصاف بهذا الخلق وتحق. قدرات المسلم وطاقاته وغرائزه 

 . المطلوب منه فيه، دون أن يؤدي هذا إلى إنهاك جسدي أو صدمة نفسية

فمثالً حينما يدعو اإلسالم إلـى خلـق اإلحـسان إلـى الجـار، فـإن تطبيـق هـذا الخلـق فـي                    

الحياة اإلنسانية وعلى أرض الواقع أمـر ممكـن ولـيس مـستحيالً، وهـو يتماشـى مـع وُسْـع                     

ادياً أو معنوياً ضـمن مـا يقـدر عليـه، وهـذا اإلحـسان            اإلنسان وطاقاته، إذ يحسن إلى جاره، م      

 . إلى الجار أمر تؤيده الفطرة السليمة وتميل إليه

 نَسَقِّية األخالق والعقيدة : المرتكز السادس
يتــضح مرتكــز نــسقية األخــالق والعقيــدة مــن خــالل ذلــك الفــيض مــن اآليــات القرآنيــة   

ــار    واألحاديــث النبويــة الــشريفة التــي تــربط بــين حقــائق      اإليمــان وأصــول األخــالق، وبــين آث

اإليمان واستقامة األخالق، وبين دافعية اإليمان والتمسك باألخالق، وبـين كمـال األخـالق              

                                     
 .٢٣٧الشيباني، فلسفة التربية اإلسالمية، ص ) ١(
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وكمال اإليمان، وغير ذلك من النصوص الشرعية البيّنة التـي قـدمت لنـا ربطـا محكمـا بـين                  

ن أنـواع مـن األخـالق       فكم آية قرنت بين التوحيـد واإليمـان مـن جهـة، وبـي             "الخلق واإليمان   

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَالَ تُشْرِكُواْ بِـهِ شَـيْئًا وَبِالْوَالِـدَيْنِ    {: من جهة أخرى، كاإلحسان في قوله تعالى  

ــارِ الْجُنُــبِ وَالــصَّاحِبِ     ــارِ ذِي الْقُرْبَــى وَالْجَ ــسَاكِينِ وَالْجَ ــامَى  وَالْمَ ــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَ إِحْــسَانًا وَبِ

 } وَابْـــنِ الــسَّبِيلِ وَمَـــا مَلَكَــتْ أَيْمَـــانُكُمْ إِنَّ اللّـــهَ الَ يُحِــبُّ مَـــن كَــانَ مُخْتَـــاالً فَخُـــورًا     بِالجَنــبِ 

 لـه،  شـريك  ال وحـده  بعبادتـه  عبـاده  تعـالى  يـأمر : "، يقول السعدي فـي تفـسيره   )٣٦:النساء(

 بحقـه  القيـام و بعبادتـه  أمـر  ما بعد ثم. أكبر، وال أصغر شركا ال شيئا به الشرك عن وينهى

ــدَيْنِ{ : فقــال. فــاألقرب األقــرب العبــاد بحقــوق بالقيــام أمــر ــسَانًا وَبِالْوَالِ  أحــسنوا: أي } إِحْ

لَّـيْسَ  {:، وكالبرّ في قولـه تعـالى      )١("الجميل والفعل اللطيف والخطاب الكريم بالقول إليهم

ــرِبِ  ــواْ وُجُــوهَكُمْ قِبَــلَ الْمَــشْرِقِ وَالْمَغْ ــرَّ أَن تُوَلُّ ــرِ  الْبِ ــرَّ مَــنْ آمَــنَ بِاللّــهِ وَالْيَــوْمِ اآلخِ ـــكِنَّ الْبِ   وَلَ

وَالْمَآلئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَـالَ عَلَـى حُبِّـهِ ذَوِي الْقُرْبَـى وَالْيَتَـامَى وَالْمَـسَاكِينَ وَابْـنَ             

 وَآتَى الزَّكَـاةَ وَالْمُوفُـونَ بِعَهْـدِهِمْ إِذَا عَاهَـدُواْ           السَّبِيلِ  وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّالةَ      

 }وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّـذِينَ صَـدَقُوا  وَأُولَــئِكَ هُـمُ الْمُتَّقُـونَ          

ــكَ{" ، ويقــول الــسعدي تعليقــا علــى ختــام الآليــة  )٢()"١٧٧:البقــرة(  بمــا  المتــصفون:أي} أُولَئِ

 هـي  التـي  واألخـالق  ونوره، وبرهانه اإليمان، آثار هي التي الحسنة، واألعمال  العقائد من ذكر

 أعمالهم ألن إيمانهم، في} صَدَقُوا الَّذِينَ {هم فأولئك اإلنسانية، وحقيقة اإلنسان جمال

 هـذه  ألن المـأمور؛  وفعلوا ر،المحظو تركوا ألنهم} الُْمتَّقُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ {إيمانهم، صدقت

 الـدين  فيـه  يـدخل  بالعهـد،  الوفـاء  ألن ولزومـا،  تضمنا الخير، خصال كل على مشتملة األمور

 بمـا  كـان  بهـا،  قـام  ومـن  العبادات، أكبر اآلية هذه في عليها المنصوص العبادات وألن كله،

إن عالقـة األخـالق      ":، ويقول الصالبي  )٣("المتقون الصادقون األبرار هم فهؤالء أقوم، سواها

                                     
 .١٧٧هـ، ص١٤٢٤، ١السعدي، عبد الرحمن، تيسير الكريم الرحمن، مؤسسة الرسالة، ط) ١(
 .١٥ان في القرآن الكريم، ص زمزمي، المنهج األخالقي وحقوق اإلنس) ٢(
 .٨٣السعدي، عبد الرحمن، تيسير الكريم الرحمن، ص) ٣(
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بالعقيدة واضحة في كتاب اهللا، وقد بـين سـبحانه وتعـالى األخالقيـات اإليمانيـة التـي ينبغـي           

ــذها       ــي أن ينبـ ــة التـــي ينبغـ ــات الجاهليـ ــه إال اهللا واألخالقيـ ــال إلـ ــون بـ ــا المؤمنـ ــون عليهـ أن يكـ

 .)١("المؤمنون

قَـدْ أَفْلَـحَ    { :ولـه تعـالى   ربـط األخـالق بالعقيـدة، ق      "ومما جاء في القرآن الكريم مما فيـه         

ــعُونَ  {الْمُؤْمِنُــونَ  ــلَاتِهِمْ خَاشِ ــذِينَ هُــمْ فِــي صَ ــونَ   }٢{الَّ ــوِ مُعْرِضُ ــذِينَ هُــمْ عَــنِ اللَّغْ } ٣{وَالَّ

 أَزْوَاجِهِـمْ أوْ   إِلَّا عَلَـى  } ٥{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ     } ٤{فَاعِلُونَ   وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ  

فَمَـنِ ابْتَغَـى وَرَاء ذَلِـكَ فَأُوْلَئِـكَ هُـمُ الْعَـادُونَ        }٦{مَلَكَـتْ أَيْمَـانُهُمْ فَـإِنَّهُمْ غَيْـرُ مَلُـومِينَ       مَا  

يُحَــافِظُونَ  وَالَّــذِينَ هُــمْ عَلَــى صَــلَوَاتِهِمْ} ٨{لِأَمَانَــاتِهِمْ وَعَهْــدِهِمْ رَاعُــونَ  وَالَّــذِينَ هُــمْ} ٧{

-١:المؤمنـون  (} الْفِـرْدَوْسَ هُـمْ فِيهَـا خَالِـدُونَ          الَّذِينَ يَرِثُـونَ  } ١٠{  الْوَارِثُونَ   أُوْلَئِكَ هُمُ } ٩{

، ثــم تــصف )قــد أفلــح المؤمنــون: (، فالــسورة تبــدأ بتقريــر الفــالح للمــؤمنين بهــذا التوكيــد  )١١

هؤالء المؤمنين بذلك الوصـف المطـوّل المفـصل الـذي يعنـى بـإبراز الجانـب الخلقـي ألولئـك                    

 –لمؤمنين موحياً إيحاء واضحاً أن هذه األخالقيات من جهة هي ثمرة اإليمان، وأن اإليمان             ا
، وفـي هـذه اآليـات    )٢(" هو سلوك ملمـوس يتـرجم عـن العقيـدة المكنونـة        -من جهة أخرى  

 وصـلوا  شـيء : وبـأي  وسعادتهم، فالحهم وذكر المؤمنين، عباده بذكر اهللا، من تنويه هذا"

 العبــد فليــزن. فيهــا والترغيــب بــصفاتهم، االتــصاف علــى الحــث ذلــك، ضــمن وفــي ذلــك، إلــى

 ونقـصاً،  زيـادةً  اإليمـان،  مـن  غيره مع وما معه ما بذلك يعرف اآليات، هذه على وغيره نفسه

 .)٣("وقلّة كثرة

وكذلك الحال في السنة النبوية حيث جاءت األحاديـث الكثيـرة تؤكـد صـلة األخـالق                 

ول صـلى اهللا عليـه وسـلم الحيـاء شـعبة مـن اإليمـان،                جعل الرس : "بالعقيدة، يقول حبنكة  

اإليمـان  بـضع وسـبعون    : (وهو من مكارم األخـالق، قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم         

                                     
 .٥٨٨الصالبي، علي، الوسطية في القرآن، ص ) ١(
 .٥٨٩المرجع السابق، ص ) ٢(
 .٥٤٧السعدي، عبد الرحمن، تيسير الكريم الرحمن، ص) ٣(
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وفــضائل األخــالق ومــا تقتــضيه مــن ســلوك أمــور يوجبهــا . )١ ()، والحيــاء مــن اإليمــان...شــعبة

أكمــل المــؤمنين إيمانــاً  : ( صــلى اهللا عليــه وســلم اإليمــان، ولــذلك جــاء فــي كــالم الرســول   

فالرســول صــلى اهللا عليــه وســلم فــي هــذا الحــديث يبــين التــرابط بــين     . )٢()أحــسنهم خلقــاً

وتظهــر جوانــب محــددة مــن صــلة األخــالق بالعقيــدة مــن كــون  . )٣("اإليمــان وحــسن الخلــق

 عليـه وســلم  الخلـق الحــسن فـي اإلســالم يحقـق صــفة محبـة اهللا لــصاحبه، لقولـه صــلى اهللا     

ــاد اهللا إلــى اهللا تعــالى؟    : حينمــا ســئل  ، ومــن كــون  )٤ ()أحــسنهم خلقــاً : قــال(مــن أحــب عب

حــسن الخلــق يــؤثر إيجابــاً فــي نتيجــة المــؤمن يــوم القيامــة، ومكانتــه، لقولــه صــلى اهللا عليــه 

ولقولـه صـلى   . )٥()ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حـسن          : (وسلم

: أال أخبــركم بــأحبكم إلــي، وأقــربكم منــي مجلــساً يــوم القيامــة؟ قــال   : ( وســلماهللا عليــه

وتظهر جوانب هذه الصلة كذلك، من فهم الوجـه المـضاد لهـا، حيـث               . )٦()أحسنكم خلقاً 

أربـع مَـنْ كُـنّ فيـه     : (يؤثر الخلق السّيء على العقيدة، كمـا فـي قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم            

 ثحـدّ   إذايـه خـصلة مـنهن كانـت فيـه خـصلة مـن النفـاق               كان منافقاً خالصاً، ومـن كانـت ف       

هذا الحـديث اسـتوقف محمـد       . )٧ ()فجر خاصم وإذا ،غدر عاهد وإذا ،أخلف وعد وإذا ،كذب

اسـتوقفني ألن النفـاق قـضية متعلقـة بالعقيـدة، والكـذب والغـدر             : "قطب كثيراً كما يقـول    

                                     
 ).١٦١(مسلم، الصحيح، باب شعب اإليمان، ح رقم ) ١(
 ).٤٦٨٤(ود، السنن، باب الدليل على زيادة اإليمان، ح رقم أبو دا) ٢(
م، ص ١٩٩٧، ١ حبنكة، عبد الرحمن، الوجيز في األخالق اإلسالمية وأسسها، مؤسسة الرّيان، بيروت، ط)٣(

٢٧-٢٦. 
، وابن حبان، محمد، صحيح ابن حبـان، مؤسـسة          )٤٧٣(، ح رقم    )ط.د( الطبراني، سليمان، المعجم الكبير    )٤(

 .إسناده صحيح: وقال شعيب األرنؤوط) ٤٨٦(، ح رقم )ط.د(الرسالة
أحمـد شـاكر، دار إحيـاء التـراث العربـي،      : ، تحقيـق )الـسنن (الترمذي، محمد بـن عيـسى، الجـامع الـصحيح        ) ٥(

 .صحيح: ، وقال األلباني)٢٠٠٣(، كتا البر والصلة، باب حسن الخلق، ح رقم )ط.د(بيروت 
 .صحيح: وقال األلباني، )٢٠١٨(خالق، ح رقمباب معالي األالمرجع السابق، ) ٦(
: وقــال شــعيب األرنــؤوط) ٧٠٣٥(م، ح رقــم ١٩٩٥، ١بــن حنبــل، أحمــد، المــسند، دار الحــديث، القــاهرة، ط ا) ٧(

 .حسن
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كيـف يتـصور قـوم إذن    ! وخلف الوعد والفجور فـي الخـصومة، قـضايا أخالقيـة، سـبحان اهللا         

ووجه كالمه هذا هو الربط بين األخالق وسـالمة اإليمـان      . )١("أن األخالق ال صلة لها بالعقيدة     

مــن حيــث أن بعــض الخــصال المذمومــة مــن األخــالق قــد تهــدد صــحة هــذا اإليمــان وتــضعف  

القة وعليه فال يتصور إنكار الع. عقيدة صاحبها وتنقله من موصف المؤمن إلى وصف النافق

فهذه النماذج المحدودة من النصوص الشرعية الكثيرة، تؤكد صـلة          . بين الخالق والعقيدة  

 .األخالق بالعقيدة وباإليمان في تصورنا اإلسالمي وهي صلة في الجذور كما في الفروع

 إلزامية األخالق اإلسالمية: المرتكز السابع
ند أي مــذهب أخالقــي علــى يــست: "حــول فكــرة اإللــزام الخلقــي وأهميتهــا": دراز"يقــول 

فكرة اإللزام، فهو القاعدة األساسية والمدار والعنصر النووي الذي يدور حوله كل النظام     

األخالقي، والذي يؤدي فقده إلى سحق جوهر الحكمة العملية ذاتهـا، وفنـاء ماهيتهـا، ذلـك        

ال يمكـن   أنه إذا لم يعد هناك إلزام فلن تكون هناك مسؤولية، وإذا عـدمت المـسؤولية، فـ                

وهذه معادلـة   . )٢("أن تعود العدالة؛ وحينئذ تنفشي الفوضى، ويفسد النظام، وتعم الهمجية         

 –أي حكـم أو أمــر أو قـرار، صــادر عـن جهـة مــا، ال تـصاحبه قــوة إلـزام تنفيذيــة      "واقعيـة، ألن  
ــاً– ال يتـــأتى تحقيـــق تنفيـــذه-داخليـــة أو خارجيـــة  وبالتـــالي يفقـــد إمكانيـــة - جزئيـــاً أو كليـ

وعليــه فمــن  . )٣(" األهــداف المتوخّــاة منــه، وينــسحب األمــر علــى الحكــم الخلقــي       تحقيــق

األهمية بمكان أن تدرك أنه ال قيمة ألي مبادئ وقواعد خلقية إذا لم تتـضمن إلـزام النـاس                   "

 .)٤("باتباعها وااللتزام بتنفيذها والعمل بمقتضاها

أن اإللـزام يفهـم تحـت       ومن الكالم المتقدم حول فكرة اإللزام وأهميتها، يظهـر لنـا            

مــا القــوة التــي تــؤثر فــي إرادة اإلنــسان فتوجههــا نحــو الخيــر، وتجعلهــا         : "تــساؤل مفــاده 

                                     
 .٧٧م ، ص ١٩٩٣، ١عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، دار الشروق، القاهرة، ط:  قطب، محمد، ال إله إال اهللا)١(
 .٢١م، ص ١٩٨٧، ٧هللا، دستور األخالق في القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط دراز، محمد عبد ا)٢(
 .٢٣م، ص ٢٠٠٨، ١ األسمر، أحمد رجب، مكارم األخالق في اإلسالم، دار الفرقان، عمان، ط)٣(
 .٢٦٠الشيباني، فلسفة التربية اإلسالمية، ص ) ٤(
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 ومـن هنـا عـرف بعـض         )١("مـا الـذي يجعـل اإلنـسان ملتزمـاً بفعـل الخيـر             : تختاره؟ بلفظ آخـر   

تكليف ممـن هـو قـادر علـى األمـر والنهـي، ثـم مجـازاة للمكلـف علـى           : "الباحثين اإللزام بأنه 

أمــر : "وفــي مجــال األخــالق تحديــداً، فــإن اإللــزام الخلقــي هــو  . )٢("موقفــه مــن ذلــك التكليــف 

وضـــع تـــشريع خلقـــي، وتكليـــف اإلنـــسان األخـــذ بـــه والعمـــل   : بالفـــضيلة الخلقيـــة، بمعنـــى 

ويـرى بعـض    .)٣"(بمقتضاه، مع مسؤوليته عن هذا التكليـف، وجـزاء متوافـق مـع موقفـه منـه                

فإنهــا تلتقــي علــى كلمــة  "راء حــول مفهــوم اإللــزام الخلقــي،  البــاحثين أنــه مهمــا تباينــت اآل 

تقــدير القــيم الخلقيــة، والــدعوة إلــى امتثالهــا عــن إدراك أهميتهــا وضــرورتها      : واحــدة هــي 

 .)٤("حسب ما يمليه المصدر الذي اختلفت هذه االتجاهات حول تجديده

أو الجهــة التــي القــوة : "ويمكــن للباحــث أن يقــدم تعريفــاً محــدداً لإللــزام الخلقــي بأنــه   

 ". تفرض على اإلنسان األخذ باألخالق والتقيد بها

مـا تلـك القـوة، أو    : وينشأ عن تعريف اإللزام الخلقي هـذا أو غيـره، سـؤال منطقـي، هـو             

الجهة الملزمة بتلك األخالق؟ وهو ما يعـرف عنـد البـاحثين فـي مجـال األخـالق وفلـسفتها                  

لمنطقية التي يؤدي إليها التعريـف العـام لإللـزام    واإلجابة ا . بمصادر أو مصدر اإللزام الخلقي    

أن مــصدر اإللــزام هــذا يختلــف بــاختالف الفلــسفة العامــة أو الــدائرة الفكريــة    : الخلقــي هــي

هل هي دائرة دينية أم وضعية؟ ومن هنا تعددت اآلراء في          . الكبرى التي تنتمي إليها األخالق    

 .تحديد مصدر اإللزام الخلقي

فهنــاك مــن يــرى أن الحاجــة إلــى الــسعادة هــي مــصدر اإللــزام        وبنــاء علــى مــا تقــدم،    

الخلقي، وهناك مـن يـرى أنـه رغبـة اإلنـسان فـي تكميـل ذاتـه، وهنـاك مـن يـرى بأنـه العقـل،                

وهناك من يرى بأنه الضمير، وهنـاك مـن يـرى بأنـه المجتمـع، وهنـاك مـن يـرى بأنـه القـوانين              

                                     
 .٢٣٣مدخل حديث، ص: السيد، عزمي طه، الفلسفة) ١(
 .٢٦٠ األخالق بين المدرستين السلفية والفلسفية، ص العمرو،) ٢(
 .٢٦٠المرجع السابق، ص ) ٣(
 .٣٥الحليبي، المسؤولية الخلقية، ص ) ٤(
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 ويقـول دراز حـول بعـض آراء البـاحثين           .)١(السائدة في المجتمع، وهناك من يرى بأنـه الـدين         

اســتطاع الفيلــسوف الفرنــسي هنــري برجــسون فــي تحليلــه   : "فــي مــصادر اإللــزام الخلقــي 

قـــوة الـــضغط : أحـــدهما: العميـــق لقـــضية اإللـــزام األخالقـــي أن يكـــشف لـــه عـــن مـــصدرين 

 قوة الجذب ذي الرحابـة اإلنـسانية المـستمدة مـن العـوْن اإللهـي، وهـي         : االجتماعي، واآلخر 

وفـي تحديـد مـذهبي لمـصادر اإللـزام الخلقـي، يبـين بعـض              . )٢("قوة أوسع مـدى مـن سـابقتها       

الباحثين، بـأن العقليـين قـد ذهبـوا إلـى أن العقـل هـو القـوة الموجهـة للنـاس والملزمـة لهـم                      

ــزام بالفــضيلة الخلقيــة، وأن أنــصار        ــوا الــضمير منبــع اإلل بالفــضيلة، وأن الحدســيين قــد جعل

وا إلــــى أن المجتمــــع أو العــــرف االجتمــــاعي، هــــو الملــــزم لألفــــراد   المــــذهب الوضــــعي ذهبــــ

 . )٣(بالفضيلة

األول منهــا، يــرى أن مــصدر اإللــزام الخلقــي   : والخالصــة أن اآلراء تنقــسم إلــى قــسمين 

ــزام     : ســلطة خــارج اإلنــسان هــي   ــاني يــرى أن مــصدر اإلل ــدين أو المجتمــع أو القــانون، والث ال

ــي      ــتالف فـ ــع اخـ ــسان، مـ ــو اإلنـ ــي هـ ــة أو     الخلقـ ــذة والمنفعـ ــل أو اللـ ــو العقـ ــل هـ ــده، هـ تحديـ

 .)٤(الضمير؟

وفي التصور اإلسالمي، يتفق البـاحثون فـي مجـال األخـالق اإلسـالمية، علـى أن المـصدر              

األساسي لإللزام الخلقي هو اهللا سبحانه وتعالى، فهو الحاكم والمشرع، وهو الذي أرسل        

: األعـراف (} ٥٤وَاألَمْـرُ    أَالَ لَـهُ الْخَلْـقُ      {:رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأنزل كتابه قال تعالى        

، ومهما تنوعت عبارات الباحثين المسلمين في هذا المجال سواء بقولهم بـأن مـصدر         )٥٤

اإللزام هو الدين أم الشرع، أم القرآن والسنة أم اإليمان والعقيـدة، أو غيرهـا مـن مفـردات                 

الـذي تقـدم، وهـو اهللا المـشرع والحكـم       اإللزام، فإنها ترجع في نهاية المطـاف إلـى األصـل            

                                     
 .٢٣٣مدخل حديث، ص : السيد، عزمي طه، فلسفة) ١(
 .٢٣دراز، دستور األخالق في القرآن، ص ) ٢(
 .٢٦٢العمرو، األخالق بين المدرستين السلفية والفلسفية، ص) ٣(
 .٣٥الحليبي، المسؤولية الخلقية، ص ) ٤(
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سبحانه وتعالى، سواء بطريق مباشر كقولنا الكتاب والسنة أم بطريق اإلقـرار والتـضمن              

وفي نظر المسلم أن المـصدر األول والمـصدر         : "يقول الشيباني . )١(كقولنا االجتهاد والضمير  

:  لفكرة اإللـزام الخلقـي     ويقول دراز في تحليل عميق    . )٢("الحقيقي لإللزام الخلقي هو الدين    

الفطـري والمـوحَى، ينبثقـان مـن مـصدر واحـد فحـسب، فيجـب أن نخـرج           : إذا كان النُـوران   "

أخيراً بأنه اهللا سبحانه هو الذي يرشدنا دائماً إلى واجبنـا، مـا ظهـر منـه ومـا بطـن، فـال ينبغـي                        

يفتـأ يؤكـد    أن يكون لدينا سوى سلطة تشريعية واحدة بالمعنى الـصحيح، والقـرآن ذاتـه ال                

وقــال ) ٥٧: األنعــام(} إِنِ الْحُكْــمُ إِالَّ لِلّــهِ { :لنــا هــذه الفكــرة فــي كثيــر مــن آياتــه، قــال تعــالى 

 .)٣ ()"٤١: الرعد (}الَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ   {:وقال تعالى) ٦٢:األنعام (}أَالَ لَهُ الْحُكْمُ {: تعالى

ألصوب واألسـلم، وبـاألقوى فاعليـة       وتمتاز مصدرية اإللزام الخلقي بالتصور اإلسالمي با      

واألكثر تأثيراً، ال ألن مصادر اإللزام األخرى غير صـحيحة بـشكل قطعـي وكلـي، بـل ألن أيـا                

منها ال يمكن أن يكون وحده هو الصواب والكافي، وال كذلك ألن اإلسالم يرفضها جملة        

 . وتفصيالً، بل هو يعترف بها لكن ليس بصورة مستقلة بل تابعة للشرع

قــد قـــام بعــض البـــاحثين بمناقــشة جوانـــب تلــك اآلراء العامـــة فــي مـــصادر اإللـــزام      و

بالنــسبة للــرأي الــذي يقــول إن الحاجــة إلــى الــسعادة هــي مــصدر      : "الخلقــي، بالــصورة اآلتيــة 

قــد يتفــق النــاس علــى القــول بــأن الــسعادة هــي غايــة كــل إنــسان،    : اإللــزام الخلقــي، نقــول 

وبالنـسبة للـرأي   . دة ومـا الـذي يجعـل المـرء سـعيداً        ولكنهم لم يتفقوا على مفهوم الـسعا      

إن للعقــل دوراً هامــاً فــي : إن عقــل اإلنــسان هــو الــذي يلزمــه فعــل الخيــر، نقــول : الــذي يقــول

أمـا الـرأي الـذي    . اإللزام الخلقي، لكن العقل قد يبرر لإلنسان في بعـض األحيـان فعـل الـشر            

                                     
، واألسمر، مكـارم األخـالق، ص    ٣٦-٢١دراز، دستور األخالق في األخالق، ص       : ينظر آراء الباحثين هذه في    ) ١(

ــصية، ص   ٣٠-٢٣ ــاء الشخـ ــة لبنـ ــول التربويـ ــروم األصـ ــة،  ٢٥٥-٢٤٩، ومكـ ــي، المـــسؤولية الخلقيـ ، والحليبـ
لقيـة عنـد ابـن تيميـة، مركـز الملـك فيـصل للبحـوث والدراسـات                 ، عفيفي، محمد ، النظرية الخ     ٤٧-٣٢ص

 .٨٦-٨٠م،ص ١٩٨٨، ١اإلسالمية، ط
 .٢٦١الشيباني، فلسفة التربية اإلسالمية، ص ) ٢(
 .٣٦دراز، دستور األخالق في القرآن، ص ) ٣(
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ــا    : يقــول ــر، لكنن ــا فعــل الخي ــذي يلزمن ــضمير هــو ال ــضاً  إن ال ــا أي ــؤثر فــي   :  نقــول هن إن البيئــة ت

إن ســلطان المجتمــع هــو الــذي يلــزم اإلنــسان فعــل   : وللــرأي الــذي يقــول . تــشكيل الــضمير

ال شك أن للمجتمع سلطانه وقوته الضاغطة لكننا نشاهد الكثير من الناس            : الخير، نقول 

إن : لـذي يقـول  وبالنـسبة للـرأي ا   . الذين ال يهتمون بسلطان المجتمع ويتمردون على أخالقه       

ال شـك أن للقـوانين قـوة ملزمـة، لكنهـا      : القوانين هي التي تلزم اإلنسان فعل الخير، نقـول     

. )١("ملزمة لإلنسان من خارجه، وقد ال يكون الناس مقتنعـين، فَيَمِيلـون إلـى االلتفـاف عليهـا                 

قـوف  فهذه هـي أغلـب اآلراء التـي ترجـع مـصدر اإللـزام ألـى غيـر المـصدر الـديني وقـد تـم الو                          

وأما بالنـسبة للـرأي الـذي يـرى أن اإليمـان بـاهللا هـو مـصدر اإللـزام          . على جوانب الضعف فيها   

ــاً بــاهللا، فــإن هــذا اإليمــان ســيكون     : "الخلقــي، فيقــال فــي مناقــشته   إذا كــان اإلنــسان مؤمن

ــاً لاللتـــزام بفعـــل الخيـــر  اإليمـــان بـــاهللا يعنـــي االلتـــزام بالتـــشريع اإللهـــي  . مـــصدراً قويـــاً وفقـ

نين التـــي وضـــعها اهللا للنـــاس، واإليمـــان بـــاهللا وطاعتـــه تـــؤدي إلـــى تكميـــل اإلنـــسان، والقـــوا

وســـعادته، كمـــا أن اإليمـــان بـــاهللا يتـــضمن احتـــرام المجتمـــع والجماعـــة، وال يتعـــارض مـــع 

وهكـذا يـصبح مـصدر اإللـزام        . )٢("العقل، كما أن اإليمان باهللا يوجد لدى اإلنسان ضميراً حياً         

مي مركـزاً رئيـساً تـؤول إليـه جميـع مـصادر اإللـزام األخـرى، كمـا                   الخلقي في التصور اإلسـال    

 .أنها متضمنة فيه ومتفرعة عنه

 معْيارية األخالق اإلسالمية : المرتكز الثامن
يقصد الباحث هنا بمرتكز المعيارية األخالقية، وجود معيار أخالقي، أي مقياس واضح             

أو مردود، وبأنه ينتمي لذلك المذهب ومحدد يتم الحكم من خالله على خلق ما بأنه مقبول        

 . أم لتلك الديانة

أن الحكم على فعل مـا بأنـه     "ووجود معيار أو مقياس لألخالق تعد حاجة ملحة، ذلك          

خيــر أو شــر يحتــاج إلــى معيــار معــين يقــاس الفعــل إليــه قربــاً أو بعــداً، ودون هــذا المعيــار لــن  

                                     
 .٢٣٥-٢٣٤مدخل حديث، ص : السيد، عزمي طه، الفلسفة) ١(
 .٢٣٦المرجع السابق، ص ) ٢(
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الخلقية، واإلنسان حين يفعل فعـالً     يكون للحكم الذي نصدره معنى أو أهمية من الناحية          

 .)١(" أخالقياً، يدرك هذا المعيار الذي بواسطته يحكم على فعله بالخير أو الشر

ــا يـــصدر عـــن اإلنـــسان مـــن     فالحاجـــة للمعيـــار حاجـــة إنـــسانية واجتماعيـــة لكثـــرة مـ

هــذا التــصرف أخالقــي أو غيــر أخالقــي، علــى أي أســاس يــصدر هــذا         : "تــصرفات فــأنْ يُقــال  

هل يترك األمر لكل إنسان ليقرر ما هو أخالقي ومـا هـو غيـر أخالقـي، فيحـلّ هـذا                     الحكم؟  

حيناً، ويحرمه حينـا آخـر، مـشرقاً ومغربـاً مـع هـواه، فمـا يـراه حقـاً مطلقـاً يـراه غيـره بـاطالً                            

تبرع محمد بألف دينار للفقراء فهـذه جملـة خبريـة، تخبـر عـن أمـر          : فمثالً، لو قلنا  . )٢" (مطلقاً

التبرع للفقراء فضيلة، فهي جملة تشير إلى وصف فيه امتداح لفعل نرغب       : و قلنا وقع، أما ل  

فيه ونقدره، إننا في مثل هذه الجملة وغيرها نطلق أحكاماً أخالقية، أي نصف فعالً إنسانياً            

معيناً بأنه فضيلة أو رذيلة، والسؤال الذي يأتي بعد ذلك هو علـى أي أسـاس حكمنـا، وعليـه                    

صدر أحكاماً أخالقية دون أن يكون لدينا معيار واضح للخير أو الفـضيلة مـن               فال يمكننا أن ن   

 .)٣(جهة، والشر أو الرذيلة من جهة أخرى

وبــسبب اخــتالف أديــان وثقافــات وفلــسفات المجتمعــات اإلنــسانية، اختلــف لــديهم     

بالعقـل، ولكـن عقـل      : فقـال بعـضهم   "المعيار المعتمد إلعطاء قيمة مـا للـسلوك الخلقـي،           

بالضمير، ثم بالعدل ثـم بـالخير، ولكـن مـن يحـدد        : كل عقل له حكمه، وقال آخرون     من؟ ف 

، "الغايـــة تبـــرر الوســـيلة: "معـــالم هـــذا أو ذاك، وجـــاء ميكـــافيلي ليقـــول قولتـــه المـــشهورة 

 .)٤("لألخالق) المادية(وجاءت البراجماتية لتقول بالمنفعة، وتتبنى نظرية القيمة المنصرفة 

إن المعيارية األخالقية هي معيارية ثابتـة وواضـحة، تتمثـل فـي             وفي التصور اإلسالمي، ف   

فتحديـــد "معياريـــة الكتـــاب والـــسنة، معياريـــة الـــشارع الحكـــيم، معياريـــة الـــوحي اإللهـــي  

                                     
 .٢١٠ع السابق، ص المرج) ١(
 .٢٩٣األسمر، النبيّ المربّي، ص ) ٢(
 .٢١٣-٢١٢مدخل حديث، ص : السيد، عزمي طه، الفلسفة) ٣(
 .٢٩٣األسمر، النبيّ المربي، ص) ٤(
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الحكم األخالقي ليس للناس، وإنما لربّ الناس، وهو الذي خلقهم، ويعلـم علـم اليقـين مـا                   

اب والــسنة مــن األخــالق فهــو مــن  يــصلحهم ومــا يفــسدهم، لــذلك، فــإنّ مــا جــاء فــي الكتــ   

األخالق اإلسالمية حكماً، وما جاء مَنْهياً عنه فهو ال أخالقي حكمـاً، وعلـى مـا جـاء منهمـا                    

تقاس المستجدات في الميدان األخالقي اجتهاداً، والحكم بأخالقية أي عمل في اإلسالم 

لمعياريــة الخلقيــة وا. )١("أن يكــون صــواباً، وأن يكــون موافقــاً للــشرع: يقــوم علــى ركيــزتين

ــر         ــذي يراعــي مقومــات الحــق والعــدل والخي اإلســالمية هــي محــدّدات الــشرع اإلســالمي، ال

 الــشرع -والــصالح، وإن الموضــوعية الخلقيــة تقتــضي التــزام المعياريــة الخلقيــة اإلســالمية  

ــالمي ــشريع اإلســـالمي مقياســـاً أصـــيالً     . )٢( ال رؤى النـــاس المتـــضاربة -اإلسـ وإن اعتمـــاد التـ

على خلق ما بأنه إسالمي، هو ما تؤكده مصدرية األخالق في اإلسـالم وصـلة الـدين                 للحكم  

بــاألخالق، كمــا ســبق بيانــه فيمــا تقــدم، فــالوحي إذن هــو الــذي يعطــي القيمــة ألي ســلوك        

 .أخالقي

 ترتب المسؤولية على السلوك الخلقي : المرتكز التاسع
رية التي يركز عليهـا النظـام       تعد المسؤولية في التصور اإلسالمي من المفاهيم المحو       

اإلسالمي في جميع تشريعاته الشمولية لـشؤون الحيـاة؛ إذْ ال يمكـن اسـتقامة أمـر التـديّن                  

وال إقامة شرائع الدين إذا لـم تكـن هنـاك مـسؤولية، ولـذلك تنبثـق المـسؤولية فـي التـصور           

لنــاس، اإلســالمي مــن طبيعــة التكليــف ومقاصــد الــشريعة ودور رســالة اإلســالم فــي حيــاة ا 

وتــرتبط كــذلك ارتباطــاً وثيقــاً بالطبيعــة اإلنــسانية مــن إرادة واختيــار وقــدرة وعقــل وغيــر    

ذلك، ومن هنا جاءت المسؤولية في اإلسالم شمولية فكل نظام من أنظمته له ما يترتـب            

عليه من أمر المسؤولية الخاصة به، وكل نشاط من أنشطة المسلم له ما يترتب عليه من         

وكل مرحلة من مراحـل الحيـاة لهـا مـا يترتـب عليهـا مـن أمـر المـسؤولية،                     أمر المسؤولية،   

                                     
 .٢٩٣ المرجع السابق، ص)١(
 ..٢٩٣المرجع السابق، ص) ٢(
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وكل جهة حاكمـة لهـا حظهـا مـن شـأن المـسؤولية، ومـا يعنينـا هنـا هـو الحـديث وبالقـدر                       

 . المناسب عن المسؤولية الخلقية تحديداً

حتى نفهم المسؤولية الخلقية ال بد من الوقوف علـى معنـى المـسؤولية ضـمن الـدوائر        

 : اآلتية

إقـرار المـرء بمـا يـصدر عنـه مـن أفعـال،        : "المسؤولية بشكل عام تعنـي : الدائرة األولى 

مقدار تحمّل الـشخص نتيجـة التزاماتـه    "ويعرفها آخر بأنها . )١("واستعداده لتحمل نتائجها  

ســؤال اإلنــسان ومحاســبته علــى  "إنهــا : ، ويعرفهــا آخــر أيــضاً بقولــه)٢("وقراراتــه واختياراتــه

فالمـسؤولية  : "ويفرق بينها وبين الجزاء بقوله    . )٣("دية التي يختارها بملء حريته    أفعاله اإلرا 

، إذن )٤("ألن الجــزاء هــو مــا يترتــب علــى هــذه المــسؤولية   ) الثــواب والعقــاب(ال تعنــي الجــزاء

 .فالمسؤولية بشكل عام تدور حول تحمل اإلنسان نتيجة سلوكه االختياري

ــ: الـــدائرة الثانيـــة تحمـــل الـــشخص نتيجـــة التزاماتـــه : "الم تعنـــيالمـــسؤولية فـــي اإلسـ

وقـراراه واختياراتـه، أمـام اهللا فـي الدرجـة األولـى، وأمـام ضـميره فـي الدرجـة الثانيـة، وأمــام            

هي سؤال ومحاسبة اإلنسان فـي   : "ويعرفها بعضهم بقول  . )٥("المجتمع في الدرجة الثالثة   

 .)٦("اة اآلخرةالدنيا لتقدير الجزاء، وكشف حساب بأعمال اإلنسان في الحي

وعليه، فمفهوم المسؤولية في اإلسالم يدور حـول تحمـل اإلنـسان نتيجـة سـلوكاته       

االختياريــة المختلفــة أمــام الجهــات المنــوط بهــا محاســبة هــذا اإلنــسان لتــشمل ابتــداءً           

                                     
 .٢٥٦مكروم، األصول التربوية لبناء الشخصية المسلمة، ص ) ١(
 فيــصل محمــد، المــسؤولية بــين التربيــة اإلســالمية والتربيــة الغربيــة، رســالة ماجــستير، قــسم     الحمــوري،) ٢(

 .٥م، ص ٢٠٠٢الدراسات اإلسالمية، كلية الشريعة، جامعة اليرموك، إربد، 
م ، ١٩٨٧ المجمع الملكي لبحوث الحـضارة اإلسـالمية،، كتـاب الفكـر التربـوي العربـي اإلسـالمي، تـونس،                )٣(

 .٤٢٦ص 
 .٤٢٦رجع السابق، ص  الم)٤(
 .٣٣١يالجن، مقداد، جوانب التربية اإلسالمية، ص ) ٥(
 .٤٢٦المجمع الملكي، كتاب الفكر التربوي العربي اإلسالمي، ص ) ٦(
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ــالى، ثـــم ضـــمير اإلنـــسان ونفـــسه، والجهـــات االجتماعيـــة      ــبحانه وتعـ ــالق سـ ــاً الخـ وأساسـ

 . هوالقانونية المسؤولة عن

مــسؤولية : ويقــسم بعــض البــاحثين المــسؤولية فــي التــصور اإلســالمي إلــى قــسمين     

ــه تعــالى       ــاة اآلخــرة، كمــا فــي وقول ــه، وتكــون أمــام اهللا فــي الحي ــسْأَلَنَّهُمْ {: آجل ــكَ لَنَ  فَوَرَبِّ

ــيْنَ  ، والمــسؤولية العاجلــة وهــي التــي تكــون فــي الــدنيا، ســواء أكانــت   )٩٢:الحجــر (}أَجْمَعِ

فالسارق تقطع يـده، والمقـصر فـي حـق جـاره يوجـه ويرشـد للخلـق                  . )١(شاديةجزائية أم إر  

ولعــل مــن األدلــة الجامعــة بــين كــل هــذه األقــسام مــن المــسؤولية قــول صــلى اهللا . الــسليم

كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فاإلمام راع ومسؤول عن رعيتـه،     : (عليه وسلم 

رأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والم        

 .)٢ ()عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته

المــسؤولية الخلقيــة فــي اإلســالم، فقــد عرفهــا بعــض البــاحثين بأنهــا    :  الــدائرة الثالثــة

وعرفهـا  . )٣("الشعور بتبعة االقتضاء الخلقي المترتب على فعله ثواب، وعلـى تركـه عقـاب       "

شـعور اإلنـسان بالتزامـه أخالقيـاً بنتـائج أعمالـه اإلراديـة فيحاسـب عليهـا إن                   " بأنها   آخرون

ومن مجموع ما تقدم من تعريفات للمـسؤولية، يمكـن للباحـث تعريـف              . )٤("خيراً وإن شراً  

ــا" المـــسؤولية الخلقيـــة فـــي اإلســـالم " ــلوكه األخالقـــي   : "بأنهـ ــة سـ تحمـــل المـــسلم لنتيجـ

 ".االختياري

علـى أنهـا   "قية مكانتها في النظـام األخالقـي، إذ ينظـر إليهـا اإلسـالم        وللمسؤولية الخل 

لبّ العمل الخلقي ومناط الحكم الخلقي ومناط الجزء الخلقي، ومـا يـرتبط بـه مـن ثـواب أو       

عقاب بأنواعه المختلفة، وهذا يعنـي أننـا ال نـستطيع أن نحكـم علـى أي فعـل إنـساني بأنـه                     

                                     
 ٤٢٦ المرجع السابق، ص )١(
ــصحيح، تحقيــق     )٢( ــروت، ط   :  البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، الجــامع ال ــر، بي ، ٣مــصطفى البغــا، دار ابــن كثي

 ).٢٤١٩(م ، باب العبد راع في مال سيده، ح رقم ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
 .٨٩الحليبي، المسؤولية الخلقية، ص ) ٣(
 .٢٦٨الشيباني، فلسفة التربية اإلسالمية، ص ) ٤(
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اء خلقــي إال إذا تــوفرت لــصاحبه مقومــات وشــروط  فعــل أخالقــي وال أن نرتــب عليــه أي جــز 

اإلرادة الحـرة، والعقـل     : ومـن هـذه الـشروط     . )١("المسؤولية الخلقيـة، وانتفـت عنـه موانعهـا        

وهـذا يعنـي أن المـسؤولية الخلقيـة     . )٢(السليم والـوعي الكامـل، والقـدرة البدنيـة والنفـسية        

 . آن واحدمسؤولية واقعية وعملية ومثمرة في: في التصور اإلسالمي

 ترتب الجزاء على السلوك الخلقي: المرتكز العاشر
: قـــال الراغـــب األصـــفهاني فـــي معنـــى الجـــزاء كمـــا ورد فـــي نـــصوص القـــرآن الكـــريم  

جزيتـه كـذا   : مـا فيـه الكفايـة مـن المقابلـة، إن خيـراً فخيـر، وإن شـراً فـشر، يقـال           : والجزاء"

وَجَــزَاء سَــيِّئَةٍ  {:، وقــال تعــالى)١٧٦:طــه ( }وَذَلِــكَ جَــزَاء مَــن تَزَكَّــى{:بكــذا، قــال اهللا تعــالى

: الفرقـان  (}صَـبَرُوا   أُوْلَئِـكَ يُجْـزَوْنَ الْغُرْفَـةَ بِمَـا      {: ، وقـال تعـالى    )٤٠:الـشورى  (} سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَـا  

وجاء الجزاء في القرآن الكريم على العمل الخلقي مثـل غيـره مـن األعمـال، ففـي       . )٣()" ٧٥

ــسَ   ــى الحـ ــواب علـ ــع الثـ ــالى  موضـ ــال تعـ ــه، قـ ــرًا   {: ن منـ ــةً وَحَرِيـ ــبَرُوا جَنَّـ ــا صَـ ــزَاهُم بِمَـ }  وَجَـ

، وفـي موضـع     )٢٤: األحـزاب  (}اللَّـهُ الـصَّادِقِينَ بِـصِدْقِهِمْ      لِيَجْـزِيَ  {:وقـال تعـالى   ) ١٢:اإلنسان(

ــه، قــال تعــالى     ــالِمِينَ    {:العقــاب علــى الــسيء من ــزِي الظَّ ــذَلِكَ نَجْ ، وقــال )٤١:ألعــراف(} وَكَ

، وفي السنة النبوية، جاء الجـزاء مجْمَـالً         )١٥٢:األعراف (}وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ    {: تعالى

 فـي الحـديث القدسـي الـذي     صـلى اهللا عليـه وسـلم   في مقابل العمـل المطلـق كمـا فـي قـول         

يـا عبـادي، إنمـا هـي أعمـالكم أحـصيها لكـم، ثـم                : قال تعالى : (يرويه عن ربه عز وجل، قال     

، )٤ ()ها، فمـن وجـد خيـراً فليحمـد اهللا، ومـن وجـد غيـر ذلـك فـال يلـومن إال نفـسه                      أوفيكم إيا 

: صـــلى اهللا عليـــه وســـلموورد الجـــزاء مفـــصالًً فـــي مقابلـــة العمـــل المحـــدد، كمـــا فـــي قولـــه   

                                     
 .٣٧-٣٥، واألسمر، مكارم األخالق، ص ٢٧٠-٢٦٨الشيباني، فلسفة التربية اإلسالمية، ص : ينظر) ١(
م، ص ٢٠٠٢، ٢صـفوان عـدنان، دار القلـم، دمـشق، ط    : لقـرآن، تحقيـق   الراغب األصفهاني، مفردات ألفـاظ ا     ) ٢(

١٩٥. 
 .٣٥٨-٣٥٧الحليبي، المسؤولية الخلقية، ص ) ٣(
 ).٥٥(مسلم، الصحيح، باب تحريم الظلم، ح رقم ) ٤(



 

 
 "دراسة تأصيلية: "األصل األخالقي للتربية اإلسالمية وانعكاساته التربوية٤٢٦

 عدنان مصطفى خطاطبة. د

: ، وقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم         )١ ()والكلمة الطيبة صدقة، وتميط األذى عن الطريـق صـدقة         (

 الـدنيا نفـس اهللا عنـه كربـة مـن كـرب يـوم القيامـة،         من نفس عن مؤمن كربة من كـرب    (

 .)٣(، وغير ذلك من النصوص النبوية)٢ ()ومن ستر مسلماً ستره اهللا في الدنيا واآلخرة

ــيم         ــة القـ ــي منظومـ ــياً فـ ــوراً أساسـ ــي محـ ــزاء الخلقـ ــد الجـ ــالمي يعـ ــصور اإلسـ ــي التـ وفـ

لية الخلقيـة وللحكـم     األخالقية، وقاعدة من قواعدها، كما أنه يعد نتيجة طبيعية للمـسؤو          

الخلقــي، والعالقــة القائمــة بــين المــسؤولية الخلقيــة والجــزاء الخلقــي، هــي عالقــة متبادلــة،      

ويقــوم الجـزاء الخلقـي فــي التـصور اإلسـالمي علــى     . )٤("بحيـث إذا وجـد أحــدهما وجـد اآلخـر    

 مبــدأ المعاملــة العادلــة التــي تقتــضي أن يكــون الجــزاء عــادالً، وأن يكــون مــن جــنس العمــل،

كما أنه يتفـاوت بتفـاوت درجـة الخيـر أو الـشر ونوعهمـا، ومـن فـضل اهللا مـضاعفة الجـزاء                        

 .)٥(على الحسنات، ومعاقبة السيئة بمثلها

ورغم أن الجزاء الخلقي قد اعتنت به مختلف الفلسفات والمجتمعات والمـذاهب، إال              

األخــروي، واتــصالها أنـه امتــاز بالتــصور اإلسـالمي بــشمولية أنواعــه للجــزاء الـدنيوي وللجــزاء    

بمختلف أشكال الـسلوك الخلقـي البـاطني منـه والظـاهري؛ ففـي التـصور اإلسـالمي يكـافؤ                    

المسلم الملتزم بأخالقيات المهنة والعمـل الـوظيفي بمختلـف أنـواع الجـزاء المـادي، وفـي                  

الوقت نفسه يكتب اهللا له من الجزاء األخروي ما يشاؤه سـبحانه، والمـسلم الـذي يحـسد               

لكنــه مـذموم فــي الــشرع، ويجــازى صــاحبه  " ســيء"مــسلم، ورغــم أنــه خلـق بــاطني  أخـاه ال 

بالسوء، ومن غض بصره جازاه اهللا بالحسنى، وغير ذلـك مـن أنـواع الجـزاء المترتبـة علـى                   

                                     
 . أسناده صحيح: وقال األرنؤوط) ٨١٦٨( ابن حنبل، أحمد، المسند، ح رقم )١(
 ).٧٠٢٨( على تالوة القرآن، ح رقم مسلم، الصحيح، باب فضل االجتماع) ٢(
 .٣٦٣-٣٦٢الحليبي، المسؤولية الخلقية، ص ) ٣(
، ١٥-١٤م، ص ٢٠٠٣ المليجــي، يعقــوب، األخــالق فــي اإلســالم، مؤســسة الثقافــة الجامعيــة، اإلســكندرية،  )٤(

 .٢٧٦والشيباني، فلسفة التربية اإلسالمية، ص 
 .٢٧٨-٢٧٦الشيباني، فلسفة التربية اإلسالمية، ص ) ٥(
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سلوكيات أخالقية، التي إما ال يوجد لها نظير في فلسفات الجزاء الوضعية، وإما أن يكـون              

 .والدنيوي فقطالجزاء فيها محدوداً على المادي 

@     @     @ 
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 أبرز االنعكاسات التربوية لألصل األخالقي للتربية اإلسالمية: المبحث الثالث
 :يقدم الباحث جانبا من االنعكاسات التربوية لألصل األخالقي، متمثلة بما يأتي

ــالق        − ــو األخـ ــرئيس وهـ ــه الـ ــالمية ولمفهومـ ــة اإلسـ ــي للتربيـ ــل األخالقـ  لتعريـــف األصـ

التحديد انعكاسه اإليجابي على التربوي المـسلم فـي ذاتـه، إذا مـا فهمـه                اإلسالمية ب 

وتـــصور أبعـــاده والتـــزم بـــه؛ مـــن حيـــث أنّ نظرتـــه لألخـــالق ستـــصبح كليـــة وأصـــيلة  

ومغيّاة، فينظر إلى أن تخلّقـه بـاألخالق هـو ديـن، وأنّ هـذه األخـالق قـيم عليـا وثابتـة                       

ه غايـة أخرويـة، وأنّ أخالقـه يجـب أنْ          في الدين، وأنّ التزامه بها لـه مقاصـد دنيويـة ولـ            

 . تمتد لكل الفئات ولكل الجهات، وأنْ تتكامل مع بقية جوانب عبادته وعقيدته

ــة اإلســالمية، التــي ال بــد لهــا مــن االهتمــام الكبيــر بالجانــب األخالقــي، تتبنــى           −  التربي

المصدرية اإلسالمية السليمة ألخالق العملية التربوية، فتحرص كـل الحـرص علـى             

 . استمدادها من الكتاب والسنة؛ ألن ذلك سيضمن لها منهجاً تربوياً صحيحاً

 يعمـــل القـــائمون علـــى التربيـــة اإلســـالمية، علـــى بـــذل الجهـــود العِلْميـــة العَمَليـــة           −

باســـتخراج قائمـــة األخـــالق اإلســـالمية مـــن القـــرآن الكـــريم والـــسنة النبويـــة، التـــي  

 . تحتاجها العملية التربوية وتعمل على تعليمها

ــع وقــوع          − ــة بالمــصدر اإلســالمي لألخــالق يبعــدها عــن االنحــراف، ويمن ــزام التربي  الت

ــاً         ــة، ويــضمن لهــا ســيراً واتفاق االخــتالف والــشقاق فيمــا بــين مؤســساتها التعليمي

 . حميداً

 قيام التربية على أساس التعامل مـع المـصدر اإلسـالمي لألخـالق وللقـيم يحفظهـا                −

التجاهـات التربويـة األخـرى التـي تـأثرت بالمـصادر            من الوقوع في أخطاء المذاهب وا     

الوضعية لألخالق، وتبنّت قِيَماً أخالقية غريبة عن المجتمع المسلم، تم استيرادها            

مــن الغــرب أو الــشرق فــأثرت ســلباً عليهــا، وعلــى أتباعهــا وعلــى عامــة المــسلمين    

 . المحيطين بها
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ــالمية، ي     − ــالق اإلسـ ــصدرية األخـ ــز مـ ــة بمرتكـ ــزام التربيـ ــة   التـ ــا قيمـ ــدى أتباعهـ ــزز لـ عـ

" إســالمية"الكتــاب والــسنة، وقيمــة  " مرجعيــة"الكتــاب والــسنة، وقيمــة  " تعظــيم"

الجمـع  "، وقيمـة    "واقعيتهـا "المرجعيـة اإلسـالمية و    " تفعيـل "العمل التربـوي، وقيمـة      

 . في دعوى السير على الكتاب والسنة" بين النظرية والتطبيق

تاز بها أخـالق الحـضارة الغربيـة، تـضادّ خصيـصة             النِِسْبيّة األخالقية التي أصبحت تم     −

، ويفسر بعض البـاحثين هـذه الحالـة التـي صـارت عليـه               )١(الثبات في الفكر اإلسالمي   

إن األخالق في الغرب بعـد أن انفـصلت   : "أخالق الحضارة الغربية من النِسْبية بقوله     

ــد مفهــوم الواجــب أو المن         ــم تتوقــف عن ــى الفلــسفة ل ــدين، وأقبلــت عل فعــة عــن ال

فحسب، بل خضعت للتطور مرحلة بعد مرحلة، وذاب فيها عنصر الثبـات، فـذهبت       

بعيداً، وانفصلت تماماً عـن كـل القـيم الربانيـة أو التـشريعية، ودخلـت فـي مـضمون                

، وعلــــى رأســــها )٢"(جديــــد، وتفــــسير حــــديث بتــــأثير مدرســــة العلــــوم االجتماعيــــة

مــا أدى إلــى تــذويب القيمــة   دوركــايم وليفــي بريــل التــي رفــضت القواعــد الخلقيــة، م   

الخلقية وتعميق النسبية في أطُر زمنيـة وبيئيـة بحجـة التطـور المطلـق، وهـو مـا لـم               

يحدث في األخالق عند المسلمين، التي سايرت حركة الحياة في محافظتهـا علـى            

عنــصر الثبــات الــذي ال يقبــل التغييــر أو التطــوير، لتتحــرك ظــواهر الحيــاة وأشــكال      

وجــاءت العولمــة المعاصــرة أخيــراً، لتزحــف . )٣("ن القــيم الثابتــةاألوضــاع فــي إطــار مــ

على كل ثبات أو خلـود تتـصف بـه قـيم اإلنـسان والحيـاة، وتجعـل مـن كـل مظـاهر                        

الحياة أطيافاً متقلّبة في سماء أصحاب المصالح المادية، فما كان في األمـس قيمـة       

ــة بالمــصلحة، فهــي الحكــم        ــوم وأصــبح قيمــة مرتهن ــر الي ــى القيمــة  رفيعــة، تغي  عل

                                     
 .٢١الحليبي، المسؤولية الخلقية، ص ) ١(
مدرسة فرنسية مادية النظـرة، حاكمـت التـراث البـشري كلـه علـى أنـه اجتهـاد أفـراد، وأنـه قابـل للتطـور،                   ) ٢(

 ).٢١، ص ١نقالً عن المرجع نفسه، هامش (بحيث ال يثبت منه شيء 
 .٢٢-٢١الحليبي، المسؤولية الخلقية، ص ) ٣(
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ولكن األمر مختلف تماماً في تصورنا اإلسـالمي، حيـث          . الخلقية باإليجاب أو السلْب   

الثبــات والخلــود لقيمنــا األخالقيــة مهمــا كانــت ســطوة الحــضارة أو بريقهــا، وهــو مــا  

 . يؤكده مرتكز الثبات

ة،  مراعــاة التربيــة اإلســالمية لمرتكــزات األصــل األخالقــي للتربيــة اإلســالمية بالجملــ  −

يدل على اهتمامها الكبير بأن تظهر صورة اإلسالم الحقيقية وأنظمتـه وتـشريعاته             

 .وقيمه، ومنها األخالقية

 التربية اإلسالمية التي تحرص على أن تكون أخـالق العمليـة التربويـة وقيمهـا ثابتـة               −

وأصيلة، تحفظ نفسها من الذوبان في قيم الحـضارة الغريبـة المتغيـرة، وتـدفع عـن         

خاطر العولمة التي تهدف وبكل قوة إلى زعزعة ثوابت التربية اإلسالمية،     نفسها م 

 . ومنها قيمها األخالقية

 يُكْـــسب مرتكـــز شـــمول األخـــالق التربيـــةَ اإلســـالميةَ البعـــد الـــشمولي فـــي القـــيم    −

األخالقيــة واإلنــسانية التــي تــشكل محــوراً أساســياً مــن محــاور عملياتهــا التربويــة،   

 . هدافها الشموليةوتؤكد في الوقت نفسه أ

 تظهر التربية بصورة واضحة في اعتدالها ووسطيتها كلما راعت في أخالقها التـي              −

تتبناها وتربي المسلمين عليها مرتكز الوسطية واالعتدال، وقدمتها بـصورة متزنـة            

ومراعيـة للطبيعــة اإلنـسانية وإمكاناتهــا وفطرتهـا، وللواقــع االجتمـاعي واتجاهــات     

 . فيهاإلفراط أو التفريط

فـــي " القـــضية األخالقيـــة" يؤكـــد مرتكـــز نـــسقية األخـــالق والعقيـــدة علـــى مركزيـــة  −

 . اهتمامات التربية اإلسالمية 

 يوجــب مرتكــز نــسقية األخــالق والعقيــدة علــى التربيــة، العمــل علــى إبــراز البعــد            −

 . األخالقي في خطابها التربوي المتعلق بالعقيدة واإليمان
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ــة ا    − ــى نــشر القــيم       تجعــل هــذه النــسقية التربي إلســالمية تحــرص كــل الحــرص عل

األخالقيــة واالهتمــام البــالغ بالجانــب الــسلوكي األخالقــي فــي جميــع المجــاالت التــي 

 .تربي عليها أبناء المجتمع المسلم

 ينعكس مرتكز اإللزام الخلقي في التصور اإلسالمي على التربية، بأن يُعطيها قـوة              −

هم عليـه مـن أخـالق وقـيم وفـضيلة، شـريطة             مؤثرة ودافعة ألن يتبنى الناس ما تربي      

أن تكــون العمليــة التربويــة علــى بــصيرة بمــصدر اإللــزام الخلقــي فــي تربيتهــا، وأن          

تحـــسن عرضـــه ومناقـــشة آراء اآلخـــرين، لتكـــوّن بـــذلك قناعـــة ذاتيـــة مبناهـــا علـــى  

اإليمان والعقل والفطرة، تجعل عملية تنفيـذ األخـالق ميـسورة ومحافظـة ودائمـة،            

لقــد أراد المــادّيون أن يؤسّــسوا نظامــاً لألخــالق مبنيــاً علــى العقــل   : "بانييقــول الــشيْ

إن األخــالق إذا كــان يحميهــا القــانون فقــط، أو الحكومــة، أو  . البحــت، فلــم ينجحــوا

الـــضمير، أو الـــرأي العـــام، لـــم تكـــن أخالقـــاً محـــصنة، فكـــل هـــذه الوســـائل ال تمنـــع  

ــا، اإلجـــرام، فالـــضمير فـــي الهنـــد كـــان يـــسمح للزوجـــة أ   ن تـــدفن حيـــة وراء زوجهـ

ــة اإلنــسان          ــضمير فــي أمريكــا كــان يــسمح لألمريكــي أن يعامــل الزنجــي معامل وال

للغنم، والدين هو الذي يسد هـذه الثلمـة فيـربط قلـب اإلنـسان بربـه، وضـميره بإلهـه،              

 . )١"(لذلك كان ال بد من الدين لحياة القلب وحياة الضمير، وتحقيق السعادة

اإلسـالمية مـن اإليمـان والـشرع مـصدراً لإللـزام الخلقـي، فإنهـا          حينما تجعل التربية   −

تقدم للناس ضماناً خلقياً يتعانق مـع مكونـات الـنفس، ويتمـاهى مـع طبيعـة الحيـاة          

وغاياتهــا، وهــذا يعنــي نجــاح التربيــة فــي واقــع النــاس ألنهــم ســيتقبلون موضــوعاتها  

 .وسيلتزمون بها

ه الـذي يحملـه مرتكـز معياريـة األخـالق فـي        حينما تفقه التربية اإلسالمية هذا التوجّ     −

أخالقنا اإلسالمية، وتجعل من الشرع حكمـاً فَـصْالً فـي إعطـاء القيمـة اإليجابيـة أو                  

السلبية للسلوك األخالقي لدى النـاس، فإنهـا بـذلك تقـدم للمجتمـع تربيـة أخالقيـة                  

                                     
 .٢٥٤فة التربية اإلسالمية، صالشيباني، فلس) ١ (
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 تتــصف بالموضــوعية والدقــة، وبعيــدة كــل البعــد عــن الهــوى والتذبــذب والحــسابات  

الشخصية أو المنافع المادية التي تكون على حساب السلوك القويم، فهي تُسْلم            

الناس إلى ميزان عدل ومقياس أمين يضع سـلوكاتهم فـي موضـعها الـصحيح الـذي          

 . يرتضيه الشرع، ولو خالف في ذلك المزاج العام للمجتمع

، بــأن  يــنعكس مرتكــز المــسؤولية الخلقيــة فــي اإلســالم علــى التربيــة اإلســالمية        −

يجعل منها تربية مسؤولة، وتربية إيجابيـة، وتربيـة ناقـدة، وعمليـة تربويـة متطـورة،        

فيما يتعلق بـالمحور األخالقـي فـي تربيتهـا؛ فهـي مـسؤولة عـن منظومـة القـيم التـي                      

ــة اآلخــرين عليهــا، وعليهــا أن تحاســب          ــدعو إليهــا وعــن مــدى التزامهــا بهــا وتربي ت

 إيجـابي فـي متابعـة األخـالق االجتماعيـة فـي            نفسها على ذلك كله، وأن تقوم بـدور       

الوســط اإلســالمي، وتعمــل علــى التوجيــه واإلرشــاد والمــساءلة، وهــذا مــن شــأنه أن  

 . ينمّي محور األخالق في المجتمع، وأن يعززه ويعمل على تطويره

 ينعكس مرتكز الجزاء الخلقي علـى التربيـة اإلسـالمية بـشكل إيجـابي، إذا مـا هـي              −

ألخالقيـة ألبنـاء المجتمـع بأسـلوب يـربط االلتـزام بـاألخالق بـالجزاء                قدمت تربيتها ا  

بالحـــسنى، والتفـــريط بـــاألخالق بـــالجزاء بالـــسيئة، ألن ذلـــك سيـــشكل إمـــا مرغبـــاً  

كما . للناس بالتقيد باألخالق الحسنة، وإما منفراً لهم من الظهور باألخالق الذميمة          

ا فـي عمليتهـا  التربويـة، تكـون قـد      أن  التربية التي تربط بـين األخـالق والجـزاء عليهـ          

مثلت التربية اإلسالمية تمثيالً صادقاً وواقعياً، يتفق مع مقومات التربية األصيلة التـي              

 . جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

 

@     @     @ 
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 : الخاتمة
 :توصلت الدراسة إلى أبرز النتائج اآلتية: النتائج: أوال

وم العلمــي لألخــالق اإلســالمية علــى أنهــا منظومــة القــيم والتوجيهــات     يــدل المفهــ-

اإلسالمية، التي تصلح شـأن الجماعـة المـسلمة، وتـنظم سـلوك الفـرد المـسلم تجـاه ذاتـه                     

 .واآلخرين، بقصد تحقيق السعادة في الدنيا والفوز في اآلخرة

نظرتـــة  يـــنعكس مفهـــوم األخـــالق اإلســـالمية ايجابيـــا علـــى التربـــوي المـــسلم فـــي  -

 .لألخالق وغاياتها  ودوافع تدينه بها

بأنـه منظومـة المرتكـزات األخالقيـة التـي          " األصل األخالقي للتربية اإلسالمية   " يعرف   -

 .تُبْنى عليها التربية اإلسالمية، وتَسْتند إليْها في جانبيها النظري والتطبيقي

لــوحي؛ متمــثالً  يــشير مرتكــز مــصدرية األخــالق إلــى كــون المــصدر الــرئيس لهــا هــو ا   -

وعليـه فـال يمكـن أن يكـون المجتمـع أو العقـل       . بالقرآن الكريم وبالسنة النبويـة الـشريفة   

 كمـــا هـــو الحـــال فـــي    -مـــصدراً مـــستقالً يـــستمد منـــه المـــسلمون أخالقهـــم اإلســـالمية      

 ألن دور المجتمع أن يطبق األخالق اإلسالمية التي جـاء بهـا الـشرع،               -الفلسفات الوضعية 

 . يفهمها ويحسن التعامل معهاودور العقل أن

 التـــزام التربيـــة بالمـــصدر اإلســـالمي يترجمـــه التربويـــون عمليـــا ببـــذل جهـــود عِلْميـــة -

الســتخراج قائمــة األخــالق اإلســالمية مــن القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة، التــي تحتاجهــا     

 .العملية التربوية وتعمل على تعليمها

ا قـيم خالـدة ومـستقرة ال يطـرأ عليهـا أي             يدل مرتكـز ثبـات األخـالق اإلسـالمية، أنهـ          -

تغييـــر أو تبـــديل، ويظهـــر مرتكـــز الـــشمول بكـــون األخـــالق اإلســـالمية شـــاملة للكينونـــة    

اإلنسانية، وشاملة لمختلف عالقات اإلنسان، ولمجاالت الحيـاة، ويفهـم مرتكـز واقعيتهـا          

 .بمراعاتها إلمكانات اإلنسان وطاقاته وفطرته
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ية لمرتكــزات األصــل األخالقــي للتربيــة اإلســالمية بالجملــة،   مراعــاة التربيــة اإلســالم-

يدل على اهتمامها الكبير بأن تظهر صورة اإلسالم الحقيقية وأنظمته وتـشريعاته وقيمـه،    

 . ومنها األخالقية

 يؤكـد مرتكــز نــسقية األخــالق اإلســالمية والعقيـدة مركزيــة القــضية األخالقيــة فــي   -

جــب علــى التربيــة، العمــل علــى إبــراز البعــد األخالقــي فــي   اهتمامــات التربيــة اإلســالمية، وتو

 . خطابها التربوي المتعلق بالعقيدة واإليمان

 حينما تجعل التربيـة اإلسـالمية مـن اإليمـان والـشرع مـصدراً لإللـزام الخلقـي، فإنهـا                     -

 .تقدم للناس ضماناً خلقياً يتفق مع مكونات النفس وطبيعة الحياة وغاياتها

تربية اإلسالمية مـن الـشرع معيارهـا فـي إعطـاء القيمـة اإليجابيـة أو                  حينما تجعل ال   -

السلبية للسلوك األخالقي لدى الناس، فإنهـا تقـدم بـذلك للمجتمـع تربيـة أخالقيـة تتـصف                    

 .بالموضوعية

 ينعكس مرتكز المسؤولية الخلقية في اإلسالم على التربية اإلسالمية، بأن يجعل            -

 .ابية، وتربية ناقدةمنها تربية مسؤولة، وتربية إيج

 التربية التي تربط بين األخالق والجزاء عليها في عمليتها التربوية، تكـون قـد مثلـت                 -

التربية اإلسالمية تمثيالً صادقاً وواقعياً، يتفـق مـع مقومـات التربيـة األصـيلة التـي جـاءت فـي                     

 . القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

المؤسـسات التربويـة اإلسـالمية بـأن تـضمن منـاهج            توصـي الدراسـة      :التوصـيات : ثانيا

كمـا توصـي   . التعليم شرحا تفصيليا لمرتكزات األصل األخالقي وطرق تطبيقها في حياتنـا          

الدراســة طلبــة الدراســات العليــا بإنجــاز عــدد مــن  البحــوث والرســائل التــي تنــاقش عالقــة      

ســالمية، كاألصــل التــاريخي األخــالق بالتربيــة والتعلــيم، وتبحــث األصــول األخــرى للتربيــة اإل 

 .والمعرفي

 : يقترح الباحث على طلبة الدراسات العليا إجراء الدراسات اآلتية  :مقترحات: ثالثا

 .العالقة بين السلوك األخالقي والسلوك التعليمي في السنة النبوية -



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٣٥

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 .دراسة العالقة بين األخالق والتربية في كتب التراث التربوي اإلسالمي -

 .األخالقي للتربية اإلسالمي باألصل األخالقي للتربية العامةمقارنة األصل  -
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The Ethical Bedrock of Islamic Education & Its Educational Reflections: 

Authentication Study 

Dr. Adnan Mustafa Khatatebah 
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Faculty of Sharia, Yarmuk University, Jordan 

Abstract: 

The aim of the study was to investigate the ethical origin of Islamic 

education and its educational reflect ions. The study addressed the following 

questions: What is the concept of ethical origin for Islamic education? What are 

the basic principles of ethical origin for Islamic education? What are the most 

significant reflections ethical origin for Islamic education? The study used the  

theoretical rooting approach as the deductive descriptive methodology was used.  

The most significant results of the study were that ethical origin for Islamic 

education represents the ethical principles system used to build the Islamic 

education and depends on its in its theoretical and practical aspects. The 

consideration by the Islamic education to the ethical origin principles shows the 

reality of Islamic systems and its legislations and values. The commitment of 

education towards the sourcing  principle translated by eliciting the an ethical list 

needed by the educational process from Quran and Sunna. The  systematic 

principle emphasizes the essence of the ethical issue in the Islamic education 

interest and that the application of standardization principle provides the 

community an ethical education characterized by objectivity. The consideration 

by the punishment and reward principle makes the education process a positive 

and credible one, critical and real. The study  recommended that educational 

institutions gives the ethical origin for Islamic education in its concept and 

principles a broader are in their textbooks content and scientific research.  

Key words: Ethical origin, Islamic education, Educational reflections.    
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 :ثملخص البح 

 الروضـة  أطفـال  من عينة لدى المتعددة والذكاءات األخالقي الذكاء بين العالقة معرفة إلى البحث   هدف

 االرتباطيـة  بطريقتيـه    الوصـفي  المـنهج  الباحثتان واستخدمت السعودية، العربية المملكة في الرياض بمدينة

 مقــاييس تطبيــق تــم وقــد طفــالً، ٤٤٢ علــى العــشوائية العيّنــة اشــتملت وقــد العالقــة، هــذه لدراســةوالمقارنــة 

 التحليـــل إجـــراء وبعـــد ، عنـــد كـــل طفـــلاألخالقـــي والـــذكاء المتعـــددة الـــذكاءات مـــن كـــل لقيـــاس مــصورة 

ــى الباحثتــان توصــلت المناســب اإلحــصائي ــة ذات عالقــة وجــود إل ــذكاء الكليــة الدرجــة بــين إحــصائية دالل  لل

 متوســطات فـي  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد  كمـا و ، األطفـال  لـدى  المتعـددة  الـذكاءات  وأنـواع  األخالقـي 

 األخالقـي  بـين الـذكاء      طرديـة  عالقـة  هنـاك  و اإلنـاث،  لـصالح  البحـث  عينـة  لـدى  األخالقـي  الـذكاء  أبعـاد  درجات

 األخالقـي  بـين الـذكاء     عكـسية  والطبيعـي، وعالقـة      اللغـوي  والـذكاء  والمنطقـي    االجتماعي من الذكاء    وكل

 كمــا وظهــرت عالقــات مختلفــة تعــزى للجــنس بــين أبعــاد     الحركــي،لــذكاء  واالشخــصي مــن الــذكاء  وكــل

 .الذكاء االخالقي وأنواع الذكاءات

 . الذكاءات المتعددة، رياض األطفالاألخالقي،الذكاء :  المفتاحيةالكلمات
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 التربويةمجلة العلوم   ٤٤٩

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 :مقدمةال
 المجـاالت،  مختلـف  فـي  هائلـة  تطورات والعشرين الحادي القرن من األول العقد شهد

 علــى القــدرة مــن أكبــر كانــت أنهــا إال وتــسارعها التطــورات لهــذه الجميــع إدراك وبــرغم

 الطارئــة الحاجــات تقــدر ولــم المختلفــة، الــنظم علــى تــأثيرات مــن عليهــا يترتــب بمــا التنبــؤ

 فـي  النظـر  إعـادة  ضـرورة  إلـى  تنبـه  مـن  هناك أن إال النتيجة هذه ومع ر،التغي سريع بدأ لعالم

 عــن التحــول أهمهــا كــان مــن ربمــا عــدة تحــوالت فجــاءت التربويــة، والتطبيقــات المفـاهيم 

 وبـرزت  التحـصيلية،  االختبـارات  خـالل  مـن  قياسـها  يمكـن  واحـدة  وحـدة  الذكاء أن فكرة

 & Canoووتنقتـــون كـــانو إليـــه رأشـــا مـــا وهـــو الـــذكاءات تعـــدد تبـــين حديثـــة اتجاهـــات

Whittington( ٢٠٠٤) ــذكاءات مفهــوم إلــى التقليــدي الــذكاء مفهــوم مــن االنتقــال مــن  ال

 .المتعددة

 االجتمـــاعي كالـــذكاء الــذكاء،  مـــن مهملـــة جوانــب  دراســـة إلـــى االهتمــام  اتجـــه لقــد 

 مليـات الع دراسـة  إلـى  ألنـواع  تلـك  مـن  نـوع  كـل  داخل االهتمام وامتد والثقافي، واالنفعالي

 المفسرة البيولوجية األسس فهم محاولة وإلى الذكي، السلوك المسؤولة عن  المعرفية

 أن بينــت التـي  النظريــات أشـهر  مــن وكـان ، )٢٠٠٦ طــه،. (فيـه  المــؤثرة الثقافيـة  والعوامــل لـه 

 جـاردنر،  هـوارد  األمريكـي  للعـالم  المتعـددة  الـذكاءات  نظرية المقدرة، أحادي ليس الذكاء

 الــذكاء أنــواع مــن عــدد وجــود فيهــا وبــين العقــل، أطــر كتابــه فــي ١٩٨٣ امعــ قــدمها والتــي

 اإلمكانـات  نطـاق  جـاردنر  وسـع  وقد،  )٢٠٠٦ طه،(به   خاصا مستقال نسقا منها كال يشكل

 للنجاح، مقياسا يعد لم وحده الذكاء معدل أن وبين الذكاء، معدل حدود وراء ما البشرية

 األكبـر  التـأثير  والعـاطفي  االجتماعي كالذكاء اءاتالذك ولبقية من التأثير، ٪٢٠ فقط له بل

Ozdemir, Sibel& Ceren, مفهومـه  تطـور  الـذي  األخالقي الذكاء في األمر ، وكذلك)(٢٠٠٦ 

 فــي النظـر  إعـادة  إلـى  بحاجـة  اآلخـر  هـو  بــدا حتـى  والـسريعة،  الحادثـة  التطـورات  مـع  تمـشيا 

 ما هذا ولعل عليها، يقوم التي يةوالمعرف النفسية واألسس فيه تؤثر التي والقدرات أبعاده

 مـن  مجموعـة  من مركبة هي بل واحدا، بعدا األخالقية ليست  بأن الفهم تطور في أسهم
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 الـذكاء  مـن  كـل  مفهـوم  تطـور  ولقـد ،  )١٩٨٣ الشيخ،. (الذكاء شأن ذلك في شأنها األبعاد

 هـذين  بـين  التفاعل قضية أصبحت وقد األخالقية، القيم أو األخالقي والذكاء العامة بصفته

جهــودهم  تركــزت اللــذين وجــاردنر وبيركنــز ســتينبرغ أمثــال للبــاحثين، شــغالً الــذكاءين

 يتكـون  األخالقـي  إلـى أن الـذكاء  ) ٢٠٠٣(العالقـة، كمـا توصـلت بوربـا       هذه تتبع على البحثية

 والتــسامح والعطــف واالحتــرام الذاتيــة والرقابــة العــاطفي التمثــل :هــي ســبع فــضائل  مــن

  .يروالعدالة والضم

 مـن  والعالقـات بينهـا تنبـع      األخالقـي  والذكاء الذكاءات من لكل التناول هذا أهمية إن

 كمـا  اإلنـساني،  التفاعـل  فـي  المـؤثرة  الوصـل  حلقـة  إذ هي  الذكاءات، لهذه االجتماعي األثر

 وزمـالء  األسـرة  إلـى  ممتـد  األثـر  هـذا  نفعهم، أو اآلخرين ضر في الفرد لتصرفات الضابط أنها

 تـؤثر  وهذه جميعـا   لإلنسان، واالجتماعية والثقافية المادية والبيئات المجتمع ناءوأب العمل

 علــى تــساعد التــي األمــور مــن أن) ٢٠١١(ومبــروك  ذكاءاتــه، فيــرى خــضر  تنميــة فــي بــدورها

 . األسرة حياة جودة الذكاءات هذه تطوير

 كبيـر  حـد  ىإلـ  األخالقـي  الـذكاء  اسـتقاللية  علـى  ٢٠٠١) Borba(بوربـا   دراسة أكدت لقد

 كالـــذكاء منهـــا للـــبعض دالـــة يعتبـــر كـــان وإن األخـــرى، الـــذكاءات أنـــواع مـــن غيـــره عـــن

 .االجتماعي والذكاء االنفعالي

 الــسلوك فهــم فــي والمهمــة الجديــدة المتغيــرات مــن األخالقــي الــذكاء أصــبح لقــد 

 ةدراسـ  تـتم  لـم  أنـه  يـرى  مـن  وهنـاك  حركتـه،  وتـضبط  الفرد صياغة في تؤثر والتي اإلنساني

 ).٢٠٠٩ واالنـصاري،  العبيـدي (العربـي    الـصعيد  علـى  والمناسـبة  الكافيـة  بالدرجة المتغير هذا

 األخالقي الذكاء بين العالقة على الضوء القاء يحاول لهذا البحث فهو   الحاجة تأتي هنا من

 تكـوّن  مرحلـة  هـي  المرحلـة  هـذه  أن اعتبـار  علـى  الروضـة،  أطفال لدى المتعددة والذكاءات

 the emergence of (الـذات  صـورة  بـزوغ  البـورت  جوردن يسميها كما أو خالقي،األ الضمير

self-image (الـسيئة  وذاتـه  الخيـرة  لذاتـه  المرجعـي  اإلطار بمثابة الطفل ضمير يكون حيث 

 ).٢٠٠٨ جابر،(



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٥١

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 .البحث مشكلة
  :التالي الرئيس السؤال عن اإلجابة في البحث مشكلة تتمثل

ــذكاء مــا عالقــة  .١ ــذكاءات األخالقــي ال ــدى المتعــددة بال ــة فــي الروضــة أطفــال ل  مدين

 الرياض؟

 :التالية الفرعية األسئلة السؤال هذا عن ويتفرع

 مدينة الرياض؟ في الروضة أطفال لدى األخالقي الذكاء مستوى ما .٢

 الـذكاءات  وأنـواع  األخالقـي  الـذكاء  أبعـاد  بـين  إحـصائية  داللـة  ذات عالقة توجد هل .٣

 ة؟الروض أطفال لدى المتعددة

 وأنـواع  األخالقـي  الـذكاء  أبعـاد  بـين  العالقـة  فـي  إحـصائية  داللة ذات فروق توجد هل .٤

 للجنس؟ تعزى المتعددة الذكاءات

 :البحث النظرية أهمية
 حـدود  ففـي  متغيريـه،  بـين  الـربط  تناولـت  التـي  البحـوث  هذا البحـث مـن قلـة       أهمية تنبع

 المتعــددة الــذكاءات غيــرمت مــع األخالقــي الــذكاء متغيــر بحــث يــتم لــم البــاحثتين علــم

 :األطفال وتتمثل أهمية البحث في التالي رياض لمرحلة

 .إضافته ألدب نظري يؤمل منه إثراء المعرفة التربوية المتخصصة .١

 ممـا يـساعد علـى تفهـم        المتعددة بالذكاءات األخالقي الذكاء الكشف عن عالقة   .٢

 طبيعـة  مـع  توافقت حلول ايجاد ومحاولة المختلفة، جوانبها في الطفولة مشكالت

  .األخالقي وتأثيرا وتنمية للجانب فاعلية أكثر لتكون الذكاءات

 :األهمية التطبيقية
 األخالقـي  للـذكاء  مقـاييس  تطـوير  نحـو  سـعيه  أهميـة،  هذا البحـث   يزيد مما ولعل .٣

الطفولـة، ويمكـن لـوزارة التربيـة والتعلـيم االسـتفادة           بمرحلة والذكاءات المتعددة خاصة  

 .عد تقنينها في مجال تطوير رياض األطفالمن المقاييس ب
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يستفيد الباحثون والتربويون مـن نتـائج هـذا البحـث، كمـا يتوقـع لـوزارة                  أن يؤمل .٤

ألطفـال الروضـة    مناسـبة  مناهج إعداد في إعادة النظر في   والتعليم أن تستفيد منها    التربية

 .ألخالقي لديهمتستند إلى الذكاءات المتعددة وتطبيقاتها التربوية وتنمي الذكاء ا

 :البحث أهداف
 :هدف البحث إلى

المتعـــددة فـــي مرحلـــة  والـــذكاءات األخالقـــي الـــذكاء بـــين الكـــشف عـــن العالقـــة .١

 .الطفولة المبكرة

 .الكشف عن مستوى الذكاء االخالقي لدى أطفال الروضة في مدينة الرياض .٢

 .المتعددة وأنواع الذكاءات األخالقي العالقة بين أبعاد الذكاء معرفة .٣

بحـسب  العالقة بين أبعاد الذكاء األخالقي وأنواع الذكاءات المتعددة   التعرف إلى    .٤

 .لجنسا متغير

 :البحث حدود
 .الرياض في المملكة العربية السعودية مدينة في األطفال رياض: المكانية الحدود

 هـ١٤٣٤-١٤٣٣ الدراسي العام: الزمانية الحدود

 اعمـارهم  تتراوح ممن األطفال رياض فالأط على البحث هذا يقتصر: البشرية الحدود

 ).واإلناث الذكور (الجنسين ولكال سنوات، ٦-٥

 :اإلجرائية التعريفات
 :كاآلتي اإلجرائية وهي التعريفات من مجموعة تضمن البحث

 بحيـث  الخطـأ،  مـن  الـصواب  لفهـم  بأنـه القابليـة   ) ٢٠٠٣( بوربا وعرفته األخالقي الذكاء

ــد يتكــون ــةأخال قناعــات الــشخص عن ــصحيحة بالطريقــة والتــصرف بهــا العمــل مــع قي  ال

التـسامح  واالحتـرام   و الذاتيـة  والرقابـة  العاطفي والـضمير   واألخالقية، ويشتمل على التمثل   

 .العدالةوللطف وا
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 وهو في هذا البحث يعني القابلية لفهم الصواب مـن الخطـأ، مـن خـالل تمثـل وتطبيـق                    

للطـف  واالتـسامح   واالحتـرام   و الذاتيـة  لرقابـة وا العـاطفي والـضمير    التمثـل (فضائله السبعة   

، وستتضح هذه القابلية من خالل الدرجة المتحصلة لدى الطفل المستجيب علـى             )والعدالة

 .مقياس الذكاء األخالقي

 فتعرف إجرائيا في هذا البحث بأنها نسبة تواجد كل ذكـاء            المتعددة الذكاءاتوأما  

 .لبحث على قائمة الذكاءات الخاصة بهذا البحثمن الذكاءات الثمانية المعرَّفة في هذا ا

 :النظري والدراسات السابقة اإلطار
 الذكاء

 Francis جـالون  فرانـسيس  بـدأ  منـذ  بـرزت  الـذكاء  فـي  نظريـة  اتجاهـات  أربعـة  هنـاك 

Galton فـي  صـارمة  تجريبيـة  علميـه  منهجيـة  باسـتخدام  للدراسة المحاور هذه اخضاع في 

 المعروفـة  الـذكاء  نظريـات  معظـم  تـصنيف  ويمكـن . عشر التاسع القرن من الثاني النصف

 :التالية االتجاهات من واحد في

o اســـتخدام علـــى يعتمـــد والـــذي النفـــسي، القيـــاس اتجـــاه أو الـــسيكومتري االتجـــاه 

 .العقلية االختبارات لنتائج العاملي التحليل أساليب

o لومــاتالمع معالجــة نظريــة علــى الــذكاء فهــم فــي يركــز والــذي المعرفــي، االتجــاه 

 .التعلم ونظريات

o ــاه ــد المعرفـــي االتجـ ــي، بمحتـــوى المقيـ ــذي بيئـ ــاختالف يقـــول والـ ــة بـ ــذكاء طبيعـ  الـ

 .والحضارات االعراق باختالف

o الـدماغ  ومكونـات  المختلفـة  الـسلوك  أشـكال  بـين  يربط والذي البيولوجي، االتجاه 

ــام ووظائفــــه ــرد العــــصبي والنظــ ــدرج) ٢٠٠٨ جــــروان، (للفــ  الــــذكاءات نظريــــة وتنــ

 .البيولوجي االتجاه ضمن تعددةالم

 المنطقـي  والذكاء الرياضي الذكاء هي الذكاء من أنواع سبعة البداية في جاردنر حدد

 والــــذكاء الحركــــي والــــذكاء المكــــاني والــــذكاء الموســــيقي والــــذكاء اللغــــوي والــــذكاء
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 الـــذكاء ســـماه آخـــر مــــ نوعـــا ١٩٩٦ عـــام فـــي أضـــاف ثـــم االجتمـــاعي، والـــذكاء الشخـــصي

 الطبيعيــة والظــواهر والنباتــات الحيوانــات علــى التعــرف علــى القــدرة بأنــه وعرفــه الطبيعــي،

 للقـرن  المتعدد الذكاء تشكيل إعادة " بعنوان ١٩٩٩ عام صدر الذي كتابه وفي وتصنيفها،

 الـذكاء  سـماهما  الذكاء من آخرين نوعين وعرض نظريته تطوير أعاد" والعشرين الحادي

 نظريـة  بـأن ) ٢٠٠٥( الـسميد  وأبـو  عبيدات وبيّن،  )٢٠٠٨ ،جروان (الوجودي والذكاء الروحي

 :هي أساسية بمسلمات ارتبطت جاردنر

 .تغييره يمكن وال ورثناه ثابت واحد ذكاء هناك ليس .١

 الموجـودة  الذكاءات جميع تغطي ال وهي منطقية لغوية الحالية الذكاء اختبارات .٢

 .الفرد عند

 لكــل البروفيــل هــذا رســم ويمكــن الــذكاءات مــن بروفيــل شــخص كــل يمتلــك .٣

 .شخص

 بروفيــل وجــود المــستحيل ومــن شــخص كــل لــدى الثمانيــة الــذكاءات تتفــاوت .٤

 .اخر شخص لبروفيل مشابه ما لشخص

 .ثابتة ليست فهي ذكاءات من نمتلكه ما تنمية باإلمكان .٥

 .واحد ذكاء وليس الذكاءات من عددا شخص كل يمتلك .٦

 :لها نظريته على النحو التاليأنواع الذكاءات التي تتناو) ٢٠٠٤( جاردنر ويصف

 Linguistic Intelligence :اللغوي الذكاء
 علـى  القـدرة  الـذكاء  هـذا  شفويا، ويتضمن  الكلمات يحدده بأنه القدرة على استخدام    

 .لها العملية واالستخدامات ومعانيها وأصواتها اللغة بناء ومعالجة تناول

  Logical-Mathematical Intelligence: الرياضي- المنطقي الذكاء
 هـذا  بفاعليـة والقـدرة علـى االسـتدالل، ويـضم          األعـداد  الفرد يعني هذا النوع استخدام   

 .والعالقات بين القضايا المنطقية األنماط أو للنماذج الحساسية الذكاء

  Spatial Intelligence: المكاني الذكاء
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ــدرة  ــي القـ ــى  ويعنـ ــالم إدراك علـ ــصري العـ ــاني البـ ــة، المكـ ــذا بدقـ ــ وهـ ــضمن ذكاءالـ  يتـ

 توجـد  التـي  والعالقـات  المـساحة  أو والمجـال،  والطبيعة والشكل والخط للون الحساسية

 .البصري التصوير على القدرة ويضم العناصر، هذه بين

 Bodily -Kinesthetic Intelligence :الحركي-الجسمي الذكاء
 كــاراألف عــن للتعبيــر ككــل لجــسمه الفــرد اســتخدام فــي والكفــاءة  ويعنــي الخبــرة

تحويلهــا،  أو األشــياء وبقيــة أعــضائه إلنتــاج ليديــه الفــرد اســتخدام فــي والمــشاعر، واليــسر

 . والسرعة والمرونة والقوة والتوازن كالتآزر مهارات مختلفة الذكاء هذا ويضم

 Musical Intelligence :الموسيقي الذكاء
 هـذا  نهـا، ويـضم   ع وتحويلهـا والتعبيـر    الموسـيقية وتمييزهـا    الـصيغ  إدراك على القدرة

 .والجرس اللحن أو والطبقة لإليقاع الحساسية الذكاء

 Interpersonal Intelligence: االجتماعي الذكاء
 ويضم بينها، والتمييز ودوافعهم ومقاصدهم االخرين أمزجة إدراك على  وهو القدرة 

 .وااليماءات والصوت الوجهية للتعبيرات الحساسية

 Intrapersonal Intelligence :الشخصي الذكاء
ــذات معرفــة ــا التــصرف علــى والقــدرة ال  ويتــضمن المعرفــة، هــذه أســاس علــى توافقي

 وحاالتـه  ودوافعـه  ومقاصـده  الداخليـة  بأمزجتـه  والـوعي  وقوتـه،  ضعفه بنواحي الفرد معرفة

جــاردنر، (وتقــديرها  وفهمهــا الــذات تأديــب علــى والقــدرة ورغباتــه، واالنفعاليــة المزاجيــة

 )٢٠٠٣، الذكاءات المتعددةجابر، (و) ٢٠٠٥، جاردنر(و ) ٢٠٠٤

 :األخالقي الذكاء
 بالـذكاء  مـرتبط  ولكنـه  المتعـددة،  جـاردنر  ذكـاءات  مـن  واحـدا  لـيس  األخالقي الذكاء

ــذكاء الشخــصي ــذكاء– اآلخــر المحتمــل النــوع إلــى االجتمــاعي باإلضــافة  وال . -الروحــي ال

)Clarken, ٢٠٠٩ ( 
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 الطريــق تمهــد الوليــد مــن الــصادرة البكــاء ســتجابةوا المهــد، منــذ األخالقــي النمــو يبــدأ

 مـن  العاطفيـة  التعبيـرات  علـى  الـرد  فـي  يبدأ،  العمر من أشهر ثالثة وببلوغه. التعاطف لنضج

 يـتمكن  حيـث ،  تطوره يستمر وتبادل األصوات  الوجوه الى النظر خالل ومن األولية، الرعاية

، المختلفــة العاطفيــة بيــراتالتع بــين الفــرق إدراك مــن الخــامس الــشهر ببلوغــه الطفــل

 درجـة  فـي  التغييـرات  أو الوجـه  تعبيـرات  خـالل  مـن  العاطفيـة  المعاني يدرك العام وببلوغه

 فـإذا  .الوالـدين  فعـل  ورد كالنـضج  مختلفـة  عوامـل  بتأثير النمو في التعاطف ويستمر صوت،

ــا يبقــى الوالــد كــان  نأ المــرجح فمــن الــصغير، يتــصرفها التــي التــصرفات بعــض حيــال هادئ

 لــه يقــدمون وهــم الوالــدين بمــساعدة التعــاطف تطــوير الطفــل ســيكون كــذلك، ويتواصــل

  (٢٠١١ ,Lennick, Kiel & Jordan). والرعاية التعاون

كمكــونين مــن مكونــات الــذكاء  والمــسؤولية العدالــة، مالمــح تبــدأ الثــاني العــام وبعــد

 ألمـر " عـدال  لـيس  هذا "يقول الرابعة أو الثالثة ابن سبيل على فنشاهد الظهور، األخالقي في 

 فــي المخالفــات بعــض يــستغالن متــوهم، والوالــدان  أم حقيقــي ظلــم فيــه كــان ســواء مــا

 النـاس  عامـل  "الذهبيـة  القاعـدة  صـغارهم  تعليم في ليستخدماها المبكرة الطفولة مرحلة

 ".(٢٠١١ ,Lennick et al) تعامل أن تريد كنت كما

 :قياألخال للذكاء السبعة الجوهرية الفضائل
: وهــي) ٢٠٠٣( بوربـا  توضـح  كمـا  سـبعة  جوهريـة  فـضائل  مـن  األخالقـي  الـذكاء  يتكـون 

 .العدالة التسامح، العطف، االحترام، الذاتية، الرقابة الضمير،، )التعاطف (العاطفي التقمص

 التــي األخالقيــة والــضغوط التحــديات مواجهــة علــى الطفــل تــساعد الفــضائل وهــذه

ــهي مــا وهــي. حياتــه خــالل يواجههــا ــه التــي الخلقيــة الــصفات عطي  طريــق علــى يبقــى تجعل

 تعليمهـا  يمكـن  الفـضائل  هـذه  كـل  أخالقـي، إن   بـشكل  التـصرف  علـى  وتساعده الصواب،

 :للطفل اكتسابها يتسنى بحيث وتعزيزها

 يفهـم  بأن للطفل تسمح التي الجوهرية الخلقية العاطفة هو :العاطفي التقمص .١

 حاجـات  إزاء حساسية أكثر يصبح إن على دهتساع إنها .اآلخرون من حوله   يشعر كيف
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 العاطفـة  أنهـا  كمـا  .األذى أصابهم الذين مساعدة على قادرا يكون وأن اآلخرين، ومشاعر

 علـى  األلـم  أثـر  يدرك أن بوسعه الن بالصواب؛ القيام على الطفل تحث التي القوية الخلقية

 .بقسوة اآلخرين معاملة عن يردعه ما وهذا اآلخرين

ــ :الــضمير .٢  هــو مــا يحــدد أن علــى الطفــل يــساعد الــذي القــوي الــداخلي الــصوت هإن

 عـن  اشـتط  مـا  متـى  الـضمير  بـوخز  ويشعره القويم الطريق على ويبقى الخطأ، من الصواب

 . ذلك

 العمـل  قبـل  والتفكيـر  دوافعـه  توجيـه  إعـادة  علـى  وتعـين الطفـل   : الذاتيـة  الرقابة .٣

 معتمــدا يــصبح أن علــى لطفــلا تــساعد التــي الفــضيلة إنهــا .صــحيح بــشكل يتــصرف بحيــث

 . أعماله على السيطرة بوسعه أن يعرف ألنه ذاته على

 التـي  بالطريقـة  اآلخـرين  معاملـة  علـى  الطفـل  تحمـل  التـي  الفضيلة وهو: االحترام .٤

 . والكراهية والظلم العنف لردع أساساً يضع مما بها، يعامل أن هو يريد

. اآلخــرين ومــشاعرهم  بــسعادة اهتمامــه إبــداء علــى الطفــل ويــساعد :العطــف .٥

 معاملــة أن يفهــم وســوف عطفــا، وأكثــر أنانيــة أقــل الطفــل يــصبح الفــضيلة هــذه وبتطــور

 . عمله يجب الذي هو الصواب بهذا الشكل اآلخرين

 واالنفتـاح  اآلخـرين،  لدى المختلفة الصفات تقييم على الطفل ويساعد: التسامح .٦

 الفروقـات  عـن  النظـر  بغـض  آلخـرين، ا واحتـرام  المختلفة والمعتقدات الجديدة اآلفاق إزاء

 . الجنسي التوجه أو القدرات أو المعتقدات أو الحضارة أو المظهر أو الجنس في

 ونزيهـة،  متحيـزة  وغيـر  عادلة بطريقة اآلخرين معاملة إلى الطفل  وتقود  :العدالة .٧

 األطــراف لكــل مفتــوح بــشكل وينــصت دوره ويأخــذ القواعــد، يراعــي أن لــه يتــسنى بحيــث

 . الحكم رإصدا قبل

ــذكاء يقــف ــسلوك األخالقــي ال ــذي األخالقــي وراء ال ــد يتطــور ال ــاء الطفــل عن  علــى بن

 يوم بعد يوما السلوك هذا يتطور كما منزله، في الطفل هذا رعاية فيها تمت التي الطريقة
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ــن ــالل مـ ــه خـ ــرات تعرضـ ــة للخبـ ــاألدوار األخالقيـ ــي وبـ ــها التـ ــي يمارسـ ــرته فـ ــته  أسـ ومدرسـ

)Fengyan& Hong, ٢٠١٢(.  

 مـا  رعايـة  إلـى  األكيـدة  الحاجـة  تبـرز  وعالقاتها مجاالتها وتعدد اليوم الحياة تعقد ومع

 والــذكاءات األخالقــي والــذكاء المعرفــة وهــي األخالقــي الــسلوك بثالثيــة تــسميته يمكــن

 إليها كل من   أشار التي الحكمة مرتبة إلى اإلنسان يوصل أن ما يمكن  هذا ولعل المتعددة

 عامــة عقليــة قــدرة أنهــا عرفاهــا علــى عنــدما   ٢٠١٢) Fengyan & Hong(فينجــان وهونــغ 

 .والممارسة بالخبرة تكتسب والتي األخالقيات، مع الذكاء دمج من تتكون

 :المبكرة الطفولة مرحلة
 قبـــل مـــا أطفـــال "اســـم ســـنوات ٥-٣ أعمـــارهم تتـــراوح ممـــن األطفـــال علـــى نطلـــق

 مجــرد ولــيس والتطــور، للــتعلم ألهميــةا بالغــة مرحلــة أو الطفولــة المبكــرة وهــي" المدرســة

 يحـدثان  والـتعلم  فـالتطور  المدرسـة،  مـن  يبـدأ  الـذي " الحقيقـي  الـتعلم " لــ    انتظـارا  للنمو زمن

 واالجتماعيـــة والجـــسمية االنفعاليـــة المجـــاالت كـــل فـــي المبكـــرة الـــسنوات هـــذه خـــالل

 ) ٢٠١١ وبريدي، كارول (والمعرفية

 :المرحلة هذه في النمو مظاهر
 قـدرة  تـزداد  الحركـي  النمـو  حيـث  فمن المرحلة هذه نمو مظاهر) ٢٠٠٤( و الخير أب أورد

 فتتميز العقلي النمو أما الحركة، في االتزان يالحظ كما حركاته، في التحكم على الطفل

 االنفعـالي  النمـو  أمـا  والتـصور،  التخيـل  علـى  قدرتـه  وتـزداد  الـسريع  العقلي بالنشاط المرحلة

ــه ــرتبط فإن ــةالمع بأســاليب ي ــه  مــن يلقاهــا التــي امل ــدين، وبخاصــة المحيطــين ب  فقــدرة الوال

 والرغبـة  االسـتقالل  علـى  والقـدرة  اجتماعيـة،  عالقـات  وتكـوين  االنفعال ضبط على الطفل

 .آلخر طفل من تختلف األطفال جماعات مع االندماج في

 الدراسات السابقة
ى تناولـــت قـــسمت الدراســـات إلـــى دراســـات تناولـــت متغيـــر الـــذكاء األخالقـــي وأخـــر   

 . الذكاءات المتعددة
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 :الدراسات التي تناولت الذكاء األخالقي: أوالً
التـــي هـــدفت إلـــى اكتـــشاف العالقـــة بـــين أســـاليب التنـــشئة   ) ٢٠٠٩(دراســـة العرينـــي 

وعالقتهــا بالــذكاء األخالقــي لطــالب المرحلــة الثانويــة بمدينــة الريــاض، كــان مــن نتائجهــا       

 .رية والذكاء األخالقيوجود عالقة بين أساليب التنشئة األس

 والجانــب األخــالق بــين دالــة إحــصائيا عالقــة وجــود) ٢٠٠٩( دراســة مــشرف وأظهــرت

 التفكيــر مــستوى بــين موجبــة ارتباطيــة عالقــة وجــود إلــى دراســته فــي فأشــار االجتمــاعي،

 .بغزة اإلسالمية الجامعة طلبة لدى االجتماعية والمسؤولية األخالقي

التي بعنوان الذكاء االنفعالي واالجتماعي والخُلقي لـدى   و) ٢٠٠٨(وفي دراسة النواصرة  

أشــارت نتــائج المتوســطات . الطلبــة الموهــوبين وعالقتــه بــبعض المتغيــرات الديموغرافيــة

الحسابية واالنحرافات المعيارية أن مستوى الذكاء الخُلقي الكلي لدى الطلبـة الموهـوبين              

 .كان مرتفعاً

 ارتباطية موجبة بين الذكاء األخالقي والثقة       عالقة) ٢٠٠٧(وأظهرت دراسة الشمري    

 . االجتماعية المتبادلة مع عدم وجود فروق في الذكاء األخالقي وفق متغير الجنس

التــي هــدفت إلــى دراســة الــذكاء األخالقــي وعالقتــه بالوالديــة  ) ٢٠٠٦(وفــي دراســة رزق 

تميـزة ودرجـاتهم    المتميزة من وجهة نظر األبناء، وجدت عالقة بين خصائص الوالديـة الم           

 .على أبعاد الذكاء الخلق لألبناء

التي كان من نتائجها وجود فروق بين الـذكور واإلنـاث فـي             ) ٢٠٠٤(وفي دراسة محمد    

الــذكاء األخالقــي ولــصالح اإلنــاث، وفــسرت الباحثــة ذلــك إلــى أن اآلبــاء واألمهــات والمــربين  

 فـي إيـضاح القـيم األخالقيـة       يتبعون أنماطا معينـة فـي التنـشئة االجتماعيـة مـع المراهقـات             

 . وااللتزام األخالقي على نحو أكثر شدة وتأكيدا مقارنة بالمراهقين الذكور

ــدلون وثومبــسون     ظهــرت عالقــة  . (٢٠٠٢)Kindlon & Thompsonوفــي دراســة كن

ارتباطية موجهة بـين الـذكاء األخالقـي ومـستويات الـذكاء العـام لـدى األطفـال قبـل سـن                      

 .المدرسة
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لدراســة أن واحــدا مــن كــل عــشرة أطفــال لديــه مــشاكل مهمــة فــي      كمــا أظهــرت ا 

الذكاء األخالقي، رغـم ذكائـه االعتيـادي أو حتـى الفـائق، وهـذا يرجـع إلـى أن الـذكاء ال يعـد                      

معيارا مطلقا الكتـساب الـذكاء األخالقـي مـا لـم تكـن هنـاك تنـشئة مقـصودة ومـستمرة                      

 .ي الذكاء األخالقي لصالح اإلناثلبناء وتعزيز الذكاء األخالقي، فضال عن وجود فرق ف

الدراســة العالقــات االرتباطيــة الموجبــة بــين كــل مــن  ) ١٩٩٠(وأكــدت دراســة أبــو بيــة  

 .الذكاء والتفكير االبتكاري وأبعاده وبين النمو الخلقي للطفل السعودي

 :الدراسات التي تناولت الذكاءات المتعددة: ثانياً
 ترتيب الذكاءات لدى عينة الدراسـة، فكـان         ظهر) ٢٠١٢(وفي دراسة العمري والعناني     

أعالها معدال الذكاء الشخصي، يليه االجتمـاعي فالرياضـي فـالمنطقي ثـم الموسـيقي، كمـا                 

ظهرت فروق لصالح اإلنـاث فـي الـذكاء اللغـوي والموسـيقي، وفـروق أخـرى لـصالح الـذكور                     

 .في الذكاء المنطقي الرياضي

 اكتـشاف  فـي  األم قدرة على التعرف إلى هدفت التي) ٢٠١١( ومبروك خضر دراسة في

 بـين  ارتباطيـه  عالقـة  وجـود  نتائجهـا  وكان من ،  مبكرة سن في ألطفالها الذكاءات وتنمية

 االجتمــاعي، والــذكاء اللغــوي، الــذكاء (المتعــددة الــذكاءات وبــين األســرة حيــاة مــستوى

 جميــعب يرتبطــا فلــم والموســيقي الشخــصي الــذكاء أمــا ،)والشخــصي والحركــي والبــصري،

 .األسرة حياة جودة أبعاد

 بــين موجبــة ارتباطيــة عالقــة هنــاك أن إلــى(٢٠١٠) ,McGinnis كمــا توصــل مغيــنس 

ــذاتي، التوجيــه قيمــة وبــين الشخــصي الــذكاء ــذكاء بــين إيجابيــة عالقــة هنــاك وكــان ال  ال

 االجتمـاعي  الـذكاء  بـين  موجبـة  ارتباطيـة  أخـرى  االجتمـاعي، وعالقـة    النفـوذ  وقيمة اللغوي

 .(٢٠٠٦ ,Ozdemir, Sibel, Ceren) دراسته عينة لدى المحافظة ةوقيم

 المرحلـة  فـي  الطـالب   تبـين أن لـدى  ٢٠٠٦) Ozdemir,at.el(وفي دراسة أزدميـر وآخـرون   

 علـى  الطـالب  من أكبر والمنطقية، بصورة  اللغوية للذكاءات بكثير أقوى تفضيل االبتدائية

 المرحلــة طــالب عنــد األبــرز ذكاءاتالــ وكانــت والثانويــة، المتوســطة المــدارس مــستوى
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 فـي  ،"والمنطقـي الرياضـي    واللغـوي  الحركـي  والحـسي  الجسدي،  الذكاء المكاني " االبتدائية

ــا االبتدائيــة المــدارس حــين بــرز لــدى طــالب   ــذكاء المكــاني  العلي والشخــصي ، الجــسدي، ال

 والحـــسي الجـــسدي فـــي أقـــوى والثانويـــة المتوســـطة المـــدارس طـــالب كـــان الموســـيقي،

 ريـاض  فـي  أقـوى  كـان  اللغـوي  الـذكاء  أن كمـا . والموسيقي والشخصي  والمكاني ركيالح

 الرياضــي المنطقـي  الـذكاء  كـان . كبيـر  بـشكل  تراجعــت ثـم  الرابـع  الـصف  وحتـى  األطفـال 

والجـسدية   المكانيـة  الـذكاءات  ظلـت . االنخفاض وبدأ في  الرابع خالل من األولى من أقوى

 الذكاءات كانت حين في،   االبتدائية المدرسة حاءأن جميع في هيمنة الذكاءات أكثر هما

 فـي  أقـل  كـانوا  األول الـصف  طـالب  أن أيضا ذكرت الصفوف، جميع في جدا قوية المكانية

 . الثانوية المدرسة إلى ذهبوا والشخصي حتى الموسيقي الذكاء

 االلكترونــــي الموقــــع قابليــــة "دراســــته فــــي ٢٠٠٣) Ashmore (أشــــمور توصــــل كمــــا

 قبــل مــا أطفــال علــى أجريــت والتــي المتعــددة، الــذكاءات ونظريــةUseappiltty لالســتخدام

 والمكـاني  الحركـي  الـذكاء  الدراسـة  فـي  األطفـال  عنـد  الـذكاءات  أعلـى  وكانـت  المدرسة،

 أمـا  واالجتمـاعي،  والمنطقـي  الموسيقي الذكاء فهي المتوسطة الذكاءات أما والشخصي،

 . غيره دون الكتروني موقع الستخدام فلالط توجيه في أدناها كان فقد اللغوي الذكاء

ــد        ــاحثتين ال يوجـ ــم البـ ــدود علـ ــي حـ ــسابقة وفـ ــات الـ ــتعراض الدراسـ ــالل اسـ ــن خـ ومـ

 (٢٠١٠) McGinnisدراســات تناولــت المتغيــرين معــا إذا اســتثنينا كــالً مــن دراســة مغيــنس  

القـي،  فإنها تناولت الذكاءات وعالقتها بالقيم األخالقية، والقيم مختلفـة عـن الـذكاء األخ             

 التـي كـشفت العالقـة بـين     (٢٠٠٢) Kindlon & Thompsonودراسـة كنـدلون وثومبـسون    

الــذكاء األخالقــي ومــستويات الــذكاء العــام، والــذكاء العــام أيــضا مختلــف عــن الــذكاءات   

 .المتعددة
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وخالصة نتائج الدراسات السابقة تظهر لنا وجود عالقة بين الذكاء األخالقي وكـل             
 :من
 ).٢٠٠٩( األسرية كما في دراسة العريني أساليب التنشئة .١

 ).٢٠٠٨النواصرة، (الموهبة كما في دراسة  .٢

 ). ٢٠٠٧الشمري، (الثقة االجتماعية المتبادلة كما في دراسة  .٣

 ).٢٠٠٦رزق، (الخصائص الوالدية المتميزة كما في دراسة  .٤

 ,Kindlon & Thompson)الــذكاء العــام كمــا فــي دراســة كنــدلون وثومبــسون   .٥

 )١٩٩٠أبو بية، (ودراسة ، (٢٠٠٢

 )١٩٩٠أبو بية، (التفكير االبتكاري كما في دراسة  .٦

 ). ٢٠٠٤محمد، (كما في دراسة ) ذكور، إناث(الجنس  .٧

وقـد بينـت الدراسـات الـسابقة وجـود عالقـة ايجابيـة بـين المتغيـرات الموضـحة أعــاله           

 المتعـددة   والذكاء األخالقي، كما أظهرت وجـود فـروق فيـه تعـزى للجـنس، أمـا الـذكاءات                 

فقـــد أظهـــرت الدراســـات الـــسابقة اخـــتالف فـــي ترتيـــب أنواعهـــا بحـــسب مجموعـــة مـــن  

المتغيرات، مثل متغير الجنس وجودة حياة األسرة وطرق التعلم، ويتفق هـذا البحـث مـع                

العديد من هذه الدراسات فـي المنهجيـة، حيـث يهـدف إلـى الكـشف عـن عالقـة ارتباطيـة،            

 .الذكاء االخالقي والذكاءات المتعددةويختلف معها في متغيري البحث، 
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 :اإلجراءات
 :البحث منهج

ــة   الوصــفي المــنهج اســتخدم البحــث  ــة لإلجاب ــة والمقارن ــه االرتباطي  عــن بطريقتي
 .أسئلته
 :البحث عينة

 تـــم) طفلـــة ٢٠٠و طفـــل ٢٤٢ بواقـــع طفـــال، ٤٤٢( مـــن للبحـــث الكليـــة العينـــة تكونـــت

 ٢١ العينـة  شـملت  التـي  الروضـات  عـدد  بلغ دوق الرياض مدينة رياض من عشوائيا اختيارهم

 ).١ (رقم الجدول روضة،

 الجنس وفق البحث عينة توزيع) ١ (رقم جدول
 النسبة العدد جنس الطفل

 ٥٤٫٨ ٢٤٢ ذكر

 ٤٥٫٢ ٢٠٠ أنثى

 ١٠٠٫٠ ٤٤٢ المجموع

  :البحث أدوات
لقد تم بنـاء أدوات الدراسـة مـن قبـل مجموعـة بحثيـة مكونـه مـن ثـالث عـضوات مـن                   

لية التربية بجامعة الملك سعود وهن بسمة الحلو وخولة صـبحا وسـارة العبـد الكـريم،              ك

 . وقد تم اجراء العمليات التالية للتحقق من صدق االدوات وثباتها

 :المبكرة للطفولة المتعددة الذكاءات قائمة: أوالً
 :القائمة بناء

 :على بناء المبكرة للطفولة المتعددة الذكاءات قائمة بناء تم

 ومنهـا  المتعـددة،  بالـذكاءات  تتعلـق  بقـوائم  المتعلق األدب على الباحثات اطالع .١

 الباحثــات اســتمدت وقــد المتعــددة، للــذكاءات تيلــي وقائمــة للــذكاءات، اللفظيــة القــوائم

 بالصور التعبير حيث من تيلي قائمة من المبكرة للطفولة المتعددة الذكاءات قائمة فكرة

 .العربي الطفل ثقافة تعكس أن الصور تصميم في روعي دوق المتعددة، الذكاءات عن
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 الرجـوع  بعـد  الذكاءات عن المعبرة المصورة المشاهد اختيار تم: الفقرات بناء .٢

 .مكوناته ومعرفة ذكاء كل ألدبيات

 :القائمة وصف
 بمــشهد خيـار  كـل  مُثّـل . فقـرة  لكـل  بخيـارين  فقـرة  ٣٢ مـن  تتكـون  فرديـة  قائمـة  هـي 

 رتبـت . الذكاءات أنواع من نوع لكل مشاهد ثمانية بواقع ثمانيةال الذكاءات أحد يعكس

 يـتم  ال بحيث الدماغ من واأليسر األيمن الجانب في الذكاء تواجد تراعي ثنائيات في الصور

 حياديــة شخــصية اختيــار تــم كمــا الجانــب، نفــس فــي ذكــاءين بــين اإلمكــان قــدر الجمــع

 .المتغير هذا لضبط والمسمى الجنس

 :التطبيق آلية
 ســؤال بطــرح يبــدأ صــفحة كــل وفــي فــردي، بــشكل القائمــة بتطبيــق الفــاحص يقــوم

 لهــا، المحــددة بالجملــة للــصورة الفــاحص وصــف الــسؤال هــذا ويعقــب ،"أكثــر تحــب مــاذا"

 .الطفل إليها أشار التي اإلجابة تسجيل خالل من الطفل إجابات ويرصد

 :التطبيق وقت
 .طفل لكل دقيقة ١٥-١٢ بين ما المقياس تطبيق استغرق

 طفـال، تـم   ) ٢٢ (مـن  عينة على القائمة بتطبيق الباحثات  قامت :التجريبي التطبيق .٣

 سـنوات؛ ) ٦-٥ (بـين  مـا  أعمـارهم  تتـراوح  الـذين  األطفـال  مـن  عـشوائي  بـشكل  اختيارهم

 هنـاك  وهـل  اللغويـة،  والـصياغة  الـصور  وضـوح  ومن مدى  للفقرات، األطفال فهم من للتأكد

 التطبيـق  إلـى  القائمة، وباالستناد  لتطبيق الالزم الوقت تحديدو فقرة؟ كل فهم في صعوبة

ــات قامــت التجريبــي ــر حيــث مــن الالزمــة التعــديالت بعمــل الباحث ــارات تغيي  الوصــفية العب

 .الصور بعض تعديل إلى المشاهد باإلضافة بعض ترتيب وتعديل للمشاهد،

أكـد مـن صـدقها      بعـد الت   النهائيـة  بـصورتها  القائمة تطبيق  تم :الرئيسي التجريب .٤

ــا علـــى  إحـــدى علـــى مـــوزعين واإلنـــاث الـــذكور مـــن الروضـــة أطفـــال مـــن طفـــال٤٤٢ وثباتهـ

 .روضة وعشرين
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 :للقائمة السيكو مترية الخصائص
 :اآلتية الصدق اختبارات الباحثات أجرت القائمة صدق على للحكم

 :الظاهري الصدق-١
 مختـصين  خمـسة  مـن  مكونـة  تحكـيم  لجنـة  علـى  األوليـة  بصورتها القائمة عرض تم

 العربيـــة والجامعـــة اإلمـــام، وجامعـــة ســـعود، الملـــك جامعـــة تـــدريس هيئـــة أعـــضاء مـــن

 لعـشرين  األولـي  باإلضـافة إلـى نتـائج التطبيـق        المحكمـون،  إليـه  أشـار  لما المفتوحة، ونتيجة 

 وحــذفت الفقــرات، لــبعض المــصورة المــشاهد وتعــديل اللغويــة، الــصياغة تعــديل تــم طفــال

ــي الفقــرات ــر أو محكمــان اتفــق الت ــى أكث ــا  ضــرورة عل ــصعوبتها اســتبعادها، إم  أو لعــدم ل

 فقــرتين، واســتبدال فقــرة،) ١٢ (تعــديل تــم ذلــك ضــوء وفــي. المــستهدف للعمــر مالءمتهــا

 فقــرة ولكــل فقــرة ٣٢فقــرات المقيــاس  عــدد أصــبح اإلجــراء وبهــذا. جديــدة فقــرة وإضــافة

 .ذكاء لكل مشاهد ثمانية مشهداً) ٦٤(مشهدين أي بواقع

 :المفهوم صدق-٢
 الـذي  للبعـد  الكليـة  بالدرجـة  المتعـددة  الـذكاءات  فقـرات  ارتباط معامالت حساب تم

 فـي  النتـائج  مـن  تبـين  وقـد  وطفلـة،  طفـال  ٧٤ عـددها  اسـتطالعية  عينة على تنتمي له الفقرة،  

 درجـات  إلـى  تشير إليه، تنتمي الذي البعد درجة مع الفقرات ارتباط معامالت أن) ٢ (الجدول

 فـي  واألخرى المنطقي الذكاء في أحدهما فقرتين عدا البحث، ألغراض ومقبولة الةد صدق

 إحــدى صــورة فــي والتعــديل الفقــرات صــياغة بتعــديل الباحثــات قامــت وقــد اللغــوي، الــذكاء

 .الفقرات
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 ) ٢ (رقم جدول

 إليه المنتمية للبعد الكلية بالدرجة المتعددة الذكاءات مقياس بنود ارتباط معامالت

 ) ٧٤=ن: االستطالعية ينةالع(
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م البعد

 @@٠٫٣٩٤٣ ١٤ب  @@٠٫٦٢٥١ ١أ

 @@٠٫٤٥٩٥ ١٨أ @٠٫٢٥٧٩ ٢أ

 @@٠٫٤٢٧٤ ٢٢ب  @@٠٫٣٢٥٠ ١٠أ
الذكاء 
 االجتماعي

 @@٠٫٥٥٠٦ ٢٨أ @٠٫٢٨٦٢ ١٣ب 

 @@٠٫٥٠١٣ ١٨ب  @@٠٫٣٨٤٣ ١ب 

 @@٠٫٦٠٥٣ ١٩ب  @@٠٫٣٧٣٦ ٣أ

 @@٠٫٣٣٥١ ٢٢أ @@٠٫٤١٠٤ ٥ب 
الذكاء 
 الشخصي

 @@٠٫٣٤٦١ ٢٦أ @٠٫٢٧٥٩ ٩أ

 @@٠٫٣٢٥٧ ١٢أ @@٠٫٤١٧٨ ٢ب 

 @@٠٫٣٦٦٣ ١٦ب  @@٠٫٣٨٨٦ ٣ب 

 @@٠٫٤٥٨٤ ١٩أ @@٠٫٤٢٨٩ ٦أ
الذكاء 
 الموسيقي

 @٠٫٢٤٦٢ ٣٠أ @@٠٫٣٣٣٢ ١٠ب 

 @@٠٫٣٤٠٢ ٢٥ب  ٠٫١٧٣٣ ٤أ

 @@٠٫٥٣٦٧ ٢٩ب  @@٠٫٣٠٩٨ ١٢ب 

 @@٠٫٤٩١٤ ٣٠ب  @٠٫٢٥٢٨ ١٦أ
الذكاء 
 المنطقي

 @@٠٫٤٩٣٤ ٣٢ب  @@٠٫٥٨٩٨ ٢١أ

 @@٠٫٥٩٩٦ ١٥أ @@٠٫٣٥٢٨ ٤ب 

 @@٠٫٣٢٩٢ ٢٣أ @@٠٫٣٩٦٤ ٦ب 

 @@٠٫٥٢٨٧ ٢٨ب  @٠٫٢٧٦٠ ٧ب 

الذكاء 
 المكاني

 @@٠٫٤٦٩٥ ٣١أ @@٠٫٤٧٦٤ ٩ب 

 @@٠٫٦٣١١ ٢١ب  @٠٫٢٤٥٣ ٥أ

 @@٠٫٥٨٥٧ ٢٤أ @@٠٫٤٦٦٠ ١١ب 

 @@٠٫٦٥٨٦ ٢٦ب  @@٠٫٥٤٢١ ١٤أ
الذكاء 
 الحركي

 @@٠٫٦٠٦٧ ٢٩أ @@٠٫٦١٨٢ ١٧ب 

 @٠٫٢٣١٧ ٢٠ب  @@٠٫٤٩٢٠ ٧أالذكاء 
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 معامل االرتباط م معامل االرتباط م البعد

 @@٠٫٥٩٢٩ ٤ب  ٠٫١٥٣٤ ٨ب 

 @@٠٫٤٤٩٢ ٢٧أ @@٠٫٣٣٢٢ ١١أ

 اللغوي

 @@٠٫٣٨٩٨ ٣١ب  @@٠٫٤٩٣٤ ١٧أ

 @@٠٫٣٩١٠ ٢٣ب  @@٠٫٤١١٣ ٨أ

 @@٠٫٤٣٣٢ ٢٥أ @@٠٫٥٣٣٦ ١٣أ

 @@٠٫٤١٥٧ ٢٧ب  @@٠٫٤٥٧٧ ١٥ب 
الذكاء 
 الطبيعي

 @@٠٫٥٨٩٧ ٣٢أ @٠٫٢٩١٨ ٢٠أ

 ٠٫٠١ مستوى عند دالة@@                     ٠٫٠٥ مستوى عند دالة@ 

 للبعـد  الكليـة  بالدرجـة  المتعددة الذكاءات فقرات ارتباط معامالت بحساب قمن ثم 

 وقـد  وطفلـة،  طفـال ٤٤٢ عـددها  بلـغ  والتـي  الكليـة  التطبيـق  عينـة  علـى  الفقـرة،  له تنتمي الذي

 تنتمـي  الـذي  البعـد  درجـة  مـع  الفقـرات  ارتبـاط  معـامالت  أن) ٣ (الجـدول  فـي  النتائج من تبين

 .البحث ألغراض ومقبولة دالة صدق درجات إلى تشير إليه

 )٣ (رقم جدول

 إليه المنتمية للبعد الكلية بالدرجة المتعددة الذكاءات مقياس بنود ارتباط معامالت
 معامل االرتباط م باطمعامل االرت م البعد

 @@٠٫٤٤٠٦ ١٤ب  @@٠٫٥٦٠٠ ١أ

 @@٠٫٥٥٠٦ ١٨أ @@٠٫٢٥٥١ ٢أ

 @@٠٫٥١٣٨ ٢٢ب  @@٠٫٤٥٩٩ ١٠أ
الذكاء 
 االجتماعي

 @@٠٫٤٣٢٣ ٢٨أ @@٠٫٢١٥٥ ١٣ب 

 @@٠٫٤٥٦٢ ١٨ب  @@٠٫٤٦٤٦ ١ب 

 @@٠٫٤٧٧٧ ١٩ب  @@٠٫٣٥٠٣ ٣أ

 @@٠٫٤٥٥٣ ٢٢أ @@٠٫٣٩٢٠ ٥ب 
الذكاء 
 الشخصي

 @@٠٫٢٨٠٣ ٢٦أ @@٠٫٣٩٢٥ ٩أ

 @@٠٫٤٠٩٢ ١٢أ @@٠٫٣٥٧٨ ٢ب 

 @@٠٫٣٢٥٣ ١٦ب  @@٠٫٣٤٤١ ٣ب 

 @@٠٫٤٤٦١ ١٩أ @@٠٫٣٩٤٣ ٦أ
الذكاء 
 الموسيقي

 @@٠٫٣٦٦٧ ٣٠أ @@٠٫٣٣١٩ ١٠ب 

 @@٠٫٤٦٨٩ ٢٥ب  @٠٫١٠٦١ ٤أ الذكاء المنطقي
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 معامل االرتباط م باطمعامل االرت م البعد

 @@٠٫٤٧٦٤ ٢٩ب  @@٠٫٣٤٨٢ ١٢ب 

 @@٠٫٤٨٠٤ ٣٠ب  @@٠٫٣٧٤٠ ١٦أ

 @@٠٫٣٨٢١ ٣٢ب  @@٠٫٤٩٤٦ ٢١أ

 @@٠٫٤٨٤٧ ١٥أ @@٠٫٢٨٢٢ ٤ب 

 @@٠٫٤٣٧٧ ٢٣أ @@٠٫٣٦٩٩ ٦ب 

 @@٠٫٤٠٤٣ ٢٨ب  @@٠٫٣٥٠٦ ٧ب 
 الذكاء المكاني

 @@٠٫٣٩٥٩ ٣١أ @@٠٫٤٢٥٢ ٩ب 

 @@٠٫٥٤٩٥ ٢١ب  @@٠٫٢٥٦٢ ٥أ

 @@٠٫٥٦٣١ ٢٤أ @@٠٫٥٦٣١ ١١ب 

 @@٠٫٥٨٠٠ ٢٦ب  @@٠٫٥٠٩٥ ١٤أ
 الذكاء الحركي

 @@٠٫٥٥٨٩ ٢٩أ @@٠٫٥٥٩٣ ١٧ب 

 @@٠٫٢٦٥٠ ٢٠ب  @@٠٫٤٤٦٦ ٧أ

 @@٠٫٥٠٧٢ ٢٤ب  @@٠٫٢٦١٣ ٨ب 

 @@٠٫٤٢٨٥ ٢٧أ @@٠٫٤٥٨٤ ١١أ
 الذكاء اللغوي

 @@٠٫٤٠٤٤ ٣١ب  @@٠٫٤٣١٢ ١٧أ

 @@٠٫٣٦٥٧ ٢٣ب  @@٠٫٣٧٥٧ ٨أ

 @@٠٫٤٦٢٣ ٢٥أ @@٠٫٥١٩٥ ١٣أ

 @@٠٫٥٠٤٤ ٢٧ب  @@٠٫٤٨٦٥ ١٥ب 
 الذكاء الطبيعي

 @@٠٫٥٨١٣ ٣٢أ @@٠٫٣٦٤١ ٢٠أ

 ٠٫٠٥ مستوى عند دالة@ 

 ٠٫٠١ مستوى عند دالة@@ 

 : اإلعادة ثبات طريقة باتباع المقياس ثبات دالالت إلى التوصل تم

ــة اختيــار تــم اإلعــادة بطريقــة الثبــات معامــل الســتخراج  طفــالً) ٣١ (مــن مكونــة عين

 ثـم  األولـى  للمـرة  سالمقيـا  علـيهم  وطبـق  سـنوات، ) ٦-٥ (بـين  ما أعمارهم تتراوح وطفلة

 قـيم  يوضح) ٤ (رقم والجدول. اسبوعين بعد نفسها العينة على الثانية للمرة تطبيقه أعيد

 معـامالت  وهـي  ٠٫٨٥ و ٠٫٦٠بـين  تراوحـت  والتي المتعددة، الذكاءات ألنواع باإلعادة الثبات

 .مقبولة ارتباط



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٦٩

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 والتطبيق األول بين التطبيق العالقة لقياس بيرسون ارتباط معامالت) ٤ (رقم جدول

 )٣١=ن(المتعددة    الذكاءات لمقياس الثاني
 معامل االرتباط البعد

 @@٠٫٧٦٤٧ الذكاء االجتماعي

 @@٠٫٧٣٥٣ الذكاء الشخصي

 @@٠٫٧٨٤٤ الذكاء الموسيقي

 @@٠٫٨١٥٣ الذكاء المنطقي

 @@٠٫٥٩٨٩ الذكاء المكاني

 @@٠٫٨٥٢٩ الذكاء الحركي

 @@٠٫٧٥٤٩ الذكاء اللغوي

 @@٠٫٦١٤٩ لذكاء الطبيعيا

 ٠٫٠١ مستوى عند دالة@ 

 :المبكرة الطفولة لمرحلة األخالقي الذكاء مقياس: ثانياً

 :المقياس تطوير إجراءات
 :تم تطوير المقياس باإلجراءات التالية

األدب  بعـد مراجعـة    المبكـرة  الطفولـة  لمرحلـة  األخالقـي  الذكاء مقياس بناء تم .١

 تـم  بوربـا، حيـث    لميـشيل  األخالقي الذكاء نظرية بنائه إلى  في الباحثات النظري، واستندت 

 تتناسـب  مـصورة  بمـشاهد  عنها والتعبير األخالقي الذكاء أبعاد من بعد كل مظاهر تقصي

 .المبكرة للطفولة النمائية والخصائص المستهدفة، العمرية والمرحلة

 الـذكاء  دأبعـا  مـن  بعـد  لكـل  فقـرات  سـت  بواقـع  فقـرة  ٤٢ بناء تم: الفقرات بناء .٢

الـــضمير،  التـــسامح، العـــدل، الـــذاتي، الـــتحكم االحتـــرام، التعـــاطف،( والمتـــضمنة األخالقـــي

 ).العطف
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رســـم المـــشاهد األخالقيـــة لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المقيـــاس وهـــي رســـومات   .٣

ــار للموقــف؛ األخالقيــة البــدائل تمثــل مــشاهد بثالثــة يتبــع الرئيــسي المــشهد تتــضمن  ليخت

 وقـد تـم    الموقـف،  هـذا  فـي  إليـه  يميـل  الـذي  الـسلوك  يمثـل  اًمـشهدا واحـد    بينهـا  من الطفل

 .المتغير هذا والمسمى لضبط الجنس حيادية لشخصية التركيز على أن تكون الرسوم

 ثـم  درجتـان  يليهـا  أخالقيـاً  األقـوى  للبـديل  درجـات  ثـالث  إعطـاء  تـم : المقياس تصحيح

 .واحدة للبديل األضعف درجة

 :بين تتراوح مستويات ثالثة ىإل األخالقي الذكاء تقسيم تم وقد

  متدني٧٠-٤٢ 

 متوسط ٩٨-٧١

 مرتفع ١٢٦-٩٩

 :تطبيق المقياس آلية
 بـسرد  صـفحة  كـل  فـردي، بحيـث يبـدأ فـي     بـشكل  المقيـاس  بتطبيـق  الفـاحص  يقـوم 

الطفـل   ليختـار  أخالقيـة،  مـشكلة  يتـضمن  موقفـاً  تمثـل  مـصورة  قـصة  شـكل  علـى  الموقف

 المــستوى مــن متفاوتــة درجــات البــدائل هــذه لوتمثــ بــدائل، ثالثــة ضــمن مــن حــالً بعــدها

 المقيـاس  تطبيـق  المستويات، وقد استغرق   هذه تقديم ترتيب في المراوحة مع األخالقي،

 .طفل من أطفال العينة لكل دقيقة ٢٥-٢٠ بين ما

 :التجريبي التطبيق

 بــشكل اختيــارهم تــم طفــال) ٢٢ (مــن عينــة علــى المقيــاس بتطبيــق الباحثــات قامــت

ــذين األطفــال مــن عــشوائي  فهــم مــن للتأكــد ســنوات) ٦-٥ (بــين مــا أعمــارهم تتــراوح ال

 كـل  فهـم  في صعوبة هناك وهل اللغوية، والصياغة الصور وضوح ومدى للفقرات، األطفال

 قامـت  التجريبـي  التطبيـق  إلـى  وباالستناد. المقياس لتطبيق المطلوب الوقت وتحديد فقرة،

وتعــديل  للمــشاهد، الوصــفية العبــارات تغييــر حيــث مــن الالزمــة التعــديالت بعمــل الباحثـات 

 .المشاهد في الصور بعض تعديل إلى المشاهد باإلضافة بعض ترتيب
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  :الرئيسي التجريب
 الـذكور  مـن  الروضـة  أطفـال  مـن  طفـال ٤٤٢ علـى  النهائيـة  بـصورته  المقيـاس  تطبيـق  تم

 .روضة ٢١ على موزعين واإلناث

 :للقائمة السيكومترية الخصائص
 :االتية الصدق أنواع الباحثات استخدمت القائمة صدق على  للحكم:القائمة صدق

 :الظاهري الصدق-١
 مختـصين  خمـسة  مـن  مكونـة  تحكـيم  لجنـة  على األولية بصورته المقياس عرض تم

 العربيـــة والجامعـــة اإلمـــام، وجامعـــة ســـعود، الملـــك جامعـــة تـــدريس هيئـــة أعـــضاء مـــن

 الــصياغة تعــديل تــم األولــي نتــائج التطبيــقالمحكمــون ول إليــه أشــار لمــا المفتوحــة، ونتيجــة

 الفقــرات وحــذفت الفقــرات، لــبعض المــصورة المــشاهد وتعــديل الفقــرات، لــبعض اللغويــة

 للعمــر مالءمتهــا وعــدم لــصعوبتها اســتبعادها ضــرورة علــى أكثــر أو محكمــان اتفــق التــي

 فقــرة وإضــافة فقــرات،) ٤ (وحــذف فقــرات،) ٦ (تعــديل تــم ذلــك ضــوء وعلــى. المــستهدف

فقـرة بواقـع    ) ٤٢ (المقيـاس  منهـا  يتكـون  التـي  الفقـرات  عـدد  أصـبح  اإلجـراء  وبهـذا . جديدة

بعد، مع مالحظة وجود خمس فقرات تقـيس بعـدين مـن أبعـاد الـذكاء            لكل ست فقرات 

ــالي وجــود       فقــرة، فبإضــافة الخمــس فقــرات   ٣٧االخالقــي، وهــذا مــا يوضــح فــي الجــدول الت

 . فقرة ٤٢المكررة تصبح 

 :الداخلي ساقاالت صد ق-٢
ــود بــين العالقــة لقيــاس بيرســون ارتبــاط معــامالت اســتخراج تــم ــذكاء  مقيــاس بن ال

 .إليه المنتمية للبعد الكلية بالدرجة األخالقي
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 )٥(جدول رقم 

 معامالت ارتباط بنود مقياس الذكاءات االخالقي بالدرجة الكلية للمحور
 اطمعامل االرتب م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

٠٫٣٩٥٥ ٢٧ @@٠٫٥٣٦٨ ١٤ @@٠٫٢٣٦٢ ١@@ 

٠٫٥٥١٧ ٢٨ @@٠٫٥٤١٠ ١٥ @@٠٫٤٨٩٧ ٢@@ 

٠٫٤٣٦٣ ٢٩ @@٠٫٤٣٧٧ ١٦ @@٠٫٣٩١٨ ٣@@ 

٠٫٥٩٤٨ ٣٠ @@٠٫٥٤٩٨ ١٧ @@٠٫٦٧٧٨ ٤@@ 

٠٫٦١٣٧ ٣١ @@٠٫٢٩٧٤ ١٨ @@٠٫٣١٠٢ ٥@@ 

٠٫٥٧٥٥ ٣٢ @@٠٫٢٧٨٩ ١٩ @@٠٫٤١٧٥ ٦@@ 

٠٫٦٠٠٣ ٣٣ @@٠٫٣٦٣٩ ٢٠ @@٠٫٣٦٦٤ ٧@@ 

٠٫٧٠٢٣ ٣٤ @@٠٫٥٦٣٩ ٢١ @@٠٫٤٦٦٦ ٨@@ 

٠٫٥٣٦٨ ٣٥ @@٠٫٤٨١٨ ٢٢ @@٠٫٥٠٢٤ ٩@@ 

٠٫٥٤٩٦ ٣٦ @@٠٫٤٧٩٥ ٢٣ @@٠٫٥٤٢٦ ١٠@@ 

٠٫٥٤٠٠ ٣٧ @@٠٫٥٠٩١ ٢٤ @@٠٫٥٤٨٣ ١١@@ 

٠٫٤٨٨٣ ٢٥ @@٠٫٤٥٢٤ ١٢@@   

٠٫٥٥١١ ٢٦ @@٠٫٤١٨٣ ١٣@@   

  ٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 

 :ثبات مقياس الذكاء األخالقي-٣
 

 )٦(دول رقم ج

 معامل ثبات ألفا كرونباخ مقياس الذكاءات االخالقي

معامل ثبات ألفا  عدد البنود المتغير
 كرونباخ

 ٠٫٩١ ٣٧ مقياس الذكاء األخالقي
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 :البحث إجراءات
وتطبيقهــا  طباعتهــا تــم لهـا،  والثبــات الــصدق وإيجــاد االستبانــتين،  تــصميم تــم أن بعـد 

 .األطفال رياض أطفال بحث منال عينة على النهائية بصيغتها

 فـي  االسـتبانات  تفريـغ  تـم  وقـد  شـهور  أربعـة  االستبانة تطبيق زمن استغرق وقد هذا

 .SSPS اإلحصائية الحزمة بواسطة إحصائيا، معالجتها وتمت بالحاسوب، خاص أنموذج

 والمناقشة النتائج
 الكلية لدرجةا بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل :االول السؤال على ولإلجابة
 الروضة؟ أطفال لدى المتعددة وأنواع الذكاءات األخالقي للذكاء

 الدرجـــة بـــين العالقــة  لقيـــاس بيرســون  ارتبـــاط معامـــل باســتخدام  الباحثتـــان قامــت 

رقـم   والجـدول  البحـث،  عينـة  لـدى  المتعـددة  الـذكاءات  أنواع وبين األخالقي للذكاء الكلية

 :لها التوصل تم التي النتائج يوضح )٨(

 للذكاء الدرجة الكلية بين العالقة لقياس بيرسون ارتباط معامل) ٧ (رقم جدول

 المتعددة الذكاءات أنواع وبين األخالقي
 وصف العالقة مستوى الداللة معامل االرتباط أنواع الذكاءات المتعددة

 )موجبة(طردية  ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫١٨٥٩ الذكاء االجتماعي

 )سالبة(عكسية  ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٢٢٧١- الذكاء الذاتي

 منعدمة غير دالة ٠٫٠٠٠٠ الذكاء الموسيقي

 )موجبة(طردية  ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫١٤٧٨ الذكاء المنطقي

 منعدمة غير دالة ٠٫٠٠٥٤ الذكاء المكاني

 )سالبة(عكسية  ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٠٫٢٩٥٤- الذكاء الحركي

 )موجبة(طردية  ٠٫٠٥الة عند مستوى د ٠٫١٠٢٥ الذكاء اللغوي

 )موجبة(طردية  ٠٫٠٥دالة عند مستوى  ٠٫١٠٠٨ لذكاء الطبيعيا

ــاك أن) ٧( رقــم الجــدول مــن يتــضح ــة عالقــة هن ــة (طردي  الكليــة الدرجــة بــين) موجب

 المنطقـي،  الـذكاء  االجتمـاعي،  الـذكاء : (المتعـددة  الـذكاءات  أنـواع  وبـين  األخالقي للذكاء
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 األخالقـي  الـذكاء  مـستوى  ارتفـع  كلمـا  أنـه  إلـى  يشير مما،  )الطبيعي الذكاء اللغوي، الذكاء

 المتعــددة، الــذكاءات مــن األنــواع تلــك فــي ذكــائهم مــستوى ارتفــع الروضــة أطفــال لــدى

 .فأقل ٠٫٠٥ مستوى عند إحصائياً دالة العالقة تلك وكانت

 قـدرات  وجود اعياالجتم والذكاء األخالقي الذكاء بين الطردية العالقة يفسر مما إن

 يـضم  فإنـه ) ٢٠٠٤( جـاردنر  االجتمـاعي  للـذكاء  جاردنر تعريف على فبناًء بينهما، مشتركة

 والنفـسية  المزاجيـة  والحالة اإلنسانية المشاعر استشفاف على القدرة منها قدرات عدة

 .االخرين مع التعاطف بناء على والقدرة لآلخرين،

ــذكاء امــا ــا بينــت فكمــا األخالقــي ال  تتــضمن كلهــا فــضائل عــدة يتــضمن) ٢٠٠٣( بورب

الفـرد للكيفيـة     ويعنـي فهـم    التعـاطف  فـضيلة  فمـثال  االجتمـاعي  الـذكاء  قـدرات  من قدرات

 الــذين ومــساعدة ومــشاعرهم حاجــاتهم إزاء اآلخــرون، والحــساسية النــاس يــشعر التــي

 لتــيا بالطريقــة اآلخــرين معاملــة تعنــي والتــي االحتــرام وفــضيلة .المتاعــب أو األذى أصــابهم

كما يتضمن  . والكراهية والظلم العنف لردعه عن  أساساً يضع مما بها يعامل أن هو يحب

اآلخرين ومشاعرهم، وهذه النتيجـة توافـق مـا جـاءت            بسعادة اهتمامه وهو إبداء  العطف

 Kindlon (وثومبـسون  وكنـدلون ) ٢٠٠٧ الـشمري، (و ) ٢٠٠٩ مشرف،(به دراسات كل من 

& Thompson, ول متغيــر الــذكاء العــام ومــن المعلــوم انــه ضــمنيا يحتــوي   الــذي تنــا) ٢٠٠٢

  والتـي (٢٠١٠) McGinnisدراسـة مغيـنس   مـع   يتفق هذا البحث.القدرات المنطقية واللغوية

 المـشرفات،  عنـد  األخالقيـة  والقـيم  المتعـددة  الـذكاءات  بـين  عالقـة  وجـود  عن فيها بحث

 التوجيـه  قيمـة  وبـين  الشخـصي  الـذكاء  بـين  موجبـة  ارتباطيـة  عالقـة  هنـاك  أن النتائج بينت

 ارتباطية وعالقة االجتماعي النفوذ وقيمة اللغوي الذكاء بين إيجابية وهناك عالقة ،  الذاتي

 المحافظة وقيمة االجتماعي الذكاء بين موجبة

 بــأن فيفــسر المنطقــي والــذكاء األخالقــي الــذكاء بــين طرديــة أمــا عــن كــون العالقــة  

 لــى تفكيــر منطقــي وهــذا يوافــق مــا ذهبــت إليــه بوربــا  األخــالق فــي بعــدها الفلــسفي تحتــاج إ 

 تكـون  مـع  والخطـأ  الـصواب  فهـم  علـى  القابليـة  في تعريفهـا للـذكاء األخالقـي بأنـه        ) ٢٠٠٣(
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ــات ــة قناعـ ــل أخالقيـ ــا والعمـ ــة بهـ ــصحيحة، بالطريقـ ــا الـ ــذكاء أمـ ــي الـ ــا المنطقـ ــين فكمـ  بـ

 المنطقية، األنماط أو للنماذج والحساسية االستدالل على القدرة يضم فانه) ٢٠٠٤(جاردنر

ــدات والوظــائف والقــضايا والعالقــات ــرتبط التــي األخــرى والتجري ــان أن  .بهــا ت  وتــرى الباحثت

 وبالــذكاء فئــات إلــى التــصنيف يــتم بينهمــا فباســتخدام المنطــق  مــشتركة هنــاك قــدرات

 نحتـاج  الخطـأ  مـن  الـصواب  ولمعرفة والخطأ، الصواب بين ويميز الشخص يصنف األخالقي

 . للعالقات وفهم االستدالل من لمنطقا عمليات

 والـــذكاء األخالقـــي الـــذكاء بـــين) ٧(الطرديـــة كمـــا يبينهـــا الجـــدول رقـــم  العالقـــة أمـــا

يقــف وراء إحــساس الفــرد بــاآلخر ســواءً  األخالقــي الطبيعــي فربمــا تفــسر علــى أن الــذكاء

 والـذي يعنـي   العـاطفي  التمثـل  أو كان مـن جنـسه أو نباتـاً أو حيوانـاً ممـا يـدفع إلـى التعـاطف            

ــا  ــصواب القيــام علــى الطفــل تحــث التــي القويــة الخلقيــة العاطفــة) ٢٠٠٣( عنــد بورب  ألن بال

 اآلخــرين معاملــة عــن الطفــل ويــردع اآلخــرين، علــى العــاطفي األلــم أثــر يــدرك أن بوســعه

) ٢٠٠٤ (جاردنر عرفه كما الطبيعي والذكاء نباتاً، أم حيواناً أم إنسانا كان بقسوة، سواء 

 بالطبيعـة،  المرتبطـة  والموضـوعات  والنباتـات  الحيوانـات  وتـصنيف  التعـرف  علـى  رةالقـد  هو

 . والنباتات الحيوانات رعاية يحب الطبيعي الذكاء صاحب فنجد

 الكليـة  الدرجة بين) سالبة (عكسية عالقة هناك أن) ٧ (رقم الجدول من يتضح كما

 ممـا ،  )الحركـي  الـذكاء  لـذاتي، ا الـذكاء : (المتعـددة  الـذكاءات  أنـواع  وبـين  األخالقـي  للذكاء

 مـستوى  انخفـض  الروضـة  أطفـال  لـدى  األخالقـي  الـذكاء  مـستوى  ارتفـع  كلمـا  أنه إلى يشير

 عنـد  إحـصائياً  دالـة  العالقـة  تلـك  وكانـت  المتعـددة،  الذكاءات من األنواع تلك في ذكائهم

 .٠٫٠١ مستوى

 قـــياألخال الـــذكاء: المتغيـــرين بتنـــاول البـــاحثتين علـــم حـــسب دراســـات تقـــم لـــم

 العالقـــة هـــذه وجـــود تبـــين هـــذا البحـــث وفـــي، الروضـــة مرحلـــة مـــع المتعـــددة والـــذكاءات

 بـين  العكـسية  العالقـة  يفـسر  والشخصي وممـا   والحركي األخالقي الذكاء بين العكسية

 وعـدم  الـذات،  حـول  التمركـز  بخاصـية  بياجيـه  بينـه  مـا  األخالقـي  والذكاء الشخصي الذكاء
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 مـن  يحـد  عيـاني  حـسي  تفكيـر  مـن  بـه  يتميـز  مـا  ولعـل ،  ذاتـي  تقـويم  عمل على الطفل قدرة

 .ومجرد واضح نحو على وصفاته لذاته معرفته

 للـــذكاء الكليـــة الدرجــة  بـــين منعدمــة  العالقـــة أن) ٧ (رقــم  الجـــدول مــن  يتـــضح كمــا 

 ممــا، )المكــاني والــذكاء الموســيقي، الــذكاء: (المتعــددة الــذكاءات أنــواع وبــين األخالقــي

 مستوى وبين الروضة أطفال لدى األخالقي الذكاء مستوى بين القةع توجد ال أنه إلى يشير

إحـصائياً،   دالـة  غيـر  النتيجـة  تلك وكانت المتعددة، الذكاءات من األنواع تلك في ذكائهم

ــذكاء بــين العالقــة انعــدام وقــد يرجــع  ــى واألخالقــي الموســيقي ال  ريــاض اهتمــام عــدم إل

بمــا كــان للبيئــات اإلســالمية المحافظــة  بالموســيقى ور المرحلــة هــذه فــي واألهــل األطفــال

 .دورها في هذا األمر

البيئة  إلى طبيعة  يرجع فقد األخالقي، والذكاء المكاني الذكاء بين العالقة أما انعدام 

والحياة المعيشية واالقتصادية التـي تحـد مـن تنقـل الطفـل بمفـرده، كمـا تحـد             االجتماعية

بـه، مـع مـا تفرضـه التطـورات           المحيطـة  بيئـة ال مـع  من حريتـه فـي الخـروج مـن بيتـه للتفاعـل            

 لعدم يرجع قد التقنية ووسائل المعلوماتية والفضائيات من حصر لطفل في المكان، كما          

 .الطفولة المبكرة مرحلة مناسباً منذ اهتماما والرسم الفنون ايالء

 مدينـة  فـي  األطفـال  ريـاض  أطفـال  لـدى  األخالقي الذكاء مستوى ما: الثاني السؤال على لإلجابة

الرياض؟ قامت الباحثتان بحساب متوسطات الدرجة الكلية للذكاء األخالقي عند الـذكور واإلنـاث،           

 ) ٨(كما يظهر ذلك في الجدول رقم ) ٢٫٦١(ومتوسط اإلناث) ٢٫٥٤(فكان متوسط الذكور 
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 التحكم الذاتي

 ٠٫٣٧ ٢٫٣٢ ٢٠٠ إناث
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الدرجة الكلية  ٠٫٣٥ ٢٫٥٤ ٢٤٠ ذكور
 ٠٫٣١ ٢٫٦١ ٢٠٠ إناث للذكاء األخالقي

٠٫٠٣٢ ٢٫١٥ 
دالة عند 

 ٠٫٠٥مستوى 

 متوسـط الـذكور فـي الدرجـة       أن متوسط االناث أعلـى مـن        ) ٨ (رقم الجدول من يتضح

 هنـاك  أن ، ومـع  )٢٠٠٤(محمـد    دراسـة  مـع  تتوافـق  النتيجـة  األخالقـي، وهـذه    للـذكاء  الكلية

 أرجعـت محمـد    وقـد  اإلنـاث،  ولصالح متشابهة كانت النتيجة أن إال العينة عمر في اختالف

 فــي معينــا نمطــا يتبعــون واألمهــات اآلبــاء أن إلــى واإلنــاث الــذكور بــين الفــرق  ذلــك)٢٠٠٤(
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لإلناث، ويعملون على إيضاح القيم األخالقيـة وااللتـزام األخالقـي علـى              االجتماعية التنشئة

 .نحو أكثر شدة وتأكيدا مقارنة بالمراهقين الذكور

ــة وتأثيراتهــا فــي أنمــاط التربيــة، واختالفاتهــا بــين األوالد واإلنــاث،          ولعــل البيئــة العربي

لفـضائل والقـيم األخالقيـة، وهـذا بـدوره ينمـي            تكسب اإلناث اهتماماً خاصـاً يعـزز عنـدهن ا         

 مــن أن (٢٠١٢) Fengyan & Hong(الــذكاء األخالقــي، وهــذا يوافــق مــا ذهبــت إليــه دراســة  

 فـي  الطفـل  هذا رعاية فيها تمت التي الطريقة على بناء الطفل عند يتطور األخالقي الذكاء

 األخالقيــة، لخبــراتل تعرضــهم خــالل مــن يــوم بعــد يومــا الــسلوك هــذا يتطــور منزلــه، كمــا

 . ومدارسهم أسرهم في يمارسوها التي وباألدوار

 أبعـاد  بـين  إحـصائية  داللـة  ذات عالقـة  توجـد  هـل : ولإلجابة عن الـسؤال الثالـث   
 تــانقامــت الباحث الروضــة؟ أطفــال لــدى المتعــددة الــذكاءات وأنــواع األخالقــي الــذكاء

 ،د مقيــاس الــذكاء األخالقــيباســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون لقيــاس العالقــة بــين أبعــا 

 :يوضح ذلك) ٩(المتعددة والجدول وبين أنواع الذكاءات 

 معامل ارتباط بيرسون لقياس )٩(جدول رقم 

 العالقة بين أبعاد مقياس الذكاء األخالقي وبين أنواع الذكاءات المتعددة

 أبعاد الذكاء األخالقي
 

أنواع الذكاءات 
 المتعددة

التحكم 
 رالضمي اللطف الذاتي

ف
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ام 
حتر

اال
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معامل 
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طردية 

 )موجبة(
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 )موجبة(
طردية 
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طردية 
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طردية 
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معامل 
 @@٠٫١٨٠٥- @@٠٫٢٠٤٨- @@٠٫٢٢١٨- @٠٫١٠٤٩- @@٠٫٢١٣٣- @@٠٫٢٢٥٩- @@٠٫١٥٨٢- االرتباط

الذكاء 
وصف  ذاتيال

 العالقة
عكسية 

 )سالبة(
عكسية 

 )سالبة(
عكسية 

 )سالبة(
عكسية 

 )سالبة(
عكسية 

 )سالبة(
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الذكاء 
 الموسيقي

معامل 
 ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠٢٨٧- ٠٫٠٠٧٨- ٠٫٠٤٠٧- ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠٥٠٨ ٠٫٠٠٤٣ االرتباط
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 ٠٫٠١دالة عند مستوى  @@ ٠٫٠٥دالة عند مستوى @ 

توجد عالقة طردية بين الذكاء االجتمـاعي وجميـع األبعـاد الـذكاء األخالقـي، وتفـسر                 

فـي  هذه النتيجة بدور التفاعل االجتماعي واالتصال اإلنساني الذي يسهم مساهمة فاعلـة             

تطــوير معــاني العــدل واالحتــرام والتعــاطف والتــسامح واللطــف، وكلهــا مــن أبعــاد الــذكاء    

 ).٢٠٠٧الشمري ،(األخالقي، ويؤكد هذا ما جاء في نتائج سابقة من دراسة 
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كمــا توجــد عالقــة عكــسية بــين الــذكاء الشخــصي والــذكاء الحركــي وأبعــاد الــذكاء 
يها العينة قد أثرت في هـذه النتيجـة، خـصوصا           األخالقي، ولعل طبيعة المرحلة التي تنتمي إل      

إذا مـــا أدركنـــا وجـــود عقبـــات تحـــول دون قـــدرة الطفـــل فـــي هـــذه المرحلـــة علـــى التفكيـــر 
المنطقــي، كــالتمركز حــول الــذات بحيــث يتــصف بعــدم قدرتــه علــى التمييــز بــين نفــسه           
ــه يفكــر         ــه، فالطفــل يفتــرض أن مــا يفكــر ب  واآلخــرين أو بــين نفــسه واألشــياء المحيطــة ب

 ). ١٩٩٨الريماوي، (اآلخرون به أيضا 
ووجــدت عالقــة طرديــة بــين الــذكاء المنطقــي وكــل مــن الــتحكم الــذاتي واالحتــرام      
والتــسامح والعــدل، وعالقــة طرديــة أخــرى بــين الــذكاء اللغــوي وكــل مــن الــتحكم الــذاتي     

ــا،      ــد بوربـ ــا وردت عنـ ــا كمـ ــود إلـــى تعريفاتهـ ــات نعـ ــذه العالقـ ) ٢٠٠٣(والـــضمير، ولتفـــسير هـ
تحكم الـــذاتي تنظـــيم لألفكـــار واألعمـــال بحيـــث يـــتم إليقـــاف أيـــة ضـــغوط داخليـــة أو  فـــال

خارجية، وعمل الشخص بالطريقة الصائبة، وهذا بحد ذاته يعد من المنطق فمن الطبيعـي    
أن توجد هذه العالقة، ولتواصل الطفل مع اآلخر وتنظيم أفكاره يحتاج إلى لغة، وهنا ينمـو              

 . ذكاؤه اللغوي
ــذكاءات     : بــعالراالــسؤال  هــل توجــد عالقــة بــين أبعــاد الــذكاء األخالقــي وأنــواع ال

 المتعددة تعزى للجنس؟
 ؛ باســـتخدام معامـــل ارتبـــاط بيرســـونتـــانلإلجابـــة علـــى هـــذا الـــسؤال قامـــت الباحثو

 لــدى ،لقيـاس العالقـة بــين أبعـاد مقيـاس الــذكاء األخالقـي وبـين أنــواع الـذكاءات المتعـددة        
كمـا تظهـر     اإلنـاث، فكانـت النتـائج لعينـة الـذكور واإلنـاث              عينة الذكور وكذلك لدى عينـة     

 :تيكاال)١١(وجدول رقم ) ١٠(في الجداول رقم 
ــين         .١ ــذكاء المنطقــي وب ــذكاء االجتمــاعي وال ــين ال ــة ب ــة موجب توجــد عالقــة طردي

ممـا يـشير إلـى أنـه كلمـا ارتفـع مـستوى الـذكاء               ،  جميع أبعاد الذكاء األخالقي عند الـذكور      
ــدى أطفـــ  ــا  األخالقـــي لـ ــع مـــستوى ذكـ ــذكور ارتفـ ــة الـ ــواع مـــن   ئال الروضـ هم فـــي تلـــك األنـ
 . فأقل٠٫٠١ وكانت تلك العالقة دالة إحصائياً عند مستوى ،الذكاءات المتعددة

بينمــا نجــد عنــد اإلنــاث أن هنــاك عالقــة طرديــة بــين الــذكاء االجتمــاعي وجميــع     .٢
به منعدمــة، وعالقــة  العالقــة بينهمــا شــ، حيــثأبعــاد الــذكاء األخالقــي إال فــي بعــد التعــاطف



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٨١

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 إال فـي بعـدي التـسامح        ،ه منعدمه بين الـذكاء المنطقـي وجميـع أبعـاد الـذكاء األخالقـي              بش
 .والعدل العالقة بينهما طردية

كما وتوجد عالقة سالبة بين الـذكاء الشخـصي وجميـع أبعـاد الـذكاء األخالقـي                  .٣
 .هما منعدمة إال في بعد التعاطف عند الذكور فالعالقة بين،بين الذكور واإلناث

 الموسـيقي وجميـع   الـذكاء   واإلنـاث بـين    الـذكور    منعدمـة عنـد   توجد عالقة شبه     .٤
أبعاد الذكاء األخالقـي إال فـي بعـد التعـاطف عنـد الـذكور فالعالقـة بينهمـا عكـسية، وعنـد                       

 . اإلناث منعدمة في بعدي الضمير والعدل
 ، األخالقـي توجد عالقة شبه منعدمة بـين الـذكاء المكـاني وجميـع أبعـاد الـذكاء               .٥

 .إال بعد اللطف فالعالقة بينهما منعدمة
 الـذكاء الحركـي وجميـع أبعـاد     واإلنـاث بـين  توجد عالقـة عكـسية عنـد الـذكور           .٦

 . إال في بعد التعاطف فالعالقة شبه منعدمة عند اإلناث،الذكاء األخالقي
 الــذكور بــين الــذكاء اللغــوي وكــل مــن الرقابــة   منعدمــة عنــدتوجــد عالقــة شــبه   .٧
 وتوجــد عالقــة طرديــة موجبــة بــين الــذكاء اللغــوي وبعــدي الــضمير      واللطــف، كمــا  الذاتيــة

 وعالقة شبه منعدمة بين الذكاء اللغوي وكل من االحترام والتسامح والعدل،            ،والتعاطف
 .أما اإلناث فالعالقة طردية مع التحكم الذاتي والعدل وشبه منعدمة مع البقية

بيعي وكل من الرقابة الذاتية والـضمير       توجد عالقة شبه منعدمة بين الذكاء الط       .٨
واللطــف،  كمــا ويوجــد عالقــة موجبــة بــين الــذكاء الطبيعــي والتــسامح ،واالحتــرام والعــدل

ــين التعــاطف  ومنعدمــة ــه وب ــذكاء الطبيعــي وأبعــاد       ، بين ــين ال ــة ب ــاث فالعالقــة طردي  أمــا اإلن
 . إال التعاطف العالقة بينهما شبه منعدمة،الذكاء األخالقي

وجود عالقة عكسية بين أبعاد الـذكاء       ) ١١(و) ١٠(الل الجدولين رقم    يتضح من خ   .٩
االخالقي وكل من الذكاء الذاتي والحركـي عنـد الـذكور، وعالقـة شـبه منعدمـة بـين أبعـاد                      
الذكاء االخالقي والذكاء اللغوي عند اإلناث، وربمـا تفـسر هـذه النتيجـة بأسـاليب التنـشئة                  

 ,Ashmore (ودراسـة أشـمور  ) ٢٠١٢مـري والعنـاني،   الع(األسـرية ويؤكـد هـذا نتـائج دراسـة      

٢٠٠٣( 
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 التوصيات 
 المتعلقـــة الدراســـات مـــن المزيـــد الباحثتـــان بـــإجراء أوصـــت تلـــك النتـــائج علـــى وبنـــاءً

 الــذكاءات بتطــوير الطفولــة، كمــا أوصــتا بزيــادة االهتمــام     مرحلــة فــي األخالقــي بالــذكاء

اصــة األطفــال اســتنادا إلــى األســاليب والوســائل الخ   ريــاض مرحلــة وتنميتهــا فــي المتعــددة

 .بكل ذكاء

@     @      @ 
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Abstract: 

The research aims to find out the relationship between moral intelligences 

and  multiple intelligences among a sample of kindergarten children  in Riyadh, 

and the two researchers used descriptive approach in its two ways of  

connectivity and comparison , and the random sample have included  442 child 

.Moreover, it has been applied two pictured Gauges  to measure each of the 

moral intelligences and multiple intelligences for  each child , after the 

appropriate statistical analysis, the  two researchers found out that there is 

statistically significant relationship between the overall degree of moral 

intelligence and types of multiple intelligences , as well as  there are significant 

differences in the main scores of the dimensions of moral intelligence among a 

research sample in favor of females , and there is a positive correlation between 

moral intelligence and each of social, linguistic, logical and natural intelligences. 

However, there are inverse relationship between moral intelligence and each of 

intrapersonal, Interpersonal, Bodily -Kinesthetic Intelligences. Finally, different 

relationships attributed to sex between the moral intelligence dimensions and the 

kinds of intelligences. 


