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  التربويةمجلة العلوم  ٩ 
 هـ١٤٣٨ والششر لحادي عاالعدد 

 :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
 

@    @    @ 
 



 

 ١٠ 

 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 
 هـ١٤٣٨ والششر لحادي عاالعدد 

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  
http://imamudsr.com/ 
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  التربويةالعلوم مجلة  ١٣

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال
 

 المحتويات
 

" الخـــرائط الذهنيــــة والتـــدريس التبــــادلي  " اســـتراتيجية قائمــــة علـــى دمــــج   
إلكساب المفاهيم العلمية وبقاء أثر تعلمها لدى طالبات الـصف الـسادس           

 االبتدائي ذوات األنماط التعلمية المختلفة
 العتيبي اهللا عبد حباب بنت وضحى .د

١٥ 

إنتــاج القــصص الرقميّــة  مهــارات أثــر اســتخدام حقيبــة تعليميــة فــي تنميــة 
لألطفال لدى الطالبـات المعلمـات بجامعـة األميـرة نـورة بنـت عبـد الـرحمن                  

 في مدينة الرياض
 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

٧١ 

بالمملكــــة مــــشاركة مــــشرفي الدراســــات االجتماعيــــة والوطنيــــة واقــــع 
 يةاألعمال التطوعالعربية السعودية في 

 إبراهيم بن عبداهللا الحميدان.د

١٤٧ 

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

٢٢١ 

 لدى طالبات المرحلة الثانوية دور اإلدارة المدرسية في تنمية المواطنة
 نوف بنت عبد العالي العجمي.د

٣١١ 

تطوير أداء القيادات اإلدارية بكليات فرع البنات جامعة الملك عبد العزيز          
 في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

 عالية محمد العتيبي. د

٣٧٩ 

 لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية االضطرابات النفسية الشائعة
 ناصر بن سعد العجمي. د

٤٨١ 



 



 

 
 
 

 
" الخرائط الذهنية والتدريس التبادلي" استراتيجية قائمة على دمج 

إلكساب المفاهيم العلمية وبقاء أثر تعلمها لدى طالبات الصف 
 السادس االبتدائي ذوات األنماط التعلمية المختلفة

 
 
 
 
 
 

 العتيبي اهللا عبد حباب بنت وضحى .د
 التربية كلية -التدريس  وطرق قسم المناهج
 عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

  
 

إلكساب " الخرائط الذهنية والتدريس التبادلي" استراتيجية قائمة على دمج 
المفاهيم العلمية وبقاء أثر تعلمها لدى طالبات الصف السادس االبتدائي ذوات 

 األنماط التعلمية المختلفة
 
 العتيبي اهللا عبد حباب بنت وضحى .د

 التربية  كلية-التدريس  وطرق قسم المناهج
 عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة

 
 
 

 :ملخص البحث 
" الخـرائط الذهنيـة والتـدريس التبـادليّ     "  الدِّراسة استقصاء أثر استراتيجية قائمـة علـى دمـج            تاستهدف

ميـة  ألنمـاط التعلُّ  ا ذواتِمها لدى طالبات الـصف الـسادس االبتـدائيّ     وبقاء أثر تعلُّ   ،إلكساب المفاهيم العلمية  
 تـــم اختيارهـــا طالبـــة مـــن طالبـــات الـــصف الـــسادس االبتـــدائيّ) ٥٠( الدِّراســـة مـــن ة وتكونـــت عينـــ،المختلفـــة

ــة الب ــشوائيةالطريقـ ــسيطةعـ ــوعتين  ، البـ ــى مجمـ ــن   :  قُـــسمت إلـ ــة تكونـــت مـ ــة) ٢٥(تجريبيـ  درســـت ،طالبـ
 ،طالبـة ) ٢٥( و ضـابطة تكونـت مـن         ،"الخـرائط الذهنيـة والتـدريس التبـادليّ       " باالستراتيجية القائمـة علـى دمـج        

مقيـاس أنمـاط الـتعلُّم لتحديـد أنمـاط       وتكونـت أدوات الدِّراسـة مـن     ،درست بالطريقة المعتادة في التدريس    
 :لنتائج التاليةل الدِّراسة ت وقد توصل، ومؤجل بشكل فوريّالمفاهيم العلميةاختبار  و،تعلُّم الطالبات

 درجـات طالبـات المجموعـة    يْبـين متوسـطَ  ) ٠٫٠١ <د مـستوى داللـة     عنـ ( داللة إحـصائية     يوجود فرق ذ  .١
 ). والمؤجلالفوريّ (في اختبار المفاهيم العلمية البعديّ) التجريبية والضابطة(
 درجـات طالبـات المجموعـة    يْبين متوسطَ) ٠٫٠١ <عند مستوى داللة (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية       . ٢

 ،بــصريّ(م رجــع الخــتالف أنمــاط الــتعلُّي لمفــاهيم العلميــة البعــديّفــي اختبــار ا) التجريبيــة والــضابطة(
 ). حركيّ،سمعيّ

 درجـات طالبـات المجموعـة       يْبين متوسطَ ) ٠٫٠١ <عند مستوى داللة    (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية       .٣
ــضابطة ( ــة البعــديّ   ) التجريبيــة وال ــار المفــاهيم العلمي ــى التفاعــل بــين اســتراتيجية    فــي اختب  يرجــع إل
 ). حركيّ، سمعيّ،بصريّ(م تدريس وأنماط التعلُّال

 األنمـاط   ، بقاء أثر الـتعلُّم    ، المفاهيم العلمية  ، التدريس التبادليّ  ،الخرائط الذهنية   : الكلمات المفتاحية 
 . طالبات الصف السادس االبتدائيّ،التعلُّمية

 



 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٩

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 :مقدمة الّدِراسة
 مكونـات المعرفـة العلميـة واللبنـات األساسـية التـي يقـوم               تعد المفاهيم العلمية أحدَ   

 تـدريس العلـوم      أهـدافِ   يعـد اكتـساب المتعلمـين للمفـاهيم العلميـة أحـدَ            إذ ؛عليها العلـم  

 كونهــا وســيلةًل ؛ فهــي تــساعد علــى فهــم الظــواهر الطبيعيــة وتفــسيرها،والتربيــة العلميــة

  .)٢٠١٢، أبو جحجوح(فهم الشامل لطبيعة العلم نحو ال

وترجع أهمية المفاهيم العلمية في تعلـيم العلـوم إلـى أنهـا تجمـع الحقـائق وتـصنفها           

، مقارنـةً بغيرهـا مـن مكونـات البنـاء الهرمـيّ للعلـم             ا  أكثـر ثباتـً   كما أنها   ،  وتقلل من تعقدها  

 المتعلمـــين دراســـة تُـــسهلو، ئـــةكمـــا تُقلـــل مـــن تعقـــد البي،  للتغييـــرةً عرضـــوبالتـــالي أقـــلُّ

وتؤدي دراستها إلى زيادة القدرة على استخدام وظائف العلم الرئيـسية والتـي             ،  لمكوناتها

كمـــا تـــؤدي ، وإلـــى تنميـــة التفكيـــر لـــدى الطـــالب ، والتنبـــؤ، والـــتحكم، تتمثـــل فـــي التفـــسير

ــل المـــشكالت          ــي حـ ــات فـ ــتخدام المعلومـ ــى اسـ ــب علـ ــدرة الطالـ ــادة قـ ــى زيـ ــتها إلـ دراسـ

ويعد اكتساب المتعلمـين للمفـاهيم العلميـة مـن أهـمِّ أهـدافِ تـدريسِ               .)٢٠١٣،  ماتالسال(

ويتحقّـق مـن خاللهـا الفهـمُ        ،   لكونها وسيلةً لفهم الظـواهر الطبيعيـة وتفـسيرها         ،  العلوم

 ويمكن تعلُّـمُ المفـاهيمِ العلميـة مـن خـالل طرائـقِ تـدريسٍ فعالـة             ،  الشامل لطبيعة العلم  

 .عية المتعلم وقدرته على بناء المعرفة بنفسهتعتمد على دافونشطة 

االحتفـاظ   ومن االستراتيجيات الفعالة التي تـسهم فـي إكـساب المفـاهيم العلميـة           و

 تحويــل هــا يــتم خالل؛ فمــن  الذهنيــةالخــرائطِاســتراتيجيةُ  األمــد بهــا فــي الــذاكرة طويلــةِ   

وذلـك عبـر   ، عابواالسـتي ، المفاهيم المجردة إلى مخططات يمكن التعامـل معهـا بـالفهم    

 ممـا يـؤدي إلـى زيـادة تفاعـل           ؛اومتدرجة رأسيً ،  ا في منظومة متكاملة أفقيً     المفاهيمِ تنظيمِ

تـساعد الخـرائط    و).٢٠١١، إسـماعيل ( التلميذ مع مـضامين المـادة الدراسـية بـشكل بـصريّ          

وبالتــالي فهــم تلــك المفــاهيم  ، وفهــم العالقــات بينهــا ، الذهنيــة علــى الــربط بــين المفــاهيم 
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(Davies  ،2010) ،فـي تطـوير الفهـم الـشامل لجميـع       االستراتيجيات قيمـةً  من أكثرِدوتُع 

  العديــــدة ،كمــــا أثبتــــت الدراســــات، (Meier ،2007) المفــــاهيم الرئيــــسية فــــي الموضــــوع

ــر   ــة ناصـ ــرحمن ؛) ٢٠٠٥(كدراسـ ــد الـ ــد؛) ٢٠٠٨ ( عبـ ــوراني ؛) ٢٠٠٩(   المولـ ــليم؛) ٢٠١١( حـ   سـ

فاعليتهـا فـي اكتـساب المفـاهيم العلميـة وتنميـة            ) ٢٠١٣ (جنـدي  ال ؛) ٢٠١٢ ( المصري ؛) ٢٠١٢(

 .التحصيل لدى المتعلمين

 علـــى إكـــساب المفـــاهيم تـــشدّدالتـــي وا أيـــضًالفعالـــة ومـــن اســـتراتيجيات التـــدريس 

ــة ــادليّ    ، العلميـ ــدريس التبـ ــتراتيجية التـ ــتعلم اسـ ــدى المـ ــا لـ ــاظ بهـ ــستمد ، واالحتفـ ــذه وتـ هـ

الثقافيـــــة  (Vygotsky) نظريـــــة فيجوتـــــسكي ها النظريـــــة مـــــن  سَسُـــــأُاالســـــتراتيجية 

وتحقيــق ، والتــي ارتكــزت علــى دور اللغــة كوســيط للتفكيــر   ، االجتماعيــة للنمــو المعرفــيّ 

، والمتوســطة،  طــالب المرحلــة االبتدائيــة اســب اســتراتيجية التــدريس التبــادليّ نوت، الفهــم

 فاعليـة  ا ذاتفاعلـً وتدعم تعلم القراءة فـي صـورة تعاونيـة بمـا يحقـق        ،  والجامعية،  والثانوية

، (DEECD  ،2008)م لفظيـة  فهـي تمثـل اسـتراتيجية تعلُّـ       ،  مع معنى الـنص بـشكل لفظـيّ       

 إلــى فاعليتهــا فــي تنميــة وقــد توصــلت الدراســات فــي مجــال اســتراتيجية التــدريس التبــادليّ 

 Carter   ؛ Palincsar & Brown )(1985  كدراسة م وبقاء أثر التعلُّ، التحصيل الدراسيّ

 ).٢٠١٣(   عبد الجليل؛) ٢٠١١(الحميدان ؛ ) ٢٠١٢  (عبد القادر ؛) ٢٠٠٨ (عرفات ؛ (1995)

مـن التـوازن بـين      اكتـساب المفـاهيم العلميـة بـشكل فعـال؛ فإنـه البـد مـن                  لكي يتمَّ و

  زيـادةُ  وبالتالي فإنه يصبح من الضروريّ    ،  واألساليب البصرية في التدريس   ،  األساليب اللفظية 

ــاهج بتقــ اهتمــامِ ــصوريّ     المن ــة التمثيــل ال ــى تنمي ــرات تعمــل عل والتمثيــل ،  لألفكــارديم خب

فــالمتعلمون يختلفــون فــي حاجــاتهم التعليميــة وفــي نــوع ، )٢٠٠٤، الكحلــوت( لهــا اللفظــيّ

؛ لـذا ال بـد مـن        أو الـصوريّ  ،  أو الـسمعيّ  ،   الحـسيّ  المثيرات التـي يفـضلونها مـن حيـث اإلدراكُ         
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وتنويع أسـاليب وطرائـق     ،  لفاعل للخطة التدريسية  والتنفيذ ا ،  التخطيط الواعي من المعلم   

 )٢٠٠٥، ناصر(وتهيئة البيئة التعليمية التي تراعي أنماطهم التعلمية ، التدريس

 :لّدِراسةإلى االحاجة 
ــاليبه       ــع أسـ ــى تنويـ ــد علـ ــين يعتمـ ــات المتعلمـ ــة احتياجـ ــي مخاطبـ ــاح المعلـــم فـ إن نجـ

ــالتدريـــسية وَ ــدلً  التبـــاينِقَفْـ ا مـــن االفتـــراض الـــسائد بـــأن جميـــع   الموجـــود بـــين الطـــالب بـ

 مـن   ؛ فكلمـا زاد تفعيـل أكثـرَ       )٢٠٠٨،  غازي وطليمـات  (ن يتعلمون بنفس الطريقة     يالمتعلم

ــ    دّوتُعــ، )٢٠١٣، العــشي( واكتــساب المعرفــة مِحاســة مــن حــواس المــتعلم زاد معــدل تعلُّ

ــاليبُ ــتراتيجي  التـــدريس التـــي تتوافـــق مـــع أنمـــاط تعلُّـــ  أسـ ات م المتعلمـــين مـــن أنجـــح اسـ

والتربويــة ، وحاجــاتهم اإلنــسانية ، التــدريس المعاصــرة فــي اســتجابتها لخــصائص الطلبــة   

 االتجاهات الحديثة في التربية العلميـة  تشدّدا مما  لذا وانطالقً  ؛)٢٠١٣،  المحتسب(المتنوعة  

والـدمج بينهـا لمقابلـة      ،  سـتراتيجيات المتنوعـة فـي التـدريس       لال اسـتخدام    ضرورةُمن   يهعل

م لـضمان  ية في الوظائف المعرفية لدى المتعلمـين بـالتركيز علـى أنمـاط الـتعلُّ       الفروق الفرد 

ــال  ــتعلم الفعـ ــة   تحقـــق الـ ــرة الدِّراسـ ــاءت فكـ ــة جـ ــر   الحاليـ ــى أثـ ــة للتعـــرف علـ ــي محاولـ فـ

إلكــساب المفــاهيم " الخــرائط الذهنيــة والتــدريس التبــادليّ" اســتراتيجية قائمــة علــى دمــج 

 األنمــاط التعلميــة  ذواتِبــات الــصف الــسادس االبتــدائيّ م لــدى طالالعلميــة وبقــاء أثــر الــتعلُّ 

 .المختلفة

 : اإلجابة عن السؤال التاليةحاول الدِّراسة الحاليتوبذلك 

فـي إكـساب   " الخرائط الذهنية والتـدريس التبـادليّ     "ما أثر استراتيجية قائمة على دمج       

 ذوات األنمــاط بتــدائيّم لــدى طالبــات الــصف الــسادس االالمفــاهيم العلميــة وبقــاء أثــر الــتعلُّ

 التعلمية المختلفة ؟

 : ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية
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ــا أثـــر اســـتراتيجية قائمـــة علـــى دمـــج   .١ فـــي " الخـــرائط الذهنيـــة والتـــدريس التبـــادليّ " مـ

 إكساب المفاهيم العلمية لطالبات المرحلة االبتدائية؟ 

في بقاء أثـر     "ط الذهنية والتدريس التبادليّ   الخرائ"ما أثر استراتيجية قائمة على دمج       .٢

 ؟م المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف السادس االبتدائيّتعلُّ

في إكساب المفـاهيم العلميـة      ) حركيّ،  بصريّ،  سمعيّ(م  ما أثر اختالف نمط التعلُّ    .٣

 ؟لطالبات الصف السادس االبتدائيّ

ــ      .٤ ــة علـ ــدريس قائمـ ــتراتيجية تـ ــين اسـ ــل بـ ــر التفاعـ ــا أثـ ــج مـ ــة  "ى دمـ ــرائط الذهنيـ الخـ

فـي إكـساب المفـاهيم العلميـة     ) حركيّ،  سمعيّ،  بصريّ(م  ونمط التعلُّ " والتدريس التبادليّ 

 ؟لطالبات الصف السادس االبتدائيّ

 :أهمية الّدِراسة
 لما ينـادي بـه المختـصون فـي التربيـة العلميـة بتوظيـف             استجابةًالحالية  أتي الدِّراسة   ت.١

واالحتفـاظ بهـا فـي ضـوء        ،  وتعلـم المفـاهيم العلميـة     ،  ة في إكـساب   االستراتيجيات الحديث 

 .  م لدى المتعلمينتنوع أنماط التعلُّ

ومطوريهـــا إلـــى إمكـــان   ،  العلـــوم مخططـــي منـــاهجِ ظـــرَالحاليـــة نوجـــه الدِّراســـة  ت.٢

فــي إعــداد أدلــة   " الخــرائط الذهنيــة والتــدريس التبــادليّ   "االســتفادة مــن اســتراتيجية دمــج    

 . مسايرة االتجاهات الحديثة يساهم فيمما ؛المعلمين

ــة ت.٣ ــة قـــدم الدِّراسـ ــة العلـــوم دليلًـــ  الحاليـ ــدريسلمعلمـ ــوما لتـ ا يتـــضمن خططًـــ ،  العلـ

الخـرائط الذهنيـة    "ا الستراتيجية قائمة على دمج      قًفْوَ،  )المادة(تدريسية لموضوعات وحدة    

  ."والتدريس التبادليّ

، )المـادة (ر للمفـاهيم العلميـة فـي وحـدة     فـي بنـاء اختبـا   الحاليـة  ساهم الدِّراسـة    تـ قد  .٤

 . ميةوبناء مقياس لألنماط التعلُّ
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 :فروض الّدِراسة
 درجــات يْبــين متوســطَ ) ٠، ٠١ <عنــد مــستوى داللــة  (يوجــد فــرق ذو داللــة إحــصائية   . ١

 ).الفوريّ (في اختبار المفاهيم العلمية البعديّ) التجريبية و الضابطة(طالبات المجموعة 

 درجــات يْبــين متوســطَ) ٠، ٠١ <عنــد مــستوى داللــة  ( ذو داللــة إحــصائية يوجــد فــرق. ٢

 ).المؤجل (في اختبار المفاهيم العلمية البعديّ) التجريبية و الضابطة(طالبات المجموعة 

 درجــات يْبــين متوســطَ) ٠، ٠١ <عنــد مــستوى داللــة  (يوجــد فــرق ذو داللــة إحــصائية  . ٣

ــات المجموعــة   ــة و الــضابطة (طالب ــة البعــديّ    ) التجريبي ــار المفــاهيم العلمي  ترجــع فــي اختب

 ).حركيّ، سمعيّ، بصريّ(م الختالف أنماط التعلُّ

 درجــات يْبــين متوســطَ) ٠، ٠١ <عنــد مــستوى داللــة  (يوجــد فــرق ذو داللــة إحــصائية  . ٤

 يرجـع إلـى   فـي اختبـار المفـاهيم العلميـة البعـديّ       ) التجريبية و الـضابطة   (طالبات المجموعة   

 ). حركيّ، سمعيّ، بصريّ(استراتيجية التدريس وأنماط التعلم التفاعل بين 

 : الّدِراسةحدود
 :الحالية على الّدِراسة ا اقتصرت
 الـــسادس االبتـــدائيّ للـــصف العلـــوم مقـــرر فـــي) المـــادة (وحـــدة موضـــوعات تـــدريس.١

 للمجموعـة  )الخرائط الذهنيـة والتـدريس التبـادليّ      (استراتيجية قائمة على دمج      باستخدام

 . التدريس في المعتادة بالطريقة الضابطة للمجموعة نفسِها الوَحْدة وتدريس، جريبيةالت

 اختبـار اكتـساب المفـاهيم العلميـة        اكتساب المفاهيم العلميـة باسـتخدام      قياس.٢

 .الدراسة مجموعة على) فوريًا ومؤجلًا( وبعديًا قبليًا طبّق الباحثة إعداد من

 :مصطلحات الّدِراسة
بأنهـا وسـيلة   "  (Tony Bozan) عرفهـا تـوني بـوزان    :Mind Mapة ط الذهنيـ يالخـر 

ــيم، تــساعد علــى التخطــيط  ، والكتابــة، والرســوم، وتعتمــد علــى األلــوان ، والتفكيــر، والتعل
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، الليثــي ("ر المعلومــات لتــسهيل عمليــة تــذكّ  بــبعضٍ؛هاوتــساعد علــى ربــط األشــياء بعــضِ  

٢٨، ٢٠٠٩(. 

دة حـْ ومعالجـة محتـوى موضـوعات وَ   ، عـادة صـياغة   إل عقلـيٌّ  تـصورٌ  :  التعريف اإلجرائيّ 

وأشكال ترابطية  ،   في صورة رسومات   في كتاب العلوم للصف السادس االبتدائيّ     ) المادة(

 .واالحتفاظ بها، ي لدى الطالبات المفاهيم العلميةتفريعية تنظيمية تنمّ

ة بـين  مجموعـة مـن اإلجـراءات التفاعليـ    " :Reciprocal Teaching التدريس التبادليّ

ــين    ــلٍّ مـــن المعلـــم والمتعلمـ ــضًا  ، كـ ــين بعـــضِهم بعـ ــين المتعلمـ ــى  ، و بـ ــول إلـ بهـــدف الوصـ

مجموعــة مــن األهــداف المحــددة مــسبقًا وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن االســتراتيجيات    

 ).١٩٢، ٢٠١١، فودة" (والتنبؤ، والتوضيح، وتوليد األسئلة، التلخيص: الفرعية وهي

إلجراءات التدريسية التفاعلية التي تـأتي علـى هيئـة           مجموعة من ا   :التعريف اإلجرائيّ 

بحيث يتبادلن األدوار   ،  اعضًبأو بين التلميذات بعضهن     ،  حوار بين معلمة العلوم والتلميذات    

وذلــك ، )المــادة(فيمــا بيــنهن فــي شــكل مجموعــات تبادليــة عنــد تــداول موضــوعات وحــدة  

ــ ــؤ: هــي، ا الســتراتيجيات فرعيــة طبقً بهــدف ،  والتلخــيص، والتوضــيح،وطــرح األســئلة ، التنب

 .واالحتفاظ بهااكتساب المفاهيم العلمية 

تُعـرف  إجرائيًـا      :"الخـرائط الذهنيـة والتـدريس التبـادليّ       " استراتيجية قائمة على دمـج      

كـــلٍّ مـــن اســـتراتيجية  واســـتخدامِ، إجـــراءات التـــدريس التـــي تقـــوم علـــى توظيـــفِ بأنهـــا 

الكتـساب المفـاهيم    ) المـادة ( أثناء دراسة وحـدة      يف)  التبادليّ والتدريسالخرائط الذهنية   (

ميــة  األنمــاط التعلُّ ذواتِهــا لــدى طالبــات الــصف الــسادس االبتــدائيّمِ تعلُّ أثــرِوبقــاءِ، العلميــة

 .المختلفة

يعرف إجرائيًا بأنه : Providing Scientific Concepts اكتساب المفاهيم العلمية 

 فــي وحــدة   علميــةٍ مــن مفــاهيمَ س االبتــدائيّ مــا اكتــسبته تلميــذات الــصف الــساد    مقــدارُ
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الخـرائط الذهنيـة والتـدريس     "ا السـتراتيجية قائمـة علـى دمـج          قًفْنتيجة التدريس وَ  ،  )المادة(

 وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها التلميذات في اختبار المفاهيم العلميـة المعـدّ            ،  "التبادليّ

 .من قبل الباحثة

االحتفـاظ بـالتعلُّم    :The Survival of the Impact of Learning م بقـاء أثـر الـتعلُّ   

أو المعلومات أو المفاهيم العلمية أو ما قام الطالب بتحصيله فـي المـادة بعـد فتـرة محـددة                    

ويعبر عنها بدرجته في االختبار التحصيليّ المرجأ       ،  من ثالثة أسابيع إلى شهر من دراستها      

 ).٢٠١٣، السيد(

 بالمفاهيم العلمية التي درسنها في وحدة  التلميذاتِاظِمدى احتف: التعريف اإلجرائيّ 

 مــن االنتهــاء مــن   أســابيعَ بعــد ثالثــةِ فــي مقــرر العلــوم للــصف الــسادس االبتــدائيّ   ) المــادة(

الخــرائط الذهنيــة والتــدريس   "دراســة الوحــدة باســتخدام اســتراتيجية قائمــة علــى دمــج      

 . من قبل الباحثةالمعدّويقاس باختبار المفاهيم العلمية ، "التبادليّ

وهــو ، طريقــة يفــضلها المــتعلم فــي أثنــاءِ تعلمــهِ   " :Learning Style الــنمط التعلمــي 

مُؤشر معرفي وانفعالي ونفسي يتكون من خطواتِ متتابعةِ من اإلجـراءاتِ المحـددةِ فـي               

، ٢٠٠٧، الــصيفي" (ويواكــب ســلوكه فــي نطــاقِ واســعِ مــن المواقــفِ، البنيــةِ المعرفيــةِ للفــردِ

١٥.( 

 فـــي لطريقـــة التـــي تفـــضلها طالبـــة الـــصف الـــسادس االبتـــدائيّ      ا: التعريـــف اإلجرائـــيّ 

ويقيسها ، الستقبال المعلومات المقدمة لها) حركيّ،  بصريّ،  سمعيّ(ها  استخدام حواسّ 

 . من قبل الباحثةم المعدّط التعلُّامقياس أنم
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 :ّدِراسةلل اإلطار النظرّي
 : Mind Mapsالخرائط الذهنية : أوالً

 الخـرائط  ابتكـر  مـن  أولَ)  Tony Buzan (بـوزان  تـوني   يعـدّ :الذهنيـة  الخـرائط  نـشأة   

 ويمكـن  العقـل،  طاقـات  إطـالق  علـى  تـساعد  قويـة  أداة وهـي ،  الـستينيات  نهاية في الذهنية

 مـن  بَـدْءًا  إشـعاعية  بطريقة يفكر اإلنسان فدماغ،  الحياة جوانب من العديد على تطبيقها

 الخريطــة تمثلــه الــذي ذاتــه الــشكل وهــو اتجاهــات عــدة فــي ويتــشعب الرئيــسية الفكــرة

 ).(Zujewska ،2010الذهنية 

 لترتيــب أســلوبٌ أو طريقــةٌ بأنهــا الذهنيــة الخريطــة تُعــرف :الذهنيــة الخريطــة مفهــوم

 يحــيط مــا كــلِّ تمثيــل علــى تعتمــد إذ إلــى الــذهن؛ أقــربَ شــكلٍ علــى وتمثيلِهــا المعلومــات

 أشـكالٍ   السـتبدال  الفرصـة  تتـيح  منظمـة  ورسـومات  أشـكال  فـي  هُتعلُّمـُ  المـُــرادِ  بالموضوعِ

ــا  يحتـــوي التـــي بالكلمـــات  ورســـوماتٍ   وألـــوانٍ ورمـــوزٍ  الموضـــوع  وتـــدل علـــى تلـــك  عليهـ

ســــرعة الــــتعلُّم     المــــتعلم علــــى ييــــسر ممــــا األشــــكال والرمــــوز   واأللــــوان والرســــومات؛ 

 يـدور  تخطيطـيّ  شـكل  عن بارةع بأنها تُعرف كما، (Meier  ،2007) والفهم واالستيعاب

 تكـون  حيـث ،  عنكبـوتيّ  بـشكل  تـصميمها  ويكـون ،  واحـدة  رئيسية مركزية فكرة حول

 جميـع  مـن  (Radial) مـشع  بـشكل  التفرعـات  منها وتخرج الوسط في الرئيسية الفكرة

 بــين العالقــات تمثيــل ويــتم، (Structure Tree) الــشجريّ البنــائيّ الطــابع وتأخــذ الجهــات

 أي بين تربط التي الخطوط على كتابتها يتم وصلٍ عباراتِ أو كلماتِ ريقط عن المفاهيم

 تُعـرف   كمـا .Smith and Allen ،2007) (  توضـيحي  بمثـال  تنتهـي  أن ويمكـن  مفهـومين 

 الــصفحة منتــصف فــي الرئيــسية الفكــرة توضــع بحيــث، األفكــار لتوليــد فعالــة وســيلة بأنهــا

ــ فـــي متـــشعبة للخـــارج وصـــالت عمـــل يـــتم ومنهـــا  مـــن تتكـــون بحيـــث االتجاهـــات عجميـ

 .) Velliaris ،2009(واألرقام  والحقائق والمفاهيم والعبارات الرئيسية الكلمات
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 شــكل عــن عبــارة بأنهــا تعريــف الخريطــة الذهنيــة يُمكــن التعريفــات هــذه ضــوء وفــي

، عنكبوتيّ بشكل تصميمها ويكون،  واحدة رئيسية مركزية فكرة حول يدور تخطيطيّ

 مــن مــشع بــشكل التفريعــات منهــا وتخــرج الوســط فــي الرئيــسية رةالفكــ تكــون بحيــث

 عـن  المفـاهيم  بـين  العالقـات  تمثيـل  ويـتم  الـشجريّ  البنـائيّ  الطـابع  وتأخـذ ،  الجهات جميع

 مفهـومين  أي بـين  تـربط  التـي  الخطـوط  علـى  كتابتهـا  يـتم  وصـلٍ  عبـاراتِ  أو كلمـاتِ  طريق

 .توضيحي بمثال تنتهي أن ويمكن

 النظريـات  إلـى  الذهنيـة  الخـرائط  تـستند  :الذهنيـة  الخـرائط  إليهـا  دتستن التي النظريات

 ):٢٠١١، حوراني (التالية التربوية

 البنائيــة، النظريــة مــع الذهنيــة الخــرائط اســتراتيجية تتــسق حيــث: البنائيــة النظريــة-

 السابقة وأفكاره معرفته على اعتمادًا الذهنية الخريطة بتصميم يقوم المتعلم ألن وذلك

 .المعرفية بنيته في ةالمخزن

 ذي الـتعلُّمِ  تحقيـقِ  علـى  الذهنيـة  الخريطـة  تعمـل ): المعنـى  ذو الـتعلم  (أوزبـل  نظرية-

، المعقـدة  والمعلومـات  العالقـات  تمثل قوية بصرية بصورة المتعلم تزويد خالل من المعنى

 الذهنيـة  الخريطـة  فـي  تنـتظم  المعرفـة  أن كمـا ،  والجديـدة  الـسابقة  المعلومـات  بين وتربط

 .المتعلم عقل في فيها تنتظم التي الطريقة بنفس

 أن للفــرد يمكــن إذ ســريعة بأنهــا الذهنيــة الخــرائط تتميــز :الذهنيــة الخريطــة مميــزات

 أخـرى  روابـطَ  أو أفكـارٍ  إضـافةُ  يمكـن  كمـا ،  الوقت نفس في المعلومات من العديد يسجل

 األفكـار  بـين  والعالقـات  المعلومـات  على التركيز على وتساعد،  بعد فيما الذهنية للخريطة

 بـين  والتـشابهات  االرتباطـات  خاللها من يتضح كذلك،  المتصلة غيرِ المعلومات من أفضلَ

 مجموعـة  الواحـدة  الذهنيـة  الخريطـة  تتـضمن  أن ويمكـن ،  الفـرد  يستقبلها التي المعلومات
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ــا، الدراســـية المـــواد مـــن  تـــذكر علـــى وتـــساعد العلميـــة المـــواد مراجعـــة فـــي تُـــساعد كمـ

 .(Ingemann ،2014)  ؛) ٢٠١٣، الجندي( ؛Velliarsi)، ٢٠٠٩ (وماتالمعل

 ترجــع أهميــة الخــرائط الذهنيــة فــي   :ميــة الخريطــة الذهنيــة فــي العمليــة التعليميــة  أه

ــة للمتعلمــين      ــى أنهــا تراعــي الفــروق الفردي ــزَ، العمليــة التعليميــة إل ــداع  وتحفي هم علــى اإلب

ــذهن  ــوفّ ، وتنــشيط ال ــقَ  لعلميــة والدراســةَ  للمــادة ار التــشويقَكمــا ت   بــشكل عــام وتحقي

وتبـسيطها  ، وتساعد فـي تـذكر األفكـار المهمـة واسـترجاع المعلومـات بـسهولة            ،  المتعة

وتــستخدم فــي المراجعــة الــسريعة للموضــوعات مــن قبــل المتعلمــين     ، بــشكل مناســب 

 المتعلمـين فـي     ي مهـاراتِ  كمـا تُنمـّ   ،  ا مـن الوقـت لمراجعـة تفاصـيله        عندما ال يجدون متسعً   

وتزيــد مــن ثقــة المــتعلم   ، نــة للموضــوع  لتوضــيح البيانــات والمعلومــات المكوِّ إلبــداع الفنــيّ ا

ويــؤدي بنــاء الخريطــة الذهنيــة إلــى تحويــل  ، وتــشعره بأنــه قــادر علــى اإلنتــاج واإلبــداع ، بذاتــه

، Mueller ). المفاهيم المجردة إلى مخططات يمكن التعامل معهـا بـالفهم واالسـتيعاب   

 ؛ )٢٠٠٩، المولــد ( ؛ )٢٠١٣، الجنــدي(؛ (Kortelainen and Vanhala ،2006)  ؛ (2002

(Picton ،2009)  ٢٠١٢، المصري(؛.( 

 :Reciprocal Teaching  التدريس التبادلّي: ثانياً
ــادليّ  ــدّ :نـــشأة التـــدريس التبـ ــدَ) Reciprocal Teaching ( التـــدريس التبـــادليّيعـ  أحـ

ــراون رهــ التــدريس الحديثــة التــي طوَّ  اســتراتيجياتِ عــام )  Plincsar-brown( ا باليــسار وب

ا إلـى أسـس    على مفهوم المشاركة الموجهـة اسـتنادً   هذه االستراتيجيةُ  تْيَنِ بُ وقد،  ١٩٩٤

 ؛ فمـــــن خـــــالل التفـــــاعالت  Vygotsky)(  النظريـــــة البنائيـــــة االجتماعيـــــة لفيجوتـــــسكي 

 الحديث العلميّاالجتماعية يبني المتعلم المعرفة القائمة على الفهم المشترك بواسطة          

 Zone of) الممكن للمتعلم  حيز النموِّوذلك داخلَ،  واستخدام الكتابةغويِّ اللُّوالتواصلِ

Proximal Development)) أ (٢٠١١، أحمد( ( 
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 يهــدف إلــى  تدريــسيٌّ بأنــه إجــراءٌيُعــرف التــدريس التبــادليّ:  التــدريس التبــادليّمفهــوم

جموعــة مــن المتعلمــين علــى العمــل فــي    تحــسين القــراءة والفهــم مــن خــالل تــشجيع م   

 .Rilly  ،Parsons and  Bortolot) مـن النـصوص   لمجموعـةٍ  معنـىً  وبناءِ لفهمِمجموعةٍ

التنبـؤ  :  للفهـم هـي  ا أربعـً  يـستخدم اسـتراتيجياتٍ  كما يُعرف بأنـه نـشاط تعليمـيٌّ      ،   (2011

ول أجـزاء   والتلخيص في شكل حـوار بـين المعلـم  والطـالب حـ         ، والتوضيح ،وطرح األسئلة 

 االسـتراتيجيات  ىحـد إ"ا بأنـه  ويُعـرف أيـضً  ، (Choo  ، Eng and Ahmad ،2011)الـنص  

القائمة على بناء وفهم النص في صورة تبادليـة تعاونيـة بـين المعلـم والمتعلمـين بعـضهم                   

ــه تقــسيمُ  ا،بعــضً ــنصِّ يــتم خالل ــتمَّ هُ دراســتُرادِلمــ ا ال ــدً  لكــي ي ا مــن خــالل أربــع    فهمــه جي

-١٥٢،  ٢٠١٣،  عبـد الجليـل    ("ع ثـم التوقـّ    ، والتوضـيح  ، ووضـع األسـئلة    ،تلخـيص  ال :خطوات هي 

١٥٣.( 

 بأنــه مجموعــة مــن اإلجــراءات التدريــسية   التــدريس التبــادليّوبــذلك يمكــن تعريــف    

، اأو بـين التالميـذ بعـضهم بعـضً    ، التفاعلية التـي تـأتي علـى هيئـة حـوار بـين المعلـم والتالميـذ            

ــ    ـــ ، ا بيــــنهم فــــي شــــكل مجموعــــات تبادليــــة     بحيــــث يتبــــادلون األدوار فيمــ ا وذلــــك طبقًــ

 .والتلخيص، والتوضيح، وطرح األسئلة، التنبؤ: هي، الستراتيجيات فرعية

 أنـه سـهلُ    يتميز التدريس التبادلي بعدد مـن المزايـا مـن أبرزهـا            :مزايا التدريس التبادليّ  

و فاعليــة فــي ذ، وفــي معظــم المــواد الدراســية ، التطبيــق فــي الــصفوف الدراســية المختلفــة 

 خاصة عند الطالب من ذوي القدرة المنخفضة فـي الفهـم            تنمية القدرة على الفهم القرائيّ    

كما ،  ويمكن استخدامه في الصفوف ذات األعداد الكبيرة      ،   والمبتدئين في القراءة   القرائيّ

ع كمـا يتفـق مـ   ، ويزيد الثقة والدافعيـة لـدى المتعلمـين   ، يُنمي القدرة على الحوار والمناقشة  

 ا يتفاعل فيه القارئ مـع الـنص ويبنـي معنـىً           وجهة النظر المعاصرة للقراءة باعتباره نشاطً     
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) ١٤٢٩، زيتـون (ا يزيد من تحصيل التالميذ في كافة المـواد الدراسـية   وأيضً، نفسه ب رؤهلما يق 

 .(Rilly et. al.  ،2011 )؛ ) (Stricklin 2011؛ 

ــادليّ   ــدريس التبـ ــوات التـ ــدريس ال : خطـ ــضمن التـ ــادليّيتـ ــواتِتبـ ــة  الخطـ ، Yang( التاليـ

2010(: 

 الخلفيـة الـسابقة لـدى التالميـذ عـن        وفي هذه المرحلة يتم تنـشيطُ     : مرحلة التنبؤ : أوالً

 ، مــن القــراءة الغــرضِ وتحديــدُ، حــول الــنص المقــروء  تخمينــاتً وعمــلُ،الموضــوع المقــدم

 . من الفروض حول المقروء مجموعةٍوفرضُ

ي هــذه المرحلــة ينتقــل التالميــذ إلــى مرحلــة أعلــى فــي فهــم   فــ: مرحلــة التــساؤل: ثانيــاً

 بطريقة جيـدة  ةٍ معدّ عنها أسئلة  وطرحِ  المعلومات التي لها مغزىً    أنشطة الدرس وتحديدِ  

كمــا أن المعلــم يوجــه أســئلة للتالميــذ  ، حيــث يوجــه التالميــذ أســئلة للمعلــم يجيــب عنهــا   

 مـن هـذه   والغـرضُ ، ومعالجتـه ولكن تكون ذات مستوى أعلى من أسئلتهم لفهم الدرس        

ومساعدة ،   والتأمل في أفكار الدرس وعناصره     ، المعاني في أذهان التالميذ    المرحلة توضيحُ 

 .التالميذ على التفكير في أثناء قراءة الدرس المقدم

ــاً  المفهومـــة وفيهـــا يستفـــسر التالميـــذ عـــن المعلومـــات غيـــرِ : مرحلـــة التوضـــيح: ثالثـ

  صــعبةً أو مفــاهيمَ جديــدةً مفــرداتٍت هــذه المعلومــاتُســواء كانــ، والغامــضة فــي الــدرس 

ويمكــن التغلــب علــى هــذه الــصعوبات بإعــادة قــراءة الــدرس مــرة    ،  لــديهم مفهومــةٍوغيــرَ

ــصادرَ   ــتعانة بمـ ــرى أو االسـ ــةٍأخـ ــى الفهـــم      خارجيـ ــساعد علـ ــدرس تـ ــة بالـ  متنوعـــة متعلقـ

 .ص مما هو صعبوالتخلّ

األفكار الرئيسية المهمـة فـي الموضـوع    ويتم فيها استدعاء    : مرحلة التلخيص : رابعاً

 وكــذلك ، والتعــرف علــى عناصــره األساســية وتحديــد الفكــرة العامــة للموضــوع    ،المقــروء

،  األولـى  وقـد يبـدأ المعلـم بهـذه المرحلـة لتكـون هـي المرحلـةَ               . األفكار الفرعية الواردة فيـه    
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ار الرئيــسة  األفكــ ويطلــب مــنهم قراءتــه ثــم تحديــدَ،حيــث يعــرض الموضــوع علــى التالميــذ

 . ها بما لديهم من خبرات سابقة عن الموضوع المقدمها إلى أفكار فرعية وربطَوتجزئتَ

  :Learning Stylesم  أنماط التعلُّ
 المعرفيــة والنفــسية المؤشــراتُ"م بأنهــا تُعــرف أنمــاط الــتعلُّ: مفهــوم أنمــاط الــتعلُّم

واالسـتجابة لهـا علـى      ،  هـا وطريقـة معالجت  ،  التي تعكس كيفية استقبال الفرد للمعلومـات      

وتميـزه عـن    ،  موهـذه الكيفيـة شخـصية خاصـة بـالمتعل         ،  م من خالل بيئة الـتعلُّ     نحو إيجابيّ 

أو طريقــة يبــدأ مــن   ، أســلوب"كمــا يُعــرف بأنــه   ، )٢٧، ٢٠١٠، زيتــون ("غيــره مــن المتعلمــين  

 ).١٥٣، ٢٠١١، النبهاني (" حجرات الدراسة مع ما تعلمه داخلَخاللها المتعلم التعاملَ

ومـن هــذه  ، م مـن التــصنيفات ألنمـاط الــتعلُّ  م العديــدَوقـد قــدم المهتمـون بمجــال الـتعلُّ   

حيث صنفها فـي ثالثـة أنـواع لمعالجـة     )  (Sternberg ،2003 ستيرنبرغ  تصنيفُالتصنيفاتِ

 ):٢٠٠٦، العثامنة(وهي ، هاواسترجاعُ، هاوتخزينُ، هاالمعلومات من حيث ترميزُ

ــصرية.١ ــذه الط : البـ ــي هـ ــراتِ  وفـ ــة المثيـ ــتم معالجـ ــة تـ ــصريةِريقـ ــصور البـ ــادةِ،  كالـ  والمـ

 .المكتوبة

،  بــالحروف المرتبطــةِ الــصوتيةِوفــي هــذه الطريقــة تــتم معالجــة المثيــراتِ: الــسمعية.٢

 .هاوإيقاعِ،  المسموعةِوالكلماتِ

 والـسمعيةِ ،   البـصريةِ  وفي هـذه الطريقـة تـتم معالجـة المثيـراتِ          : البصرية والسمعية .٣

 .امعً

ــتعلُّ (Visual/Auditory/Kinesthetic) (V A K) نيفُوتــص م حــسب  ألنمــاط ال

، من الطـالب يتـذكرون مـا يـسمعون         ) %٣٠-٢٠(فهناك ما نسبته    ،  الحواس المستخدمة 

  يحبــون أنْا آخــرَ هنــاك فريقًــكمــا أنَّ، أو مــا يقــرؤون، نَوْرَ يتــذكرون مــا يــَ %٤٠ومــا نــسبته 

 ). ٢٠١٣، مندور(حركية هم بطريقة أو يستعملوا أصابعَ، يكتبوا
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 فـإنَّ ،   التي يـتعلم بهـا     والطريقةِ،  م للمتعلم  التعلُّ  بين نمطِ   التوازنِ وإذا أمكن إحداثُ      

 المتعلمــين وتــشجيعُ،  إيجابيــة اتجاهــاتٍوتكــوينُ، م الفعــال بــالتعلُّهــذا مــن شــأنه االرتقــاءُ

هم علــى أن يكونــوا  عدتُوفــي النهايــة مــسا ، ا نمــوًهم األقــلِّ قــدراتِوتحــسينُ، معلــى الــتعلُّ

 ذلــك مــن خــالل   العلميــةُ التربيــةُ تحقــقَويمكــن أنْ، دارســين متخصــصين علميــين أفــضل 

 ):٢٠٠٨، غازي وطليمات(

مـع المعرفـة المفاهيميـة    ) الحـسية ( الطبيعة الملموسة  ذاتِ  بين المعلوماتِ  التوازنِ-

 .في جميع المقررات) سيةدْالحَ(

،  التخطيطيـة  واألشـكالِ ،   البيانيـة  واألشكالِ،  رسوم لل  الواسع النطاقِ  االستخدامِ و -

  والمكتوبـةِ   الـشفويةِ  ا عـن الـشروحات واالشـتقاقاتِ      فـضلً ،  )بـصرية ( بـالكمبيوتر  والرسومِ

 . والقراءاتوذلك من خالل الشرح الشفويِّ، )الفظيً(

لتــدعيم ) حــسية( بعــض األمثلــة العدديــة  واســتخدامِ،  المجــردة المفــاهيمِتوضــيحِ و-

 ).سيةدْحَ(الرمزية المعتادة األمثلة 

 موضـوعُ " الخـرائط الذهنيـة والتـدريس التبـادليّ       " القائمة على دمج      االستراتيجيةُ دّوتع  

م وهي  كمحاولة لتفعيل أنماط التعلُّ    لتحقيق هذه الخطواتِ   ا فعليًّ االدِّراسة الحالية تطبيقً  

 ).التدريس التبادليّالخرائط الذهنية و(من خالل دمج ) الحركيّ، البصريّ، السمعيّ(

 : الدراسات السابقة
وتوصــلت إلــى فاعليــة الخــرائط   ) ٢٠٠٨ (دراســة عبــد الــرحمن : الخــرائط الذهنيــة : أوالً

  لــدى تالميــذِ الدراســيِّوالتحــصيلِ، الذهنيــة الجغرافيــة فــي تنميــة مهــارات التــصور المكــانيّ  

ت إلــى فاعليــة وتوصــل Issam and Khalick   (2008) ودراســة، عــدادياإلالــصف األول 

وإكــساب المفــاهيم العلميــة لــدى طــالب  ، الخــرائط الذهنيــة فــي تنميــة التحــصيل الدراســيِّ 

 الخـرائط الذهنيـة     وتوصـلت إلـى فاعليـة اسـتراتيجيةِ       ) ٢٠١١ (ودراسـة حـوراني   ،  الصف الثـامن  
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فــي ، لــدى طــالب الــصف التاســع واالتجــاهِ نحــو مــادة العلــوم   فــي تنميــة التحــصيل الدراســيِّ 

وتوصــلت إلــى فاعليــة   ) ٢٠١٢ (المــصريودراســة ، الحكوميــة فــي مدينــة قلقيليــة   المــدارس 

 لـــدى طالبـــات كليـــة التربيـــة والتفكيـــر االبتكـــاريِّ، الخـــرائط الذهنيـــة فـــي تنميـــة التحـــصيل

وتوصــلت إلــى فاعليــة الخــرائط الذهنيــة فــي رفــع مــستوى ) ٢٠١٣ (ودراســة الجنــدي، النوعيــة

 .مرحلة اإلعداديةالتحصيل في الرياضيات لدى تالميذ ال

وتوصــلت إلــى   Palincsar and Brown (1985)دراســة : التــدريس التبــادليّ: ثانيــاً

والرياضـيات لـدى    ،   فـي مـادتي العلـوم       في تنميـة التحـصيل الدراسـيِّ       فاعلية التدريس التبادليّ  

ــالبِ ــطة طـ ــة المتوسـ ــة ،  المرحلـ ــدريس     Carter (1995)ودراسـ ــة التـ ــى فاعليـ ــلت إلـ وتوصـ

، والرياضــيات لــدى طــالب الــصف الثالــث االبتــدائيّ ،  تنميــة تحــصيل مــادة القــراءة  فــيالتبــادليّ

ــادليّ ) ٢٠٠٨ (ودراســـة عرفـــات ،  فـــي تنميـــة التحـــصيل وتوصـــلت إلـــى فاعليـــة التـــدريس التبـ

ودراسـة  ،  لإلنجاز لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةوالدافعِ،   في العلوم   فوق المعرفيّ  والتفكيرِ

Yang   (2010)فـي   التجريبيـةِ  العينةِ في تقدم أفرادِ فاعلية التدريس التبادليّوتوصلت إلى 

  .Choo et. al (2011)ودراسـة  ، نجليزيـة إل لمعالجـة  القـراءة فـي اللغـة ا    برنـامج عالجـيٍّ  

 لـدى طـالب الـصف الـسادس       في تنمية الفهم القرائيِّ    وتوصلت إلى فاعلية التدريس التبادليّ    

وتوصــلت إلــى فاعليــة    Reilly et. al. (2011)ســة ودرا، منخفــضي التحــصيل الدراســيِّ  

ودراسـة عبـد   ،  المسائل الرياضية لدى أفراد المجموعـة التجريبيـة         في حلِّ  التدريس التبادليّ 

 والمهـــاراتِ،  فـــي تنميـــة التحـــصيلوتوصـــلت إلـــى فاعليـــة التـــدريس التبـــادليّ ) ٢٠١٢ ( القـــادر

ــدى     ــوم ل ــة فــي العل ــذِالالعملي ــشا ذوي اضــطرابِتالمي ــد الن ) ٢٠١١( )أ(ودراســة أحمــد ، ط الزائ

 وخـرائط التفكيـر فـي     وتوصلت إلى فاعلية اسـتراتيجية قائمـة علـى دمـج التـدريس التبـادليّ              

 عدادي ذوي نمطِاإل لدى تالميذ الصف الثاني   والتفكير االستقصائيِّ ،  تنمية الفهم في العلوم   
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 فــي دريس التبــادليّوتوصــلت إلــى فاعليــة التــ Agudelo  (2012)ودراســة ، الــتعلم العميــق

  .نجليزية لدى طالب المرحلة الثانويةإلتحسين تعلم اللغة ا

م وتوصلت إلى فاعلية دورة التعلُّ) ٢٠١٢ (أبو جحجوحدراسة : المفاهيم العلمية :ثالثاً

 االســتطالع لــدى تالميــذ  وحــبِّ، وعمليــات العلــم ، الخماســية فــي تنميــة المفــاهيم العلميــة  

) ٢٠١٣، الحراحــشة والعــديلي (ودراســة ،  فــي مــادة العلــوم  غــزةَ بالــصف الثــامن األساســيِّ  

 فــي اكتــساب المفــاهيم العلميــة لــدى    وتوصــلت إلــى فاعليــة اســتراتيجية العــصف الــذهنيِّ   

  ودراسـة الـسالمات  ، واتجاهاتهن نحـو العلـوم فـي األردن   ، طالبات الصف الثامن األساسيِّ

نشطة العلمية في تنمية التحـصيل       وتوصلت إلى فاعلية تدريس العلوم بطريقة األ       (2013)

، للطلبة ذوي السعات العقلية المختلفة للمفـاهيم العلميـة وفـي تنميـة اتجاهـاتهم العلميـة           

ــتعلُّ   ) ٢٠١٣(ودراســة القطــيش    فــي تنميــة المفــاهيم   م اإللكترونــيِّوتوصــلت إلــى فاعليــة ال

) ٢٠١٣(ودراسة أحمـد    ،   في مادة العلوم في األردن     العلمية لدى طلبة الصف الرابع األساسيِّ     

فــي تنميــة تحــصيل المفــاهيم    " شــرح ا- الحــظ-تنبــأ"وتوصــلت إلــى فاعليــة اســتراتيجية    

) ٢٠١٣(دراسـة طلبـة     ،   المعرفـة لـدى تالميـذ الـصف األول اإلعـدادي            ما وراءَ  العلمية ومهاراتِ 

،  المعـدل فـي اكتـساب المفـاهيم العلميـة          م البنـائيِّ  وتوصلت إلى فاعليـة نمـوذج دورة الـتعلُّ        

ــزَ نَوتنميــةِ،  الفيزيائيــة مــن المــسائلِ مختلفــةٍوحــل أنمــاطٍ  التفكيــر لــدى طــالب الــصف اتِعَ

 .األول الثانويّ

 :السابقة الدراسات على التعقيب  
و ،  للمتعلمـين  وإكـسابها  العلميـة  المفـاهيم  أهمية على السابقة ات الدِّراس شدَّدَت -

.  أهمية إكساب المفاهيمِ العلمية للمتعلمين  اتِ في الدِّراس الحالية مع هذه     الدِّراسةتتفقُ  

 الدِّراسة
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 اسـتراتيجية  وتـأثيرَ ،  الذهنيـة  الخـرائط  اسـتراتيجية  تـأثيرَ  السابقة ات الدِّراس تناولت -

 التـدريس  "بـين  دمجـت  فقـد ) ٢٠١١) (أ(أحمـدَ  دراسـةَ  عدا ما،  حدة على كالً التبادليّ التدريس

 الذهنيـــة الخـــرائط  دمـــج"  الحاليـــة الدِّراســـة ولتتنـــا حـــين فـــي، "التفكيـــر وخـــرائط التبـــادليّ

 ".التبادليّ والتدريس

، االبتــدائيّ(ة ي الدِّراســالمراحــل مختلــف  وشــملت الــسابقة ات الدِّراســعينــة تنوعــت-

 . الحالية الدِّراسة عينة االبتدائية المرحلة ومثلت، )الجامعيّ، الثانويّ، اإلعداديّ

 واهتمـت ،  العلمية المفاهيم اكتساب مستوى يدتحد في السابقة ات الدِّراس تباينت-

ــة  ــةالدِّراسـ ــاس الحاليـ ــساب بقيـ ــاهيم اكتـ ــة المفـ ــي العلميـ ــستوى فـ ــذكر (مـ ــم، التـ ، الفهـ

 ).التطبيق

 والتــدريس الذهنيــة الخــرائط مجــال فــي الــسابقة اتدِّراســلل الــسابق العــرض مــن-

ــادليّ  الخــرائط " دمــج علــى قائمــة اســتراتيجية أثــر تناولــت  دراســة وجــود عــدمُ يتــضح التب

 طالبــات لــدى تعلُّمِهــا أثــر وبقــاءِ، العلميــة المفــاهيم إلكــساب" التبــادليّ والتــدريس الذهنيــة

ــدائيّ الـــسادس الـــصف ــاط ذواتِ االبتـ ــة األنمـ ــة؛ التعلُّميـ ــا المختلفـ ــان ممـ ــا كـ ــراء دافعًـ  إلجـ

 . الحاليةالدِّراسة

، للدراســة النظــريّ يلالتأصــ فــي الــسابقة ات الدِّراســمــن الحاليــة الدِّراســة اســتفادت-

 وفـي ، الميدانيـة  اإلجـراءات  وبعـض ، الدراسـة  أداة وبنـاء ،  المقترحـة  االستراتيجية وتصميم

 .النتائج وتفسير مناقشة
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 :امنهج الّدِراسة وإجراءاته
نتمــي  ت إذ، ة فــي تنفيــذ الدِّراســة الحاليــ     التجريبــيُّ ســتخدم المــنهجُ  اُ: مــنهج الدِّراســة 

ــة التــصميم   ــى فئ ــة ات شــبهِالدِّراســة إل ،  (Quazi –Experimental Design) التجريبي

  للمجموعة الضابطة غيرِ    والبعديّ  المعروف بتصميم القياسين القبليّ     التصميمُ مَخدِواستُ

 .(Pre-Posttest Nonequivalent Control Group)المتكافئة 

بتدائيـة   فـي إحـدى المـدارس اال   طالبـةً ) ٥٠(تكونـت عينـة الدِّراسـة مـن         : عينة الدِّراسـة  

والتابعــة إلدارة التعلـــيم بغــرب مدينـــة الريــاض تـــم    ) ٢٤٦( وهــي االبتدائيـــة  بمدينــة الريـــاض 

وذلك بالنظر إلـى قـرب موقـع المدرسـة مـن سـكن الباحثـة؛ ممـا                  ،  اختيارها بطريقة قصدية  

 تـم اختيـار فـصلين دراسـيين مـن فـصول الـصف           وقـد  .يسهل اإلشراف على تنفيـذ التجربـة      

مثل أحدهما المجموعة التجريبيـة وبلـغ    ،   البسيطة عشوائيةالطريقة  الب السادس االبتدائيّ 

 .طالبةً) ٢٥(خر المجموعة الضابطة وبلغ عدد أفرادهاآلومثل ا، طالبةً) ٢٥(عدد أفرادها 

تبـاع  ا من صحة الفروض تم لإلجابة عن أسئلة الدِّراسة والتحققِ :إجراءات الّدِراسة 

 :الخطوات التالية

 ةوالمعلمــ، الطالبــةتــم إعــداد دليــل  ): ة والمعلمــالطالبــةدليــل (م تعلُّإعــداد مــادتي الــ .١

ــفْوَ) المــادة(لوحــدة  مــن خــالل ) الخــرائط الذهنيــة والتــدريس التبــادليّ(ا الســتراتيجية دمــج قً

اســـتراتيجية الخـــرائط الذهنيـــة (والمراجـــع التـــي تناولـــت ، اتاالطـــالع علـــى بعـــض الدِّراســـ

 ؛) )أ( ٢٠١١ ( أحمد؛ 2010)  Agudelo( ؛) ٢٠٠٩ ( المولد مثل) واستراتيجية التدريس التبادليّ

 : كما يلي) ٢٠١١ (الحميدان؛ ) ٢٠١١(حوراني ؛ ) )ب (٢٠١١ (أحمد

ــةعــداد دليــل   إ- ــفْوَ) المــادة( لوحــدة الطالبــة تــم إعــداد دليــل  :الطالب ا لالســتراتيجية قً

، كساب المفـاهيم العلميـة    بهدف إ ) الخرائط الذهنية والتدريس التبادليّ   (القائمة على دمج    

 .مها لدى طالبات الصف السادس االبتدائيّوبقاء أثر تعلُّ
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ا لالســتراتيجية قًــفْوَ) المــادة( لوحــدة ةتــم إعــداد دليــل المعلمــ :ةإعــداد دليــل المعلمــ-

، وقـد اشـتمل الـدليل علـى مقدمـة         ،  )الخـرائط الذهنيـة والتـدريس التبـادليّ       (القائمة على دمج    

، والمراجـع ، والجـدول الزمنـي لتدريـسهما   ، داف العامة لتدريس الوحـدة  األه،  فلسفة الدليل 

 . ةومجموعة دروس الوحد

ن في صورتهما األولية علـى مجموعـة مـن الخبـراء المتخصـصين فـي                وقد عُرض الدليال  

، ومناســــبتهما، إلبــــداء الــــرأي حــــول دقتهمــــا )١ملحــــق رقــــم (المنــــاهج وطــــرق التــــدريس 

ء بعـــض التعـــديالت المقترحـــة أصـــبح الـــدليالن فـــي  ووضـــوحهما، وبعـــد إجـــرا، وشـــمولهما

 ).٣و٢ملحق رقم (صورتهما النهائية 

 :إعداد أدوات الدِّراسة.٢

 هدف االختبار إلى قياس مدى اكتساب طالبات الـصف          :اختبار المفاهيم العلمية  : أوال

 ةلمبدئيوتكون االختبار في صورته ا    ،  مها للمفاهيم العلمية وبقاء أثر تعلُّ     السادس االبتدائيّ 

حيـث وضـع لكـل    ،  بـدائلَ ة لكـل مفـردة أربعـ     ، من أسئلة اختيار مـن متعـدد       مفردةً) ٢٤(من    

، وحددت درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لكـل إجابـة خاطئـة   ،   خيارات ةسؤال أربع 

،  االختبـار  ن صـياغة تعليمـات اإلجابـة عـ        و،   االختبـار  نكما تمت صياغة تعليمات اإلجابـة عـ       

صــــدق االختبــــار مــــن خــــالل عرضــــه علــــى مجموعــــة مــــن الخبــــراء وأمكــــن التحقــــق مــــن 

ولتحديد ثبات االختبـار طبـق علـى عينـة اسـتطالعية مكونـة             ،  )٤ملحق رقم   (المتخصصين  

ــةً) ٥٨(مـــن   ــدائيّ  طالبـ ــات الـــصف الـــسادس االبتـ ــمن    مـــن طالبـ ــة وضـ ــة الدراسـ ــارج عينـ  خـ

 ؛)٧٠، ٠(فـا كرونبـاخ   وبلـغ معامـل أل  ،  المدرسة نفسها التي تم تطبيق تجربة الدراسة فيهـا        

، و تـم تحديـد معـامالت الـسهولة      ،  مما يُشير إلى أن االختبـار علـى درجـة مقبولـة مـن الثبـات               

 ):١(وجاءت النتيجة كما في جدول رقم ، والصعوبة ألسئلة االختبار
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٢٥  +١٥   
    =                       ٢٠ 

٢ 

 )١(جدول رقم 

 معامالت السهولة الختبار اكتساب المفاهيم العلمية في وحدة المادة

رقم السؤال
معامل 
 السهولة

 رقم السؤال
معامل 
 السهولة

 رقم السؤال
معامل 
 السهولة

٠٫٦٥ ١٩ ٠٫٣٨ ١٠ ٠٫٠٣ ١ 

٠٫٣٠ ٢٠ ٠٫١٩ ١١ ٠٫٧٨ ٢ 

٠٫٣٨ ٢١ ٠٫٢٧ ١٢ ٠٫٢٧ ٣ 

٠٫٢٢ ٢٢ ٠٫٢٤ ١٣ ٠٫١٩ ٤ 

٠٫٢٤ ٢٣ ٠٫٣٢ ١٤ ٠٫٤٣ ٥ 

٠٫٣٠ ٢٤ ٠٫٣٠ ١٥ ٠٫٤٣ ٦ 

٠٫٢٧ ١٦ ٠٫١٦ ٧   

٠٫٢٢ ١٧ ٠٫١٩ ٨   

٠٫٣٨ ١٨ ٠٫٥٤ ٩   

، فقـــد تـــم اإلبقـــاء علـــى األســـئلة التـــي تراوحـــت  )١(   ووَفْقًـــا للنتـــائج فـــي الجـــدول رقـــم 

وحــذفت األســئلة التــي جــاءت  ، )٧٨، ٠ - ١٩، ٠( مــا بــين  معــامالت الــسهولة والــصعوبة لهــا 

 ).٧، ١(وهي السؤال ) ١٩، ٠(معامالتها أقل من 

 مــن خــالل حــساب ؛ وذلــكدقيقــةً) ٢٠(كمــا تــم تحديــد متوســط زمــن االختبــار وبلــغ     

 :وَفْقًا للمعادلة التالية، متوسط الزمن الذي استغرقته أول وآخر طالبة أجابت عن االختبار
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 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

،  االســتطالعية تــم إجــراء التعــديالت الالزمــة علــى االختبــار   الدِّراســةفــي ضــوء نتــائج  و

ملحـق  (يـق   ا للتطب  صـالحً  مفـردةً ) ٢٢(بذلك يكون االختبار في صورته النهائية مشتمالً علـى          

مواصفات اختبـار المفـاهيم العلميـة فـي مـادة العلـوم فـي              ) ٢(ويوضح الجدول رقم    ،  )٥رقم  

 .صورته النهائية

 )٢(جدول رقم 

 جدول المواصفات الختبار المفاهيم العلمية في مادة العلوم
 النسبة المئوية عدد المفردات أرقام المفردات مستوى السؤال

 %٣٢ ٧ ٧-١ التذكر

 %٤١ ٩ ١٦-٨ الفهم

 %٢٧ ٦ ٢٢-١٧ التطبيق

 %١٠٠ ٢٢ - االختبار الكلي

تـم االطـالع علـى بعـض النمـاذج المختلفـة لمقـاييس              : ميـة مقياس األنمـاط التعلُّ   : ثانيا

) ٢٠٠٦ (العثامنة؛   Vark (2005) ؛ Soloman and Felder (2004) مية  مثلاألنماط التعلُّ

م هــدف المقيــاس إلــى قيــاس أســلوب الــتعلُّ  حيــث ، موذلــك إلعــداد مقيــاس أنمــاط الــتعلُّ  ؛ 

وتكــون المقيــاس فــي صــورته األوليــة مــن ، المفــضل لــدى طالبــات الــصف الــسادس االبتــدائيّ

؛ بحيــث يــشير أحــدها إلــى نمــط الــتعلم  بــدائلَةبحيــث تــضمنت كــل منهــا ثالثَــ، مفــردةً) ٢٥(

،  الـتعلم الحركـيّ  والثالـث يـشير إلـى نمـط     ،  والثاني يشير إلى نمط الـتعلم الـسمعيّ       ،  البصريّ

ا بأنـه ينتمـي   ا محددًويُعد المتعلم الذي يحصل على أعلى عدد من اإلجابات التي تخص نمطً        

وأمكـن التحقـق   ،   المقيـاس  نكما تمت صياغة تعليمات اإلجابة عـ      ،  ميّإلى هذا النمط التعلُّ   

ــراء         ــن الخبـ ــة مـ ــى  مجموعـ ــه علـ ــالل عرضـ ــن خـ ــة مـ ــاط التعليميـ ــاس األنمـ ــدق مقيـ ــن صـ مـ

ولتحديــــد ثبــــات المقيــــاس طُبــــق المقيــــاس علــــى عينــــة   ، )٦ملحــــق رقــــم  (المتخصــــصين

 غيـــر عينـــة  مـــن طالبـــات الـــصف الـــسادس االبتـــدائيّ طالبـــةً) ٣٠(اســـتطالعية مكونـــة مـــن 
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٣٠ +٢٠   
    =                       ٢٥ 

٢ 

لفــا أحيــث بلــغ معامــل  ،  الدراســة وضــمن المدرســة نفــسها التــي تــم تطبيــق التجربــة بهــا    

كمــا تــم ، جــة مقبولــة مــن الثبــاتويــشير ذلــك إلــى أن المقيــاس علــى در،  )٨٢، ٠( كرونبــاخ  

وذلـك مـن خـالل حـساب        ،  دقيقـةً ) ٢٥(تحديد الزمن المناسب لإلجابـة عـن المقيـاس وبلـغ            

وَفْقًــا للمعادلــة  ، متوســط الــزمن الــذي اســتغرقته أول وآخــر طالبــة أجابــت عــن المقيــاس       

 :التالية

 

 

 

 

 

، ة علـى المقيـاس     االسـتطالعية تـم إجـراء التعـديالت الالزمـ          الدِّراسـة وفي ضـوء  نتـائج       

ملحق (ا للتطبيق  صالحًمفردةً) ٢١(ا على وبذلك يكون المقياس في صورته النهائية مشتملً     

 ).٧رقم 

 : تطبيق تجربة الدِّراسة-٣

 :  ألدوات الدِّراسةالتطبيق القبليّ.١ .١

 فــي )التجريبيــة والــضابطة (الدِّراســة علــى عينــة الدِّراســةألدوات  تــم التطبيــق القبلــيّ   

ميــة مقيــاس األنمــاط التعلُّحيــث تــم البــدء بتطبيــق ، هـــ١٤٣٥ الثــاني للعــام لدراســيّالفــصل ا

ــائج وَ ، مــيّوذلــك لتوزيــع أفــراد العينــة حــسب الــنمط التعلُّ    ــفْوجــاءت النت ا لمــا هــو موضــح  قً

 ).٣(بالجدول رقم 
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 )٣(جدول رقم 

 ميةتوزيع أفراد العينة على األنماط التعلُّ

 المجموع الضابطة التجريبية النمط التعلمي

 ١٥ ٧ ٨ السمعيون

 ١٤ ٨ ٦ البصريون

 ٢١ ١٠ ١١ الحركيون

 ٥٠ ٢٥ ٢٥ المجموع

وجُمعت إجابـات  ، ا على عينة الدِّراسةا قبليً كما طُبق اختبار المفاهيم العلمية تطبيقً     

ا باسـتخدام   ا لمعالجتهـا إحـصائيً     وفُرغـت تمهيـدً    )التجريبية والضابطة (أفراد المجموعتين   

 : النتائج كما يليوجاءت  اإلحصائيّ Spssج برنام

 )٤(جدول رقم 

 للفروق بين متوسطات درجات طالبات) ت(قيم 

  الختبار المفاهيم العلمية المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبليّ

 العدد المجموعات المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

بار المفاهيم اخت ١١٫١٤ ٣٤٫١٨ ٢٥ التجريبية
 ٩٫٩٣ ٣١٫٢٧ ٢٥ الضابطة العلمية

٠٫٣٣٥ ٠٫٩٧ 

 عـدم وجـود فـروق       إلـى ممـا يـشير     ؛  غير دالة ) ت(أن قيمة   ) ٤(يتضح من الجدول رقم         

في التطبيق  ) التجريبية والضابطة ( درجات المجموعتين    يْذات داللة إحصائية بين متوسطَ    

وبــذلك يكــون قــد تــم التحقــق مــن تكــافؤ مجمــوعتي     ، المفــاهيم العلميــة  الختبــار القبلــيّ

 .الدِّراسة عليهاتجربة الدِّراسة قبل البدء بتطبيق 

ــدريس للمجمــوعتين .٢ ــة ( الدِّراســة لمجمــوعتي )المــادة( وحــدة دُرســت: الت التجريبي

ة حيـث درسـت المجموعـ   ، )٢٤٦(من قبل معلمة العلوم في المدرسة االبتدائية    ) والضابطة
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ودرســت المجموعــة ، )الخــرائط الذهنيــة والتــدريس التبــادليّ(باســتراتيجية دمــج التجريبيــة 

 اســـتمرت التجربـــة خمـــسةَوقـــد ، الـــضابطة باســـتخدام الطريقـــة المعتـــادة فـــي التـــدريس 

 .أسابيعَ

بعــد االنتهــاء مــن دراســة    ): ل و المؤجّــالفــوريّ(التطبيــق البعــدي ألدوات الدِّراســة   .٣

 وبعــدها بفاصــل زمنــيّ ، أُعيــد تطبيــق اختبــار المفــاهيم العلميــة ) دةالمــا(موضــوعات وحــدة 

و ، )التجريبيـة والـضابطة  ( أعيد تطبيق االختبـار علـى أفـراد المجمـوعتين            أسابيعَ قدره ثالثةُ 

 .اا لتحليلها إحصائيًجمعت البيانات تمهيدً

ليهـا  فيما يلي عـرض ألهـم النتـائج التـي تـم التوصـل إ              :  وتفسيرها الدراسةعرض نتائج   

 :لإلجابة عن أسئلة الدِّراسة والتحقق من صحة فروضها

< عنـد مـستوى داللـة    (يوجد فرق ذو  داللة إحـصائية         "  أنه وينص على : الفرض األول  -١

فــــي اختبــــار )  التجريبيــــة و الــــضابطة( درجــــات طالبــــات المجموعــــة يْبــــين متوســــطَ) ٠٫٠١

 ".المفاهيم العلمية

لداللـة الفـروق بـين المجموعـات        ) ت(اختبـار   للتحقق من صحة الفـرض تـم اسـتخدام          

في ) التجريبية والضابطة( المجموعتين  يْن متوسطَ يالمستقلة للتعرف على داللة الفروق ب     

 . إليهاوالجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل ، درجات اختبار المفاهيم العلمية
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 )٥(جدول رقم 

في ) التجريبية و الضابطة( المجموعة لداللة الفروق بين متوسط درجات) ت(اختبار 

 الختبار المفاهيم العلمية) الفوري(التطبيق البعدي 

مستويات 
 التعلم

دد المجموعات
الع

ط  
س
متو
ال

بي
سا
لح
ا

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

 

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 التعليق

 ٢١٫٤٠ ٧٠٫٢٩ ٢٥ التجريبية
 التذكر

 ١٨٫٩٣ ٦٣٫٤٣ ٢٥ الضابطة
 غير دالة ٠٫٢٣٦ ١٫٢٠

 ١٩٫٤٩ ٧٨٫٦٧ ٢٥ التجريبية
 الفهم

 ٢٤٫٨٧ ٤٩٫٧٨ ٢٥ الضابطة
٠٫٠٠٠ ٤٫٥٧ 

دالة عند 
 ٠٫٠١مستوى 

 ١٧٫١٣ ٨٦٫٠٠ ٢٥ التجريبية
 التطبيق

 ٢٥٫٠٤ ٥٧٫٣٣ ٢٥ الضابطة
٠٫٠٠٠ ٤٫٧٣ 

دالة عند 
 ٠٫٠١مستوى 

الدرجة  ١٥٫٠٦ ٧٨٫٠٠ ٢٥ التجريبية
الكلية 
الختبار 

المفاهيم 
 العلمية

 ١٩٫٢٨ ٥٥٫٤٥ ٢٥ الضابطة
٠٫٠٠٠ ٤٫٦١ 

دالة عند 
 ٠٫٠١مستوى 

ــة إحــصائيً ) ت(أن قيمــة ) ٥(يتــضح مــن الجــدول رقــم    ــة   (ا دال )  ٠٫٠١< عنــد مــستوى دالل

وغيــر دالــة  ، )الفهــم والتطبيــق (بالنــسبة الختبــار المفــاهيم العلميــة ومــستوياته الفرعيــة      

 يْ داللة إحـصائية بـين متوسـطَ       ي فرق ذ  مما يشير إلى وجود   ،  )التذكر(ا عند مستوى    إحصائيً

 فــي اختبــار المفــاهيم العلميــة البعــديّ ) التجريبيــة و الــضابطة(درجــات طالبــات المجموعــة  

حيــــث بلــــغ متوســــط درجــــات طالبــــات  ، لــــصالح المجموعــــة التجريبيــــةالكلــــيّ ) الفــــوريّ(

طة في حين بلغ متوسط درجات طالبـات المجموعـة الـضاب    ) ٠٠،  ٧٨(المجموعة التجريبية   

)٤٥، ٥٥.( 
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يوجد فرق ذو داللة إحصائية     "  الفرض األول ومضمونه     قبولم  توفي ضوء هذه النتيجة     

التجريبيـــة و ( درجـــات طالبـــات المجموعـــة   يْبـــين متوســـطَ ) ٠٫٠١< عنـــد مـــستوى داللـــة   (

 ".في اختبار المفاهيم العلمية لصالح المجموعة التجريبية) الضابطة

 :هن  ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أ

تم تنــشيط الخلفيــة الــسابقة الســتراتيجية التــدريس التبــادليّ يــ ؤ خــالل مرحلــة التنبــ.١

ــات عــن الموضــوع المقــدم     ــدى الطالب ــدة    ل ــة ربطهــا بالمعلومــات والمعــارف الجدي ،  ومحاول

فـي مرحلـة التـساؤل    و،  وتحديد الغـرض مـن القـراءة      ،  وعمل تخمينات حول النص المقروء    

وتحديــد المعلومــات التــي لهــا ، لــى فــي فهــم أنــشطة الــدرستنتقــل الطالبــات إلــى مرحلــة أع

 ،أسـئلة للطالبـات   توجـه    المعلمـة    أنكمـا   ،  مغزى وتطرح أسئلة على المعلمة لتجيـب عنهـا        

وفــي مرحلــة التوضــيح ،  أعلــى مــن أســئلتهن لفهــم الــدرس ومعالجتــه مــستوىًوتكــون ذاتَ

ســواء كانــت ، لــدرسوالغامــضة فــي ا،  المفهومــةتستفــسر الطالبــات عــن المعلومــات غيــرِ

ويتم هذا في جـو  ،   لديهن  مفهومةٍ  وغيرَ  صعبةً أو مفاهيمَ ،   جديدةً  مفرداتٍ هذه المعلوماتُ 

ويـدعم هـذا االسـتنتاج مـا        ،  اجتماعي له تأثير فعال في عمليـة اكتـساب المفـاهيم العلميـة            

، ةألسـئل ل وتوليـد    ،تنبـؤ (من أن اسـتخدام األنـشطة المتنوعـة مـن           ) ٢٠٠٨(أشار إليه عرفات    

،  إلــى توليــد المعلومــات ذات المعنــى وربطهــا بالمعرفــة الــسابقة  تــؤدي)  وتلخــيص،وتوضــيح

  أثنـاء مراحـل اسـتراتيجية التـدريس التبـادليّ       فـي  كما أن التفاعل والتعاون بـين المتعلمـين       

 اسـتراتيجية  مـن أن ) ٢٠١١(الكبيـسي  وكذلك مـا أشـار إليـه    . ساعد على تعلم المتعلميني

 ساعديـ  مما ؛ اإلدراكولةً فيوسه حسيةً أكثرَ المادة مفاهيم تجعل التبادليّ التدريس

  .وفهمها استيعابها على المتعلمين 

 الطالبــات فــي مرحلــة التلخــيص خــرائط ذهنيــة تتــضمن األفكــار الرئيــسية         قــدمت.٢

، وكــذلك األفكــار الفرعيــة الــواردة فيــه، الفكــرة العامــة للموضــوعو، المهمــة فــي الموضــوع
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،  مجــردة إلــى مخططــات يمكــن التعامــل معهــا بــالفهم  هــا مــن مفــاهيمَ بحيــث يــتم تحويل

علـى إيجـاد اإلثـارة العقليـة لـدى          تعمـل   عملية رسم الخرائط الذهنيـة      أن  كما  ،  واالستيعاب

ميـة وتـساعد فـي نمـو        والتعلُّ،  وانتباههن للمواقف التعليميـة   ،  وتزيد من تركيزهن  ،  الطالبات

  المتعـددةَ المحـاوالتِ فـإن   )٢٠١٢( تـشير إليـه المـصري    ه وفقًـا لمـا     أن كما. المعاني والمفاهيم 

،  إلى اإللمام بالمفـاهيم العلميـة      تؤديمن الطالبات لرسم الخرائط الذهنية بصورة صحيحة        

. ساهم فـي اكتـسابهن للمفـاهيم العلميـة        يـ  ممـا    ؛والمعارف التي تـشتمل عليهـا الخريطـة       

هنية يساعد في تقـديم المعرفـة      على أن استخدام الخريطة الذ    ) ٢٠١٣(د الجندي   شدّكما ت 

 المتعلمـون باسـتدعاء المعلومـات والمفـاهيم التـي           يقـوم للمتعلمين بصورة مرئية وبالتـالي      

 ممــا ؛ســبق تعلمهــا والمرتبطــة بالموضــوع الجديــد والــربط بينهــا وبــين المعلومــات الجديــدة

 .يسهل عملية تعلمها

ــرق ذ     ــود فـ ــدم وجـ ــق بعـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــين ا  يأمـ ــصائية بـ ــة إحـ ــضابطة   داللـ ــة الـ لمجموعـ

والتجريبية في مستوى التـذكر فقـد يرجـع الـسبب إلـى أن الطريقـة المعتـادة فـي التـدريس                      

ــرً ــدرس      تــشدّا مــا كثي ــدى المتعلمــين مــن خــالل أهــداف ال ، د علــى تنميــة مــستوى التــذكر ل

 التقـويم ممـا أدى إلـى عـدم وجـود فـرق بـين         وكـذلك أسـاليبِ   ،  وأنشطته،  وطريقة تدريسه 

  .جريبية والضابطة في مستوى التذكرالمجموعتين الت

 كدراسـة    التـي أثبتـت فاعليـة التـدريس التبـادليّ          اتوتتفق الدِّراسة الحالية مع الدِّراسـ     

(Palincsar and Brown ، (1985)؛  Carter (1995) عرفـات ؛  ) اتومـع الدِّراسـ  ، )٢٠٠٨ 

 Khalick (2008) ؛ ) ٢٠٠٨  (ي أثبتـت فاعليـة الخـرائط الذهنيـة كدراسـة عبـد الـرحمن       تـ ال

Issam andاتكمــا تتفــق مــع الدِّراســ، )٢٠١٣ (الجنــدي؛  )٢٠١٢( المــصري؛) ٢٠١١  ( حــوراني ؛ 

التــي أثبتــت فاعليــة التــدريس باالســتراتيجيات المختلفــة فــي إكــساب المفــاهيم العلميــة      
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  القطـيش ؛) ٢٠١٣ ( الـسالمات ؛) ٢٠١٣ ( الحراحـشة والعـديلي  ؛) ٢٠١٢(كدراسة أبو جحجوح  

 .))٢٠١٣  ( طلبة؛) ٢٠١٣ ( أحمد؛) ٢٠١٣(

< عنـد مـستوى داللـة       (يوجـد فـرق ذو داللـة إحـصائية           "  أنـه  وينص على : الفرض الثاني -

في اختبار المفاهيم   ) التجريبية و الضابطة  ( درجات طالبات المجموعة     يْبين متوسطَ ) ٠٫٠١

 )".المؤجل(العلمية البعدي 

لداللـة الفـروق بـين المجموعـات المـستقلة          ) ت(للتحقق من صحة الفرض تم اسـتخدام اختبـار          

فــي درجــات اختبــار  ) التجريبيــة والــضابطة ( المجمــوعتين يْن متوســطَيللتعــرف علــى داللــة الفــروق بــ  

 :اإليهوالجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل ، )المؤجل (المفاهيم العلمية البعديّ

 )٦(جدول رقم 

في ) التجريبية و الضابطة( درجات المجموعة لداللة الفروق بين متوسط) ت(اختبار 

 الختبار المفاهيم العلمية) المؤجل(التطبيق البعدي 
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ــة إحــصائيً ) ت(أن قيمــة ) ٦(يتــضح مــن الجــدول رقــم    ــة   (ا دال ــد مــستوى دالل ) ٠٫٠١< عن

 ممــا يــشير إلــى وجــود  ؛ومــستوياته الفرعيــة) المؤجــل(بالنــسبة الختبــار المفــاهيم العلميــة  

) التجريبيـة والـضابطة   ( درجـات طالبـات المجموعـة        يْ داللـة إحـصائية بـين متوسـطَ        يفرق ذ 

حيــث بلــغ متوســط ، لــصالح المجموعــة التجريبيــة) المؤجــل(فــي اختبــار المفــاهيم العلميــة 

فــي حــين بلــغ متوســط درجــات طالبــات    ، )٩١، ٨٨(درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة   

 ).٩١، ٥٤(المجموعة الضابطة 

يوجـــد فـــرق ذو داللـــة "  ومـــضمونه الثـــاني الفـــرض قبـــولوفـــي ضـــوء هـــذه النتيجـــة تـــم  

التجريبيـة  ( درجات طالبـات المجموعـة   يْبين متوسطَ)  ٠٫٠١< عند مستوى داللة (إحصائية  

 ".لصالح المجموعة التجريبية) المؤجل(في اختبار المفاهيم العلمية )  و الضابطة

 :ه هذه النتيجة إلى أنإرجاع  ويمكن 

 اسـترجعن معـارفهن الـسابقة عـن         إذبأنفـسهن    الطالبـات بنـاء معـارفهن        مارست .١

، ثم اكتـشفن المفـاهيم الجديـدة فـي مرحلـة التوضـيح            ،  ؤالمفاهيم العلمية في مرحلة التنب    

 عـن المفـاهيم المـستهدفة     سـابقةٍ  والتساؤل بحيث تم الـربط بـين مـا لـديهن مـن معـارفَ              

للمفــاهيم وبــذلك تكــون الطالبــات قــد توصــلن  ، ومــا تعلمنــه مــن معــارف ومفــاهيم جديــدة  

كمـا  . والمعلومات التي يتوصل إليها المـتعلم بنفـسه يـصعب نـسيانها           ،  الجديدة بأنفسهن 

أن قدرة المتعلمين على التلخيص، والتوضيح، والتنبؤ وصياغة األسئلة؛ يـساعد بـدوره علـى               

إيجابيــة المــتعلم والمــشاركة الفعالــة مــع أقرانــه ومــع المعلــم حيــث شــدّدت الدراســات       

 كـذلك ،  )٢٠١٣،  عبـد الجليـل   ( إيجابية المتعلم تساعد على بقاء أثر الـتعلُّم          التربوية على أن  

 فــي تُــساهم) ٢٠١١( كمــا يــذكر الكبيــسي التبــادليّ التــدريس اســتراتيجية  طبيعــةفــإن

 .طويل لمدىً بالتعلم االحتفاظ
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،  للمفاهيم العلمية التي تعلمنها     ذهنيةً  قدمت الطالبات في مرحلة التلخيص خرائطَ      .٢

تفاعل مع مضامين المادة الدراسـية    ال أدى إلى زيادة     )٢٠١٣(وفقًا لما تشير إليه الجندي      وهذا  

 ومــن ثــم بقــاء أثــر  ممــا ســهل عمليــة ربطهــا بــالمخزون المعرفــيّ؛اللفظيــة بــشكل بــصريّ

 ممـا يـساعد علـى تـذكر         ؛كما أن استخدام الخـرائط الذهنيـة يثيـر أغلـب الحـواس            ،  مهاتعلُّ

 ).٢٠٠٩، الليثي( فترة ممكنة هن المتعلم أطولَ في ذئهاالمعلومات وبقا

 فـي فاعليـة التـدريس التبـادليّ       )  ٢٠١٣( الحالية مع دراسة عبـد الجليـل         ة  وتتفق الدِّراس 

 .م لدى المتعلمفي بقاء أثر التعلُّ

< عنـد مـستوى داللـة    ( يوجد فرق ذو داللة إحـصائية    "  أنه وينص على : الفرض الثالث . ٣

في اختبار المفاهيم   ) التجريبية و الضابطة  (درجات طالبات المجموعة     يْبين متوسطَ ) ٠٫٠١

 . ")حركيّ، سمعيّ، بصريّ( ترجع الختالف أنماط التعلم العلمية البعديّ

لداللـة  ) ف(للتحقق من صحة هذا الفرض، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي         

اللــة الفــروق فــي درجــات     مــن مجمــوعتين مــستقلتين للتعــرف علــى د    الفــروق بــين أكثــرَ  

 بـاختالف   في درجات اختبار المفـاهيم العلميـة البعـديّ        ) التجريبية والضابطة (المجموعتين  

 :والجدول التالي يبين النتائج التي تم التوصل إليها، )حركيّ، سمعيّ، بصريّ(م أنماط التعلُّ



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٩

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال
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التجريبية (جات المجموعة لداللة الفروق في در) ف(اختبار تحليل التباين األحادي 
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ال : "وقبول الفـرض الـصفريّ ومـضمونه   ، الفرض الثالث تم رفض في ضوء هذه النتيجة  و

 درجــات طالبــات يْبــين متوســطّ) ٠٫٠١< عنــد مــستوى داللــة (يوجــد فــرق ذو داللــة إحــصائية 

ــار المفــاهيم العلميــة البعــدي ترجــع الخــتالف     ) لــضابطةالتجريبيــة وا(المجموعــة  فــي اختب

 )".حركيّ، سمعيّ، بصريّ(أنماط التعلم 

وقـــد ترجـــع هـــذه النتيجـــة إلـــى أن األنـــشطة التـــي مارســـتها الطالبـــات خـــالل مراحـــل    

كانـت تخاطـب أكثـر مـن حاســة     )  والخـرائط الذهنيــة التـدريس التبـادليّ  (اسـتراتيجية دمـج   

ا علـى  أثـر دال إحـصائيً   ) حركـيّ ،  سـمعيّ ،  بـصريّ (م   بعدها لنمط الـتعلُّ    لدرجة لم يعد  ،  لديهن

كمـــا أنـــه قـــد تكــون درجـــة الحريـــة المتاحـــة للطالبـــات فـــي  ، اكتــساب المفـــاهيم العلميـــة 

وتلخــيص للمفــاهيم ، وطــرح التــساؤالت، وتوضــيح، ؤتنبــ(ممارســة األنــشطة التعليميــة مــن  

، بــصريّ(مهــا ة مــع اخــتالف نمــط تعلُّوالتــي تــسمح لكــل طالبــ ، )العلميــة فــي خــرائط ذهنيــة 

م سبب في أنه لم يعد لـنمط الـتعلُّ        ،  ا لنمط تعلمها  من تعلم المحتوى طبقً   ) حركيّ،  سمعيّ

 .ا في اكتساب المفاهيم العلميةأثر دال إحصائيً

ــادي   ــر   ) ٢٠٠٩  (وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع دراســــة النــ والتــــي أثبتــــت عــــدم وجــــود أثــ

 ).حركيّ، سمعيّ، بصريّ(م ف نمط التعلّ باختاليسيةدرتِّلالستراتيجية ال

< عنـد مـستوى داللـة      ( يوجد فـرق ذو داللـة إحـصائية          "  أنه  وينص على  :الفرض الرابع .٤

في اختبار المفاهيم   ) التجريبية و الضابطة  ( درجات طالبات المجموعة     يْبين متوسطَ ) ٠٫٠١

ــدريس وأنمــا        ــى التفاعــل بــين اســتراتيجية الت ــة البعــدي يرجــع إل ــتعلُّالعلمي ، بــصريّ(م ط ال

 .")حركيّ، سمعيّ
للتحقق من صحة الفرض، تم استخدام اختبـار تحليـل التبـاين المتعـدد لداللـة الفـروق بـين                        

التجريبيـــة (متغيـــرين مـــستقلين للتعـــرف علـــى داللـــة الفـــروق فـــي درجـــات طالبـــات المجموعـــة    
اسـتراتيجية التـدريس وأنمـاط       يرجع للتفاعل بين     في اختبار المفاهيم العلمية البعديّ    ) والضابطة

 :والجدول التالي يبين النتائج التي تم التوصل إليها، )حركيّ، سمعيّ،  بصريّ(م التعلُّ



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٥١

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 )٨(جدول رقم 
) التجريبية والضابطة(اختبار تحليل التباين المتعدد لداللة الفروق في درجات المجموعة 

لتفاعل بين استراتيجية التدريس في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم العلمية باختالف ا
 ونمط التعلم
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ستراتيجية ا
 التدريس

 غير دالة ٠٫٢٤٠ ١٫٤١٧ ٦١٢٫٥١ ١ ٦١٢٫٥١

 غير دالة ٠٫٨٥٧ ٠٫١٥٥ ٦٦٫٨٢٢ ٢ ١٣٣٫٦٤٥ نمط التعلم

اعل التف
ستراتيجية ا(

نمط × التدريس 
 )التعلم

 غير دالة ٠٫٥٨٩ ٠٫٥٣٧ ٢٣٢٫٠٠٢ ٢ ٤٦٤٫٠٠٣
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التفاعل 
ستراتيجية ا(

نمط × التدريس 
 )التعلم
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 غير دالة ٠٫١٩٠ ١٫٧٢٦ ٧٧٨٫٥٢١ ٢ ١٥٥٧٫٠٤٢ لتعلمنمط ا

التفاعل 
ستراتيجية ا(

نمط × التدريس 
 )التعلم

 غير دالة ٠٫٤٢٠ ٠٫٨٨٤ ٣٩٩٫٠٠٧ ٢ ٧٩٨٫٠١٤
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ستراتيجية ا(

نمط × التدريس 
 )التعلم

 غير دالة ٠٫٥٧٤ ٠٫٥٦٢ ١٧٧٫٦٤٦ ٢ ٣٥٥٫٢٩٢
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     ٤٩ ٢٠٧٢٠٫٦٦١المجموع المعدل

 ممــا ؛غيــر دالـة فـي اختبـار المفـاهيم العلميـة     ) ف(أن قـيم  ) ٨(ن الجـدول رقـم   يتـضح مـ  

التجريبيـة  (يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالبات المجموعة             

فــي اختبــار المفــاهيم العلميــة بــاختالف التفاعــل بــين اســتراتيجية التــدريس         ) والــضابطة

 ).كيّحر، سمعيّ، بصريّ(م وأنماط التعلُّ

ال : "وقبول الفرض الـصفريّ ومـضمونه     ،  رفض الفرض الرابع   في ضوء هذه النتيجة تم    و

 درجــات طالبــات يْبــين متوســطَ)  ٠٫٠١< عنــد مــستوى داللــة (يوجــد فــرق ذو داللــة إحــصائية 
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فــي اختبــار المفــاهيم العلميــة يرجــع إلــى التفاعــل بــين     ) التجريبيــة والــضابطة (المجموعــة 

  )".حركيّ، سمعيّ، بصريّ(م وأنماط التعلُّدريس تاستراتيجية ال

) ٥(وهـو  ) المـادة (وقد ترجع هذه النتيجة إلـى أن الوقـت المـستغرق فـي دراسـة وحـدة        

 لــم تكــن كافيــة بالقــدر الــذي يــؤدي إلــى حــدوث فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين           أســابيعَ

الخـرائط  ( دمـج     نتيجة التفاعل بـين اسـتراتيجية      )التجريبية والضابطة ( ةالدِّراسمجموعتي  

 ).حركيّ، سمعيّ، بصريّ(م و نمط التعلُّ) الذهنية والتدريس التبادليّ

والتــي أثبتــت عــدم وجــود تفاعــل بــين ) ٢٠٠٩ ( وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة النــادي

 ).حركيّ، سمعيّ، بصريّ(م  وأنماط التعلُّ التدريسيةاالستراتيجية

 

@      @      @ 
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 :التوصيات والمقترحات

 : توصي الباحثة بما يليةي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدِّراسف

الخـرائط الذهنيـة والتـدريس      ( توجيه نظر معلمي العلوم إلى أهمية دمج استراتيجية       -

 . في تدريس العلوم) التبادليّ

 لكيفيـــة توظيـــف اســـتراتيجية دمـــج  وتطبيقـــاتٍ معلـــم العلـــوم أمثلـــةًتـــضمين أدلـــةِ-

 .في تدريس العلوم)  التبادليّالخرائط الذهنية والتدريس(

ــدريس        - ــى اســتخدام اســتراتيجيات ت ــرة عل ــوم قبــل وبعــد الخب ــدريب معلمــي العل ت

حديثــة تناســب تنــوع األنمــاط التعلميــة لــدى المتعلمــين كاســتراتيجية قائمــة علــى دمــج          

 ).الخرائط الذهنية والتدريس التبادليّ(

 :كما تقترح الباحثة إجراء البحوث التالية

في تنميـة  ) الخرائط الذهنية والتدريس التبادليّ(رنامج مقترح قائم على دمج      فاعلية ب -

 . الكفايات التدريسية لدى معلمي العلوم

) الخـرائط الذهنيـة والتـدريس التبـادليّ    ( فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على دمج     -

مــاط التعليميــة  م فــي ضــوء تنــوع األن  والدافعيــة للــتعلُّ فــي تنميــة مهــارات التفكيــر التبــادليّ  

 .للمتعلمين

فــي تنميــة الــذكاءات  )  الخــرائط الذهنيــة والتــدريس التبــادليّ ( أثــر اســتراتيجية دمــج  -

 .المتعددة 

@      @      @ 
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 :المراجع
 فاعليــة دورة الــتعلم الخماســية فــي تنميــة المفــاهيم العلميــة    .)٢٠١٢(يحيــى محمــد ، أبــو جحجــوج -١

مجلة العلوم التربويـة     .الميذ الصف الثامن  في مادة العلوم      وعمليات العلم وحب االستطالع لدى ت     

 .٥٤٤-٥١٣، )٢(١٣ . البحرين-والنفسية

ــدمج بــين    ا اســتر.)أ) (٢٠١١(أميمــة محمــد  ، أحمــد -٢ ــى ال ــادلي وخــرائط   " تيجية قائمــة عل ــدريس التب الت

دي مختلفـي  لتنمية الفهم في العلوم والتفكير االستقصائي لدى تالميذ الـصف الثـاني إعـدا       " التفكير

ــتعلم  ــلوب الـ ــدريس    .أسـ ــرق التـ ــاهج وطـ ــصرية للمنـ ــة المـ ــرق   .الجمعيـ ــاهج وطـ ــي المنـ ــات فـ  دراسـ

 .٦٢-١٥، ١٧٢ . مصر-التدريس

فـي تنميـة تحـصيل المفـاهيم     " اشرح-الحظ-تنبأ" فاعلية استراتيجية  .)٢٠١٣(أميمة أحمد   ،  أحمد -٣

الجمعيــة المــصرية للمنــاهج . يالعلميــة ومهــارات مــا وراء المعرفــة لــدى تالميــذ الــصف األول اإلعــداد

 .١٣٣-١٠٧ ، )٤ (١٦ . مصر-مجلة التربية العلمية. وطرق التدريس

 فعاليــة اســتراتيجية التــدريس التبــادلي فــي تنميــة مهــارات الفهــم   .)ب) (٢٠١١(ســناء محمــد ، أحمــد -٤

 جامعـة   -المجلـة التربويـة    .القرائي واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى تالميذ الصف الثالث اإلعـدادي          

 .٢٦١-٢٠٥، ٢٩ .سوهاج

 فاعليــة برنــامج تــدريبي قــائم علــى الخــرائط الذهنيــة ومهــارات   .)٢٠١١(هــشام إبــراهيم ، إســماعيل -٥

ماوراء المعرفة في تحسين مهارة حل المـشكالت الرياضـية اللفظيـة لـدى التالميـذ ذوي صـعوبات                   

  .١٨٦ - ١٢٨، )٨٨(٢٢ .مصر -) جامعة بنها (مجلة كلية التربية .التعلم

 أثر اسـتخدام الخـرائط الذهنيـة فـي رفـع مـستوى التحـصيل فـي              .)٢٠١٣(رانيا عبد الرحمن    ،  الجندي -٦

 .  ٣٧٨-١٢٦، ١٣٩ . مصر-مجلة القراءة والمعرفة .الرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
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 أثــر اســتخدام العــصف الــذهني فــي اكتــساب  .)٢٠١٣(عبــد الــسالم  ، العــديلي كــوثر و، الحراحــشة -٧

مؤتـة   .مفاهيم العلمية لدى طالبـات الـصف الثـامن األساسـي واتجاهـاتهن نحـو العلـوم فـي األردن               ال

 .٣٨-١١، )٧(٢٨ . األردن- سلسلة العلوم اإلنسانية-للبحوث والدراسات

 فاعلية استراتيجية التـدريس التبـادلي علـى التحـصيل الدراسـي             .)٢٠١١(إبراهيم عبد اهللا    ،  الحميدان -٨

 -مجلــة كليــة التربيــة  .ر فــي مــادة الجغرافيــا لــدى طــالب المرحلــة المتوســطة  ومهــارة اتخــاذ القــرا 

 .٢٦٧-٢٣٢،  )٤(١١ .جامعة االسكندرية

تيجية الخرائط الذهنية في تحصيل طلبة الصف اأثر استخدام استر .)٢٠١١(حنين سمير ، حوراني -٩

، دينـة قلقيليـة  التاسع في مادة العلوم وفي اتجاهاتهم نحو العلوم في المدارس الحكومية فـي م            

 . فلسطين: جامعة النجاح.رسالة ماجستير غير منشورة

الطبعـة   .رؤيـة إشـرافية فـي تطـوير الـذات     : تنمية مهـارات التفكيـر  ). ١٤٢٩(زيتون، حسن حسين   -١٠

 .الدار الصولتية للتربية:  الرياض.األولى

ة وأنمـاط الـتعلم     أثر برنامج تدريسي قائم على دمج الذكاءات المتعـدد         .)٢٠١٠(إيمان علي   ،  زيتون -١١

 رسـالة دكتـوراه   .في قدرة الطالبات على حل المشكالت الرياضية ودافعيـتهن لـتعلم الرياضـيات          

 . األردن: الجامعة األردنية.غير منشورة

 أثـر تـدريس العلـوم بطريقـة األنـشطة العلميـة فـي تحـصيل الطلبـة               .)٢٠١٣(محمد خيـر    ،  السالمات -١٢

ــاد  . العلميـــة وتنميـــة اتجاهـــاتهم العلميـــة ذوي الـــسعات العقليـــة المختلفـــة للمفـــاهيم  ــة اتحـ مجلـ

 .٩٧-٧١، )٣(١٠ .الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 فاعليـة الـتعلم النـشط القـائم علـى الخـرائط الذهنيـة فـي تـدريس                  .)٢٠١٢(سليم، إبـراهيم عبـداهللا       -١٣

 . األول اإلعـدادي   الدراسات االجتماعية لتنمية الفهم الجغرافي والتفكيـر الناقـد لـدى تالميـذ الـصف              

 .٤٦ -١٥، ٤٤ .مصر– مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٥٧
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فاعليــة اســتخدام اسـتراتيجية الخــرائط الذهنيــة غيــر الهرميــة فــي  ). ٢٠١٣(ســوزان محمــد ، الـسيد  -١٤

تــصويب التــصورات البديلــة لــبعض المفــاهيم العلميــة وتنميــة التحــصيل وبقــاء أثــر الــتعلم فــي مــادة   

 . ١١١-٦١، )٢(١٦ .مصر -مجلة التربية العلمية.  طالبات المرحلة الثانوية بالسعوديةاألحياء لدى

 لتدريس الفيزيـاء فـي تـصحيح        V-Shapeفاعلية استراتيجية   ).٢٠٠٧(عبد الغني حمدي    ،  الصيفي -١٥

 .المفاهيم البديلة واالحتفاظ بالتعلم لدى طلبة المرحلـة األساسـية ذوي أنمـاط الـتعلم المختلفـة      

 .عمان: جامعة عمان العربية. جستير غير منشورةرسالة ما

 فاعليــة اســتخدام نمــوذج دورة الــتعلم البنــائي المعــدل فــي اكتــساب  .)٢٠١٣(إيهــاب جــودة ، طلبــة -١٦

المفاهيم العلمية وحل أنماط مختلفة من المسائل الفيزيائية وتنميـة نزعـات التفكيـر لـدى طـالب                  

 .٤٣٨-٣٨٥، )١٠٨(٢٧ . الكويت-المجلة التربوية .الصف األول الثانوي

 فعالية التدريس التبادلي في تحصيل مـادة العلـوم وتنميـة التفكيـر           .)٢٠٠٨(نجاح المرسي   ،  عرفات -١٧

 تطــوير –المــؤتمر العلمــي الثالــث   .فــوق المعرفــي والــدافع لإلنجــاز لــدى تالميــذ المرحلــة اإلعداديــة     

 .١١٠٦-١٠٨٤، ٢ . مصر-التعليم النوعي في مصر والوطن العربي

 أثــر اســتخدام اســتراتيجية التــدريس التبــادلي فــي بقــاء أثــر تعلــم    .)٢٠١٣( علــي ســيد، لجليــلعبــد ا -١٨

 جامعـة  -المجلـة التربويـة   .مفاهيم الصيانة واإلصالح واالتجاه نحوها لـدى طـالب التعلـيم الـصناعي          

 .١٧٤-١٤١، ٣٣ .سوهاج

رافيـة لتنميـة قـدرات     أثر استخدام الخرائط الذهنية الجغ    .)٢٠٠٨(أحمد عبد الرشيد    ،  عبد الرحمن  -١٩

ــدادي     ــذ الــــصف األول اإلعــ ــاني والتحــــصيل الدراســــي لــــدى تالميــ ــة   .التــــصور المكــ ــات تربويــ دراســ

 .٤٧-١١، )٤ (١٤ . مصر-واجتماعية

 فاعليـة التـدريس التبـادلي فـي العلـوم علـى التحـصيل والمهـارات              .)٢٠١٢(عـصام محمـد     ،  عبد القادر  -٢٠

 .الجمعيــة المــصرية للمنــاهج وطــرق التــدريس . ائــدالعمليــة لــدى التالميــذ ذوي اضــطراب النــشاط الز 

 .١٨٥-١٠١، )٤(١٥ .مجلة التربية العلمية
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فاعلية استخدام األدوات البصرية والتعلم اللفظـي ذي المعنـى فـي     .)٢٠٠٦(فيصل صـالح  ،  العثامنة -٢١

تدريس الكيمياء لطلبة المرحلة الثانوية ذوي األنماط التعليمية المختلفة في اكتساب المفاهيم 

 : جامعة عمان العربية للدراسـات العليـا     .رسالة دكتوراه غير منشورة   ،  الكيميائية واالحتفاظ بها  

 .األردن

ــا إســـماعيل ، العـــشي -٢٢ ــة     .)٢٠١٣(دينـ ــادئ العلميـ ــة المبـ ــددة لتنميـ ــائط المتعـ ــامج بالوسـ ــة برنـ فاعليـ

ة  رسـال .ومهارات التفكير البـصري لـدى طـالب الـصف الـسادس األساسـي فـي مـادة العلـوم بغـزة               

 . غزة: الجامعة اإلسالمية.ماجستير غير منشورة

 فعاليــة اســتراتيجية تــدريس تخاطــب أنمــاط الــتعلم لــدى .)٢٠٠٨(هالــة ، إبــراهيم و طليمــات، غـازي  -٢٣

الجمعيـة المـصرية للمنــاهج    .طـالب الـصف األول اإلعـدادي فــي تنميـة بعـض أهـداف التربيــة العلميـة       

 .٥٧-١، )١(١١ . مجلة التربية العلمية.وطرق التدريس

فاعليـة اسـتخدام اسـتراتيجية التـدريس التبـادلي فـي تنميـة              ).٢٠١١(فاطمة الزهـراء إبـراهيم      ،  فودة -٢٤

مجلــة ، مهــارات حــل المــشكالت فــي مــادة الدراســات االجتماعيــة لــدى تالميــذ المرحلــة اإلعداديــة  

 .٢٠٧-١٩٠، ٣٤، الجمعية التربوية للراسات االجتماعية

 الــتعلم اإللكترونــي فــي تنميــة المفــاهيم العلميــة لــدى طلبــة     أثــر.)٢٠١٣(حــسن مــشوح ، القطــيش -٢٥

ــادة العلــــوم فــــي األردن    ــة   .الــــصف الرابــــع األساســــي فــــي مــ ــة للدراســــات التربويــ ــة العربيــ المجلــ

 .٣١-٧،  ٣ . السعودية-واالجتماعية

 التحـصيل  على التبادلي التدريس استراتيجية استخدام أثر). ٢٠١١(عبد الواحد حميد ، الكبيسي -٢٦

 اإلسـالمية  الجامعـة  مجلـة ، الرياضـيات  مـادة  فـي  متوسـط  الثـاني  لطلبة الصف الرياضي كيروالتف

 . ٧٣١-٦٨٧،  )٢( ١٩. اإلنسانية الدراسات سلسلة.

 العمليــات العقليــة فــي التفكيــر البــصري لــدى طلبــة المرحلــة    .)٢٠٠٤(أحمــد إســماعيل ، الكحلــوت -٢٧

 .١٦٦-١٣٥، ٢٦ .قطر جامعة -مجلة مركز البحوث التربوية .األساسية العليا
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 فاعليــة برنــامج تعليمــي باســتخدام الخــرائط الذهنيــة والمعرفيــة       .)٢٠٠٩(الليثــي، جيهــان محمــد    -٢٨

المـؤتمر العلمـي الـدولي       .واالنترنت على كل من التحـصيل واالتجـاه نحـو مـادة تكنولوجيـا التعلـيم               

الرياضة في ضوء سوق   االتجاهات الحديثة لعلوم     -الرابع لكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط       

 .٦٦ - ٢٣، ١ . مصر -العمل

ــة المرحلــة       .)٢٠١٣(ســمية عزمــي  ، المحتــسب -٢٩ ــدى طلب ــه بأنمــاط الــتعلم ل  التفكيــر العلمــي وعالقت

 .٣٢٤-٢٨٣، )١٠٦(٢٧ . الكويت-المجلة التربوية .األساسية العليا

يل والتفكيــر  فاعليــة اســتخدام الخــرائط الذهنيــة فــي تنميــة التحــص      .)٢٠١٢(المــصري، أنــوار علــي    -٣٠

-٢٣٥، ٧٨ . مــصر-مجلــة كليــة التربيــة بالمنــصورة .االبتكــاري لــدى طالبــات كليــة التربيــة النوعيــة

٢٧٨ . 

ــالرحالت     .)٢٠١٣(عبــد الــسالم فــتح اهللا  ، منــدور -٣١  أثــر التفاعــل بــين تنويــع اســتراتيجيات التــدريس ب

مهـارات الـتعلم   وأسـاليب الـتعلم المفـضلة فـي تنميـة         (Web Quests)  المعرفيـة عبـر الويـب   

رسـالة التربيـة    .الذاتي واالسـتيعاب المفـاهيمي فـي مـادة الكيميـاء لـدى طـالب الـصف األول الثـانوي         

  .٤٤٣-٤٠٠، ٤٠ . جامعة الملك سعود-وعلم النفس

 أثر استخدام الخـرائط الذهنيـة فـي التـدريس علـى التحـصيل لـدى            .)٢٠٠٩(المولد، حليمه عبدالقادر     -٣٢

 .١٤٤-١٢٦، ٩١ . مصر-مجلة القراءة والمعرفة .نوي في مادة الجغرافياطالبات الصف الثالث الثا

أثــر تــدريس الفيزيــاء باســتخدام التوضــيحات البــصرية فــي تنميــة  .)٢٠٠٥(عبــد اهللا مــسعود ، ناصــر -٣٣

مهارات التفكير والقدرة على حل المشكالت واكتساب المفاهيم الفيزيائية لدى طلبة المرحلة 

 . األردن: جامعة عمان العربية.كتوراه غير منشورة رسالة د.األساسية العليا

أثــر التفاعــل بــين تنويــع اســتراتيجيات التــدريس وأنمــاط الــتعلم علــى   ). ٢٠٠٩(عــزة محمــد ، النــادي -٣٤

.  مـصر -دراسـات تربويـة واجتماعيـة   . تنمية بعض عـادات العقـل لـدى طالبـات المرحلـة اإلعداديـة             

٣٤٩-٣١٣، )٣(١٥. 
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A Strategy Based on Combining "Mental Maps and Reciprocal 

Teaching"forAcquiring Scientific Concepts and Retaining their Learning effect 

Among Sixth Grade Female Students with Different Learning Styles 
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Associate Professor Department of Curricula and Teaching Methods 

College of Education - Princess Nourah bint Abdulrahman University   

Abstract: 

The study aims at investigating the impact of a strategy based oncombining 

mental maps and reciprocal teaching for acquiring scientific concepts and 

retaining their learning effect among sixth grade female students with different 

learning styles.The study sample consists of 50 sixth grade female students, 

selected with simple random sample method, and divided into two groups. The 

first isan experimental group consisting of 25 female students taught by a 

strategy based on combining mental maps and reciprocal teaching. The second is 

a control group consisting of 25 female students taught by the usual teaching 

method. The research instruments include the learning styles scale to identify 

female students’ learning styles, and the scientific concepts test in an immediate 

and deferred way. Findings of the research show a statistically significant 

difference (at the � 0.01 level) between the two means of female students’ scores 

of the experimental and control groups in the post scientific concepts test 

(immediate and deferred). Moreover, the research shows nostatistically 

significant difference (at the %0.01level) between the two means of female 

students’ scores of the experimental and control groups in the post scientific 

concepts testdue to the different learning styles (visual- auditory- kinesthetic). 

Lastly, the research shows no statistically significant difference (at the 

%0.01level) between the two means of female students’ scores of the 

experimental and control groups in the post scientific concepts test due to the 

interaction between the teaching strategy and learning styles (visual- auditory- 

kinesthetic). 

Keywords: mental maps, reciprocal teaching, scientific concepts, retaining 

learning, learningstyles, sixth grade female students
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إنتاج القصص الرقمّية لألطفال  مهارات  أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية
 الرياضلدى الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة 

 
 أمامة بنت محمد الشنقيطي. د

 تدريس المناهج وطرق القسم 
 كلية التربية

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي. د
 كلية التربية  - تقنيات التعليم سمق

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 
 :ملخص البحث 

اســتخدام حقيبــة تعليميــة فــي تنميــة مهــارات إنتــاج القــصص      أثــر  علــى الوقــوف إلــى الدراســة هــدفت
 وتــم، الرقميّــة لألطفــال لــدى الطالبــات المعلمــات بجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الــرحمن فــي مدينــة الريــاض 

 قامــت الدراســة أهــداف ولتحقيــق التجريبــي مــع اســتخدام تــصميم نمــوذج شــبه تجريبــي،     المــنهج توظيــف
 برنـامج  باسـتخدام  لألطفال الرقميّة القصص إنتاج مهارات تنمية بهدف تعليمية؛ال الحقيبة بإعداد الباحثتان

 مالحظـة  بطاقـة  :فـي  تمثلـت  التـي  الدراسـة  أدوات بنـاء  وتـم  ،)Windows Movie Maker (األفـالم  صـانع 
 رقميّـــة قـــصة لتـــصميم الالزمـــة والمعلومـــات المعـــارف واختبـــار، األفـــالم صـــانع برنـــامج اســـتخدام مهـــارات

 أدوات وثبـات  صـدق  مـن  التأكـد  تـم  كمـا ، )Windows movie maker( األفـالم  صـانع  برنـامج  باسـتخدام 
  مقـرر  يدرسن الالتي الجامعيّات الطالبات من طالبة) ٢٢ (قوامها بلغ عينة على الدراسة تطبيق وتم الدراسة،

 الـصفوف  معلّمـة  ةخطـ  ضـمن ) ١٣١ تقـن  (التعلـيم  والالتي اجتزن مقرر تقنيـات ) ٢٠١نهج  (أدب األطفال الصغار    
 عـشرة  خمـس  بلغـت  التـي  األفـالم  صـانع  برنـامج  اسـتخدام  مهـارات  مالحظة بطاقة تطبيق تم كما. األوليّة
ــارة ــار، ومهـ ــارف اختبـ ــات المعـ ــة والمعلومـ ــة قـــصة لتـــصميم الالزمـ ــتخدام رقميّـ ــامج باسـ ــانع برنـ ــالم صـ  األفـ

Windows movie maker قبـل  المتعـدد  مـن  االختيـار  مـن  موضـوعية  فقـرة  عشرة خمس من والمكوّن 
   ؛ ممـا ٠٫٠٥وكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . الدراسة تجربة تنفيذ وبعد

 فـي ) Windows Movie Maker (األفـالم  صـانع  برنـامج  علـى  القائمـة  التعليميـة  الحقيبـة  أثـر  عن يكشف
 اختبـار  مقيـاس  أثـر  حجـم  ويتـضح ،  الخدمـة  قبل ماتالمعلّ لدى لألطفال الرقميّة القصص إنتاج مهارات تنمية

 بـين  الفـرق  خـالل  مـن  األفـالم  صـانع  برنـامج  باستخدام الرقميّة القصة لتصميم الالزمة والمعلومات المعارف
 البعــدي التطبيــق فــي الطالبــات درجــات متوســط بلــغ حيــث، والبعــدي القبلــي للتطبيقــين الحــسابي المتوســط

 علــى التجريبيــة للمعالجــة أثــر وجــود إلــى تــشير القيمــة وهــذه ،)٨٫٥٦ (القبلــي التطبيــق فــي  بينمــا كــان)١٠٫٠٤(
 األفــالم صــانع برنــامج علــى قائمــة تعليميــة حقيبــة مــن باإلفــادة الدراســة وأوصــت .البعــدي التطبيــق درجــات

)Windows Movie Maker (قبــل المعلّمــات لــدى لألطفــال الرقميّــة القــصص إنتــاج مهــارات تنميــة فــي 
 تـدريس  إسـتراتيجيات  مقـررات  تـدريس  مجـال  فـي  تطبيقهـا  خالل من الحالية؛ الدراسة قدمتها يالت الخدمة
 مـن  حققته لما الجامعية؛ األكاديمية للبرامج الدراسية الخطط ضمن التعليم تقنيات ومقررات العربية اللغة

 .لألطفــال يّــةالرقم القــصص إلنتــاج وتطبيقـات  بــرامج تــستخدم علميــة دراسـة  إجــراء كمــا اقترحــت. فاعليـة 
 .وتقد قامت الباحثتان بوضع القصص الرقميّة على مدوَّنة صُمِّمت لهذا الغرض

 http://omamaah-seham.blogspot.com/رابط القصص الرقميّة  
 المعلّمـات  ،)Windows Movie Maker( القصة الرقميّة، برنامج صانع األفالم :كلمات مفتاحية

 قبل الخدمة 
 



 

 



 

 
 التربوية مجلة العلوم   ٧٥

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 المقدمة
   من المقرر أن الركن األساسـي ألي محاولـة جـادة تقـوم علـى النهـوض بـالتعليم هـو                      

ــم نفــسه  ــن يــتمكن مــن الوفــاء           المعل ــم يــتم تأهيلــه وإعــداده بــشكل جيــد؛ فإنــه ل ، ومــا ل

بالمسئولية الكبرى الملقاة على عاتقـه والمتمثلـة فـي بنـاء جيـل مـسلح بـالعلم والمعرفـة؛                    

ــم، وتأهيلــه ب  رت األمــم ولــذا فقــد ســخّ   الجوانــب المهنيــة  جميــعجهودهــا فــي إعــداد المعلّ

 .واألكاديمية المعينة له على أداء أدواره التقليدية والحديثة التي تفرضها متطلبات العصر

ويواجه التدريس الجامعي والعالي مجموعة من المـشكالت التـي تـصدر عـن عناصـره             

 فـي هـذه العناصـر، وتـسهم هـذه           المختلفة؛ وذلك بسبب غياب الشروط الواجـب توافرهـا        

المــشكالت فــي تــدني فعاليــات التــدريس فــي قاعــات المحاضــرات، وبالتــالي قــد يخفــق فــي    

  ).١٠٩p :م٢٠٠٠ .matero& other(تحقيق أهدافه المرغوب فيها 

تنميـة شخـصية الطالـب مـن جميـع          : يحقق التدريس الجامعي أهـدافًا متنوعـة، منهـا        و

عمــل المــستقبلي مــن خــالل تحــصيل المعــارف وحفظهــا،    جوانبهــا المختلفــة، وإعــداده لل 

 .وتكوين اتجاهات جيدة عن طريق الحوار، وإنتاج المعارف والعمل على إثرائها

الجـامعي، وتطـوير طرائقـه وأسـاليبه، وتجويـد مخرجاتـه            التدريس  ولذا فقد نال تفعيل     

 عي والعالي، مؤسسات التعليم الجام  في  البحثية  أهمية كبرى جعلته مجاال خصبا للحركة       

 بمـــا يلبـــي متطلبـــات ســـوق العمـــل ، وتجويـــد مخرجاتـــهه المهتمـــين بتطـــويرمـــن عـــدد مـــن

ومن هنا فقد انطلقت الدراسات والبحوث تتسابق في مضمار  .)١١٦ ص:م٢٠٠٢ المخالفي(

 .إعداد المعلّم قبل الخدمة؛ ليكون قادرا ومتميزا فيما يقدر عليه

 مـن أبـرز مـا أفرزتـه     - الكمبيـوتر واإلنترنـت   -ة  وتعد مصادر التعليم اإللكتروني الرقميّ    

): ٢٠٠١حافظ، (الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، وذلك لما قدمته للتعليم من مزايا كثيرة          

فقــد أصــبح التعلــيم اإللكترونــي وتوظيفــه فــي مختلــف المراحــل التعليميــة محــور اهتمــام       
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ض هذا التطور على المعلمين فـي  المسئولين عن التعليم في دول العالم المختلفة، وقد فر    

مختلف التخصصات أدوارًا ومهارات جديـدة، منهـا مـا يـرتبط بالناحيـة المعرفيـة فـي مجـال                   

التخصص، ومنها ما يرتبط بتوظيف المستحدثات التكنولوجية في التعليم، وما يرتبط بها            

تعلُّم مــن مهــارات فــي التــصميم واإلنتــاج، فلقــد أصــبحت مهــارات تــصميم وإنتــاج مــصادر الــ 

اإللكتروني المختلفة من الكفايات الضرورية لمعلم هذا العصر، حيث أوصـى الغريـب زاهـر       

ــة      ــائل الفائقـــ ــاج الوســـ ــصميم وإنتـــ ــى تـــ ــضرورة تـــــشجيع الطـــــالب علـــ ، Hypermediaبـــ

واستخدامها في العملية التعليمية؛ حتى يمكن تخريج جيل قادر على توظيف تكنولوجيا            

 ).٢١١ص: ٢٠٠١ل، إسماعي(المعلومات في التعليم 

ويؤكد البعض على إمكانية تحسين عملية التعلـيم والتـدريس مـن خـالل اسـتخدام              

أفالم الفيديو الرقميّة في توضيح المفـاهيم وتزويـد الـذاكرة بمثيـرات بـصرية، ومـن البـرامج         

التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي هــذا الــشأن بــرامج الوســائط المتعــددة، وبــرامج تــصميم      

إال أن هناك بعض التحـديات التـي تواجـه اسـتخدام أفـالم الفيـديو الرقمـي                  صفحات الويب،   

ــتعلم، منهــا   ــة ضــمن المــصادر     : فــي التعلــيم وال قلــة التــدريب علــى اســتخدام الــصور الرقميّ

، وقلة الوقت الـالزم إلنتـاج مـواد    "Computer Based Resources"القائمة على الكمبيوتر 

حديثـة، وقلـة الـوعي بكيفيـة توظيـف أفـالم الفيـديو              تعليمية جيدة تستفيد مـن التقنيـات ال       

 .)Crean، ٢٠٠٥، (٢٦-٢٣.ppالرقميّة 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
هـا بخاصـة هـي      الـصفوف الثالثـة األولـى من      تعد مرحلة التعليم االبتـدائي بعامـة ومرحلـة          

ر يــؤثّ ، ممــا الطفــليتلقــاهأول نظــام تعليمــي رســمي مــنظَّم  ، والحلقــة األولــى مــن التعلــيم 

والتــأثير علــى ســلوكه فــي هــذه الــسن المبكــرة،   ته، باشــر فــي تــشكيل شخــصي م بــشكل

 والقـــدرات الحياتيـــةحيـــث يكتـــسب ســـمات الشخـــصية اإلنـــسانية الـــسوية، والمهـــارات  
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 ومن هنا اهتمت الـدول بتنميـة ذكـاء األطفـال مـن              ،الالزمة لينتقل إلى مراحل تعليمية أعلى     

ريـة والـسمات الشخـصية التـي يرغبهـا المجتمـع            خالل التعلـيم وإكـسابهم األنمـاط الفك       

 ).١٢٠ص: م٢٠٠٧أبو زهرة، (

ونظــرا ألهميــة المرحلــة فقــد اكتــسب إعــداد معلّــم المرحلــة االبتدائيــة أهميــة خاصــة، 

ــي        ــدة تلبـ ــرامج جديـ ــتحداث بـ ــة أو اسـ ــا القائمـ ــوير برامجهـ ــى تطـ ــات علـ وحرصـــت الجامعـ

فوف األوليـة بجامعـة األميـرة نـورة     التطلعات وتواكب العصر، ومن ذلك برنامج معلّمة الص 

بنت عبد الرحمن الذي يعـدّ رائـدًا فـي المملكـة العربيـة الـسعودية، وقـد عاصـرت الباحثتـان                 

تخرّج أول دفعة من البرنـامج، وبـالرغم مـن ريـادة البرنـامج فـي الجامعـات الـسعودية إال أن                      

يطي وسـارة   نتائج الدراسات كشفت عن ضعف في مخرجاته ومنها دراسة أمامـة الـشنق            

؛ ممـــا يـــستدعي إجـــراء البحـــوث والدراســـات التـــي تـــسد الثغـــرات وتؤهـــل   )٢٠١٤(العتيبـــي 

 . الخريجات لمواكبة متطلبات العصر 

 وآخــرون، الكنــدري ( دراســة كــل مــن نتــائج  وتتوافــق هــذه الرؤيــة لــدى البــاحثتين مــع  

مــستوى  فــي  التــي ذكــرت أن هنــاك تــدنيًا ملحوظًــا      )م٢٠١٢ ،الحميــدي وجــوهر ( و)م٢٠٠٤

 .مارسة مهنة التعليممخريجي وخريجات كليات التربيّة في المهارات الالزمة لهن لل

ــة      ــائج الدراســات التربوي ــد مــن نت   ملمــوس فــيضــعف عــن وجــود  كمــا أســفرت العدي

المعلـم ومؤسـسات إعـداد    أشارت إلى أن سبب ذلك يعود إلى  و االبتدائي،مستوى التعليم 

 إلـى أن مـن أسـباب     )٢٠ص: م٢٠٠٧ ،المفـرج وآخـرون   (ر   وقد أشـا   . بالدرجة األولى  المعلمين

غياب السياسات الوطنية المتعلقة    : تدني مستويات إعداد المعلم في دول الخليج العربية       

ومـن هنـا    . تعدد الجهات المسئولة عن إعداد وتـدريب المعلمـين        وبإعداد تدريب المعلمين،    

ســسات إعــداد المعلــم    أفــضل الطــرق لــضمان الحفــاظ علــى نوعيــة التعلــيم فــي مؤ      فــإن

 إعـــادة النظـــر فـــي برامجهـــا األكاديميـــة، والعمـــل علـــى  هـــوواالرتقـــاء بمـــستوى مخرجاتـــه
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ــايير علميـــة عالميـــة، لتواكـــب متطلبـــات العـــصر وتفـــي بحاجـــات      ــا مـــن خـــالل معـ تطويرهـ

ولمـا كــان مجـال التقنيــة مـن أكثــر المجـاالت نمــوا وتـشعبا فــي الوقــت       .المجتمـع المتغيــر 

جة اإلنسانية إليـه لتـسيير شـئون حياتهـا، فقـد أصـبح لزامـا اعتبـار ذلـك                    الحالي، ناهيك بحا  

 . في برامج إعداد معلّمة المراحل بعامة والمرحلة االبتدائية بخاصة

 اآلخــرين تعلــيم فــي القــصص روايــة اســتخدام علــى - القــدم منــذ - النــاس ولقــد درج

ــارات ــسابهم، والمهـ ــيم إكـ ــدين، القـ ــى معتمـ ــلوب علـ ــي الـــشفهي األسـ ــ فـ ــة لنقـ  المعرفـ

 فهـي ،  جوانبـه  بمختلف الطالب نمو في للقصة الجوهري الدور الباحثون  وقد أدرك  .تبادلهاو

. للتخيـل  حبه تشبع، و خياله تنمي، و المعرفة أفاق له تفتتح، و حواسه تغذي، و فضوله تشبع

 العقائديـــة الطالـــب هُويـــة تـــشكيل، والمرغوبـــة االتجاهـــات والقـــيم غـــرس إلـــى باإلضـــافة

 فـي  اكتـسبها  التـي  التراكيب و األلفاظ توظيف جانب إلى ،   لغته تنمية، و لثقافيةا و القوميةو

عبـــد ( وهـــذا للطـــالب بعامـــة ثـــمّ الطـــالب فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة بخاصـــة، جديـــدة مواقـــف

 ).٢٠١٤. الباسط

 النـاس  اتبعـه  الـذي  نفـسه،  الـشفهي  األسـلوب  اتجاه في الرقميّة القصص سرد ويسير

 الوسـائط  و الـشفهي  األسـلوب  بـين  المـزج  خالل من ذلك، و يةالتقليد سردهم للقصص  في

ــة التكنولوجيـــــة ــة الديناميكيـــ ــالمثيرات الغنيـــ ــات، وبـــ ــا،المنبهـــ ــائط مـــــزج أن  كمـــ  الوســـ

 فرصـة  يخلـق  الرقميّـة  القـصص  حكي في الشفهي األسلوب مع الديناميكية التكنولوجية

 الموضـــوع بـــين وينهـــاب القويـــة الـــروابط إيجـــاد، والحيـــاة فـــي للتفكيـــر الطـــالب أمـــام قويـــة

 الرقميّـة  القـصص  تعزز حكايـة   كما. الفصل   خارج الطالب خبرات بين و بينها أو،  الدراسي

 أنفــسهم باســتخدام أســلوبهم الخــاص وأصــواتهم ، كمــا  عــن اإلبــداع و التعبيــر للطــالب

 علــى الــضوء تـسلط  أو تجــسد قـصة  لروايــة  الـذاتي  التمثيــل بخبـرة  المــرور فرصـة  لهــم يتـيح 
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 المرحــل خــالل هــويتهم تــشكيل فــي أساســيًا جــزءًا تُعــد محــددة أحــداث أو خــصائص

 ).٢٠١٤. عبد الباسط(الدراسية 

ــه      ــوتر وبرمجيات تطــوّرت األنظمــة الرقميّــة     وبفــضل التطــور المــذهل فــي علــم الكمبي

، ومـــن أهـــم هـــذه ) ٤٣٧-pp٤٢٧ ،٢٠٠٢،Erstad(تطـــورا ســـريعا وأنتجـــت تقنيـــات متعـــددة  

، حيــث تتمتــع الــصورة الفيديويــة    Digital Videoيو الرقمــي التقنيــات تكنولوجيــا الفيــد  

الرقميّة بأهمية كبيرة في عمليات االتصال التعليمي ، وخاصة إذا كانت الـصورة متحركـة،               

ــراز العديـــد مـــن الخـــصائص والـــسمات      ــا لعنـــصر الحركـــة مـــن دور فاعـــل فـــي إبـ وذلـــك لمـ

قـدر نفـسه، هـذا باإلضـافة إلـى تميـز            والمهارات التي قد ال تستطيع الصورة الثابتة إبرازهـا بال         

الصورة المتحركة بالمصداقية والتعبير عن األفكار واألهداف بكفاءة وسرعة، كمـا أنهـا             

تتميــز بقــدرتها الفائقــة فــي شــتى المجــاالت وبــصفة خاصــة يتزايــد دورهــا كوســيط تعليمــي 

 ).١١، ص ٢٠١٠مها محمد،( يبرز على الساحة التعليمية بشكل كبير ويتزايد االنتباه إليه

 بتوظيـف   تين فإن فكـرة هـذه الدراسـة نابعـة مـن اهتمـام البـاحث               ،وتأسيسا على ذلك   

، الذي يُعدّ "لغتي"إعداد معلّمات المرحلة االبتدائية، خاصة في مقرر      مستحدثات التقنية في    

أحد مخرجات المشروع الشامل لتطوير التعليم في المملكة العربيّة السعودية، والـذي ال             

 :فيحيث تبحث الدراسة الحالية اال خصبا للدراسة والبحث العلمي، يزال مج

 الـــضرورية إلعـــداد معلّمـــة  مـــن ضـــعف فـــي المهـــارات التقنيـــةتـــانــــ مـــا لمـــسته الباحث١

 .لالتي تساعد على التعلم بشكل فعاّالمستقبل، 

 إنتـاج القـصص الرقميّـة     مهـارات    إلـى تنميـة   ة   الماسَّ من الحاجة  تان الباحث ما الحظته ـ  ٢

 .لألطفال لتكون معينة للمعلّمة في تصميم التدريس
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  مـن - ألدب النظـري والدراسـات الـسابقة   ة امراجعـ  بعد -ما خلصت إليه الباحثتان  ـ  ٣

إلنتـاج القـصص     "صـانع األفـالم   " استخدام برنامج     التي تناولت  اتث والدراس وندرة في البح  

 . والمواقف التعليميةاألهدافلخدمة الرقميّة لألطفال 

 : عن التساؤل الرئيسي التالياإلجابةمشكلة الدراسة الحالية تتلخص في  ولذا فإن  

ما أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القـصص الرقميّـة لألطفـال      -

 لدى الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض؟

 : ة  الفرعية التاليةويتفرع من التساؤل الرئيس األسئل

مـا التــصور المقتــرح لبنــاء حقيبـة تعليميــة فــي تنميــة مهـارات إنتــاج القــصص الرقميّــة     -

 لألطفال لدى الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن؟

ــاج القــصص         - ــة التعليميــة المقترحــة فــي تنميــة مهــارات إنت ــر اســتخدام الحقيب مــا أث

البات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبـد الـرحمن فـي    الرقميّة لألطفال لدى الط  

 مدينة الرياض؟

ما أثر استخدام الحقيبة التعليمية المقترحة في تنمية المعـارف والمعلومـات إلنتـاج            -

القــصص الرقميّــة لألطفــال لــدى الطالبــات المعلمــات بجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد  

 .الرحمن في مدينة الرياض

 :أهداف الدراسة
 :  إلىهدف الدراسة الحاليةت

ــة   -١ ــاء حقيب ــدى        بن ــة لألطفــال ل ــاج القــصص الرقميّ ــة مهــارات إنت ــة فــي تنمي تعليمي

  .الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

استخدام الحقيبة التعليمية المقترحة في تنمية مهارات إنتـاج         الكشف عن أثر     -٢

 .المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمنالقصص الرقميّة لألطفال لدى الطالبات 
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الكــشف عــن أثــر اســتخدام الحقيبــة التعليميــة المقترحــة فــي تنميــة المعــارف      -٣

والمعلومات إلنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى الطالبات المعلمات بجامعة األميـرة نـورة    

 بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

ت وبرامج التقنية مثل برنامج صانع األفـالم        تقديم نموذج إجرائي لتفعيل تطبيقا     -٤

)Windows Movie Maker (  فــي إنتــاج القــصص الرقميّــة لألطفــال والمرتبطــة بتحقيــق

 .أهداف المنهج

 . تطوير قوالب من خالل تقديم النصوص القرائية -٥

 :أهمّية الدراسة
يد نتائج  أن تفتقدّم عرضه في توضيحمشكلة الدراسة ،تأمل الباحثتان  استنادا إلى ما    

 : هذه الدراسة في

ضـرورة االهتمـام   إلـى  عـداد المعلمـات بكليـة التربيـة     إـ لفـت أنظـار المهتمـين ببرنـامج         ١

 .عداد المعلم الجيدإ و،بتوظيف المستحدثات التكنولوجية في مجال التعليم الجامعي

 ـ إظهار مدى أهمية تكنولوجيا الفيديو الرقمي وكيفيـة توظيفهـا فـي مجـال التعلـيم       ٢

 .وخدمة المقررات الدراسية بطريقة منظمة

 تطــوير إلــى قــد تــساهم هــذه الدراســة فــي توجيــه اهتمــام المختــصين والبــاحثين         .٣

باســـتخدام مقـــرر تقنيـــات التعلـــيم فـــي التـــدريب علـــى البـــرامج الحديثـــة  مهـــارات المعلـــم 

  .وطرائق االستفادة منها في العملية التعليمية

 :  فروض الدراسة

بين متوسـطي درجـات      ٠٫٠٥ ≤ αعند مستوي   ات داللة إحصائية    ال توجد فروق ذ    -١

إنتـاج القـصص الرقميّـة لألطفـال قبـل          الطالبات في بطاقة مالحظـة األداء البعـدي لمهـارات           

 ."صانع األفالم"الحقيبة التعليمية باستخدام برنامج عد تطبيق وب
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أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

رجـات  بين متوسـطي د    ٠٫٠٥ ≤ αعند مستوي   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        -٢

 المعارف والمعلومات الالزمة لتصميم قـصة رقميّـة باسـتخدام برنـامج            اختبارفي  الطالبات  

 .الحقيبة التعليميةعد تطبيق  قبل وب"صانع األفالم"

 : حدود الدراسة 
 :تلتزم الدراسة الحالية بالحدود التالية

 الـرحمن الالتـي     كلية التربيّة بجامعـة األميـرة نـورة بنـت عبـد           ـ الطالبات المعلّمات في     ١ 

تقــن (تقنيــات التعلــيم  والالتــي اجتــزن مقــرر) ٢٠١نهــج( أدب األطفــال الــصغار درســن مقــرر

 .هـ١٤٣٦ - ١٤٣٥ من العام الجامعي ثانيللفصل الدراسي ال، )١٣١

ـ دروس قائمة على أسلوب السرد القصصي من كتاب الصف الثاني االبتـدائي المقـرر               ٢ 

 .في المملكة العربيّة السعودية

) Windows Movie Maker ("صـانع األفـالم  " ـ المهارات الالزمة الستخدام برنـامج ٣

 .لألطفال الرقميّة القصص إلنتاج

 :مصطلحات الدراسة
 :الحقيبة التعليمية

نظــام تعليمــي تعلُّمــي أُعــد بإحكــام باتبــاع مــدخل   "تعــرَّف الحقيبــة التعليميــة بأنهــا     

ات بدقـــة وتتــسع كـــي تــشمل موضـــوعات   الــنظم، تقتــصر علـــى تقــديم مفـــاهيم أو مهــار    

دراسية من موضوعات عدة، على درجة عالية من التـرابط واالنـسجام المعرفـي، وتـسعى                

ــتعلّم الفــرد   ــوُّ   يإلــى تيــسير ال ع ثــري فــي المحتــوى، والوســائل،   ؛ مــن خــالل مــا تقدمــه مــن تن

ــين المتعلِّمـــ     ــروق الفرديـــة بـ ــتعلّم؛ لمقابلـــة الفـ ــاليب، وطرائـــق الـ ين فـــي واألنـــشطة، واألسـ

ــة أداء          ــى تقوي ــول، فــي ضــوء أهــداف ســلوكية محــددة بوضــوح، تــساعد عل القــدرات والمي

 ."المتعلم في ظل معايير التمكن واإلتقان
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نظـام تعليمــي متكامـل؛ ذاتـي المحتـوى؛ محكـم التنظــيم؛      : وهـي فـي الدراسـة الحاليـة    

لبــات  يحــوي العديــد مــن األنــشطة والمــصادر التعليميــة المبنيــة علــى أســاس يمكــن الطا         

المعلمــات بجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــدالرحمن فــي مدينــة الريــاض مــن انتــاج القــصص     

 .Windows Movie Makerالرقمية لألطفال باستخدام برنامج صانع األفالم 

 القصة الرقمّية 
 : منها ما يلي،توجد عدة تعريفات للقصة الرقميّة 

معا، وتبنى على قواعد معينـة فـي         من الخيال، أو من الواقع، أو منهما         مستمدّةحكاية  

لتكنولوجيـــا التعليميــــة، التــــي أصــــبحت متاحــــة  ولقواعــــد المعتمــــدة فــــي االفـــن الكتــــابي،  

لالستخدام في الفصول الدراسية، كما أنها أحد منتجات الوسـائط المتعـددة التـي تتكـون          

عبـد  (تي  ت الموسـيقية، أو الـصوت، والتعليـق الـصو         امن الشرائح، والصور، والفيديو، والخلفي    

 ).٢٠١٤، الباسط

. قصص أنتجـت وحفظـت ونـشرت باسـتخدام الوسـائط الرقميّـة            :  وتعرف أيضا بأنها  

شكل مبـدع مـن روايـة تـدور حـول حـدث أو شـخص أو                 "وتعرف القصة الرقميّة أيضًا بأنها      

 ويــتم فيهــا توظيــف الــصوت والموســيقى   – يمكــن أن تكــون حقيقيــة أو خياليــة  –مكــان 

. "النـصوص والـصور والرسـوم والفيـديو وذلـك لخدمـة أغـراض تربويـة               والمؤثرات الصوتية و  

 :متاح على الموقع) ٢٠١٤. نشوى(

 http://el-gradu.blogspot.com/٢٠١٤/٠١/blog-post_١٠.html 

ــة بأن     ــة فــي الدراســة الحالي ــة المــستمدّة مــن    : هــاوتعــرّف القــصة الرقميّ  تلــك الحكاي

( النصوص القرائية ذات البناء القصـصي فـي كتـب تعلـيم اللغـة العربيّـة للمرحلـة اإلبتدائيـة                     

  .Windows Movie Makerوالمنتجة باستخدام برنامج صانع األفالم ) لغتي
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أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 )اإلطار النظري والدراسات السابقة( الخلفية النظرية
 : الذاتيد أهم أساليب التعلمالحقيبة التعليمية أح: أوال

الـتعلّم الـذاتي مطلبًـا مهمًّـا للمـتعلم فـي عـصرنا الحـالي؛ ألنـه يـساعد المـتعلّم فـي                    يعد  

تحديد ما يُراد تعلمه، ورفع مستوى اإليجابية التعليمية في مختلف مواقف الحياة؛ بما يتـيح               

 الــنفس والتربيــة ولقــد اهــتم العديــد مــن المختــصين فــي علــم . لــه فــرص االبتكــار والتجديــد 

 .بالدعوة إلى استخدام التعلّم الذاتي كبديل فعّال في تطوير العملية التعليمية التعلّمية

؛ التربيــةيحظــى باهتمــام علمــاء هــو الــتعلُّم الــذاتي أحــد أشــكال الــتعلُّم المــستمر، و  و

 أهم أساليب توظيـف     ومنلكونه من أفضل طرائق إكساب المهارات بالتعليم والتدريب،         

يلبـي  وبالتـالي  ارات التعلّم بفعالية؛ ويُمكِّن من تطوير الفرد سلوكيًا ومعرفيًا ووجـدانيًا،    مه

ــا. )٤٧ص: م٢٠٠٥هزايمـــة، (متطلبـــات العـــصر  )٨٥ص: م٢٠٠١ العجمـــي( يعرِّفـــه وهـــو كمـ

: ذلك األسلوب التعليمي الذي تتاح فيه الفرصة للمتعلم، للمـرور بمواقـف تعليميـة متنوعـة             "

 وفقًـــا ؛مح لـــه بالمـــشاركة النـــشطة فـــي العمليـــة التعليميـــة التعلّميـــة نظريـــة وعمليـــة تـــس

لإلمكانات المتاحة، والبدائل التربوية المتيسرة، معتمدًا علـى نفـسه باسـتخدام خصائـصه              

 . "االنفعالية، والعقلية، مستفيدًا من إشراف معلمه، وصوال إلى أهداف إجرائية محددة

ونها تثير دافعيـة الطـالب للـتعلم، وتحقـق لهـم             وتبرز أهمية الحقائب التعليمية في ك     

 للحــصول علــى المعرفــة،   ؛ يعتمــد علــى المالحظــة والمــشاهدة المباشــرة    ، معنــى ا ذامًــتعلُّ

محاضـرة، مناقـشة، حـوار، حـل      ( أكثر من أسلوب في التـدريس     فيها  يستخدم  يمكن أن   و

قــق مبــدأ تزيــد مــن ثقــة المــتعلم بنفــسه، وتح  هــي ، و)لــخ إ..مــشكالت، استقــصاء، تجريــب 

 عطـا ( التعاون بين المعلم وطالبه، وبين بعـضهم الـبعض، وتنمـي أسـلوب التفكيـر العلمـي                

، مـن   وتستند الحقائب التعليمية في بنائها إلى مجموعة مـن األسـس          ،  )٢٤ص: م٢٠٠٤اهللا،  

تـسمح  ؛ حيـث  التعلم لإلتقـان ، واالهتمام باألهدافأسلوب النظم في بنائها، و    اتباع  : أهمها
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عليميــة باســتخدام أســاليب للتقــويم حديثــة تــستند علــى معــايير إتقــان دقيقــة الحقائــب الت

 . تفريد التعليم، وومحددة سلفًا

ــة ،مـــن بيـــنهم          ــاء الحقيبـــة التعليميـ ــون المكونـــات األساســـية لبنـ ــد حـــدد التربويـ وقـ

 : ، وهي)٣٥ص: م٢٠٠٤ اهللا، عطا( و)٤٧٥  ص:م٢٠٠٢سالمة، (و) ١٢ص : م١٩٩٧الخطيب (

ــرئيس الــذي تعالجــه  الهــدف  حيــث ينبغــي أن تعكــس  :)الغــالف( صــفحة العنــوان @ ال

 .الحقيبة التعليمية

 وهــي النظــرة الــشاملة، وتهــدف إلــى إعطــاء فكــرة مــوجزة عــن محتــوى     :المقدمــة @ 

  .الحقيبة وأهمية دراستها

 وتــشمل خطــة تنفيــذ الحقيبــة؛ ليرجــع إليهــا المــتعلِّم مــن حــين آلخــر،      :اإلرشــادات@

 .قة السير في دراسة الحقيبة، وممارسة أنشطتهاوتهدف إلى توضيح طري

 وتتصف بالوضوح والتحديد والشمولية، وتصف نواتج التعلم التـي          :األهداف التعليمية @

 .م محتوى الحقيبةينبغي الوصول إليها من خالل تعلُّ

ــ:األنـــشطة والبـــدائل التعليميـــة@ وتتنـــوع أنـــشطة  للحقيبـــة، ين الرئيـــس المكـــوِّي وهـ

عـروض  رسـوم،    و مطبوعـات ( مواد تعليمية متعددة  : يبة التعليمية لتشمل  التعلم في الحق  

  .)فردية، وجماعية( أنماط تعلم وتعليم متنوعة، و)تقديمية

المعلومات والمهارات واالتجاهات التي تهدف الحقيبة إلى إكـسابها      وهو   :المحتوى@

ات متسلـسلة   تنظيمهـا فـي فقـر   للمتعلمين، والتـي تعـد ترجمـة فعليـة ألهـدافها؛ حيـث تـم             

 فـي الحقيبـة   االمحتـوى مكتوبـ  وقـد يكـون هـذا    وقصيرة ومتتابعة وفقًا لطبيعـة المتعلمـين،    

، ويــشار إلــى مــصدر المــادة المــسموعة أو المرئيــة داخــل       ا أو مرئيّــاالتعليميــة، أو مــسموع 

 .الحقيبة
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أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

وهــو تقــويم مــستمر، بعــد كــل خطــوة مــن خطــوات        :)البنــائي( االختبــار التكــويني @

، وتقــديم هاويهــدف إلــى تحديــد مــدى تقــدم المــتعلم فــي دراســة موضــوع يبــة، تطبيــق الحق

التغذيــة الراجعــة الفوريــة، وتحديــد النقــاط الــصعبة فــي المحتــوى التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن   

 .الدراسة والتوضيح

ــة مـــن    : المـــصادر والمالحـــق @ ــد مجموعـ ــويني، وتحديـ ــار التكـ ــة االختبـ وتـــشمل أجوبـ

 . بموضوع الحقيبة، وأخرى للتعلم والحصول على المعرفةالمصادر والمراجع ذات العالقة

االختبــار القبلــي والبعــدي الهــادف إلــى تحديــد مــدى معرفــة التلميــذ وفهمــه للحقــائق      @

العلمية قبل دراسة الحقيبة التعليمية، وبعدها، وإيجاد الفروق في المتوسـطات الحـسابية        

 .بين التطبيقين

 :فن القصة في أدب الطفل: ثانيا
اللغة أهمية كبيرة بين أفراد الجنس البشري، إذ تستخدم في مواقف حياتهم       تحتل  

المختلفة، وألغراض متعددة متنوعة، فبالرغم من أنها ليست وسيلة التعبير الوحيدة عند      

 .وتبــادل الرســائل والمعلومــات، والتــأثير  نهــا أقــدر وســائل التعبيــر علــى اإلفهــام،  فإالبــشر، 

 .)١٣ -١٢ص ص  :م٢٠٠٠، عليان(

وقد عرّف أبو الفتح عثمان بن جني اللّغة تعريفًـا جامعًـا مانعًـا، أخـذ عنـه كـل العلّمـاء                  

اللغة أصوات يعبِّر بها كل قوم عن  "العرب وغيرهم في مختلف التخصصات، وذلك بقوله        

 ). ٢٢ص :م١٩٢٥ ،ابن جني( "أغراضهم

 الـصوتية للغـة   الطبيعـة :  وهـي ،ألنـه يحـدد جوانـب معيّنـة فـي اللغـة           وهذا تعريف جامع؛  

، والجانب الوظيفي للغة في أنها وسيلة للتعبير عن المشاعر واألغـراض،  "أصوات"في قوله   

 فهـو يتنـاول الطبيعـة االتـصالية للغـة بـين األفـراد فـي البيئـة اللغويـة                     "كـل قـوم   "أمَّا في قوله    

 كمــا عرّفهــا علمــاء الــنفس بأنهــا وســيلة يمكــن بواســطتها تحليــل أي صــورة أو . الواحــدة
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حيـث يمكـن تركيـب هـذه الـصورة فـي أذهاننـا مـرة               فكرة ذهنية إلى أجزائها وخصائـصها؛     

ــا بواســـطة تـــأليف كلمـــات،    ،مـــدكور(ووضـــعها فـــي ترتيـــب خـــاص   أخـــرى، أو أذهـــان غيرنـ

 )٤٣ص :م١٩٩٧

 أن اللغــة نظــام مــن  والــذكاء االصــطناعي علــوم اللغــة تويــذكر البــاحثون فــي مجــاال 

ــة     ــالغ األهمي وأن األســاس فــي   يــسمح لإلفــراد والمجتمعــات بالتواصــل،   الرمــوز والقواعــد ب

وأن اللغة المكتوبة تجريد عن اللغـة المنطوقـة ومرحلـة            دراسة اللغة هي اللغة المنطوقة،    

مما يجعلها أكثر تعقيدا وحاجة إلـى التـزام مجموعـة    ، متأخرة نسبيًّا مقارنة بنشوء اللغة 

ــاء مجتمــع معــيَّ      ــذا فــإن النــسق اللغــوي حقيقــة    مــن القواعــد التــي يتعــارف عليهــا أبن ن؛ ول

 .)٩٩ ص: م٢٠٠١، الصويان(اجتماعية يصعب تصورها دون وجود المجتمع 

عـن باحـث مُحـدَث يـرى        ) ٥٥ص  : م٢٠٠٢ الخليفة، (ويتفق ما سبق ذكره مع ما أورده      

نظــام مــن الرمــوز المنطوقــة المكتــسبة تــستخدمه جماعــة معيَّنــة مــن النــاس       "أن اللغــة 

 ."قيق التعاون فيما بينهمبهدف االتصال وتح

قَصَّ أثـره يقُـصُّه قَـصَّا        )٧٦٥ص: م١٩٨٣بطرس البستاني   (ـجاء في محيط المحيط ل    و

 .قِصَصٌ وأقاصيص: والقِصَّةُ األحدوثة التي تُكتب، والجمع. والخبر أعلمه.. وقَصَصًا تتبعه

ويهــا مجموعــة مــن األحــداث المتخيّلــة ير  : وتعــرّف القــصة فــي اصــطالح األدبــاء بأنهــا   

 ولكــن الخيــال هنــا مــستمد مــن الحيــاة ،الكاتــب تتعلّــق بشخــصيات إنــسانية متخيّلــة أيــضًا

نّ القصة تفسّر تجربة قـد تقـع فـي حيـاة مجموعـة مـن       أأي ؛ الواقعية بأحداثها وشخوصها 

 .)١١ص: م١٩٧٤القباني ( البشر

 : ويعتمد بناء القصة على مجموعة من العناصر المميّزة لها وهي
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 هي مغزى القصة، وقيمتها تتمثّل فيما تكشف عنه مـن حقـائق الحيـاة أو                :الفكرة -١

وال يــشير الكاتــب إليهــا بطريقــة مباشــرة بــل تتــسرّب إلــى عقولنــا مــع  . الــسلوك اإلنــساني

 .نهاية قراءتنا للقصة ومن خالل األحداث والشخصيات

ــا الكاتـــب مرّ   : الحادثـــة -٢ ــائع الجزئيـــة التـــي يرويهـ تبـــة هـــي سلـــسلة األحـــداث والوقـ

 .مترابطة على نسق خاص يجذب القارئ إليها فيتتبّعها في شغف

وهي التي تربط باألحـداث وتتفاعـل معهـا، وينبغـي أن تكـون مماثلـة         : الشخصيات -٣

 ، من حيث مظهرها العـام     ،لما نصادفهم في حياتنا، وحيّة تتحرّك وتتكلّم، مرسومة بدّقة        

ويختلــف عــدد . ويتعــاطف معهــا القــارئ،وحالتهــا النفــسية واالجتماعيــة؛ حتــى يقتنــع بهــا   

ــا لنــوع القــصة مــن روايــة وقــصة قــصيرة   وهنــاك مــا يــسمى بالشخــصيات  . الشخــصيات تبعً

 ،ة التي تكون محـورًّا ألحـداث القـصة، والشخـصيات الثانويـة التـي تكمـل األحـداث                  يالرئيس

 ة،كذلك قد تكون الشخصية فـي القـصة جـاهز         . وتظهر وتختفي تبعًا لما تقتضيه المواقف     

ــر وتطــوّر، وقــد تكــون ناميــة تتطــوّر وتنمــو مــع األحــداث          أي ال يحــدث فــي تكوينهــا أيّ تغيّ

 .ويكتمل نموّها بتمام القصة

تحتاج بعض المواقف إلـى الحـوار بـين الشخـصيات؛ ممّـا يكـسبها حيويـة                 :  الحوار -٤

وواقعيــة، بــشرط أال يكــون الحــوار لمجــرّد الحــشو، بــل يــؤدي وظيفتــه مــن الكــشف عــن        

 . الشخصية وتطوير الحدثصفات

بــدّ أن تقــع فــي مكــان وزمــان محــددّين، ومــن ثــم     كــلّ حادثــة ال: الزمــان والمكــان -٥

ينبغي أن ترتبط األحداث بظروف وعادات ومبادئ ومعالم خاصة بالزمـان والمكـان اللـذين             

 .وقعت فيهما

ل  بحيث تجعل القـارئ يتخيـّ    ؛وهي تصوير األحداث بواسطة اللغة    :  طريقة العرض  -٦

 .هذه األحداث وكأنّه يراها



 

 
 التربوية مجلة العلوم   ٨٩

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 :وهناك طريقتان لعرض القصة

 .بأن يروي الكاتب ما يحدث لشخصيات القصة: طريقة السرد المباشر -أ

ــذاتي بــضمير المــتكلم   -ب بــأن يتحــدث الكاتــب علــى لــسان بطــل    : طريقــة الــسرد ال

 .القصة

 وفـي   ،نأو الحبكة وهو التـأليف بـين الشخـصيات واألحـداث فـي نـسق معـيّ                : البناء -٧

 مـن   ،وهنـاك طـرق مختلفـة للبنـاء       . تسلسل طبيعي منطقي حتى تـصل القـصة إلـى نهايتهـا           

 وتتّجـه  ،تسلسل أخّاذ بحيث يؤدي بعـضها إلـى بعـض    بأكثرها تشويقًا أن تعرض األحداث      

حتــى تــصل إلــى الــذروة أو العقــدة التــي تتطّلــب الحــلّ   شــيئًا فــشيئًا إلــى التــشابك والتعقيــد، 

؛ )٩٤ – ٨٩ص: م٢٠٠٨ وآخــرانالزهرانــي (اتجــاه وصــوال إلــى النهايــة   فتــسير األحــداث فــي  

 .)٩٣ هـ، دليل المعلّم في التعبير واإلنشاء،١٤٢٣وزارة المعارف (

 :Windows Movie Maker "صانع األفالم"برنامج : ثالثا
ــامج  ــالم "وبرنــ ــانع األفــ ــول  "صــ ــا يقــ ــركة    ) ٢٠٠٩، show( كمــ ــه شــ ــامج تقدمــ ــو برنــ هــ

وهـو برنـامج إلعـداد الفيـديو يمكـن      . ن حزمـة برمجيـة متكاملـة    كجـزء مـ    "مايكروسوفت"

مستخدمه من إعداد ملفات الفيديو وتحريرها ووضع عناوين عليها وكـذلك عمـل القطـع               

حيـث يـسمح لمـستخدميه إعـداد أفـالم باسـتخدام لقطـات              . والتوصيل والمؤثرات المرئية  

ديو ووضــع التعليقــات أو ثابتــة وتــسجيالت صــوتية، ويمكنــه أن يتعامــل مــع تــسجيالت الفيــ 

 فـي التـدريس     "صانع األفـالم مـن وينـدوز      "كما أن استخدام برنامج     . شريط الترجمة عليها  

يقدم للمـتعلم فرصـة جيـدة لـصنع األفـالم ومـشاهدتها وهـذا يحـسن مـن فهمـه للمحتـوى               

 ).٢٠٠٩ ،ealt & show. (العلمي

ن تـصبح عمليـة ممتعـة    وبناء علية يمكننا أن نتوصل إلـى أن عمليـة التـدريس يمكـن أ         

صـانع األفـالم   "بالنسبة للمتعلمين إن هم اشتركوا في تقديم المادة، ولذلك يعتبـر برنـامج              
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 Ester( عنصرًا ضروريًا لهذه العملية التعليميـة، وداعمًـا لهـا ومحـسنًا لنتائجهـا      "من ويندوز

thukr، مـن خـالل     كما أن التعليم والتعلم الفعـال يمكـن أن يكونـا حقيقـة واقعـة              ). ٢٠٠٨ 

ــامج   ــارة اهتمــام      "صــانع األفــالم "اســتخدام برن ــع بخاصــية إث ــة تتمت ، وذلــك ألن هــذه التقني

 "فارانـت "وقـد أشـارت    . الطالب بالمادة العلمية والحفـاظ علـى بقـاء هـذا االهتمـام مـستمرًا              

إلى أنه إذا توفر عنصرا الرغبة واالهتمـام لـدى المـتعلم فإنـه يـتعلم بـصورة واضـحة ويحقـق            

 فــي التــدريس أمــر   "صــانع األفــالم "لــذلك فــإن الــسعي الســتخدام برنــامج     . نتــائجأفــضل ال

 ).٢٠٠٥.j&F farrant(يستحق بذل الكثير من الجهد 

ــة واســعة          ــين المــستحدثات التكنولوجي ال شــك فــي أن الفيــديو الرقمــي أصــبح مــن ب

ظومـة  االنتشار في الوقت الحالي، حيث أصـبح إحـدى األدوات المهمـة التـي تعتمـد عليهـا من        

صـانع  "استخدام برنـامج    ونجد أن   . التعليم اإللكتروني، وهو ما أكدته العديد من الدراسات       

 في التدريس يقدم فرصة للمتعلم كي يكتسب مهارات ضـرورية لتـدريس جميـع     "األفالم

 إلــى أن الــصور  (٢٠٠٧ .Taylor)وقــد أشــار تيلــور   . المــواد التعليميــة ويمارســها ويطورهــا   

 أكثر قدرة على اإلبداع: الرقميّة، تجعل المتعلمينالمتحركة واألفالم 

كما تمكّنهم من التجـاوب مـع العمـل الجمـاعي ، وتجعلهـم أكثـر قـدرة علـى كتابـة                     

 . النصوص الجيدة ، وتعمل على تنمية المهارات الشخصية لديهم 

ــامج    ــتعلم يقــدم   "صــانع األفــالم "وتثبــت الدراســات أن  اســتخدام برن ــيم وال  فــي التعل

ــة داخــل         للطــالب  ــة يتلقونهــا بالطريقــة التقليدي فرصــة لتطبيــق مــا درســوه مــن مــواد نظري

الفصل، ومثل تلك المهـارات يمكـن اكتـسابها وممارسـتها عنـدما يقـوم الطـالب بكتابـة          

وكـذلك مـايكتبون    . "صـانع األفـالم   "نصوص األفالم التي سيتم إنتاجها باستخدام برنامج        

يـضًا العنـاوين التـي تـأتي فـي بدايـة الفـيلم وفـي                كمـا أنهـم يكتبـون أ      . من تعليقات مختصرة  

وهــذا يحــسن مهــاراتهم وقــدراتهم علــى إعــداد المالحظــات الــسريعة والتلخــيص . نهايتــه
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Taylor. ــأنهم يــستمتعون جــدًّا      "اســترذاكر"، وقــد أشــارت  )(٢٠٠٧ ــك، ب ــد ذل ــى مــا يؤي  إل

 ،حيـث  " الرقميّـة  صـناعة األفـالم  "بمشاهدة الفـيلم الـذي قـاموا بإعـداده باسـتخدام بـرامج            

). ٢٠٠٨، Ester thukr.(تمكّــنهم مــن تخيــل واســترجاع وتــذكر وفهــم المحتــوى العلمــي 

 ممتعــة فــي تــوفير مواقــف تعليميــة  Windows Movie Maker كمــا يــسهم برنــامج 

 خاصة في المرحلة الدراسية األساسـية، مـن خـالل تقـديم أفـالم قـصيرة بمواضـيع                 ،للطلبة

 ).٢٠١١غسان قطيط،  (ة أو المعلمينمتنوعة ومعدة من قبل الطلب

 يــسمح للمعلــم والمــتعلم باالحتفــاظ "صــانع األفــالم"وفــي هــذا الــصدد نجــد أن برنــامج 

بمــادة غنيــة مــن التــسجيالت الــصوتية المرئيــة، كمــا يمكــنهم اســتخدام أي منهــا وقتمــا       

 .ظهرت الحاجة إلى ذلك

ــامج    ــول دور برنـ ــة حـ ــانع األفـــالم "وكـــشفت دراسـ ــاد "صـ ــدريس مـ ــاريخ أن  فـــي تـ ة التـ

المعلومات التي يحصل عليها المتعلمون مـن دراسـة أحـداث التـاريخ ومهـارات اسـتخدام                 

ــامج  ــانع األفـــالم"برنـ ــوا كـــصانعي أفـــالم، أو    "صـ ــارفهم ،وتمكّـــنهم أن يعملـ  تزيـــد مـــن معـ

ــاتهم      ــراتهم ومعلومــ ــائق أو العمــــل فــــي مجــــاالت أخــــرى تحتــــاج إلــــى خبــ محــــررين للوثــ

)Edgerton &Rollins.٢٠٠١.(  

وتعــدّ طــرق نقــل تكنولوجيــا المعلومــات أكثــر فاعليــة عنــدما تطبــق علــى اعتبــار أنهــا  

جزء ال يتجزأ من عملية التعليم والتعلم، حيث تشجّع التعليم المتمركـز حـول المـتعلّم ،               

 Edgerton(وتحفّـــزه علـــى المـــشاركة فـــي إعـــادة التفكيـــر فـــي طريقـــة تناولـــه للمـــنهج  

&Rollins.٢٠٠١(. 

لعلمية الستخدام أفالم الفيـديو الرقميّـة فـي التعلـيم والـتعلم توضـيح               ومن األغراض ا  

المفاهيم من خالل عرض أفـالم توضـيحية، وإثـراء موضـوع المناقـشة، وتـشجيع المـتعلم           

ألن يكون مستقبال، وتنمية مهارات التفكيـر النقـدي، وتوضـيح دراسـات الحالـة، وتحـسين                 



 

 
٩٢ 

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

ألحداث وتحليل الممارسات، وتقييم مهـارات    مهارات االتصال البصرية واللغوية، وتوثيق ا     

  ).Erickson،٢٠٠١ (١٦١-pp١١٩ ،التعرف، والفهم، والمالحظة لدى المتعلم

 القـصص   ىفاعليـة أسـلوب قـائم علـ       حـول    دراسـة    ،Sadikأجـرى     ) م٢٠٠٨(وفي عام   

ــة ــا فــي  الرقميّ  تطــوير ىمــساعدة المعلمــين علــ ل تعلم النــشطالــعمليــة  لــدمج التكنولوجي

اسـتخدمت  و.  وطالبـة  ا طالب ٣٢٣تكونت عينة الدراسة من     ، و دريسهم التقليدية   أساليب ت 

لتقيـيم قـصص    ) استبيان، بطاقة مالحظـة، اسـتمارة مقابلـة       (الدراسة ثالث أدوات مختلفة     

مالحظة أداء المعلمين والطالب فـي    والطالب الرقميّة وفقًا لمعايير إنتاج القصص الرقميّة،        

ــة، والتعــرف علــى    الــصف الدراســي أثنــاء اســتخدا    راء المعلمــين حــول  آم القــصص الرقميّ

أوضحت نتائج  . م أثناء مرحلة التطبيق   هفاعلية القصص الرقميّة والمشكالت التي واجهت     

الدراسة أن القصص الرقميّة التي أنتجها الطالب ساعدتهم علـى التفكيـر بـشكل أعمـق         

كمـا أن قصـصهم     . بيـنهم رائهم بوضوح وتبـادل األفكـار واآلراء فيمـا          آوعرض أفكارهم و  

ــية المختلفـــة    ــواد الدراسـ تميـــزت بدرجـــة كبيـــرة مـــن وضـــوح   )  قـــصة٦٥(الرقميّـــة فـــي المـ

كمــا أظهــرت مالحظــة    . األهــداف، ودقــة المحتــوى، والتنظــيم، وجــودة الــصوت والــصورة      

الطــالب والمعلمــين أن العديــد مــن المجموعــات اعتمــد علــى روح الفريــق أثنــاء مرحلتــي          

أن عددًا كبيرًا من الطالب شاركوا بشكل إيجابي فـي إنتـاج وعـرض               و ،التخطيط والتنفيذ 

ــة دون مــساعدة أو تــدخل المعلــم أثنــاء البحــث عــن المعلومــات والــصور     قصــصهم الرقميّ

وتحقيقها، أو التعليـق الـصوتي علـى القـصص أو عـرض إنتـاجهم علـى أقـرانهم والحـصول               

 :الموقع بواسطة . على التغذية الراجعة منهم

http://presentationtube.blogspot.com/٢٠٠٩/٠٣/blog-post_٢٩.html  
 مهـارة  فـي تنميـة    الرقميّـة  القـصص  تـدريس  دراسة حول فعالية  ) ٢٠١٢أماني،  (وأجرت  

: الدراســة وهــي أدوات  واســتخدمتاالبتدائيــة المرحلــة لتالميــذ اإلنجليزيــة باللغــة التحــدث
 لتنميــة أنــشطة التحــدث، لمهــارات وبعــدى قبلــي اختبــار الرقميّــة، القــصص اختيــار مقيــاس



 

 
 التربوية مجلة العلوم   ٩٣

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 الراجعـة  التغذيـة  اسـتبانة  الرقميّـة،  القـصص  علـى  قائمـة  اإلنجليزيـة  باللغـة  التحـدث  مهارة
 اسـتخدام  نبـي  وثيقـة  عالقـة  وجـود  أهمهـا  مـن  نتـائج  عدة إلى الباحثة توصلت  وقد .للتالميذ
  وأوصت القـائمين   ،التالميذ لدى اإلنجليزية باللغة التحدث مهارة وتحسين الرقميّة القصص
 . التعليم في المتعددة الوسائط بتضمين  التعليمية المناهج على

 html.١٠_blog-post/٢٠١٤/٠١/http://el-gradu.blogspot.com: بواسطة الموقع

 Windows Movie "صـانع األفـالم  "برنـامج  ( وبـرامج إعـدادها   القصة الرقمّية: رابعا

Makerأنموذجًا :( 

مجموعـة  و فكرة الجمع بـين فـن سـرد القـصص     الرقميّة التعليمية علىقصة   تقوم ال 
 كمـا يقـوم هـذا النـوع مـن      الـصور، والفيـديو،  : متنوعة من الوسـائط المتعـددة الرقميّـة، مثـل     

القصص على إيجاد خليط مـن بعـض الرسـومات الرقميّـة، والنـصوص، والـسرد، المـسجل،                  
بحكــي  ويقــصد . لتقــديم معلومــات حــول موضــوع محــدد  ،والــصوت، والفيــديو والموســيقى 

ــة ــة التــي تتــيح للنــاس     القــصص الرقميّ  وبــشكل -أنهــا شــكل قــصير مــن الوســائط الرقميّ
  .بادل الخبرات المتضمنة في بعض جوانب قصص حياتهم الفرصة لت-اليومي 

-blog/٢٠٠٩/٠٣/http://presentationtube.blogspot.com : بواســــطة الموقــــع

post_٢٩.html 
مـن قبـل المعلـم إحـدى الطـرق التـي       لمتعلمـين  يُعد تقديم الصور بشكل جـذاب لـدى ا       

للحـصة الـصفية،    علـى االهتمـام واالنجـذاب        لمتعلمـين تسهم بشكل فاعل في مساعدة ا     
 العمـل  Windows Movie Makerكمـا أن المعلـم يـستطيع مـن خـالل توظيـف برنـامج       

وتعليقــات ولقطــات   صــورة فــيلم يــضم أصــوات وكلمــات مكتوبــةمعلومــات فــيعلــى نقــل 
غـسان قطـيط،   (تعليمي متميـز أمـام المتعلمـين    فيديو، كل ذلك يجعل المعلم في موقف       

. تحديــد هــذه االحتياجــات  : ج الــصور الفيديويــة الرقميّــة  لــذا ال بــد عنــد تــصميم وإنتــا    ). ٢٠١١
والتركيــز علــى جودتهــا وإنتاجهــا وفقــا للمواصــفات المحــددة مــن قبــل التــي تحقــق أهــدافًا   
معينـــة، وعمـــل قواعـــد بيانـــات خاصـــة بالـــصور واســـتخداماتها التعليميـــة المتنوعـــة؛ حتـــى   

 .يسهل تداولها والتعامل معها ونشرها



 

 
٩٤ 

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 :ةأنواع القصص الرقمّي
 التــي تخــدم :  التعليميــةفهنــاك  عديــدة حــسب الغايــة منهــا ، للقــصص الرقميّــة أنــواع

ية  مهمة فـي حيـاة شخـص   تسرد أحداثًاالتي : والشخصيةأغراض التعليم وتحقق أهدافه ،  

التـي  : الموجهـة القـصص   و.  في التأثير على حياة أشـخاص آخـرين        ما ؛لتكون قدوة تسهم     

ن مفاهيم معينة، أو تـدريبهم علـى ممارسـة سـلوكيات            تُصمم لتعليم أو اكتساب اآلخري    

التي تعرض األحداث المثيرة والتي تُساعدُنا على فهم أحداث الماضـي،           : معيّنة، والتاريخية 

، والقضايا والمشكالت مـن حيـث المكـان، والزمـان،           واهر  التي تعرض وصفًا للظ   : والوصفية

 .والمكونات والمراحل اإلجرائية التي تمّر بها

 :ات سين بوفاال لكتابة وحكي القصصخطو
 : كما يلي،حدد سين بوفاال عشر خطوات لكتابة القصص وحكيها هي

 .وذلك من حيث فكرتها، وموضوعها، وعنوانها: اتخاذ قرار بإنتاج القصة  )١(

تجزئة القصة إلـى خطـوط عريـضة، وذلـك مـن حيـث األحـداث التـي تمكنـك مـن                        )٢(

 .تذكر حلقات القصة

مــن حيــث اســتخدام الورقــة، وقلــم الرصــاص، والبــدء فــي كتابــة   : تــةكتابــة القــصة فــي نو  )٣(

 .القصة بكلماتك الخاصة؛ ال تنسخ القصة، بل أعد كتابتها بكلماتك الخاصة

ــا مثــلStoryboardارســم قــصتك فــي ســتوري بــورد     )٤( الرســوم الفكاهيــة : ، تمامً

 .١المرسومة باليد، كما بالشكل 

ــدء  : الحكـــي التجريبـــي للقـــصة   )٥(  فـــي حكـــي القـــصة لنفـــسك بـــصوت عـــالٍ  مـــن خـــالل البـ

 .وبكلماتك، ومن خالل النظر إلى نوتة القصة، كرر ذلك ثالث مرات في توقيتات مختلفة

من حيث هل توجد أجزاء يجب حـذفها أو إضـافتها،           : التفكير العميق في القصة     )٦(

 .ثم نفذ التعديل الالزم على ستوري بورد



 

 
 التربوية مجلة العلوم   ٩٥

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

احْكِ القصة لنفـسك فـي عـدة    ثم : وضع المالحظات على لوحة القصة المصورة    )٧(

 .مع االحتفاظ بالحكي بصوت عالٍ وبكلماتك، وبإيمانك وبصوتك. مرات

وذلك من خالل البحث عن صديق لـك، ثـم قـم بحكـي              : حكي القصة على زميل     )٨(

 .القصة عليه، ال تستخدم في ذلك النوتة وال ستوري بورد

ــى القــصة     )٩( ــدما تــصل    : إضــافة المــشاعر عل ــة عن ــى    وتــأتي هــذه المرحل ثقتــك فــي القــصة إل

 وفـي   صـوت المتحـدث   التفكيـر فـي المـشاعر المطلـوب إظهارهـا فـي             عن طريق   المقبول،  

 .م هذه المشاعر في حكي القصةا أثناء الحكي، ثم استخدهصورت

وذلــك عنــدما يحــين وقــت عــرض قــصتك، كــن  : حكــي القــصة علــى المــستمعين )١٠(

  . بتجربة القصةعلى ثقة؛ انظر إلى مستمعيك، تحدث بوضوح، وببطء، واستمتع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المستخدم في كتابة القصة الرقميّةStoryboard نموذج ستوري بورد ١شكل 

 متاح عبر الرابط

 http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=٤٣١ 



 

 
٩٦ 

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 :المراحل األساسية الستخدام حكي القصص الرقمّية في التعليم والتعلم
سـتخدام حكـي القـصة الرقميّـة فـي التعلـيم والـتعلم، هـي          توجد خطوات أساسـية ال  

 :كما يلي

  بمـشاهدة   لمتعلّمون المشاركون في إنتاج قصص رقميّة     يقوم فيها ا  : الخطوة األولى 

الهـدف التعليمـي، والعنـوان، والمحتـوى        : ثم نقدها من حيث   ،  نماذج ناجحة لقصص رقميّة     

 .الذي تدور حوله القصة

ــة  ــنص القــصة    يــتم في: الخطــوة الثاني مناقــشة درجــة أهميــة     بعــدهــا وضــع ســيناريو ل

 إثرائـي ،    تعليمـي  ثقـافي، (الموضوع التعليمـي المختـار ، وتحديـد الغـرض مـن القـصة الرقميّـة                 

وتحديــد محــور  ، الفئــة المــستفيدة مــن القــصة ،وكــذلك تحديــد) تعليمــي يــرتبط بمقــرر مــا  

 .القصة وشخصياتها الرئيسة والثانوية 

يــتم فيهــا إنــشاء مجلــد علــى ســطح المكتــب لتخــزين المــواد الالزمــة  : الخطــوة الثالثــة

الـصور، أو الرسـوم، أو الخـرائط، أو    : للقصة الرقميّة، ثم جمع الصور الالزمة للقصة وتـشمل   

ات الــصوتية، وجمــع روالمــؤثاألناشــيد ،: المخططــات البيانيــة، وجمــع مــصادر ســمعية مثــل 

يكروسـوفت ورد، والعـروض التقديميـة،       امحتوى معلوماتي من شبكة اإلنترنت، وملفات م      

ثم تـصنيف هـذه المكونـات حـسب مراحـل القـصة، وتحديـد مـدى تغطيـة هـذه المكونـات                    

 .لكل مرحلة من مراحل القصة

،  وأهدافها   قصة الرقميّة لمحتوى ال  مناسبةويتم فيها اختيار الصور ال    : الخطوة الرابعة 

، واســتيراد الــصور والمــواد الزمــة لنــصية ال، واختيــار المعلومــات اوانتقــاء المــؤثرات الــصوتية 

ــة، ثــم ترتيــب الــصور، والرســوم،      الــسمعية داخــل البرنــامج المناســب إلنتــاج القــصة الرقميّ

 .والخرائط، والتسجيالت الصوتية، حسب تسلسل سرد القصة



 

 
 التربوية مجلة العلوم   ٩٧

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 وتطويرهـــا وجمـــع التغذيـــة  القـــصة الرقميّـــةويـــتم فيهـــا  تقـــويم: الخطـــوة الخامـــسة

 . الرقميّة سين القصةتحطرئق الراجعة عن 

 متاح عبر الرابط

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=٣٣&page=news&task=sho

w&id=٤٣١ 

 :برمجيات تصميم وتطوير القصص الرقمّية
 مـــن البرمجيـــات يجـــد البـــاحثون فـــي مجـــال القـــصص الرقميّـــة أن هنـــاك عـــددا كبيـــرا

ــة وتطويره   وتتنــافس الــشركات المختــصة فــي   ا،المتخصــصة فــي تــصميم القــصص الرقميّ

 بــشكل مــستمر ، ممــا يحــتّم أن يــمّ االنتقــاء  فــي التعلــيم والــتعلمتطــوير هــذه البرمجيــات 

وإمكانيتهـا، ووفـق المكونـات والمـصادر      لدى المستخدم   بيوتر المتاحة   مأجهزة الك وفق  

يـات وأكثرهـا   ومن أهم هـذه البرمج . الرقميّة المتاحة لدى القائم على إعداد القصة الرقميّة  

  : شيوعا في االستخدام

ندوز فقط، ويـتم الحـصول عليـه        ييُستخدم تحت بيئة الو   : PhotoStory٣برنامج   )١(

ــا للمتعلمــين فــي كافــة          ــا مثالي ــا مــن موقــع الــشركة علــى اإلنترنــت، وهــو يُعــد برنامجً مجان

المراحــل الدراســية لتــصميم القــصص الرقميّــة مِــنْ الــصور والرســوم وتطويرهــا، ويتميــز          

إمكانيــة إضــافة نــصوص ومــؤثرات للحركــة وخلفيــات موســيقية جــاهزة، أو إنــشائها مــن  ب

داخــل البرنــامج نفــسه، كمــا يتميــز بإمكانيــة إضــافة تعليــق صــوتي لــصاحب القــصة، مــع            

  .إمكانية خفض الصوت ورفعه وفق متطلبات السرد القصصي

، نـدوز فقـط  ييُـستخدم تحـت بيئـة الو   : ٢٫١ Windows® Movie Makerبرنامج  )٢(

يكروسـوفت علـى اإلنترنـت، ويُعـد برنامجًـا      اويتم الحصول عليه مجانا من موقـع شـركة م         

ــة مــن الــصور الثابتــة واللقطــات    مثاليًّــ ا لجميــع المراحــل الدراســية لتــصميم القــصص الرقميّ



 

 
٩٨ 

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

المتحركــة وتطويرهــا، غيــر أنــه ال يُتــيح إضــافة التعليــق الــصوتي لــصاحب القــصة مــن داخــل    

شاء خلفيـات موسـيقية للقـصة، كمـا أن مـؤثرات الحركـة بـه أقـل مـن           البرنامج، وال يتيح إنـ    

 .PhotoStory٣إمكانيات 

يُـستخدم تحـت بيئـة نظـام التـشغيل      : ™Apple iMovieي موفي آبرنامج أبل  )٣(

ــا مثاليــًّ "أبــل مــاكنتوش" ا ألطفــال  فقــط، ويــتم الحــصول عليــه مجانًــا، وهــو أيــضا يُعــد برنامجً

ــة، والمراحــل ا   ــة وتطويرهــا،     المدرســة االبتدائي ــصميم القــصص الرقميّ لدراســية األخــرى لت

ن المعلمـين  ندوز، األمر الذي يُمكِّيونظرًا ألن معظم المدراس تستخدم نظم التشغيل الو     

 .والطالب من استخدامه في تصميم قصصهم الرقميّة وتطويرها

نــدوز، ييُــستخدم تحــت بيئــة نظــام التــشغيل و: Adodbe® Premiereبرنــامج  )٤(

التــشغيل أبــل مــاكنتوش، غيــر أن اســتخدامه يتطلــب مهــارات فــي مــستوى     وبيئــة نظــام  

المحتــرفين، األمــر قــد يــصعب اســتخدامه مــع المعلمــين والطــالب فــي المراحــل الدراســية     

 .المختلفة

نــدوز، وبيئــة أبــل مــاكنتوش،    يستخدم تحــت بيئــة و يُــ: ®PowerPointبرنــامج  )٥(

ــيح تـــصميم القـــصص الرقميّـــة مـــن الـــصور والرســـوم والثا   يو ــة  تـ ــة، واللقطـــات المتحركـ بتـ

تــيح إمكانيــة نــشر القــصص الرقميّــة المنتجــة بــه فــي صــيغة ملفــات   يوتطويرهــا، غيــر أنــه ال 

 .pptبقيها على حالها في صيغة ملفات عروض تقديمية ي أو غيرها، وwmvالفيديو 

   : متاح عبرالرابط

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=٣٣&page=news&task

=show&id=٤٣١ 
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 : الطريقة واإلجراءات

 :الدراسةمنهج : أوال

 -قبلـي   ( المنهج شبه التجريبي بتصميمه ذي المجموعة الواحـدة       ت الدراسة   استخدم

؛ فهو ال يكتفي بمجرد وصـف الظـاهرة أو الواقـع، وإنَّمـا يقـوم      األنه أقرب إلى طبيعته   ) بعدي

ــب     ــروطٍ مـــضبوطةٍ ضـ ــة، تحـــت شـ ــة عوامـــل معينـ ــدًا بمعالجـ ــاعامـ ــين( طًا دقيقًـ  م،١٩٨٥ دالـ

ومـن ثـمَّ مالحظـة      ،  ،كما أنَّه يهدف إلى إحداث تغييرٍ متعمّـدٍ للظـاهرة عينـة الدراسـة             )٣٧٧

؛ وذلك  )٢٨٠ هـ،١٤١٧: عبيدات وآخران (آثار ذلك التغيير في تلك الظاهرة موضوع الدراسة         

ة لألطفـال  أثـر اسـتخدام حقيبـة تعليميـة فـي تنميـة مهـارات إنتـاج القـصص الرقميـّ             لقياس  

  .لدى الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 : الدراسةمجتمع وعينة : ثانيًا
 :الدراسةمجتمع . ١

 الريـاض، الالتــي  بمدينـة طالبـات كليّـة التربيّــة بجامعـة األميـرة نــورة بنـت عبـد الــرحمن       

) ١٣١تقــن (تقنيــات التعلــيم   ن مقــررواجتــز) ٢٠١نهــج ( أدب األطفــال الــصغار  مقــرريدرســن

ضــمن خطــة إعــداد  الــذي هــو هـــ ١٤٣٦ - ١٤٣٥مــن العــام الجــامعي  ثــاني للفــصل الدراســي ال

 .معلّمة الصفوف األولى في المرحلة االبتدائية

 :الدراسةعينة . ٢

، وذلك للتحقق من    الدراسة طالبة من مجتمع     )١٢(تكونت من   : العينة االستطالعية . أ

 . مترية للمقياسالشروط السيكو

 وهـن    اختيـارًا عـشوائيًا،    الدراسـة  طالبة من مجتمـع      )٢٢(تم اختيار   : الدراسةعينة  . ب

 .٤R٢الطالبات المقيدات في شعبة 



 

 
١٠٠

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 :الدراسة أدوات: ثالثًا
 Windows movie "صــانع األفــالم"اســتخدام برنــامج بطاقــة مالحظــة مهــارات : ١

maker: 

 Windows "صـانع األفـالم  "استخدام برنامج ت مالحظة مهارا ببناءتان الباحث قامت

movie makerلدى الطالبات، وفق الخطوات التالية : 

 بطاقــة المالحظــة أســلوبًا تقويميًــا لــسلوك الطالبــات؛ للكــشف  تــاناختــارت الباحث •

 Windows movie "صــانع األفــالم"اســتخدام برنــامج عــن مــستوى أدائهــنّ فــي 

maker. 

 "صـانع األفـالم   "اسـتخدام برنـامج     حصر مهـارات    : خاللالبطاقة من   الباحثتان   بنَتْ •

Windows movie maker       بـرامج  الالزمـة للطالبـات، واالسـتعانة بأدبيـات دراسـة

االسـتئناس  و صناعة األفالم األكثر تـداوال فـي تطبيقـات األجهـزة الذكيـة الحديثـة،              

ق صــداالعتمــاد علــى معيــار ثــمّ تحكــيم البطاقــة عــن طريــق  ، بالدراســات الــسابقة

 .مينالمحكّ

 عـالٍ، (ألداء المهـارة   البطاقة بمقياس ذي ثالثة مستويات متدرّجةٍ        تانزوّدت الباحث  •

ــدرجات ألنّ هــذا النظــام يــسمح     واختــارت) ضــعيف، متوســط  نظــام المالحظــة بال

، فضال عن أنّه يوفّر موضوعية عند التقويم أكثر مـن       المهاراتبمالحظة العديد من    

ــة   .األســاليب األخــرى للمالحظــة  ثــمّ عرضــت بطاقــات المالحظــة فــي صــورتها األوليّ

منـاهج  تقنيـات التعلـيم، و  على مجموعةٍ من ذوي االختصاص شملت مختـصين فـي      

 .واألدب العربي اللغة العربية وطرائق تدريسها،

ــان • ــة عــــن طريــــق الحــــصول علــــى صــــدق    تحققــــت الباحثتــ ــة المالحظــ  مــــن بطاقــ

 المحكّمـين الـذين     عـدد مـن   علـى   حيث جرى عرضها بـصورتها األوليّـة         مين،المحكَّ
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ــة   ــيهم أدوات الدراســ ــاتهم     عرضــــت علــ ــوء مرئيــ ــي ضــ ــة فــ ــديل البطاقــ ــمّ تعــ ، وتــ

 .وتوجيهاتهم

:  عـن طريـق  "صانع األفـالم "استخدام برنامج  ساب الصدق لبطاقة مهارات     تحاتمَّ   •

ــامالت االرتباط    ــدق معـ ــة، وصـ ــة الطرفيـ ــدق المقارنـ ــثصـ ــ،حيـ ــين  ت تمـ ــة بـ  المقارنـ

، على واألدنى وحساب داللـة الفـروق بـين هـذه المتوسـطات         متوسطات اإلرباعي األ  

وهــذا يــدل علــى تمتــع بطاقــة     ؛ )٠٫٠١( وبلــغ مــستوى الداللــة   .للتمييــز بــين الطالبــات  

 علـى  اوهى قدرته ،  المالحظة بواحدة من الخصائص السيكومترية للمقياس الجيد      

يعتمـد علـى     والـذي    صدق معامالت االرتباط   كما تمّ احتساب     التمييز بين الطالبات،  

ــة لهــا        فــرج . (حــساب ارتبــاط كــل بنــد مــن بنــود بطاقــة المالحظــة والدرجــة الكليّ

 ٠٫٠١ الداللـة أقـل مـن        وقد تحقق ذلك في البطاقـة حيـث بلـغ مـستوى           ) ٣١٥م،  ١٩٨٠

 .في جميع األبعاد

: كمــا تــمّ حــساب ثبــات بطاقــة المالحظــة عــن طريــق إجــراء التجزئــة النــصفية           •

 ،)٠٫٧٥٥(وبلـغ  الرتباط باستخدام معادلـة بيرسـون   بحساب الثبات بإيجاد معامل ا 

 ، )٠٫٨٦٠(وبلغ بروان -ومعادلة سبيرمان 

معامـل الثبـات مـن خـالل تحليـل التبـاين،       كما أجرت الباحثتان طريقة أخرى لحـساب        

 تـم  من ثبات البطاقة؛ لذلك      وتضعفقلل  ت بنود وجود   وثبت. من خالل معادلة ألفا كرونباخ    

 .فقرات ٥ وهى حذف هذه البنود
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أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 :البطاقة في صورتها النهائية من خمس عشرة مهارة هيتكوّنت وقد 

 .بناء القصة الرقميّة في ضوء أهدافها في الدرس التعليمي ووقت عرضها-١

 . تحديد عناصر القصة الرقميّة-٢

 . استخدام أدوات المونتاج-٣

 .تحديد خطوات إنتاج قصة رقميّة-٤

 .للقصة رقميّةصياغة السيناريو التعليمي -٥

 .تصميم عناصر اللوحة القصصية-٦

 . اختيار البرنامج األكثر مناسبة إلنتاج القصة الرقميّة-٧

 .تغيير إعداد مستوى الميكروفون أثناء تسجيل الصوت لقصة رقميّة-٨

 .تغيير جودة الصوت أثناء إعداد قصة رقميّة-٩

 .إضافة مسار صوت إلى قصة رقميّة-١٠

 .رة إلى شريحة القصة الرقميّةإدخال صو-١١

 .تسجيل رواية القصة الرقميّة صوتيًّا-١٢

 .التقاط الصور وتصوير الفيديو-١٣

 .إدخال المؤثرات على الصوت والصورة-١٤

 .مهارة إنشاء العناوين-١٥

المهارة  : أسلوب التقدير الكمّي بالدرجات على النحو التالي       تانوقد استخدمت الباحث  

عاليـة األداء    وتقدّر بدرجتين، المهارة     توسطة األداء وتقدّر بدرجة، المهارة م   ء  األدا ضعيفة

 درجة وبذلك تكون درجـة      ٤٥الدرجة الكلية لالختبار هى      ولذا كانت    وتقدّر بثالث درجات  

 وذلـك بهـدف الحكـم        درجة حسب مقياس البحـث     ٤٥ الى   ١٥كل فرد بالعينة تتراوح من      



 

 
 التربوية مجلة العلوم   ١٠٣

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

تطبيـق بطاقـة المالحظـة فـي صـورتها          بعـد ذلـك تـم       . ارةٍعلى مدى إتقان الطالبات لكلّ مه     

 .النهائية على عينة الدراسة قبل وبعد التجريب؛ للخلوص بنتائج الدراسة

 المعــارف والمعلومــات الالزمــة لتــصميم قــصة رقميّــة باســتخدام برنــامج   اختبــار: ثانيــا

 :"صانع األفالم"

 :تان بما يليالباحث قامت

معلومـات الالزمـة لتـصميم قـصة رقميّـة باسـتخدام برنـامج         المعـارف وال  بناء اختبـار  : ١

 ."صانع األفالم"

مراجعة األدب التربوي والدراسـات الـسابقة، ثـم         :  وقد تم بناؤه وفق الخطوات التالية     

مــا تمتلكــه الطالبــة المعلّمــة مــن المعــارف والمعلومــات  وهــو قيــاس ،تحديــد هــدف االختبــار

في ضـوء معطيـات الحقيبـة    ؛  "صانع األفالم " برنامج   الالزمة لتصميم قصة رقميّة باستخدام    

إخـضاع االختبـار    مهـارات، وأخيـرًا     الالتعليمية، ثـمّ إعـداد فقـرات االختبـار بمـا يتناسـب مـع                

 .جدول المواصفاتل

فقـرة مـن نمـط االختيـار مـن متعـدد،            ) ٢٠(وقد تكوَّن االختبـار فـي صـورته المبدئيـة مـن             

ل عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــين مــن  وتــمّ حــساب قيــاس صــدق االختبــار مــن خــال 

المناهج وطـرق التـدريس وعلـم الـنفس التربـوي، وتـم تبعًـا لـذلك             تقنيات التعليم و   أساتذة

ــا لمــا ارتــآه المحكمــون  والنتــائج اإلحــصائية لمعامــل الفــا كرونبــاخ والــذى مــن    التعــديل وفقً

 أصــبح عــدد  حيــث فقــرات كانــت مــؤثرة علــى صــدق وثبــات االختبــار  ٥خاللــة تــم اســتبعاد  

 ).١٥(فقراته 

 البنـد  أو ارتباط الفقرة  درجة إلى يشير وهو :االتساق الداخلي  صدق كما تم حساب   

 قـيم معـامالت     ، وتراوحـت  بيرسون بمعادلة االرتباط معامل وفق لالختبار بالدرجة الكلية، 



 

 
١٠٤

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

اقـل   ، وجميع هذه القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   )٠٫٧٣ - ٠٫٥٨( االرتباط بين 

 .فأقل، وهذا يشير إلى صدق المقياس )٠٫٠٥(من

ــار علــى اإلجابــة عمــل ورقــة . ٢  ــار مهــارات اختب  المعــارف والمعلومــات الالزمــة  اختب

ــامج    ــانع األفـــالم"لتـــصميم قـــصة رقميّـــة باســـتخدام برنـ ــياغة،"صـ ــار، تعليمـــات  وصـ  االختبـ

 عــن اإلجابــة ةوكيفيــ االختبــار، مــن الهــدف تتــضمن توضــيح منفــصلة، ورقــة علــى وإعــدادها

 .اإلجابة بكيفية مثال بتوضيح وذلك فقراته،

 .االعينة االستطالعية التي تم استخدامه في صورته األولية على االختبار تجريب. ٣ 

الــذي  الوقــت مــن خــالل تــسجيل الفــرق بــين  ه،نــع لإلجابــة الــالزم الــزمن حــساب. ٤ 

 الختبـار الـزمن الـالزم ألداء      حيـث بلـغ معـدل ا       ه؛نـ ع اإلجابـة  وآخـر طالبـة فـي      أول استغرقته

 .دقيقة )١٥(

 علـى حـسب   المفـردات  ترتيـب الصعوبة ومعامل التمييز، وقد تـم        حساب معامل . ٥ 

 معامل سهولتها 

ــار علــى  . ٦  ــار  الدراســة قبــل وبعــد التجريــب، ثــم تــصحيح   عينــةتطبيــق االختب  االختب

 بــدرجتين، وتقــدّر اءاألد متوســطة المهــارة بدرجــة، وتقــدّر األداء ضــعيفة كــاالتى المهــارة 

 .درجة ٤٥ هى لالختبار الكلية الدرجة كانت ولذا درجات بثالث وتقدّر األداء عالية المهارة

 :الدراسة تطبيق خطوات
ــاء تــدريس مقــرر  أدب األطفــال الــصغار      .١  )  ٢٠١ نهــج (تــمّ تطبيــق الدراســة فــي أثن

لـبعض مفـردات    لطالبات لديهن دراسة مسبقة ضمن خطة إعداد معلمة الـصفوف األوليـة             

مهــارات اســتخدام برنــامج  : مــن خــالل المفــردات التاليــة ) ١٣١تقــن (مقــرر تقنيــات التعلــيم  

، مهــارات القــصة الرقميّــة لألطفــال، مهــارات إنتــاج القــصة الرقميّــة لألطفــال  "صــانع األفــالم"

 . "صانع األفالم"باستخدام برنامج 
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 للصف الثاني   "لغتي"ر  اختارت الباحثتان نصوصا قرائية ذات طابع قصصي من مقر         .٢

 .االبتدائي لتكون مادة للقصة الرقميّة

 صـقل مهـارات إنتـاج القـصص         بهـدف ،  الحقيبة التعليميـة   بإعدادتان  الباحث قامت .٣

 . في إنتاج القصص الرقميّة"صانع األفالم"ومهارات استخدام برنامج  الرقميّة لألطفال،

 الدراسـة،   عينـة يـب علـى      النهائيـة قبـل التجر     ا فـي صـورته    أدوات الدراسـة  تطبيق   .٤

 .الخاطئة لإلجابة وصفر الصحيحة، لإلجابة درجة إعطاءا؛ بوتصحيحه

ــ الحقيبــة التعليميــة تطبيــق  .٥  مــن أســابيع أربعــة لمــدة التجريبيــة المجموعــةى عل

 .بداية الفصل الدراسي الثاني 

ــة  .٦ ــق أدوات الدراســ ــورته تطبيــ ــي صــ ــة ا فــ ــد النهائيــ ــة،   التجريــــب بعــ ــى العينــ علــ

ى علــ للحــصول ؛، وتحليلهــااإلحــصائية المعالجــات وإجــراء البيانــات، جمــعوتــصحيحها، و

 .المقترحة والبحوث التوصيات، لتقديم وتفسيرها؛ النتائج،

 :تفسيرها ومناقشتها: نتائج الدراسة
 : لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة، ونصه: ١

ت إنتــاج القــصص   مــا التــصور المقتــرح لبنــاء حقيبــة تعليميــة فــي تنميــة مهــارا         -١س

ــة لألطفــال لــدى الطالبــات المعلمــات بجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الــرحمن       التــي الرقميّ

  ؟تسعى الدراسة الحالية إلى تصميمها لتحقيق أهدافها

 : تمّ بناء الحقيبة التعليمية على النحو التالي

ــة بال     ــة التعليمي ــاء الحقيب ــد بن ــان عن ــاتالتزمــت الباحثت ــد مــن  ها الحــدد التــي مكون عدي

 اهللا، عطــا( و)٤٧٥  ص:م٢٠٠٢ســالمة، (و) ١٢ص : م١٩٩٧الخطيــب (مــن بيــنهم  التربــويين

، التي استندت الدراسة الحالية عليها فـي بنـاء الحقيبـة التعليميـة، وبالتـالي             )٣٥ص: م٢٠٠٤



 

 
١٠٦

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

تجيــب الباحثتــان عــن الــسؤال األول للدراســة الحاليــة مــن خــالل تحديــد مالمــح الحقيبــة          

 :في اآلتيلدراسة الحالية التعليمية هدف ا

ــوان  ــفحة العنـ ــي عكـــست  :)الغـــالف( صـ ــة   الهـــدف  التـ ــه الحقيبـ ــذي تعالجـ ــرئيس الـ الـ

 . في الدراسة الحالية التعليمية

فكــرة مــوجزة عــن محتــوى الحقيبــة وأهميــة     وقــد قــدّمت فيهــا الباحثتــان   : المقدمــة

 Windows Movie ("صــانع األفــالم " ، وألقــت الــضوء علــى مهــارات برنــامج     دراســتها

Makerوكذلك مهارات القصص الرقميّة لألطفال، وأهميتها، وسبل اكتسابها ،. 

، وممارسـة  تها طريقـة الـسير فـي دراسـ       ، و   خطـة تنفيـذ الحقيبـة      احتوت و :اإلرشادات

 .أنشطتها

صف نواتج التعلم التي ينبغي الوصـول إليهـا         وتمّ صياغتها بوضوح ي    :األهداف التعليمية 

 . الحقيبةم محتوىمن خالل تعلُّ

رسـوم،   و مطبوعـات (  تعليميـة متعـددة    امـواد : شـملت  و :األنشطة والبـدائل التعليميـة    

 مجموعـة    باإلضافة إلـى   )فردية، وجماعية ( أنماط تعلم وتعليم متنوعة   ، و )عروض تقديمية 

 .تحفّز اإلبداع لدى الطالبات المتميزاتمن األنشطة اإلثرائية التي 

ــوى ــة معلومــ    :المحت ــذي قــدّم للطالب ات شــاملة عــن القــصة وعناصــرها ، والمهــارات     ال

األساسية النتاج القصص الرقمية ، وخطواتها ، كما وضّح المحتوى خصائص برنامج صانع             

 Windows Movie Makerاألفالم 

 . وكيفية استخدامه لتحقيق أهداف الدراسة الحالية 

   :واستخدمت الباحثتان في الحقيبة ثالثة أنماط للتقويم هي : التقويم

اسـتعراض مقـاطع    وتـم فـي شـكل أسـئلة ومناقـشات شـفوية و            :  التقويم المبـدئي   -

بـين   وطرح أفكار لمقاطع تخـدم العمليـة التربويـة           "صانع األفالم "فيديو باستخدام برنامج    



 

 
 التربوية مجلة العلوم   ١٠٧

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

الباحثــة والطالبــات لمعرفــة الخبــرات الــسابقة لــدى الطالبــات المعلمــات وربطهــا بــالخبرات 

 الجديدة 

 عـرض الـدرس مـن أجـل معرفـة أخطـاء الطالبـات          ءويكـون أثنـا   :  التقويم التكـويني   -

  . التدريب على المهاراتءومعالجتها في أثنا

البرنــامج كــامال، وذلــك مــن خــالل تطبيــق  التــدريس بويكــون بعــد :  التقــويم النهــائي-

صـانع  "التعامـل مـع برنـامج       مـدى اكتـساب الطالبـات لمهـارات         أداء المهارة لمعرفة    بطاقة  

 . في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة)Windows Movie Maker ("األفالم

وتشمل أجوبة االختبار التكويني، وتحديد مجموعة مـن المـصادر          : المصادر والمالحق 

 .إثرائية والمراجع ذات العالقة بموضوع الحقيبة، وأخرى 

ق االختبــار القبلــي والبعــدي الهــادف إلــى تحديــد مــدى معرفــة التلميــذ وفهمــه للحقــائ          

العلمية قبل دراسة الحقيبة التعليمية، وبعدها، وإيجاد الفروق في المتوسـطات الحـسابية        

 .بين التطبيقين

 :لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة، ونصه: ٢

 ما أثر استخدام الحقيبة التعليمية المقترحة في تنمية مهـارات إنتـاج القـصص        -٢س

معلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن فـي مدينـة           الرقميّة لألطفال لدى الطالبات ال    

 الرياض؟

  الفـرض األول مـن  صـحة  مـن  لتحقـق تـمّ اسـتخدام األسـاليب اإلحـصائية المناسـبة ؛     

 :  وهوالدراسة فروض

بــين  ٠٫٠٥ ≤ αعنــد مــستوي  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية    : الفــرض األول -١

ــاج القــصص  اء البعــدي لمهــارات  متوســطي درجــات الطالبــات فــي بطاقــة مالحظــة األد     إنت

. "صـانع األفـالم  "الحقيبـة التعليميـة باسـتخدام برنـامج     عـد تطبيـق   الرقميّة لألطفـال قبـل وب    



 

 
١٠٨

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 Paired Samples(باسـتخدام اختبـار   ) ت( تـم حـساب قيمـة    للتحقـق مـن هـذا الفـرض    و

Test .( 

 )١الجدول(

  لنتائج تطبيق"ت"المتوسط واالنحراف المعياري وقيم 

 )٢٢= ن( القبلي والبعديإنتاج القصص الرقميّة لألطفال لمهارات  لمالحظةبطاقة ا
 ع م ع م المهارات يالتطبيق القبل التطبيق البعدي

درجات 
مستوى  قيمة ت الحرية

 الداللة
بناء القصة 

الرقميّة في ضوء 
أهدافها في 

الدرس التعليمي 
 ووقت عرضها

٠٫٠٢ ٣٫٠٢ ٢١ ١٫٠٢ ٣٢٫٢٩ ١٫٠٣ ٣٦٫٦٤ 

حديد عناصر ت
 ٠٫٠١٢ ٢٫٨٣ ٢١ ٠٫٧٩ ٤١٫١٢ ٠٫٩١ ٤٠٫١٥ القصة الرقميّة

استخدام أدوات 
 ٠٫٠٣ ٤٫٢ ٢١ ٠٫٨٤ ٣٥٫٢ ١٫١٥ ٣٣٫٠١ المونتاج

تحديد خطوات 
 ٠٫٠٤١ ٣٫١٢ ٢١ ١٫٠٣ ٣١٫٩ ١٫٠٧ ٣٥٫٥٩ إنتاج قصة رقميّة

صياغة السيناريو 
التعليمي للقصة 

 رقميّة
٠٫٠٣ ٣٫٢١ ٢١ ٠٫٧٧ ٣١٫٦٩ ٠٫٩٢ ٤٠٫٩ 

تصميم عناصر 
 ٠٫٠١٤ ٤٫٠١ ٢١ ٠٫٨٢ ٣٥٫٣٢ ١٫١٣ ٤٣٫٠٣ اللوحة القصصية

اختيار البرنامج 
األكثر مناسبة 

إلنتاج القصة 
 الرقميّة

٠٫٠٢١ ٣٫٠٢ ٢١ ٠٫٨٤ ٢٥٫٢ ١٫١٥ ٣٣٫٠١ 

تغيير إعداد 
مستوى 

الميكروفون 
أثناء تسجيل 
الصوت لقصة 
 رقميّة

٠٫٠٤٥ ٣٫٠٢١ ٢١ ١٫٠٣ ٣١٫٩ ١٫٠٧ ٣٥٫٥٩ 

جودة تغيير 
الصوت أثناء 
إعداد قصة 
 رقميّة

٠٫٠٢٢ ٣٫٢٠٣ ٢١ ٠٫٨٢ ٢٥٫٣٢ ١٫١٣ ٤٣٫٠٣ 
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إضافة مسار 
صوت إلى قصة 

 رقميّة
٠٫٠٢٨ ٣٫٠٢٢ ٢١ ١٫٠٢ ٢٢٫٢٩ ١٫٠٣ ٢٦٫٦٤ 

إدخال صورة إلى 
شريحة القصة 

 الرقميّة
٠٫٠٢٣ ٤٫٠٠٢ ٢١ ٠٫٧٩ ٢٦٫١٢ ٠٫٩١ ٣١٫٥ 

تسجيل رواية 
القصة الرقميّة 

 صوتيًّا
٠٫٠٣١ ٣٫٠٢ ٢١ ٠٫٨٤ ٣٥٫٢ ١٫١٥ ٤٣٫٠١ 

التقاط الصور 
 ٠٫٠٢٥ ٤٫٠٣ ٢١ ٠٫٨٢ ٢٥٫٣٢ ١٫١٣ ٣٣٫٠٣ وتصوير الفيديو

إدخال المؤثرات 
على الصوت 
 والصورة

٠٫٠٤ ٣٫٠١٢ ٢١ ٠٫٨٤ ٢٥٫٢ ١٫١٥ ٣٣٫٠١ 

مهارة إنشاء 
 ٠٫٠٢١ ٣٫٠٢٥ ٢١ ١٫٠٣ ٣١٫٩ ١٫٠٧ ٣٥٫٥٩ العناوين

 ١٣٫٣ ٥٤٣٫٧٣ ١٦ ٤٥٥٫٩٧ الدرجة الكلية

 وهذا يعني أن , الجدولية) ت(المحسوبة أكبر من ) ت(ومن الجدول السابق يتضح أن 

هناك فروقًا بـين المتوسـطات حيـث جـاءت النتـائج معظمهـا عنـد مـستوى داللـة اقـل مـن                        

 توجــد  ولــذلك نــرفض الفــرض الــصفري ونأخــذ الفــرض البــديل والــذى يــنص علــى ان ال   ٠٫٠٥

 فــي الطالبــات درجــات متوســطي بــين ٠٫٠٥ ≥ α مــستوي عنــد إحــصائية داللــة ذات فــروق

 تطبيـق  وبعـد  قبـل  لألطفـال  الرقميّـة  القـصص  إنتـاج  لمهـارات  البعدي األداء مالحظة بطاقة

ــائج مــن كمــا أنــه يتبــين ."األفــالم صــانع" برنــامج باســتخدام الحقيبــة التعليميــة   الجــدول نت

ــن الــسابق ــات تمكّ ــاج مهــارات مــن الطالب ــة القــصة إنت  عناصــر  تــصميممــن خــالل ، الرقميّ

، )٤٣٫٠٣ (علـى  التي حصلت  رقميّة قصة إعداد أثناء الصوت جودة وتغيير القصصية، اللوحة

 الرقميّـة  القـصة  عناصـر  تحديـد ،  الرقميّـة  القـصة  شـريحة  إلـى  صورة إدخال حصلت حين في

 ووقت التعليمي الدرس في أهدافها ضوء في الرقميّة القصة بناء حصلت كما ،)٤٠٫١٥ (على

 فقد عامة وبصفة). ٢٦٫٦٤ (على حصلت رقميّة، حيث  قصة إلى صوت مسار إضافة ،عرضها

 الحقيبـة  إلـى  تُعـزى  فـروق  عـن  وكـشفت  عاليـة  درجات البعدي االختبار في المهارات نالت

 .الدراسة هذه في المعدة التعليمية
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أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 مجبرنـا  علـى  القائمـة  التعليميـة  الحقيبـة  (التجريبيـة  للمعالجـة  األثر وبالنظر إلى الحجم  

ــالم " ــانع األفـ ــى) "صـ ــات علـ ــاس درجـ ــة مقيـ ــة بطاقـ ــارات مالحظـ ــاج مهـ ــصة إنتـ ــة القـ  رقميّـ

 ،)٠٫٠٥(نالحـظ أن جميعهـا عنـد مـستوى داللـة أقـل مـن          ،  "صانع األفالم " برنامج باستخدام

 البعـدي  التطبيـق  درجـات  علـى  التجريبيـة  للمعالجـة  كبيـر  أثـر  وجـود  إلى القيمة هذه فتشير

؛ "صـانع األفـالم   " برنـامج  باسـتخدام  رقميّـة  القـصة  إنتـاج  اتمهـار  مالحظـة  بطاقـة  لمقياس

 عنـد  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد  أي بديلـه؛  ويقبل الثاني، الصفري الفرض يرفض لذلك

 البعــدي األداء مالحظــة بطاقــة فــي الطالبــات درجــات متوســطي بــين ٠٫٠٥ ≥ α مــستوي

 باسـتخدام  التعليميـة  الحقيبـة  تطبيـق  وبعـد  قبـل  لألطفال الرقميّة القصص إنتاج لمهارات

 ."صانع األفالم" برنامج

 :لإلجابة عن السؤال الثالث  من أسئلة الدراسة، ونصه: ٢

 ما أثر استخدام الحقيبة التعليمية المقترحـة فـي تنميـة المعـارف والمعلومـات               -٢س

 إلنتـاج القـصص الرقميّــة لألطفـال لــدى الطالبـات المعلمـات بجامعــة األميـرة نــورة بنـت عبــد       

 .الرحمن في مدينة الرياض

  الفـرض الثـاني مـن   صـحة  مـن  لتحقـق  تمّ اسـتخدام األسـاليب اإلحـصائية المناسـبة ؛    

 :وهو الدراسة فروض

بــين متوســطي درجــات     ٠٫٠٥ ≤ αعنــد مــستوي   ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية    

نـامج   المعارف والمعلومات الالزمة لتصميم قـصة رقميّـة باسـتخدام بر          اختبارفي  الطالبات  

 .الحقيبة التعليميةعد تطبيق  قبل وب"صانع األفالم"

  أوال بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة اختبـار             تـان قامت الباحث 

ة نـَ لعيِّ "صانع األفالم "المعارف والمعلومات الالزمة لتصميم قصة رقميّة باستخدام برنامج         

 .الدراسة، والجدول التالي يوضح ذلك
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 الفرق بين متوسطات درجات عينة الدراسة) ٢( جدول

   المعارف والمعلوماتختبارالفي التطبيقين القبلي والبعدي 

 "صانع األفالم"الالزمة لتصميم قصة رقميّة باستخدام برنامج 

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط  العدد المجموعة

 بياالحس

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 اف المعيارياالنحر

 ١٫٧٣ ٣٦٫٢ ١٫٢٦ ٣٠٫٣٩ ٢٢ التجريبية

إلــى أن المتوســط الحــسابي لــدرجات التطبيــق البعــدي     تــشير نتــائج الجــدول الــسابق  

ــة باســتخدام برنــامج     لمقيــاس اختبــار   المعــارف والمعلومــات الالزمــة لتــصميم قــصة رقميّ

توســط الحــسابي وهــو أعلــى مــن الم) ٣٦٫٢( يــساوي ،للمجموعــة التجريبيــة "صــانع األفــالم"

ولمعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق بــين متوســطي درجــات   ). ٣٠٫٣٩( لــدرجات التطبيــق القبلــي

 المعارف والمعلومات الالزمة لتصميم قصة رقميّة   التطبيق البعدي والقبلي لمقياس اختبار    

هي فروق ذات داللة إحصائية، قامـت الباحثـة باسـتخدام     "صانع األفالم "باستخدام برنامج   

 .التباين المصاحب، والجدول التالي يوضح هذه النتيجةتحليل 
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 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 داللة الفرق بين متوسطات درجات االختبار القبلي) ٣(جدول 

  المعارف والمعلوماتختبارال والبعدي 

 "صانع األفالم"الالزمة لتصميم قصة رقميّة باستخدام برنامج 

 مصادر االختالف
 مجموع

 مربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات
 الداللة يمة فق

حجم 

 األثر

المتغير 

 لمصاحبا
٠٫٠١٥ ٠٫٤١ ٠٫٧٠ ١٤٢٤٧٫٥٥ ١ ١٤٢٤٧٫٥٥ 

 ٠٫٩٥٠ ٠٫٠٠٠ ٨٩٨٫٣٤ ٢٠٠٤٢٫١٩ ١ ٢٠٠٤٢٫١٩ األثر التجريبي

    ١٦٨٬٦١٢ ٢٠ ٣٣٧٢٫٢٤ الباقي

     ٢٢ ٣٧٦٦١٫٩٨ الكلي

 

 :ما يلي  الجدول السابقالتي جاءت فييتضح من النتائج 

 ، عنــد مــستوى داللــة)٠٫٧٠(تــساوي ) االختبــار القبلــي( المــصاحب للمتغيــر) ف( قيمــة -

 .)٠٫٠٥( ا عد مستوى الداللة، وهي غير دالة إحصائيًّ)٠٫٤١(

 لـوحظ  ،بعد ضبط أثر القياس القبلي عن طريق استخدام تحليل التبـاين المـصاحب    -

 ،)٨٩٨٫٣٤( تـساوي ) التجريبيـة  - الـضابطة ( لألثر التجريبـي بـين المجمـوعتين      ) ف(أن قيمة   

 ممـا  ،فأقـل ) ٠٫٠٥( ا عنـد مـستوى داللـة   ة إحصائيًّ، وهذه القيمة دالّ )٠٫٠٠٠( عند مستوى داللة  

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التطبيق البعدي الختبـار            إلى يشير

بعـد  ؛  "صـانع األفـالم   "المعارف والمعلومات الالزمة لتصميم قصة رقميّة باستخدام برنـامج          

 .ط أثر التطبيق القبليضب
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برنــامج الحقيبـة التعليميـة القائمــة علـى    (  حجــم األثـر للمعالجـة التجريبيــة  وبـالنظر إلـى  

 المعـارف والمعلومـات الالزمـة لتـصميم قـصة      علـى درجـات مقيـاس اختبـار       ) "صانع األفالم "

د لـى وجـو  إ القيمـة   هـذه تـشير ف، )٠٫٩٥٠(  يـساوي ،"صـانع األفـالم  "رقميّة باستخدام برنـامج    

 المعـارف والمعلومـات     ختبـار الأثر كبير للمعالجة التجريبية علـى درجـات التطبيـق البعـدي             

ــامج      ــة باســتخدام برن ــصميم قــصة رقميّ ــرفض الفــرض   ؛ "صــانع األفــالم "الالزمــة لت لــذلك ي

بـين   ٠٫٠٥ ≤ αعند مستوي الصفري الثاني، ويقبل بديله؛ أي توجد فروق ذات داللة إحصائية         

 المعارف والمعلومـات الالزمـة لتـصميم قـصة رقميّـة      اختبارفي بات متوسطي درجات الطال 

 .الحقيبة التعليميةعد تطبيق  قبل وب"صانع األفالم"باستخدام برنامج 

 

@      @      @ 
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 :التوصيات
 :في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج توصي الباحثتان بما يلي

 Windows ("صــانع األفــالم" برنــامج اإلفــادة مــن الحقيبــة التعليميــة القائمــة علــى   -

Movie Maker (   في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لـدى المعلّمـات

قبل الخدمـة التـي قـدمتها الدراسـة الحاليـة؛ مـن خـالل تطبيقهـا فـي مجـال تـدريس              

مقـــررات أدب األطفـــال الـــصغار و مقـــررات إســـتراتيجيات تـــدريس اللغـــة العربيـــة   

التعلـيم ضـمن الخطـط الدراسـية للبـرامج األكاديميـة الجامعيـة؛              ومقررات تقنيـات    

 . لما حققته من فاعلية

اإلفــادة مــن اختبــار مهــارات إنتــاج القــصص الرقميّــة لألطفــال الــذي قدمتــه الدراســة    -

 .الحالية، وتطويره وتطبيقه على الطالبات الجامعيّات

ــة باســ       - ــاج القــصص الرقميّ ــامج اإلفــادة مــن بطاقــة مالحظــة مهــارات إنت تخدام برن

الـــذي قدمتـــه الدراســـة الحاليـــة،  ) Windows Movie Maker ("صـــانع األفـــالم"

 .وتطويره وتطبيقه على الطالبات الجامعيّات

ــة لتطبيقــات الويــب فــي تعلــيم          - ضــرورة اســتخدام معلمــي ومعلمــات اللغــة العربي

 . مهارات اللغة العربية؛ مما يكفل ممارساتهم لعمليات العلم المتعددة

ــى اســتخدام تطبيقــات       عقــد د - ــة عل ــة لمــشرفي ومعلمــي اللغــة العربي ورات تدريبي

 .الويب في تعليم اللغة العربية، وتدريب التالميذ عليها فيما بعد
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 :المقترحات

 :في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها تقترح الباحثتان ما يلي
 .فالإجراء دراسة علمية تستخدم برامج وتطبيقات إلنتاج القصص الرقميّة لألط -

إجراء دراسة أخرى تقيس أثر اسـتخدام إسـتراتيجيات حديثـة فـي تـدريس اللغـة                -

 .العربية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال

ــ - أعــضاء هيئــة التــدريس مــن تخــصيص ن إجــراء دراســة تقويميــة لقيــاس مــدى تمكّ

لـيم  المناهج وطرائق تـدريس اللغـة العربيّـة مـن اسـتخدام تطبيقـات الويـب فـي تع             

 . اللغة العربية، وتقديم نماذج تحتذى للطالبات في هذا المضمار

ــمأنمــاط الــتعلم الــذاتي فــي  تفعّــل  إجــراء دراســات علــى الطالبــات الجامعيــات  -  تعلّ

 وإتقان مهاراته من خالل المقررات أو بعقد الورش التدريبيةاللغة العربية، 

 

@       @      @ 
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أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 المراجع
 :أوال المراجع العربية

 تقويم كتاب اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي فـي ضـوء نظريـة      :)٢٠٠٧(أبو زهرة، محمد عبد الحميد      ـ  ١

 .١٤٨ - ١١٩ص ص  . ديسمبر،٧٢، العدد مجلة القراءة والمعرفةالذكاءات المتعددة، 

ار الكتـب  د: محمـد علـى الـدجار، القـاهرة    : ، تحقيـق ١ الخصائص، ج:)م١٩٢٥(أبو الفتح عثمان  ابن جني، ـ  ٢

 . المصرية

 .مكتبة لبنان: بيروت  محيط المحيط،:)م١٩٨٣(البستاني، بطرس ـ ٣

تكنولوجيـا المعلومـات وتحـديث التعلـيم، القـاهرة، عـالم الكتـب، ص        ): ٢٠٠١(الغريب زاهـر    . ـ إسماعيل ٤

٢١١. 

 التحـدث  ةمهـار  تنميـة  فـي  الرقميّـة  القـصص  تـدريس  فعاليـة ): ٢٠١٢(هـارون   الـسالم  عبـد  محمـد   ـ أمـاني   ٥

. التربيـة  كليـة . شـمس  عـين   جامعـة ،ماجـستير  رسـالة ، االبتدائيـة  المرحلـة  لتالميـذ  اإلنجليزيـة  باللغـة 

 .القاهرة

دليلك إلى محركـات البحـث علـى شـبكة اإلنترنـت، القـاهرة، دار الكتـب        ): ٢٠٠١( ـ حافظ، حسام الدين  ٦

 .٦العلمية للنشر والتوزيع، ص

األردن، ص   -عمـان    والتوزيـع،  للنـشر  المستقبل دار ،١ط التدريبية، ئبالحقا): م١٩٩٧(أحمد   الخطيب، ـ٧

 .١٢، ٨: ص

: متوسـط، ثـانوي، الريـاض    ابتـدائي، :  فصول في تـدريس اللغـة العربيـة   :)م٢٠٠٢(الخليفة، حسن جعفر    ـ  ٨

 .مكتبة الرشد

ــ ٩ ــي،ـ ــي،  الزهران ــابي، جــدة  ) م٢٠٠٨(ســعيد  فهــد والمطرفــي،  أحمــد واللهيب ــر الكت كــز النــشر  مر: التحري

 . جامعة الملك عبد العزيز-العلمي 

 .األردن -عمان  العربي، الفكر دار واالتصال، التعليم  تكنولوجيا):م٢٠٠٢(محمد  الحافظ عبد ـ سالمة،١٠
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ــ السويــسي، ١١  الثانويــة المرحلــة العربيــة فــي  اللغــة تــدريس طرائــق): م١٩٩٦(اللطيــف  عبــد، وعبيــد رضــا ـ

 ،٤: المجلـد  ،١: العـدد  والعلـوم،  والثقافـة  للتربيـة  العربيـة  المنظمـة  بهـا،  االرتقـاء  وسـبل  العربـي  بالوطن

 .الكويت

 تقويم برنامج معلمة الـصفوف األوليّـة فـي كليـة التربيـة       : )م٢٠١٤(الشنقيطي ،أمامة و العتيبي ،ساره      -١٢

بجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الــرحمن مــن وجهــة نظــر الخريجــات فــي ضــوء تحليــل ســوات،مجلة  

 .،مصر ١٥٩:بية ،جامعة األزهر ،العددالتر

ــ ١٣ ــصويان،ــ ــد اهللا   الـ ــعد العبـ ــير،    ) م٢٠٠٠(سـ ــان دي سوسـ ــد فردينـ ــة عنـ ــة اللغويـ ــ،١٣٩-٩٧النظريـ  ة مجلـ

 . ١٣٩ - ٩٧ص ص : ٣ :مجلد، ٢ : عدد،الدراسات اللغوية

 والثقافـة  يـة للترب العربيـة  المنظمـة  ،)التعليميـة  الـرزم (التعليميـة    الحقائـب ):م١٩٩٣(ـ الطوبجي،حسين  ١٤

المعلمــين،  لمعلمــي التربويــة التقنيــات مجــال فــي التدريبيــة الــدورة التربويــة، التقنيــات إدارة والعلــوم،

 .١٩٤، ١٨: األردن ص ص –عمان  ،)م٣٠/١١/١٣٣٩-٣٠/١٠(

مواقــف عمليــة الســتخدام حكــي القــصص الرقميّــة فــي   ): ٢٠١٤(حــسين محمــد أحمــد  عبــد الباســط،ـــ ١٥

ــدريس المقــررات الدر  ــي   . اســيةت  بواســطة ١٣: العــدد. جامعــة المنــصورة  –مجلــة التعلــيم اإللكترون

ــع  :الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=٣٣&page=news&task=sho

w&id=٤٣١ 

 كليــة مجلــة الميدانيــة، والتجربــة النظريــة بــين الــذاتي الــتعلم): م١٩٩٥(العزيــز  بــدع صــبري اهللا،  ـ عبــد   ١٦

 .، يوليو١٤ :العدد التربية،

 .دار المسلم: ، الرياض٢ط. المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها): م٢٠٠٠(ـ عليان، أحمد فؤاد ١٧

 فـي  التعليميـة  بالحقائـب  الـذاتي  تعلمالـ  أسـلوب  فعاليـة  ):م٢٠٠٤( سـعد  زهـري  الحميـد  عبـد  اهللا، عطا ـ ١٨

 حــسب الثــانوي األول الــصف طــالب لــدى والمؤجــل الفــوري التحــصيل علــى والنــصوص األدب تــدريس
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أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 ،٩٥ :العـدد  التـدريس،  وطرق للمناهج المصرية الجمعية مجلة  التراكمية، لمعدالتهم ثالثة مستويات

 ص  :القـاهرة  شـمس،  عـين  جامعـة  بيـة، التر كليـة  التـدريس،  وطـرق  للمناهج المصرية الجمعية يوليو،

 .٣٥ ،٢٤ ص

Windows  "صـانع األفـالم  " برنـامج  باسـتخدام  صفية تطبيقات" مقال ):٢٠١١( قطيط يوسف غسان ـ١٩

Maker Movie" عمان :والتوزيع للنشر الثقافة دار ،التدريس حوسبة كتاب من اقتباس. 

 مهـارات  ضـوء  فـي  الثانويـة  بالمرحلـة  العربيـة  اللغـة  معلـم  أداء تقـويم   ):م٢٠٠١( صـالح  محمـد  العجمي، ـ٢٠

 .قابوس السلطان جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة الذاتي، التعلم

 . مكتبة المحتسب: ، عمّان٢فن كتابة القصة، ط) ١٩٧٤(ـ القباني، حسين ٢١

 والثقافـة  للتربيـة  العربيـة  لـة المج التربيـة،  فـي  ونظمـه  الـذاتي  التعلم  مفهوم ):م١٩٩٦(الدين   فخر ـ القال، ٢٢

 .الخامس، الكويت: المجلد  األول،:العدد والعلوم،

تقــويم كفــاءة أداء خريجــات ). م٢٠٠٤(ـــ الكنــدري، عبــد اهللا؛ عبــد المــنعم، الحــسين؛ المجــادي، حيــاة  ٢٣

برنامج إعداد معلّمة رياض األطفال في كليـة التربيـة األساسـية بالكويـت، مجلـة القـراءة والمعرفـة،                    

 .٤٩ - ١٤، مصر، ص ص )٣٧(لعدد ا

 .دار الفكر العربي: القاهرة الثانية، اللغة العربية، الطبعة فنون تدريس): هـ١٤٢٣(أحمد  ي علـ مدكور،٢٤

ــرون   -٢٥ ــة وآخـ ــرج، بدريـ ــرة فـــي ): ٢٠٠٧(المفـ ــات المعاصـ ــا، إدارة    االتجاهـ ــه مهنيـ ــداد المعلـــم وتنميتـ إعـ

 .البحوث والتطوير التربوي، الكويت

األولــى،  الطبعــة العــام، التعلــيم فــي مراحــل العربيــة اللغــة تــدريس  دليــل):هـــ١٤٢٨(غــازي علــي  لــح،ـــ مف٢٦

  .مكتبة الرشد: الرياض

فعالية برنامج للتعليم اإللكتروني المدمج فـي تنميـة مهـارات         ): ٢٠١٠(ـ مها محمد كمال الطاهر محمد       ٢٧

 –كليـة التربيـة النوعيـة    .ء معـايير الجـودة   إنتاج الفيديو الرقمي لدى طالب تكنولوجيا التعلـيم فـي ضـو           

 .١١جامعة كفر الشيخ، ص 
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ــع   . ٢٨ ــطة الموقـ ــحاتة بواسـ -blog/٢٠١٤/٠١/http://el-gradu.blogspot.com: نـــشوى رفعـــت شـ

post_١٠.html. 

 للنـشر  الفرقـان   دار :عمّـان ،  والتطبيـق  النظرية بين: الفردي علّمالت): م١٩٩٣ (حسين يعقوب ـ نشوان، ٢٩

 .والتوزيع

 مهـارات  تنميـة  فـي  أثـره  واختبار الذاتيّ التعلّم على قائم تدريبيّ برنامج بناء): م٢٠٠٥(سامي  ،  ـ هزايمة ٣٠

 ســـالة ر،األردن فـــي العليـــا األساســـيّة للمرحلـــة العربيّـــة الّلغـــة معلّمـــي لـــدى الناقـــدة القـــراءة تـــدريس

 .األردن،  عمّان،العربيّة عمّان جامعة، منشورة غير دكتوراه

 فـي  المعلّـم  دليـل ) هــ ١٤٢٣ (جـدة  بتعلـيم  التربوي اإلشراف بإدارة العربيّة اللغة  شعبة :المعارف  وزارة ٣١

 .الرياض، واإلنشاء التعبير

Shelley A.-ــة فــي الــتعلم ):٢٠١١(ترجمــة رامــي إســكندر  . ٣٢ لمــاذا ..  اإللكترونــي روايــة القــصة الرقميّ

 .٢٠١٤سبتمبر ) ١٠(العدد . مجلة التعليم اإللكتروني، جامعة المنصورة.وكيف

 :بواسطة الموقع

 http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=٣٣٣  
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 )١(ملحق الدراسة رقم 

 فـــي تنميـــة مهـــارات إنتـــاج "صـــانع األفـــالم"الحقيبـــة التعليميـــة القائمـــة علـــى برنـــامج  (

 )ة لألطفال لدى المعلمات قبل الخدمةالقصص الرقميّ

  تنمية مهارات استخدام التقنيات الحديثة في التدريس مـن خـالل     :التعليمية األهداف

 .التعلم المتسلسل للتصميم التعليمي في إنتاج القصص الرقميّة

 هـــدف التعليميـــة الحقيبـــة فـــي الـــتعلم أنـــشطة تتنـــوع: التعليميـــة والبـــدائل األنـــشطة

 عـروض  ورسوم، مواقـع ويـب،     مطبوعات(متعددة   تعليمية مواد: لتشمل الحالية الدراسة

 مــن مجموعــة إلــى باإلضــافة) وجماعيــة فرديــة،(متنوعــة  وتعلــيم تعلــم وأنمــاط ،)تقديميــة

والتفـرد،   التميّـز  في والراغبات المتميزات الطالبات لدى اإلبداع تحفّز التي اإلثرائية األنشطة

 ومهـارات  معلومـات  تقـديم  علـى  واقتـصرت  النظم، وببأسل تعليمية حيث تم إعداد رزمة   

 برنـامج  اسـتخدام  طريـق  عـن ؛  لألطفـال  الرقميّـة  القـصص  بنـاء  بمهـارات  تتعلـق  واتجاهات

 الخدمـة  قبـل  المعلّمات مهارات تنمية بهدف، Windows Movie Maker "صانع األفالم"

ــي ــتخدام فـ ــات اسـ ــرامج التطبيقـ ــة والبـ ــامج (التقنيـ ــالم " برنـ ــانع األفـ ــاأ "صـ ــديهن) نموذجـ  لـ

 عملية  أنشطة حيث مرت   من التعليمية الحقيبة تضمنته ما خالل مهاراته من  وإكسابهن

 :التصميم واإلنتاج بمراحل متسلسلة هي

 :المرحلة األولى

 ):Analysis( التحليل -١
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 والتـي  ،نتاجهـا إهي أول مراحل التصميم التعليمي المنظومي للقصص الرقميّة التي تم           

نها قبل البـدء بعمليـات التـصميم حيـث اعتمـد بنـاء القـصة علـى مجموعـة                    يجب االنتهاء م  

 :من العناصر المميّزة لها وهي

هي مغزى القصة، وقيمتها تتمثّل فيمـا تكـشف عنـه مـن حقـائق الحيـاة أو                : الفكرة@ 

 وقد تمنت القصص مجموعة من االفكار التي تـشتمل عليهـا الـدروس              السلوك اإلنساني، 

 .الثاني االبتدائي الصف "لغتي"لمقرر 

بـة مترابطـة   هي سلسلة األحداث والوقائع الجزئية التي يرويها الكاتب مرتّ       :  الحادثة @

 .على نسق خاص يجذب القارئ إليها فيتتبّعها في شغف

بط باألحـداث وتتفاعـل معهـا، وينبغـي أن تكـون مماثلـة             توهي التـي تـر    : الشخصيات@ 

  . من حيث مظهرها العام،كلّم، مرسومة بدّقةلما نصادفهم في حياتنا، وحيّة تتحرّك وتت

تحتــاج بعــض المواقــف إلــى الحــوار بــين الشخــصيات؛ ممّــا يكــسبها حيويــة  :  الحــوار@

 .وواقعية

بدّ أن تقع في مكان وزمان محددّين، ومـن ثـم ينبغـي     كلّ حادثة ال : الزمان والمكان @ 

 والمكان اللذين وقعـت   أن ترتبط األحداث بظروف وعادات ومبادئ ومعالم خاصة بالزمان        

 .فيهما

 بحيـث تجعـل القـارئ يتخيّـل         ؛وهي تصوير األحداث بواسـطة اللغـة      :  طريقة العرض  @

ــه يراهــا    وتــم عــرض القــصة بطريقــة الــسرد المباشــر مــن قبــل منــتج      .هــذه األحــداث وكأنّ

 .القصة

 وفــي ، وهــو التــأليف بــين الشخــصيات واألحــداث فــي نــسق معــيّن  ،البنــاء أو الحبكــة@ 

 .  طبيعي منطقي حتى تصل القصة إلى نهايتهاتسلسل

 )Design( مرحلة التصميم -٢
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تعتمد مرحلـة التـصميم علـى مرحلـة التحليـل الـسابقة لهـا حيـث يـتم وضـع الـشروط                

والمواصــفات الخاصــة باختيــار عناصــر المنظومــة التعليميــة وأســلوب عملهــا ويمكــن مــن      

 :يمكن توضيحها كما يلي. خاللها وضع الخطة المقترحة

 :تصميم السيناريو

 :يجب مراعاة االعتبارات التالية عند تصميم السيناريو

 . تقسيم محتوى القصة الرقميّة إلى إطارات تشبه شاشات الكمبيوتر-

 . تحديد عدد اإلطارات وتسلسلها في كل جزء من أجزاء البرنامج-

 كيفيــة  تحديــد العالقــة بــين كــل إطــار ومــا قبلــه ومــا بعــده مــن إطــارات، مــع تحديــد     -

 .االنتقال من إطار آلخر في القصة

 . تحديد المؤثرات الصوتية المستخدمة لجذب انتباه المتعلم-

ويتم تصميم سيناريو القصة من خالل سبعة أعمدة هي رقم اإلطـار، مخطـط الـنص             

ــين          ــابع والتوافــق ب ــديو، الرســومات، ثــم التت ــة، الفي ــصور الثابت ــصوت، ال والتنــسيق لإلطــار، ال

  :سائط المتعددة، وذلك كما يليعناصر الو

 تتصميم اإلطارا: أوال

 :وتتضمن عملية تصميم اإلطارات الخطوات التالية

تـــصميم اإلطـــارات اللغتـــين ا التـــصميم تـــم اســـتخدام فـــي هـــذ:  صـــياغة اإلطـــارات-أ

وغيـــر اللفظيـــة حيـــث اســـتخدمت اللغـــة اللفظيـــة المكتوبـــة فـــي بيـــان محتـــوى     اللفظيـــة،

 .اإلطارات

فـي مجموعـة مـن      المحتـوى العلمـي للقـصة الرقميّـة         وقد تم توزيع    : ارات نوع اإلط  -ب

تعليميــة ويطلــق عليهــا إطــارات العــرض وهــي التــي تعــرض للمــتعلم المحتــوى     الاإلطــارات 
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صــوت حيــث تــم تحديــد رقــم العلمــي للبرنــامج ومــا يتــضمنه مــن رســوم أو صــور مكتــوب أو 

 .ر رقم مسلسل خاص بهلكل إطار يعرض داخل البرنامج، بحيث أُعطِيَ كل إطا

 : طول اإلطارات-ج

 فيجب أن يكون مـا يحتويـه اإلطـار مـن معلومـات              ،وهو مقدار المعلومات داخل اإلطار    

مناسبًا ومتجانسًا حول فكرة محددة وتكون معلومـات مركـزة تعطـى للمـتعلم بـشكل        

 .متسلسل ومنظم

 : مكونات اإلطارات-د

ــارات علـــى مثيـــرات مـــن معلومـــات ورســـ    ــددة بهـــدف تحتـــوي اإلطـ ــاء إومات محـ عطـ

ــتعلم  ــات التـــي يتـــضمنها ال جميـــع المـ ــوع   المعلومـ ــتخدام نـ ــار أو اسـ ــامج، وذلـــك باختيـ برنـ

كمــا اســتخدم مــن ضــمن مكونــات . الوســيط المــستحدث الــذي يحقــق الهــدف المطلــوب 

 .اإلطارات تعزيزات سمعية وبصرية

  حيـث تـم  تم إنتاج البرنـامج مـن خـالل قالـب عـام فـي التـصميم             :  شكل اإلطارات  -هـ

وصور تتـسم   رسوم   ( الرسومات حجم الخط، نوع الخط و  في  لإلطارات التعليمية   تنسيق  

بالبساطة واتزان التصميم ووحدته مع إثارة االنتباه وذلك لمراعاة أسس صالحية الرسـم   

ــوان، )التعليمــي ــة   (األل ــد الخلفي ــضاءتــم تحدي ــال     البي ــة عليهــا ب لون  داخــل اإلطــارات والكتاب

 ).األسود

 ) DeLivery Meathods(تقديم المحتوى : انيًاث

القــصة الرقميّــة مــن كتــاب لغتــي  كتابــة النــصوص الخاصــة بمحتــوى تتمــ: الــنص 

 وتنظـيم الـصور   . ومن ثم تضمين النصوص الخاصة بكل إطار   ،في مجلد خاص  الصف الثاني   

 .والرسوم داخل اإلطارات

 .ملفات صوتية مرتبة حسب أهداف الدراسة :الصوتيات 
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 الـصف  لغتـي  كتـاب (مـن    المقتبـسة  الرقميّـة  للقصص العلمي المحتوى تم تحديد  

 اإلطــار يعتبــر حيــث إطــارات صــورة فــي وتوصــيفها الــتعلم مهــام تحديــدو) االبتــدائي الثــاني

، مـا  لحظـة  فـي  الكمبيـوتر  شاشـة  علـى  يعرض ما وهو للبرنامج، الصغرى األساسية الوحدة

ــا نــصًّا أكــان ســواءً واحــد طــارإ فــي للمــتعلم تظهــر التــي المعلومــات مقــدار هــو أو  أو مكتوبً

 .ثابتة صورة أو، فيديو لقطات أو، صوتًا

 :المرحلة الثالثة

بعد انتهاء المرحلـة الـسابقة مـن نمـوذج التـصميم      ): Development (مرحلة التطوير 

التعليمــي مــن كيفيــة التــصميم وتحديــد األهــداف والمحتــوى وتجميــع الوســائط المتعــددة     

تـصميم وخصائـصها المختلفـة    ال التـصميم التعليمـي ووفـق معـايير       بشكل يراعي عمليـات   

 : وهي عملية تتضمن عدة خطوات هي،تبدأ بعدها مرحلة التطوير

وفيـه تـم عـرض النـصوص الموجـودة داخـل اإلطـار،              : مخطط الـنص والتنـسيق لإلطـار      

 .وشمل عنوان اإلطار، والعناوين الفرعية، والشرح اللفظي، وتزامن الصور

يه تم وصـف كـل األصـوات سـواء كانـت لفظيـة مـسموعة أو موسـيقى أو              وف: الصوت

المـــؤثرات الـــصوتية التـــي تـــرتبط باإلطـــار فـــي لحظـــة ظهـــوره، أو تلـــك المرتبطـــة بالتغذيـــة   

 .الراجعة السلبية واإليجابية

تــم وصــف كــل مــن الــصور والرســومات الخاصــة   : الــصور الثابتــة والفيــديو والرســومات 

 .ة لهابكل إطار في الخانة المحدد

وفيــه عــرض لعمليــات االنتقــال مــن :  التتــابع والتوافــق بــين عناصــر الوســائط المتعــددة

إطار آلخر لمجموعات من الصور الثابتة والنصوص، ويتم دمـج الـصور والنـصوص وتـسجيل          

 .الصوت معًا لعمل عرض يدور حول القصة

 :مرحلة التنفيذ: رابعًا



 

 
 التربوية مجلة العلوم   ١٢٩

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 : بة التعليمية وعرضهاوفيما يلي عرض موجز ممثل لكيفية عمل الحقي

تـم تقـديم   : )Windows Movie Maker ("صـانع األفـالم  "التدريس بواسـطة برنـامج   

صـــانع " برنـــامج باســـتخدام رقميّـــة قـــصة لتـــصميم الالزمـــة والمعلومـــات المعـــارف اختبـــار

 مـن  موضـوعية  فقـرة  عـشرة  خمـس  مـن  والمكـوّن  Windows movie maker "األفـالم 

 مــدى تحديــد إلــى الهــادف) ٢ رقــم ملحــق (والبعــدي القبلــي ختبــارواال. المتعــدد مــن االختيــار

 وإيجــاد وبعــدها، التعليميــة، الحقيبــة دراســة قبــل العلميــة للحقــائق وفهمــه التلميــذ معرفــة

 بلــغ عينــة علــى الدراســة تطبيــق وتــم .التطبيقــين بــين الحــسابية المتوســطات فــي الفــروق

) ١٣١ تقـن ( التعلـيم  تقنيـات  مقـرر  درسـن  يالالتـ  الجامعيّـات  الطالبات من طالبة) ٢٢ (قوامها

ــا مقــرر إســتراتيجيات تــدريس اللغــة      الــصفوف معلّمــة خطــة ضــمن ــة ويدرســن حالي األوليّ

 وفـق  )Windows Movie Maker ("صـانع األفـالم  "ومـن ثـم بـدأ تـدريس برنـامج       العربيـة 

 :الخطوات التالية

 :Windows Movie Maker خطوات فتح برنامج

 :حسب الخطوات اآلتية Movie Maker يتم فتح برنامج -١

• Start. All programs  

• Microsoft Office. Windows Movie Maker 

: كـاآلتي  Windows Movie Maker تظهـر الواجهـة الرئيـسية لتطبيـق برنـامج      -٢

  . جزء المهام- لوحة العمل - جزء المحتويات -شاشة المعاينة 

 محتويات الواجهة الرئيسية 

 :ة مجموعة من القوائم وهيظهر عبر الشاشت

 :القائمة الرئيسية: أوال



 

 
١٣٠

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

ــد فــتح أي تطبيــق       ــوي القائمــة الرئيــسية القــوائم المعروفــة عن ــ  تحت  Microsoftـل

Office ويمكــن عــرض معــينمــن خاللــه تــصميم فــيلم عــن الموضــوع الــذي  يــتم ، وهــي مــا ،

 :كاآلتي القائمة الرئيسية

 

 :شريط األدوات: ثانيًا

، Microsoft Officeـلـ  ات القوائم المعروفة عنـد فـتح أي تطبيـق    يحتوي شريط األدو

 . من خالله التخزين وفتح المجلدات والعودة إلى خطوات ومراحل سابقةيتموهي ما 

 :شاشة المعاينة: ثالثًا

تعد شاشة العرض المنطقة التي يمكـن مـن خاللهـا عـرض الـشرائح بـشكل منفـرد،         

 مقطـع فيـديو  ، وتتـيح عـرض   Windows Media Player وهـي تـشبه شاشـة العـرض فـي     

 .بشكل منفرد أو عرض مشروع بأكمله

. كما أنه باستخدام شاشة المعاينة، يمكنك معاينة مشروعك قبـل نـشره كفـيلم             

 المقـاطع  أحـد كما يمكنك استخدام األزرار الموجودة أسفل شاشة المعاينـة لتـشغيل             

 .إرجاعه أو أحد المقاطعأو إيقاف تشغيلها بشكل مؤقت أو لتقديم 

 التـأثيرات أو االنتقـاالت التـي تعمـل          "المحتويـات " يعرض جـزء     :جزء المحتويات : رابعًا

أو االنتقـاالت أو    المقـاطع   باستخدامها أثناء قيامـك بإنـشاء الفـيلم، كمـا يمكنـك سـحب               

المخطـط الزمنـي مـن أجـل مـشروعك           / إلى لوحـة العمـل     "المحتويات"التأثيرات من جزء    

 . الحالي

 Storyboard & Timeline : ة العمل والمخطط الزمنيلوح: خامسًا



 

 
 التربوية مجلة العلوم   ١٣١

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 يُعد حيـز العمـل الـذي نقـوم بنقـل الـصور ومقـاطع الفيـديو والـصوت إليـه؛ ليـتم ترتيـب                         

اللقطــات وإضــافة التــأثيرات علــى المقطــع نفــسه واالنتقــاالت، ونــستطيع إظهــار المخطــط 

 .الزمني أو لوحة العمل

بـأن طريقـة    Storyboard عـن لوحـة العمـل   فيمتاز  Time Line أما المخطط الزمني 

عرض المخطط الزمني تُظهر عرضًا أكثر تفصيال لمشروع الفيلم الخاص بـك، وتتـيح لـك                

 .إمكانية إجراء تغييرات أكثر دقة

 :جزء المهام: سادسًا

 :يعد هذا الجزء األهم واألكثر دورًا في البرنامج، ويحتوي أربع قوائم رئيسية، وهي

 :يقوم على استيراد اآلتي : استيراد الفيديو:القائمة األولى 

 صور     @ ."كاميرا"فيديو من جهاز خارجي @ 

 .مقاطع صوت أو موسيقى     @ .فيديو مخزن على جهاز الحاسوب@ 

 :تعمل هذه القائمة على: تحرير الفيلم: القائمة الثانية

              .  كتابات                     @ .تأثيرات على الصور والمقاطع@ 

 حركات تلقائية                   @ .انتقاالت بين الصور والمقاطع@ 

 تـضم قائمـة إنهـاء الفـيلم أوامـر حفـظ       Finish Movie : إنهاء الفـيلم : القائمة الثالثة

 :الفيلم على

ــد اإللكترونــــي         @      CD      @.جهاز الحاسوب@ ــر البريــ ــالة عبــ ــبكة @ إرســ شــ

  .اإلنترنت

ــةالقا ــة الرابعـ ــدى   :Movie Making Tips المـــساعدة: ئمـ ــة لـ ــذه القائمـ تقـــدم هـ

 .المستخدم توضيحات وشروحات عن البرنامج

 :Windows Movie Maker تطبيقات عملية على برنامج



 

 
١٣٢

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 :استيراد الصور والفيديو والصوت: أوال

يحتــاج المعلــم عنــد عمــل فــيلم إلــى مجموعــة مــن الــصور أو مقــاطع الفيــديو ومقــاطع   

ولـذلك فـإن الخطـوة األولـى هـي اسـتيراد الـصور ومقـاطع الفيـديو                  . وت أو من الثالثة معا    الص

 .والصوت من ملفاتها األصلية وإدراجها في جزء المحتويات

 :يتم استيراد الصور ومقاطع الفيديو والصوت، وفق الخطوات اآلتية 

  Import Video اختيار@ 

  حةاختيار المقطع المطلوب من النافذة المفتو@

 Importاختيار @ 

يـتم إدراج   وثم يظهر المقطع الذي تم استيراده في جزء المحتويـات، ويـتم التحميـل               

 : نفسهاالصور ومقاطع الصوت أو الموسيقى بالطريقة

  :لإدراج الصور والمقاطع إلى لوحة العم: ثانيًا

ترتيب الذي   يتبع استيراد الصور ومقاطع الفيديو والصوت، وإضافته إلى لوحة العمل بال          

 :تباع الخطوات اآلتيةانريد ب

إلضــافة الــصوت وstoryboard بالــسحب واإلفــالت نــسحب الــصورة إلــى لوحــة العمــل  

 إلــى المخطــط الزمنــي، ويــتم ذلــك بــالنقر علــى    storyboard يجــب أن نحــول لوحــة العمــل  

 .timeline showكلمة 

 :إدراج تأثيرات الفيلم: ثالثًا

 يتم إدراجها على الـصورة أو المقطـع؛ مـن أجـل زيـادة                تُعد التأثيرات لمسات سحرية   

 :ويتم إدراج التأثيرات وفق الخطوات اآلتية. التشويق والجاذبية للفيلم

 .view video effects من المهام، اختيار قائمة تحرير الفيلم ونختار •

 .تظهر في جزء المحتويات مجموعة من التأثيرات المختلفة، فنختار ما نريده •



 

 
 التربوية مجلة العلوم   ١٣٣

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 .فة التأثير المختار بالسحب واإلفالت على المقطع أو الصورةوتتم إضا •

بلـون غـامق، أمّـا قبـل إضـافة       مُفعلـة  الحظ ظهور النجمة الزرقاء فـي طـرف الـصورة   م

 .التأثير تكون بلون فاتح

ــا تُعــد االنتقــاالت بمثابــة لمــسات ســحرية يــتم إدراجهــا علــى      : إدراج االنتقــاالت: رابعً

ويـتم إدراج االنتقـاالت وفـق    . زيادة التشويق والجاذبية للفـيلم الصورة أو المقطع؛ من أجل     

 :الخطوات اآلتية

 .view video transitions قائمة تحرير الفيلم نختار من جزء المهام، •

 .تظهر في جزء المحتويات مجموعة من االنتقاالت المختلفة نختار ما نريده •

 .اطعتتم إضافة التأثير المختار بالسحب واإلفالت بين المق •

يستطيع المعلم أن يُعلق على الشرائح أو الصور كمـا يـشاء،            :إدراج كتابات : خامسًا

كما يستطيع كتابة ما يريد على المقطع نفسه أو قبله أو بعده، كـذلك يـستطيع الكتابـة        

 :في بداية ونهاية الفيلم، كل ذلك يتم في خطوات كاآلتي

  make titles or creditsمن جزء المهام، من قائمة تحرير الفيلم نختار •

 بدايــة :علم أن يختــار مــا يــشاء مــن الــشاشة التــي تظهــر أمامــه، كــاآلتي  تيــستطيع المــ

 فــي نهايــة – بعــد تحديــد الفيــديو  - فــي منتــصف المقطــع  - قبــل تحديــد الفيــديو  -الفيــديو 

 . الفيديو

يؤدي اختيار أحد الخيارات السابقة إلى ظهور النافذة التالية، وفيها نضيف الـنص        •

 .."تغيير نوع وحجم ولون الخط"ونعمل على تحريره 

 :نتبع الخطوات اآلتية في حفظ الفيلم: حفظ الفيلم: سادسًا

 :نختار طريقة الحفظfinish movie من جزء المهام، قائمة •



 

 
١٣٤

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

حفـظ  @ حفـظ عبـر الويـب            @ حفـظ فـي اإليميـل               @ حفظ في جهاز الكمبيوتر             @ 

 الكاميراDVفي 

 CDحفظ على قرص @

 يتم الحفظ: save to my computerعند اختيار حفظ  •

 المهـارات  لقيـاس  معـايير  قائمـة  إعـداد  مـع  البرنـامج  فـي  الـسير  خطـوات  تتبع تم وقد 

 : كالتالي وكانت الرقمي للمونتاج الالزمة

 .اآللي الحاسب وتطبيقات برامج استخدام مهارة – أ

 .الفيديو وتصوير الصور التقاط مهارة – ب

 .المونتاج أدوات استخدام مهارة -ج

 .االنتقال أساليب إضافة مهارة -د

 .الصورة عن الصوت فصل مهارة -هـ

 .جديد صوت ملف استدعاء مهارة -و

 .والصورة الصوت على المؤثرات إدخال مهارة -ز

 .العناوين إنشاء مهارة -ح

 .استخدام مهارة -ط

 .والحفظ المونتاج إنهاء مهارة -ي

التعليمـي   للفـيلم  اإلنتـاج  مهارة أداء مالحظة بطاقة بواسطة بةالطال أداء مالحظة مع

 برنــامج اســتخدام مهــارات مالحظــة بطاقــة تطبيــق تــم  حيــث.)٣ملحــق الدراســة رقــم  (

تقديميــة  عــروض اســتخدام تــم وقــد مهــارة، عــشرة خمــس بلغــت التــي ،"صــانع األفــالم"

 ألربـع  التعـاوني  مالتعلـي  اسـتخدم   كمـا  .البرنـامج  فـي  الـسير  خطـوات  لعـرض  ومواقع ويـب  

  .الخبرات وتبادل التعلم على الطالبات مساعدة بهدف مجموعات



 

 
 التربوية مجلة العلوم   ١٣٥

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

  التقويم أساليب ـ ج

 مقـاطع  اسـتعراض  و شـفوية  ومناقـشات  أسـئلة  شـكل  فـي  وتـم : المبـدئي  التقويم -

 بـين  التربويـة  العمليـة  تخـدم  لمقاطع أفكار وطرح "صانع األفالم " برنامج باستخدام فيديو

 بـالخبرات  وربطهـا  المعلمـات  الطالبـات  لدى السابقة الخبرات لمعرفة لباتالباحثتين والطا 

 .الجديدة

 الطالبـات  أخطـاء  معرفـة  أجـل  مـن  الـدرس  عـرض  أثنـاء  ويكـون : التكـويني  التقويم -

 .المهارات على التدريب أثناء في ومعالجتها

 يــقتطب خــالل مــن وذلــك، كــامال بالبرنــامج التــدريس بعــد ويكــون: النهــائي التقــويم -

صـانع  " برنـامج  مـع  التعامـل  لمهـارات  الطالبـات  اكتـساب  مـدى  لمعرفة المهارة أداء بطاقة

 .قصص رقميّة انتاج مهارات تنمية في) Windows Movie Maker ("األفالم

 

   



 

 
١٣٦

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 )٢(ملحق الدراسة رقم 
 :التالي عن أجيبي االختبار تعليمات قراءة بعد: االختبار التحصيلي

 .عرض صور ثابتة فقط@ 

 تسجيل صوتي@ 

 صور متحركة فقط@ 

 : الفيديو الرقمي هو عبارة عن-١

 مجموعة من األرقام تكون إشارات فيـديو مكونـة قيمًـا فولتيـة متغيـرة مـسجلة                  -@

 .عدديًا

 :  أن األفالم الرقميّة، تجعل المتعلمين-أ

 .أكثر قدرة على اإلبداع •

 .أكثر قدرة على التجاوب مع العمل الجماعي •

 .ى كتابة النصوص الجيدةأكثر قدرة عل •

 .جميع ما سبق صحيح •

 :  من نظام التشغيل ويندوز هو"صانع األفالم" برنامج -ب

 ..برنامج تقدمة شركة مايكروسوفت كجزء من حزمة برمجية متكاملة@ 

  .برنامج تحويل البيانات والمعلومات إلى صور ورسوم@ 

 .رسم تخطيطي @

 .صور ثابتة@ 

:Windows Movie Maker صانع األفالم" يقوم برنامج -٢"  

 .نشاء األفالم، وعروض الشرائحإ-أ

 .إمكانية استخدام العناوين الجذابة –ب



 

 
 التربوية مجلة العلوم   ١٣٧

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 .المقاطع والتأثيرات، والموسيقى صنع -ج

 .  جميع ما سبق صحيح-د

 :  يمكن أن يستخدم"صانع األفالم"برنامج  -٣

 .ة كأداة تعليم وتعلم تساعدهم على إنتاج أفالم علمية مناسب-أ

 . إنشاء مواقع مجانية او مدفوعة-ب

 . برنامج لعرض الصور فقط-ج

  . جميع ما سبق غير صحيح-د

 :متعلمين على يساعد ال"صانع األفالم"برنامج  - ٤

 . فهم الدروس التعليمية فقط-أ

 . يغني عن الكتب الدراسية-ب

 . تنمية مهارات تمكنهم من فهم األفالم التعليمية بطريقة أفضل-ج

 .يادة األنشطة التعليمية ز-د

 : يساعد على"صانع األفالم"استخدام برنامج  -٥ 

  . اهتمام بالفصل التعليمي-أ

 . إثارة اهتمام الطالب بالمادة العلمية والحفاظ على بقاء هذا االهتمام مستمرًّا-ب 

 . البحث عن المعلومات-ج

 .  االهتمام بالكتابة-د

 :كاآلتي Windows Movie Maker رنامجتظهر الواجهة الرئيسية لتطبيق ب -٦

 . شاشة المعاينة-أ

 . جزء المحتويات-ب

 . لوحة العمل-ج



 

 
١٣٨

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 . جزء المهام-د

 . جميع ما سبق صحيح-هـ

 : محتويات الواجهة الرئيسية من -٧

 . القائمة الرئيسية وشريط األدوات-أ 

 . شاشة المعاينة-ب 

 . جزء المحتويات-ج 

 . جميع ماسبق صحيح-د

 :ة استيراد الفيديو تقوم على عملي-٨

 ."كاميرا"فيديو من جهاز خارجي  -أ

 .فيديو مخزن على جهاز الحاسوب -ب

 .مقاطع صوت أو موسيقى وصور -ج

 . جميع ما سبق صحيح-د

 :على تعمل الفيلم  عملية تحرير-٩

 .والمقاطع الصور على تأثيرات -أ 

 .والمقاطع الصور بين انتقاالت -ب

 .تلقائية وحركات كتابات -ح

 .  جميع ماسبق صحيح-د

 :على الفيلم حفظ أوامر الفيلم إنهاء قائمة  تضم-١٠

 .الحاسوب  جهاز-أ

 .CD -ب

 .اإللكتروني البريد عبر  إرساله-ج



 

 
 التربوية مجلة العلوم   ١٣٩

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 .اإلنترنت  شبكة-د

 . جميع ما سبق صحيح-هـ 

 :اآلتية الخطوات وفق والصوت، الفيديو ومقاطع الصور استيراد  يتم-١١

 .Import Video  اختيار-أ

 .المفتوحة النافذة من المطلوب المقطع  اختيار-ب

 .Import  اختيار-ج

 . جميع ما سبق صحيح-د

 :اآلتية الخطوات وفق التأثيرات إدراج  يتم-١٢

 .view video effectsونختار  الفيلم تحرير قائمة اختيار، المهام من  - أ

 .نريده ما نختارف المختلفة، التأثيرات من مجموعة المحتويات جزء في تظهر  - ب

 . من خالل القائمة المنسدلة- ج

 . صحيح) ب(و) أ (-د

 : يتم إدراج التأثيرات وفق الخطوات اآلتية-١٣

 .view video effects من المهام، اختيار قائمة تحرير الفيلم ونختار -أ 

 .تظهر في جزء المحتويات مجموعة من التأثيرات المختلفة، فنختار ما نريده -ب 

 .م إضافة التأثير المختار بالسحب واإلفالت على المقطع أو الصورةتت -ج 

 . جميع ما سبق صحيح-د

 :كتابات  يتم إدراج-١٤

 .الصور أو الكتابة على الشرائح  - أ

           .بعده أو قبله أو نفسه المقطع على نريد ما كتابة_ب  

 .الفيلم ونهاية بداية في الكتابة يستطيع  كذلك-ج



 

 
١٤٠

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 . ق صحيح جميع ما سب-د

 :في تتم الحفظ طريقة -١٥

   .الكمبيوتر جهاز في حفظ -أ 

  .CD قرص على حفظ -ب

 . حفظ في اإليميل-ج

 . حفظ عبر الويب -د

           .الكاميرا DV في حفظ - هـ

  حميع ما سبق صحيح -و



 

 
 التربوية مجلة العلوم   ١٤١

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 )٣(ملحق الدراسة رقم 
 :ن خمس عشرة مهارةالبطاقة في صورتها النهائية متكوّنت وقد 

 درجة األداء
 المهارات

 ضعيفة متوسطة عالية
 مالحظات

 بناء القصة الرقميّة في ضوء -١

أهدافها في الدرس التعليمي ووقت 

 .عرضها

    

     . تحديد عناصر القصة الرقميّة-٢

 أدوات استخدام  مهارة-٣

 .المونتاج
    

تحديد خطوات إنتاج قصة -٤

 .رقميّة
    

صياغة السيناريو التعليمي -٥

 .للقصة الرقميّة
    

     .تصميم عناصر اللوحة القصصية-٦

 اختيار البرنامج األكثر مناسبة -٧

 :ويتضمن. إلنتاج القصة الرقميّة

 برامج استخدام مهارة@ 

 .اآللي الحاسب وتطبيقات

    

 تغيير إعداد مستوى -٨

الميكروفون أثناء تسجيل الصوت 

 .لقصة رقميّة
    



 

 
١٤٢

أثر استخدام حقيبة تعليمية في تنمية مهارات إنتاج القصص الرقميّة لألطفال لدى 
 الطالبات المعلمات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض

 سهام بنت سلمان محمد الجريوي.  د-أمامة بنت محمد الشنقيطي . د

 درجة األداء
 المهارات

 ضعيفة متوسطة عالية
 مالحظات

 مهارة تغيير جودة الصوت أثناء -٩

 استدعاء ومهارة. إعداد قصة رقميّة

 .جديد صوت ملف

    

 مهارة إضافة مسار صوت إلى -١٠

 الصوت فصل قصة رقميّة مع مهارة

 .الصورة عن

    

 مهارة إدخال صورة إلى شريحة -١١

 .القصة الرقميّة
    

 مهارة تسجيل رواية القصة -١٢

 .وتيًّاالرقميّة ص
    

 مهارة التقاط الصور وتصوير -١٣

 .الفيديو
    

االنتقال  أساليب إضافة  مهارة-١٤

وإدخال المؤثرات على الصوت 

 .والصورة

    

     .مهارة إنشاء العناوين -١٥

 

@      @      @ 
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Abstract: 

The study aims at investigating the effect of using educational package to 
develop skills of creating digital storytelling for children of female student 
teachers at Princess Nourah bint Abdulrahman University in the city of Riyadh. 
The experimental approach isemployed by using a quasi-experimentalmodel. In 
order to achieve the aims of the study, the tworesearchers prepare educational 
package to develop skills of creating digital storytelling for children using 
Windows Movie Maker. The study toolsare: Note card for skills of using 
Windows Movie Maker, and knowledge and information test necessary for 
creating a digital storytellingusing Windows Movie Maker. The validity and 
reliability of the study tools are confirmed. The study is applied on a sample of 
22 female university students whostudy Children Literature course (Nhj 201)and 
those who passedEducational Technologies course (Techn 131) as part of the 
curriculum plan of Elementary Teacher Education Program.The note card for 
skillsof using Windows Movie Makerwhich includes fifteen skills,and 
knowledge and information test necessary for creating a digital storytellingusing 
Windows Movie Makerconsisting of fifteen objective items of multiple choice 
are also applied before and after the implementation of the study experiment. 
The study reveals that there are statistically significant differences at the level of 
0.5, which disclosesthe effect of the educational package based on Windows 
Movie Maker in developing skills of digital storytelling for children of pre-
service femaleteachers. The effect of knowledge and information testrequired for 
creating a digital storytelling by Windows Movie Makeris demonstrated by the 
arithmetic mean in both pre-tests and post-tests. The mean score of female 
students is 10.4in the post-test, and 8.56 in thepre-test.This value indicates the 
presence of the effect of the experimental treatment onthe posttest scores. The 
study recommends making use of the educational package based on Windows 
Movie Maker to develop skills of creating digital storytelling for children of pre-
service female teachers, which is presented in the current study. This can be done 
through applying thisstorytellingin the teaching of both Strategies of 
TeachingArabic courses and Educational Techniques courses in the curriculum 
plans of university educational programs; for its effectiveness.The study also 
suggestsconductingacademic study using programs and applications of 
creatingstorytelling for children.The researchers post digital storytelling in a blog 
created for this purpose. The digital storytelling can be found on 
http://omamaah-seham.blogspot.com

Keywords: digital storytelling, Windows Movie Maker, student teachers
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بالمملكة العربية ت االجتماعية والوطنية مشاركة مشرفي الدراساواقع 
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 :ملخص البحث 
ــ        ــات التـــي تعيـ ــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرّف علـــى أبـــرز المعوقـ ق مـــشاركة مـــشرف الدراســـات           هـ

األعمـال  فـي    فاعلية مشاركتهم الحلول لزيادة   االجتماعية والوطنية في األعمال التطوعيّة، وكذلك اقتراح        

فيهــا،  المــشاركة ممناســبة ويمكــنه يــرون أنهــا   األعمــال التطوعيــة التــي  ، ومــن ثــم تحديــد أبــرز  التطوعيــة

ــة فــروق دالــة إحــصائياً فــي النقــاط الــسابقة تعــزى إلــى اخــتالف      وكــذلك التعــرّف علــى مــا إذا كــ   ان هنــاك ثمّ

ــة   ــاض، القــصيم، عــسير  (المنطقــة التعليمي وقــد اســتخدم الباحــث لتحقيــق أهــداف الدراســة المــنهج      ). الري

معوقـات مـشاركة مـشرفي الدراسـات االجتماعيـة والوطنيـة            وقد بينت النتائج أن أكبـر       ). المسحي(الوصفي

التـي رآهــا  الحلـول  ، وأن أفـضل  قلـة المراكــز المختـصة فـي تـدريب وإعـداد المتطــوعين      لتطوعيـة  افـي األعمـال  

توفير الدعم المادي من قبـل الجهـات التـي           كانت    التطوعية باألعمال تهملزيادة فاعلية مشارك  المشرفون  

المشاركة بهـا  ، كما بينت النتائج أن أفضل األعمال التطوعية التي يرغب المشرفون           تعنى بالعمل التطوعي  

 عينـة  -، هذا ولم تبـين نتـائج الدراسـة فروقـاً دالـة بـين المنـاطق الـثالث                 البرامج المعنية باألمن الفكري   كانت  

 . في توجهاتها نحو العمل التطوعي-الدراسة 

  



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٥١

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 :  مقدمة
، فهـو    لدى األمم المتحضرة   فكريةالثقافية و إحدى الظاهرات ال   العمل التطوعي    يمثل 

مؤشـــر فاعـــل لقيـــاس كمـــا أنـــه داللــة علـــى وجـــود مـــستوى عـــال مـــن النـــضج االجتمـــاعي،  

 مدى تغلغـل مفـاهيم      فهو يعطي داللة إيجابية على    األمم وأصالتها الفكرية    تلك  حضارات  

 . ادهأفرالمجتمع اإلنساني بين 

العمـــل التطـــوعي واحـــد مـــن النـــشاطات االجتماعيـــة التـــي نـــشأت وتطـــورت مـــع    إن 

المجتمعات اإلنسانية وتطورت بتطوره عبر الزمن، وال تكاد تخلو حضارة إنسانية من دور 

للعمل التطوعي بأشكاله وأنواعه وأساليبه المختلفة، حيـث أصـبح العمـل التطـوعي يتخـذ                

ات ثقافيـة واجتماعيـة واقتـصادية بالغـة األهميـة، ينـشأ مـن        مجاالت حيوية متنوّعة لنشاط 

خــالل تنظــيم اجتمــاعي قــد يأخــذ شــكل مؤســسة أو جمعيــة أو هيئــة اجتماعيــة لتقــديم   

المساعدات وتعزيز اتجاهات الشراكة المجتمعية والمساهمة في إقامـة المجتمـع اآلمـن         

     .) ٢٠١٠شعبة الدراسات بوزارة الشؤون االجتماعية، (

أكـد مـؤتمر الـشباب الـدولي للتطـوع       الـوطني، فقـد      ىي ذات السياق وعلـى المـستو        وف

والحــوار والــذي نظمتــه وزارة التربيــة والتعلــيم بالمملكــة العربيــة الــسعودية خــالل نهايــة       

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم      ،  المنعقد بالتعاون مع    )٢٠١٣ديسمبر(هـ  ١٤٣٥محرم  

هميـة العمـل التطـوعي وضـرورة دعمـه كخيـار رئـيس إلحـداث          على أ  )اليونسكو(والثقافة  

مشاركة فاعلة وتنمية مستدامة داخل المجتمعات، ويعتبر هذا المؤتمر جزءاً من برنامج            

الملك عبـداهللا بـن عبـدالعزيز العـالمي لثقافـة الحـوار والـسالم، وهـو البرنـامج الـذي أطلقتـه                       

ت مؤكــدة ودالّــة علــى أن المملكــة  ، وهــذا يعطــي إشــارا٢٠١١منظمــة اليونــسكو فــي العــام 

 .تولي عناية خاصة بتعزيز األعمال التطوعية
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ــع           " ــهدها المجتمـ ــي شـ ــصادية التـ ــة واالقتـ ــرات االجتماعيـ ــن التغيـ ــد مـ ــل العديـ وبفعـ

ــم تكــن          ــدة يواجههــا الفــرد والمجتمــع ل الــسعودي ظهــرت احتياجــات ومــشكالت جدي

الوفــاء بهــذه االحتياجــات   موجــودة مــن قبــل، ويــصعب علــى القطــاع الحكــومي بمفــرده       

ومواجهة تلك المشكالت، مما يبرز مدى الحاجة إلى انخراط كافة فئات المجتمع خاصة          

 ).٢٠٠٦ر،امالع" (الشباب في العمل التطوعي جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية

    وهــذا مــا أكــده الــسلطان مــن حيــث إن الــدعوة للمــشاركة فــي األعمــال التطوعيــة     

تعيـشها دولـة مـا، فتزايـد الحاجـة لألعمـال التطوعيـة يتوافـق طرديـاً مـع                    ليست حالة تـرف     

التزايد في أعداد السكان وتحسن الوضع الصحي وارتفاع معدالت الحياة وهـذا ممـا جعـل     

الخدمات الحكومية، مهما توفر لها مـن عوامـل الـدعم المـادي والبـشري، غيـر قـادرة علـى                     

القطــاع ( لــذا بــرز دور القطــاع الثالــث وهــو  ؛وبهاالوفــاء بالمتطلبــات االجتماعيــة ألفــراد شــع  

فــي إكمــال الــدور الــذي تقــوم بــه الحكومــات ومؤســسات القطــاع الخــاص فــي     ) التطــوعي

 ).٢٠٠٩ السلطان،(مجال الخدمات التنموية 

   والميدان التربوي بجميع فئاته وأطيافه وتبعاً لما يقوم به مـن أدوار تربويـة وأخالقيـة،                

الفاعلــة فــي تقــديم خــدمات مجتمعيــة تطوعيــة ذات قيمــة عاليــة،    يتوقــع منــه المــشاركة  

والمـــشرف التربـــوي تحديـــداً يتوقـــع منـــه المـــشاركة  بفاعليـــة فـــي تقـــديم هـــذه الخـــدمات  

المجتمعية وذلك لما تتيحه له طبيعـة مهنتـه مـن مـساحات للتنقـل بـين المـدارس، ولمـا لـه                      

ــأتي   مــن عالقــات ذات مــستويات متعــددة مــع جــل العناصــر البــشرية       ــة، وي للعمليــة التربوي

مــشرف الدراســات االجتماعيــة فــي مقدمــة التخصــصات التــي يفتــرض منهــا المــشاركة          

بفاعلية كبيرة في األعمال التطوعيـة منطلقـاً مـن الهـدف الـرئيس للدراسـات االجتماعيـة            

 .المتمثل بإعداد المواطن الصالح
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ــأتي هــذه الدراســة مــن أجــل التعــرّف علــى أبــرز المعوقــات ا       لتــي تعيــق مــشاركة      وت

ــة، وكــذلك تحديــد    الحلــول المقترحــة لزيــادة فاعليــة  المــشرف التربــوي باألعمــال التطوعيّ

، ومــن ثــم تحديــد مــشاركة مــشرفي الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة باألعمــال التطوعيــة

 الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة أنهــا مناســبة  و األعمــال التطوعيــة التــي يــرى مــشرف أبــرز

 . المشاركة بهاميمكنهمكاناتهم وبالتالي قدراتهم وإل

 :مشكلة الدراسة
عبــر ســنوات متتاليــة و فــي عــصور مختلفــة ظــل العمــل التطــوعي و خدمــة المجتمــع      

عليـه  وشـجعت   و هذا ما حثت  وتحضرها،  العناصر الرئيسة لقياس مدى تقدم األمم      ىحدإ

المجــال التربــوي لربــع قــرن  الباحــث فــي ة خبــرومــن خــالل إال أنــه ؛جميــع األديــان الــسماوية

 المشاركة فـي األعمـال التطوعيـة يخـضع الجتهـادات فرديـة وسـط تجاهـل مـن                    أنالحظ  

 دراسـات   أكدتـه  و هـذا مـا       األمـر الربحيـة لهـذا      وأ و المؤسـسات الحكوميـة       اإلعالموسائل  

، الربــاح ٢٠٠٦، العــامر ٢٠٠٩، الــسلطان ٢٠٠٩الــشريف  ،٢٠١٠، الغامــدي٢٠١٣؛ الــشهري مثــل

 ، وهــو ذاتــه مــا أكــدت عليــه أيــضا توصــيات العديــد مــن المــؤتمرات مثــل  ٢٠٠٦ البريــك ،٢٠٠٦

التـي تـضمنت دعـوة    ) ٢٠٠٠مؤتمر العمل التطوعي في الـوطن العربـي    (التوصية الصادرة عن    

وتـــشجيع البـــاحثين والمؤســـسات ومراكـــز البحـــوث للقيـــام بدراســـات متعمقـــة، لبحـــث  

قـاء بمـستوى أعمالـه، وكـذلك توصـيات نـدوة            مقومات العمل التطوعي وسبل دفعه واالرت     

، التي أكدت على ١٤٢٩العمل التطوعي وتأثيره في التنمية االقتصادية الذي عقدت بالرياض         

 المجتمـع  إنوحيـث  . أهمية العمل التطوعي وأثره في تحسين الحياة االقتصادية للمجتمع   

 تجاهل العنايـة باألعمـال      ، وأن  لألعمال التطوعية  الرئيسة المحاضنحد  أالتربوي هو بمثابة    

ــة لتحقيــق التكافــل           ــة هــو بمثابــة فقــدان فــرص إيجابي ــة فــي المجتمعــات التربوي التطوعي

 فــي أسـاس  دور مـن مـشرف التربـوي   والمـشاركة والنمـو والتطـوّر للمجتمعـات، وتبعـاً مـا لل      
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ارتأت هذه الدراسة الكشف عن بعض جوانب هذه المشكلة من         لذا  تفعيل هذا الجانب،    

ــة خــالل مح ــا العمــل التطــوعي    اول مــشاركة معوقــات  عبــر تحديــد أبــرز  التعــرف علــى زواي

، ومــن ثــم البحــث عــن    التطوعيــةفــي األعمــال  والوطنيــة االجتماعيــةمــشرفي الدراســات  

حلول لتلك المعوقات، وتحديد أبرز األعمال التطوعية التي تعزز من مشاركة المـشرفين              

رفين التربــويين فــي ثــالث إدارات تربويــة فــي األعمــال التطوعيــة، عبــر استقــصاء رأي المــش 

  .تعليمية

 :أسئلة الدراسة
فــي مــا معوقــات مــشاركة مــشرفي الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة   : الــسؤال األول

 األعمال التطوعية؟

 مــشاركة مــشرفي الدراســات   فعاليــةمــا الحلــول المقترحــة لزيــادة    : الــسؤال الثــاني 

 ؟االجتماعية والوطنية باألعمال التطوعية

ــرى مـــشرف   : الـــسؤال الثالـــث  ــة التـــي يـ ــال التطوعيـ ــا األعمـ ــة  ومـ ــات االجتماعيـ  الدراسـ

  المشاركة بها؟م ويمكنهموالوطنية أنها مناسبة له

فــي معوقــات . ٠٥حــصائياً عنــد مــستوى الداللــة إهــل يوجــد فــروق دالــة : الــسؤال الرابــع

اً لمتغيّـــر مـــشاركة مـــشرفي الدراســـات االجتماعيـــة والوطنيـــة باألعمـــال التطوعيـــة وفقـــ  

 ؟)الرياض، القصيم، عسير(المنطقة التعليمية 

الحلـول  فـي   . ٠٥حـصائياً عنـد مـستوى الداللـة         إهل يوجد فروق دالـة      : السؤال الخامس 

األعمـال  فـي    مـشاركة مـشرفي الدراسـات االجتماعيـة والوطنيـة            فاعليـة المقترحة لزيادة   

 ؟)قصيم، عسيرالرياض، ال(، وفقاً لمتغيّر المنطقة التعليمية التطوعية
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فـي نوعيـة    .٠٥عند مـستوى الداللـة   حصائياً  هل يوجد فروق دالة إ     :السؤال السادس     

األعمــال التطوعيــة التــي يــرى مــشرف الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة أنهــا مناســبة لــه          

 ؟)الرياض، القصيم، عسير(، وفقاً لمتغيّر المنطقة التعليمية هافيويمكنه المشاركة 

 :أهداف الدراسة
     هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على أبرز المعوقات التي تعيق مشاركة المـشرف         

الحلــول التربــوي للدراســات االجتماعيــة والوطنيــة فــي األعمــال التطوعيّــة، وكــذلك تحديــد 

 مــشاركة مــشرفي الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة باألعمــال      فعاليــةالمقترحــة لزيــادة  

 األعمال التطوعية التي يرى مـشرف الدراسـات االجتماعيـة      ز، ومن ثم تحديد أبر    التطوعية

، وأخيـراً التعـرّف علـى مـا إذا كـان هنـاك              هافيوالوطنية أنها مناسبة له ويمكنه المشاركة       

الرياض، (ثمّة فروق دالة إحصائياً، في النقاط السابقة تعزى إلى اختالف المنطقة التعليمية              

 ).القصيم، عسير

  :الدراسةأهمية 
 : من خالل النقاط اآلتية الدراسة أهمية تبدو

 .أهمية األعمال التطوعية و أثرها الفاعل في تقديم خدمة نوعية للمجتمع  -

أهمية الدراسات االجتماعية و الوطنية و دورها المحوري وفقاً لطبيعة المادة في        -

 .تأصيل والتشجيع على األعمال التطوعيةال

 مـــن خبـــرات تربويـــة متنوعـــة و  لين بـــهى العـــامأهميـــة اإلشـــراف التربـــوي لمـــا لـــد  -

 .قدرتهم على الوصول إلى مساحات متعددة داخل المجتمع

ــة الدراســات العلميــة التــي اســتهدفت العمــل التطــوعي علــى مــستوى العــالم      - قلّ

 .العربي في الميدان التربوي

، الخـروج بتوصـيات و مقترحـات تعـزز فاعليــة المـشاركة فـي األعمـال التطوعيــة        -

 .يد منها المؤسسات المعنية بالعمل التطوّعييتوقّع أن تستف
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 :حدود الدراسة
 :الحدود األكاديمية

  تمثلت هذه الحدود فـي بحـث مفهـوم التطـوّع مـن خـالل تحديـد أبـرز المعوقـات التـي                 

تعيــق المــشاركة بالعمــل التطــوعي، وتحديــد حلــولٍ مقترحــة لتلــك المعوقــات، ومــن ثــم      

 - عينـــة الدراســـة -ب المـــشرفون التربويـــون تحديـــد أبـــرز األعمـــال التطوعيـــة التـــي يرغـــ  

 .المشاركة فيها

 :الحدود البشرية

  تمثلت في مجتمع الدراسة، الـذي تكـوّن مـن جميـع مـشرفي الدراسـات االجتماعيـة                  

والتربية الوطنية بالمملكـة العربيـة الـسعودية، الـذين هـم علـى رأس العمـل وصـدرت لهـم                   

 .ويينقرارات رسمية بتكليفهم بالعمل مشرفين ترب

 :الحدود المكانية

  تمثلــت البيئــة التــي أجريــت بهــا الدراســة فــي ثــالث إدارات تربيــة وتعلــيم هــي الريــاض   

 .والقصيم وعسير

 :الحدود الزمانية

ه ١٤٣٥/١٤٣٦(  طبقـــــت أداة الدراســـــة خـــــالل الفـــــصل األول مـــــن العـــــام الدراســـــي   

 .ـ)٢٠١٤،٢٠١٥(

 :مصطلحات الدراسة
 :العمل التطوّعي

ه الفـرد بغـرض تحقيـق أهـداف اجتماعيـة محـددة دون أن يكـون هدفـه                     عمل يقوم ب  

 ). ٢٠١٠الخطيب، . (أجراً أو جني أرباح مادية أو تحقيق منفعة شخصية

ويقصد به في هذه الدراسة؛ العمـل الـذي يقـوم بـه المـشرف التربـوي لخدمـة المجتمـع               

 .ماديعن رغبة طمعاً في المثوبة واألجر من اهللا، دون الحصول على مقابل 
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 :المعوقات 

صرفه، وحبسه والتعويـق معنـاه إذا أراد     :    ورد في المعجم أن عاقه من الشيء يعوقه       

 ).هـ٧١١ابن منظور، (أمراً صرفه عنه صارف 

ويقصد بالمعوقات في هذه الدراسة، جميع العوامل التي تمنع المـشرف التربـوي عـن                

 .المشاركة في األعمال التطوعيّة

  : التربوياإلشراف

    عمليــة فنيــة، قياديــة، تــشاركيه، شــاملة تعنــى بــالموقف التعليمــي بجميــع عناصــره      

تركز على تشخيص الواقـع وتقويمـه، واقتـراح الحلـول العالجيـة بهـدف تحـسين وتطـوير                   

 ).٢٠٠٧المقرن،. (العملية التعليمية بكافة عناصرها

اونيـة مـشتركة   عملية فنية وإدارية، تتم وفـق فلـسفة تع     : ويقصد به في هذه الدراسة    

 .بين عناصر الموقف التعليمي، من اجل تطوير عمليّتي التعليم والتعلّم

  :االجتماعية والوطنيةمشرف الدراسات   

ــة والتعلــيم            ــوي الــذي صــدر لــه قــرار رســمي مــن قبــل إدارة التربي     هــو المــشرف الترب

 .وطنيةويمارس عمل اإلشراف التربوي الميداني لمادة الدراسات االجتماعية وال

 :اإلطار المفاهيمي والدراسات السابقة
 ،) التقـدم االجتمـاعي   (و  ) التغيـر االجتمـاعي   (ق علمـاء االجتمـاع بـين مـصطلحي          يفرّ    

 أوالمجتمع مـن ظـروف طبيعيـة    بفالتغير االجتماعي يحدث بشكل تقليدي تبعاً لما يحيط  

 ةيكون نتاج وعـي و رغبـ   بينما التقدم االجتماعي ةما يحدث داخله من تغيرات ديموجرافي 

البـد   مـن هنـا       )٢٠٠٣،اللبـ ( أفـضل  تغيرات تجعل من المجتمع يعـيش حيـاة          بإحداثملحه  

 أفـضل لبحـث عـن مجتمـع    ابين الفكرتين فالتقـدم االجتمـاعي يهـتم ب    من مالحظة الفارق    
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، واألعمال التطوعية ضمن التفاصيل  بينما التغير االجتماعي معني بما هو موجود وسيوجد       

 .ة بالتقدم االجتماعي فهي تساهم في إحداث تقدم اجتماعي إنساني فاعلالخاص

، حيـث   المجتمـع  أفـراد يجـابي بـين      تقدم المجتمعات عادة يكون نتاج التفاعـل اإل           إن

 كان المجتمع يعيش حالة تكافل وتعاون كلما زادت فرصته في العيش بطريقه        إنه كلما 

ــر اســتقرارا  أفــضل ــر األعمــال  وأكث ــةال ، وتعتب  فــي المــساعدة األدوات أهــم إحــدى تطوعي

  مجتمـع حـضاري   إيجـاد  فـي    ة فاعلـ  أداة كمـا أنهـا    ، التكافل المنشود داخـل المجتمـع      إيجاد

ــدّم،  ــات  متقـ ــذا فالمجتمعـ ــة لـ ــا    الراقيـ ــا و برامجهـ ــن خططهـ ــساحات مـ ــرد مـ ــال تفـ  لألعمـ

  .ةالتطوعية بشتى أشكالها وصورها، وتدرجها ضمن أولوياتها في خططها اإلستراتيجي

 :مفهوم العمل التطوعي
     إن وضــوح معــالم أي مبحــث وتحديــد جوانبــه وأبعــاده يكــون مرتبطــاً عــادة بــشكل   

 يبـدو بـشكل عـام       مأساس في تحديد مفهوم ذاك المبحـث، والعمـل التطـوعي كمفهـو            

واضح المعالم إال أن ثمّة اختالفات تفصيلية في تحديد مفهوم مشترك له تبعـاً لخـصوصية    

ألفراد،  والتطوّع بشكل عام هو عمل غير ربحي وغير وظيفي يقوم به األفراد           المكان أو ا  

ــالي      ــي أو مـ ــردود وظيفـ ــار مـ ــرين دون انتظـ ــديم المـــساعدة لآلخـ ــن أجـــل تقـ ــات مـ . أو الجهـ

والمتطوّع هو مـن يملـك خبـرة أو مهـارة فـي مجـال معـيّن ولديـه الرغبـة فـي تقـديم خدمـة                           

 .للمجتمع أو لإلفراد دون مقابل مادي

 مـن ذات نفـسه ممـا ال يلزمـه فرضـه             )الفـرد  (ع مـا تطـوع بـه      وّطَ التَ :في اللغة    والتطوّع     

ــ تطــاوع لألمــر وتطــوع بــه، وتطوعــه تكلــف  : ط، وقــالل اســماً كــالتنوّكــأنهم جعلــوا التفعّ

التقـرب إلـى اهللا تعـالى بمـا لــيس     : ع التطـوّ : عنـد الفقهــاء ، و)هــ ٧١١ابـن منظـور،  . (اسـتطاعته 

، والعمـل   )١٩٩٦الزحيلـي،    ("ومـن تطـوع خيـراً       "، مأخوذ، من قوله تعـالى       بفرض من العبادات  

التطوعي هـو عمـل غيـر ربحـي، ال يقـدم نظيـر أجـر معلـوم، وهـو عمـل غيـر وظيفي،مهنـي،                          
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يقــوم بــه األفــراد مــن أجــل مــساعدة وتنميــة مــستوى معيــشة اآلخــرين مــن جيــرانهم أو       

 ). ٢٠٠١حسين،(المجتمعات البشرية بشكل عام 

 :ل عام فإن مفهوم التطوع يتشكّل ضمن مجموعة ضوابط رئيسة هي  وبشك

 .عدم توقّع أو انتظار عائد مادي من جزاء التطوع -

 . أن الدافع اإلنساني، وحب الخير هو الموجه للمتطوع -

ــى الرغبــة فــي          - ــة تــستند إل ــة أو جماعي ــارة عــن جهــود إنــسانية فردي أن التطــوع عب

 .تقديم خدمة للمجتمع

.  الرغبــة والــدافع الــذاتي الــداخلي هــي بمثابــة عوامــل أساســية فــي التطــوعأن وجــود -

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن التطــوع إمــا أن يكــون علــى   ). ٢٠٠٥يعقــوب والــسلمي، (

مستوى الجهد الفردي أو أن يكون على أساس الجهد المؤسسي، حيث تتولى فـي           

قبال أغلـــــب دول العـــــالم مؤســـــسات تعنـــــى بتنظـــــيم العمـــــل التطـــــوعي وباســـــت 

المتطوعين وتوزيعهم على المؤسسات االجتماعية المختلفـة، حـسب قـدراتهم           

 ). ٢٠٠٩السلطان، .(وحسب المهارات التي يمتلكونها

 :   العمل التطوعي في ضوء الشريعة اإلسالمية
       جبـل اهللا سـبحانه وتعـالى الـنفس اإلنـسانية علـى النـزوع نحـو العمـل الخيّـر، وهــذا           

طــرة التــي خلــق اهللا البــشر عليهــا، أمــا النــزوع نحــو الــشر فهــو ســلوك   يتــسّق مــع تلــك الف

 .مكتسب نتاج معطيات دنيوية يكتسبها الفرد سنة بعد أخرى

  مــن هــذا المنطلــق وتحقيقــاً لهــذه الطبيعــة النقيّــة الــصادقة، وكمــا هــي كافــة األديــان    

سالم مـن عمـل   عليه الصالة والـ وماقام به قصة الخضر السماوية، فعلى سبيل المثال وفي    

الرســاالت الــسماوية،  كافــة  العمــل التطــوعي أســاس فــي    أن إلــىتطــوّعي، إشــارة جليــة   

فَانطَلَقَا حَتَّى إذِا أَتَيَـا أَهْـلَ قَرْيَـةٍ اسْـتَطْعَمَا أَهْـلَ              }: ذلك في قوله تعالى   حيث اإلشارة إلى    و
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 أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْـهِ          هَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ       

، وقـــد جـــاء الـــدين اإلســـالمي معـــززاً هـــذه الطبيعـــة، مؤكـــداً علـــى   )٧٧-الكهـــف (z أَجْـــراً

إشباعها بشكل يساعد اإلنسان على اإلحساس بالرضا، وتحقيـق الـذات، فـوردت اآليـات               

 .وّعيواألحاديث التي تؤكد وتحض على العمل التط

     وقد ورد في القرآن الكريم، مجموعة من اآليات التي تعزز هذه القيمـة، حيـث يقـول     

-البقرة ( z فَمَن تَطَوّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لّهُ    }اهللا تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة         

، وفــي هــذا حــث صــريح للتحبيــب فــي لعمــل التطــوعي، كمــا يقــول تعــالى فــي كتابــه           )١٨٤

وَتَعَاوَنُوا عَلَـى الْبِـرِّ وَالتَّقْـوَى وَال تَعَـاوَنُوا عَلَـى الْـإِثْمِ وَالْعُـدْوَانِ وَاتَّقُـوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ                        }: يمالكر

، ويؤكـد الكتـاب الكـريم علـى أن الـصدقة والبـذل مـن أجـلّ                  ) ٢ –المائدة  ( z شَدِيدُ الْعِقَابِ 

آتى المَالَ عَلـى حُبِـه ذَوي القُربـى واليتَـامَى           و }: األعمال المفروضة والتطوعية فيقول تعالى    

ــسَبِّيل  ــن الـ ــسَاكِّين وابـ ــرة ( z والمَـ ــسَائِّل    }، )١٧٧-البقـ ــوم للـ ــقٌ مَعلُـ ــوالهِّم حَـ ــي أمـ  وفـ

ــذاريات ( z والمَحــرُوٌم ، كمــا يالحــظ التركيــز الكبيــر علــى األعمــال الخيريــة مهمــا     )١٩-ال

ــا }: كانــت صــغيرة فيقــول تعــالى  ــرَهُ فَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَ ــرًا يَ ،  كمــا )٧ -الزلزلــة  (zلَ ذَرَّةٍ خَيْ

ال خَيْــرَ فِــي كَثيِــرٍ مِّــن     }: يــذكر ســبحانه وتعــالى أن الخيــر كلّــه بالعمــل التطــوعي بقولــه      

اتِ نَّجْوَاهُمْ إلِا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْالَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَـلْ ذَلِـكَ ابْتَغَـاء مَرْضـَ          

ــراً عَظِيمــاً  ــهِ أَجْ ــسَوْفَ نُؤْتيِ ، وبــشكل عــام فمــن صــفات المــؤمنين   )١١٤-النــساء (z اهللا فَ

الرئيسة ومـن متطلبـات اإليمـان الحـق؛ المبـادرة والمبـادأة نحـو العمـل الخيـري والتطـوعي،                     

ــالى  ــبحانه وتعــ ــابِقُونَ    }: فيقــــول ســ ــا سَــ ــرَاتِ وَهُــــمْ لَهَــ  z أُولَئِــــكَ يُــــسَارِعُونَ فِــــي الْخَيْــ
 .)٦١-المؤمنون(

    وفي األحاديث الشريفة العديد من السلوكيات والتحفيزات التـي أوردهـا المـصطفى            

عن أبـي هريـرة رضـي اهللا    صلى اهللا عليه وسلم والتي تتضّمن تأكيدا على العمل التطوعي، ف    
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، كـل  كل سالمى من الناس عليه صـدقة  (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : عنه قال   

تعدل بين اثنين صدقة ، وتعين الرجل في دابّتـه فتحملـه عليهـا أو     : يوم تطلع فيه الشمس     

ترفع له متاعه صدقة ، والكلمة الطيبـة صـدقة ، وبكـل خطـوة تمـشيها إلـى الـصالة صـدقة ،                        

 صــلى اهللا عليــه   الرســولقــول، و رواه البخــاري ومــسلم )وتمــيط األذى عــن الطريــق صــدقة  

يظلمـه وال يـسلمه    المـسلم أخـو المـسلم ال   (مـر رضـي اهللا عنهمـا    بـن ع اوسلم في حـديث  

كـرب   ،مـن كـان فـي حاجـة أخيـه كـان اهللا فـي حاجتـه ، ومـن فـرج عـن مـسلم كربـه مـن              

) القيامـة  ومـ اهللا يـ هالدنيا فرج اهللا عنه كر به من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستر

صـلى اهللا عليـه    هللا عنه عن النبـي رضي ا النعمان بن بشير وفي الصحيحين عن. متفق عليه

ثل المؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم مثـل الجـسد إذا اشـتكى       م(: وسلم قال

 أبـي موسـى   عـن :  الـصحيحين أيـضاً  ي، وفـ ) بالـسهر والحمـى  شيئا تـداعى لـه سـائر الجـسد     

المــؤمن للمــؤمن كالبنيــان يــشد : (لصــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــا رضــي اهللا عنــه عــن النبــي

صـدق الرسـول الكـريم، وهـذا غيـث مـن فـيض فالـسنة                . )ضه بعضا ، وشبك بين أصـابعه      بع

النبوية مألى بعشرات األحاديث التي تشجّع وتحفّز على العمل التطوعي، وهـذا كمـا ذكـر       

ــدول اإلســالمية صــورة         ) ٢٠٠١حــسين،( أدى إلــى أن تتخــذ الــصدقة والعمــل التطــوعي فــي تــاريخ ال

لها المختلفـة مـن خـالل المـساجد والوقـف االسـتثماري لـدعم        مؤسسية تتمثل باألوقاف بأشكا  

 .المساجد ودور العلم، كما هو الحال في دواوين الزكاة في العديد من الدول اإلسالمية

ــاً وعنايـــة كبـــرى مـــن لـــدن       ــذا يلقـــى اهتمامـ ــا هـ ــازال العمـــل التطـــوعي حتـــى يومنـ    ومـ

جـابي داخـل المؤسـسات    المؤسسات الدينية والمجتمعية فهو مجال خصب للتنافس اإلي  

وبـــين أفـــراد المجتمـــع المـــسلم، وينـــشأ مـــن أجلـــه الجمعيـــات التطوعيـــة، والمؤســـسات    

الخيريــة وتعقــد المــؤتمرات، وتقــام اللقــاءات لتعزيــز هــذه القيمــة وترســيخ هــذا المفهــوم     

 .األصيل
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 :أهمية العمل التطوعي
تـضامن        ترتفع أو تنخفض القيمة اإلنسانية للمجتمعات تبعـاً لحجـم المـشاركة وال      

والتعاضــد داخلهــا، فكلمــا كــان المجتمــع يــؤمن بــروح المــشاركة والتكافــل كلمــا أعطــى    

ذلــك مؤشــرات عاليــة لرقــي هــذا المجتمــع وتقدمّــه وتحــضره، وتعتبــر المــشاركة باألعمــال 

التطوعية إحدى األبواب الرئيسة للمشاركة المجتمعيـة، فهـي عمـل مـشاع يـشارك فيـه              

 . خدمة اآلخرين دون انتظار عائد منهمأشخاص نذروا جزءاً من حياتهم ل

ــاء المجتمعـــات ونـــشر التماســـك           و يعـــد العمـــل التطـــوعي ركيـــزة أســـاس فـــي بنـ

العمل التطوعي ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بكل فاالجتماعي بين المواطنين، 

حجمـه  معاني الخير والعمل الصالح عند كل المجموعـات البـشرية منـذ األزل، يختلـف فـي                  

وشكله واتجاهاته ودوافعه من مجتمـع إلـى آخـر، ومـن فتـرة زمنيـة إلـى أخـرى، فمـن حيـث                     

ــات          ــوارث والنكبـ ــات الكـ ــي أوقـ ــد فـ ــدوء، ويزيـ ــتقرار والهـ ــرات االسـ ــي فتـ ــل فـ ــم يقـ الحجـ

والحروب، ومن حيث الشكل فقد يكون جهـدًا يـدويًا وعـضليًا أو مهنيًـا أو تبرعًـا بالمـال أو                     

ــا مــن قبــل الدولــة فــي أنــشطة    غيــر ذلــك، ومــن حيــث االتجــا  ــا أو موجهً ه فقــد يكــون تلقائيً

اجتماعية أو تعليمية أو تنموية، ومن حيث دوافعه فقد تكون دوافـع نفـسية أو اجتماعيـة     

 ).٢٠١٢األفندي، (، في )١٤٢٢عرابي . (أو سياسية

تشير نتائج العديد من الدراسات بالنسبة للطالب إلـى األثـر اإليجـابي بـشكل عـام                 و     

 كمـا ذكـر  -للبرامج التطوعيـة التـي تـستهدف مـساعدتهم حيـث غالبـا مـا تؤكـد نتائجهـا                   

 المــستهدفةن فــي المهــارات تحــسّ علــى  وجــود -وآلــينإيبــي يس وآخــرون وكــذلك دوبــو

 ,٠٠٢٢( كالثقـة واحتـرام الـذات    متغيرات النفـسية واالجتماعيـة  كذلك تطوّر في بعض ال   و

Dubois et al ، Eby&Allen,( مـا أكـده   ، وهـذا )٢٠٠٨Hornery فـي أطروحتـه التـي    ) ٢٠١١

أكــدت األثــر االيجــابي والعائــد النفــسي لعمــل المتطــوعين فــي مــساعدة األطفــال الــذين           
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يعانون من صعوبة في القراءة، من حيث إكسابهم مهارة القراءة وتعزيز مفهـوم الـذات              

 .لديهم

نــب خــاص،       وتتــضح أهميــة التطــوع بــشكل أشــمل مــن جــانبين، جانــب عــام، وجا   

فالجانب العام يرمي نحو تخفيف المشكالت التي تواجـه المجتمـع، وتعـويض الـنقص فـي               

المهنيـــين، وتنميـــة روح المـــشاركة، كمـــا أنـــه يقـــود أفـــراد المجتمـــع نحـــو وجـــود مفـــاهيم 

وأهداف مجتمعية مشتركة، أما الجانب الخـاص فيتمثّـل فـي تعزيـز الـشعور الـداخلي لـدى                   

حـساسه بالنجـاح وتكـوين عالقـات وصـداقات جديـدة وكـذلك        المتطـوّع بالرضـا وإشـباع إ   

 )  ٢٠١٣الشهري، (إشباع حاجة نفسية تتمثل باالنتماء 

علـى القيمـة النفـسية للمـشاركة فـي العمـل التطـوعي، فمـن خاللـه                  ) الرباح(     ويؤكد  

يكتــسب اإلنـــسان مجموعــة مـــن القــيم العاليـــة والرفيعــة التـــي تنــشر الرحمـــة والمحبـــة      

ــة حاجــات النفــسية اليمكــن إشــباعها إال عــن طريــق المــشاركة      والتعــاطف،  كمــا أن ثمّ

 ).٢٠٠٦الرباح، (بالعمل التطوّعي 

كمــا يلخــص العــامر نتــاج العديــد مــن الدراســات عــن أهميــة العمــل التطــوعي تمثّلــت      

 :بالنقاط اآلتية

 وتـــوفير ،أهميـــة مـــشاركة المتطـــوعين لمـــساندة اإلنفـــاق الحكـــومي مـــن جانـــب   -

 . الكبرى من جانبٍ آخرتية للمسؤولياالجهود الحكوم

يـؤثر التطـوع فـي النـسق القيمـي لــدى الفـرد، و أحـد المؤشـرات الدالـة علـى مــستوى            -

 .نضج الشعور بالمواطنة واالنتماء للوطن

يمثــل التطــوع تعبيــراً صــادقاً عــن قــدرة األفــراد علــى التعــاون والتــشارك خــارج أطــر   -

 .االرتباطات التقليدية
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 أفراد المجتمع فإنه يتميز بنظرة واقعية خاصة تجاه طبيعـة           بحسبان المتطوع من   -

 .االحتياجات و المشكالت وكيفية التعامل معها

وجـــود نقـــص فـــي المهنيـــين ممـــا يـــستدعي اســـتكمال هـــذا الـــنقص بـــالمتطوعين   -

 .المدربين

 .أن التطوع يعبئ الطاقات البشرية والمادية ويوجهها ويحولها إلى عمل مثمر -

 في الخدمات ويوسع قاعدتها تحقيقا لمبدأ الكفاية، والوصـول     يسد التطوع الفراغ   -

 .بها إلى المناطق المحرومة تحقيقاً لمبدأ العدل

 .تحويل الطاقات الخاملة أو العاجزة إلى طاقات قادرة عاملة و منتجة -

 .حفظ التوازن في حركة تطوير المجتمع بطريقة تلقائية و ذاتية -

ــى حي   - ــة علـ ــة للداللـ ــاهرة هامـ ــوع ظـ ــذ   التطـ ــذلك يؤخـ ــا و لـ ــاهير وإيجابيتهـ ــة الجمـ ويـ

 .كمؤشر للحكم على تقدم الشعوب

يعد العمل التطوعي ترجمة فعلية لمـا توصـلت إليـه أدبيـات التنميـة المـستدامة مـن                    -

 .أن هدف التنمية ووسيلتها في نفس الوقت هو اإلنسان

وتينـي   وهذا ما يكون عادة مفقود في العمـل الر ،يمتاز المتطوع بالحماس في األداء     -

إذاً فمـا فمـاورد فـي هـذه الجزئيـة بـيّن صـورة واسـعة                 ). ٢٠٠٦العـامر،   . (مدفوع األجـر  

وعريضة عن األثر الفاعـل واألهميـة العاليـة للعمـل التطـوعي، ويبـيّن أن المـشاركة                  

باألعمـــال التطوعيـــة لـــه مـــردود واســـع فـــي المجتمعـــات، علـــى المـــستوى التربـــوي،   

 .والنفسي، واالجتماعي

 : التطوعيمعوقات العمل
      تواجه برامج العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية العديد من الصعوبات        

والعقبات التي تحد من توسعها وانتشارها، حيث تؤدي هذه المعوقـات إلـى تقلـيص أعـداد                 
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،  )٢٠٠٩الـسلطان،   (المؤسسات التطوعية وعدد الملتحقين بمؤسـسات العمـل التطـوعي           

ت، التي تشكّلت نتاج ظـروف متنوّعـة كنوعيّـة اإلعـالم، أو الفلـسفات               إن ثقافة المجتمعا  

ــسائدة، أو انتــشار اتجاهــا      ــة المــشتركة، أو األنظمــة والقــوانين ال ــة؛ هــي  تالمجتمعي  معيّن

ــه حقيقــي نحــو ترســيخ فكــرة مــا فــي تلــك المجتمعــات ســواء كانــت فكــرة       بمثابــة موجّ

 .إيجابية أو سلبية

ل له دور مفصلي في التعزيز لمفهوم العمل التطـوّعي فـي                 فاإلعالم على سبيل المثا   

حال توجيهه نحـو تعزيـز فكـرة العمـل التطـوّعي داخـل المجتمـع فـسوف يكـون عنـصراً                       

فاعالً في تعزيز هذه الثقافة، والعكس صحيح، فحين التشارك وسائل اإلعالم في ترسخ             

خاصـة بـه؛ فـإن ذلـك يـؤدي إلـى       ثقافة التطـوّع فـي المجتمـع ، وال تنقـل البـرامج والفعاليـات ال              

ندرة مصادر المعلومات عن بـرامج التطـوّع ومجاالتـه، التـي يمكـن  أن تقـدم للمجتمـع عبـر                 

 ). ٢٠٠٢الباز،(صياغتها وتقديمها على شكل مواد إخبارية إعالمية 

الرعايـة  "     ومن معوقات العمل التطوعي أيضاً أن بعض الدول قد تتبنى مفهـوم دولـة                

 والخدمية لمواطنيها،   ة فتتولى الدولة توفير أغلب الخدمات الصحية والتعليمي       ،"االجتماعية

فعلى سبيل المثال الطفرة االقتصادية الناتجة عـن ارتفـاع عائـدات الـنفط فـي دول الخلـيج                   

 وإلـى   ،التي أدّت إلى ارتفاع مواردها المالية، مما عزز قيام الدولة ببرامج الرعاية االجتماعيـة             

فـــراد ومؤســـسات المجتمـــع المـــدني بتطـــوير بـــرامج ومؤســـسات تعنـــي   عـــدم اهتمـــام األ

، وهذا يعني أن الحاجة الفعليـة للعمـل التطـوعي التبـدو             )٢٠٠٩السلطان،.(بمجاالت التطوع 

جليّة وذلـك لوجـود بـدائل اقتـصادية كافيـة، ورغـم ذلـك فهـذا مبـرر غيـر كـافً فيجـب أن                         

صادي نحـو جانـب هـام وهـو تهـذيب           تؤمن الـدول أن العمـل التطـوعي يتجـاوز الجانـب االقتـ             

الــسلوك وتعزيــز اإلحــساس بالمــشاركة حتــى وإن لــم يكــن هنــاك دافــع اقتــصادي يوجّــه  

 .المشاركة
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    كمــا يــساهم البعــد التنظيمــي والقــانوني خــصوصا فــي مجتمعنــا المحلــي فــي إعاقــة      

المــشاركة فــي العمــل التطــوعي، فكثــرة اإلجــراءات التــي تُطلــب ممــن يرغــب فــي تقــديم    

ات تطوعيـــة للمجتمـــع تـــساهم فـــي إعاقـــة تقـــديم هـــذه الخدمـــة للمجتمـــع عبـــر           خـــدم

أن مــن معوقـات العمــل التطــوعي؛  ) ٢٠٠٠(الحمـادي،  (مؤسـسات غيــر ربحيـة، حيــث يؤكــد   

 .واألنظمة الخاصة بالعمل التطوعي، تواإلجراءاضعف اللوائح 

لمدرســة، ا(    ومــن الــضروري اإلشــارة إلــى التقــصير الواضــح مــن قبــل محاضــن التربيــة      

في الترويج لمفهوم العمل التطوعي حيث إن تلك المحاضن عالقة          ) الخ...المنزل،المسجد

في تنفيذ أدوارها التقليدية دون القفز نحو تقديم خدمات متنوّعة للمجتمع، لـذا فحـري بهـا           

المــشاركة مــع الجهــات ذات العالقــة ســواء كانــت أجهــزة الدولــة، أو وســائل اإلعــالم،أو     

جتمعية أن تشارك في الترويج لمفهوم العمل التطوعي حتى يتحوّل إلـى            المؤسسات الم 

بل من المفترض أن يتجاوز الفكـر المجتمعـي الحـدود المحليـة             . ثقافة سائدة في المجتمع   

العمـل االجتمـاعي الـدولي      في العمل التطوعي نحو إطار أوسع فهو قيمة عالمية حيـث أن             

 اإلنـسان، وضـمان الممارسـة    ةية العالمية ورفاتعزيز العدالة االجتماع يجب أن يساهم في     

الظــروف المحليــة فــي المــستمرة مــن خــالل لفــت االنتبــاه إلــى الحقــائق العالميــة التــي تــؤثر    

 علــى مبــادئ  المــدارات الثقافيــة الواســعة للتأكيــد  بالتــالي تــصميم البــرامج المناســبة ذات   و

 .)٢٠١٣Sossou, & Dubus(التبادل والمعاملة بالمثل وتقدير التنوع الثقافي 

 :  وبشكل عام يمكن تلخيص معوقات العمل التطوعي باآلتي

 : معوقات اقتصادية ومن أمثلة ذلك -

فرض الرسوم الجمركيـة    ، و فر المبالغ المالية الكافية لدعم العمل التطوعي      ا تو    قلة

عـــدم تـــوفر المبـــاني   ، وعلـــى معـــدات وأجهـــزة وآليـــات المنظمـــات والهيئـــات التطوعيـــة      

 .ت اإلداريةوالتجهيزا
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 :معوقات شخصية نحو -

عــدم إجــادة الــدور المطلــوب مــن     ، ومعرفــة أهــداف وأهميــة العمــل التطــوعي     عــدم

 .لتعارض بين أوقات العمل وأوقات الدراسة، و االبحث عن الكسب المادي، والمتطوع

 : معوقات ذات صبغة دينية نحو -

 ، وضـعف ال التطوعيـة  بعض األئمة والدعاة في الحث على االنخراط في األعم      تقصير

االبتعـاد  ، و التطـوعي  استغالل الدوافع الدينية خاصة لدى الشباب واستثمارها لصالح العمل        

 .عن التعاليم الدينية وعدم االهتمام بما تدعو إليهمن قبل البعض 

 :معوقات نفسية نحو -

 ل االهتمــام بمــشكالت المتطـوع األســرية واإلداريــة لمـا لهــا مــن تـأثير علــى العمــ      قلّـة 

عدم التوازن في توزيع المهام ودخول      ، و  االهتمام بالنواحي التشجيعية   ي، وضعف التطوع

 .عدم إتاحة الفرصة للمتطوع للتعبير عن رأيه، وعنصر المحاباة

 : معوقات إدارية مثل -

ــه واســتعداداته   المكــانعــدم وضــع المتطــوع فــي        ــه وميول عــدم ، و المناســب لقدرات

 ، والـــضعف فـــي تهيئـــة التنظيمـــات والهياكـــل اإلداريـــة فـــي بنـــاء أيـــضاًمـــشاركة المتطـــوع

، عـــدم وجـــود اإلدارات الواعيـــة المحققـــة لألهـــداف، واألمـــاكن المناســـبة للعمـــل واإلنتـــاج

عـدم  ، وعدم تحديد دور المتطوع في المنظمـة    ، و عدم وضوح أهداف ونشاطات المنظمة    و

 )٢٠٠٠الحمادي، (إلحاق المتطوع بدورات تدريبية وتأهيلية 

 :دراسات االجتماعية، واإلشراف التربوي في ترسيخ مفهوم العمل التطوعيدور ال
      مما ال شك فيه أن للدراسات االجتماعية دور هـام جـدا فـي تحقيـق رسـالة التربيـة              

ــدونها التــستطيع المدرســة         ــرابط األصــيل بــين المدرســة والمجتمــع، وب ــيم، فهــي ال والتعل

اعية هي المعنية األولى بإيجاد وإعـداد المـواطن         تحقيق أهدافها، كما أن الدراسات االجتم     



 

 
١٦٨

مشاركة مشرفي الدراسات االجتماعية والوطنية واقع 
 األعمال التطوعيةبالمملكة العربية السعودية في 

إبراهيم بن عبد اهللا الحميدان. د

الصالح، فهذا هو هدفها الرئيس، حيث إن المشاركة في األعمال التطوعية يبدو في صـلب                

وتظهر أهميـة الدراسـات االجتماعيـة مـن خـالل أنهـا تؤكـد علـى تمثـل                   . المُوَاطنَة الصالحة 

نظـرة العالميـة التـي تقـوي الـروح        نظام القيم االجتماعية في المجتمع قوال وفعـال، وتنمـي ال          

 ).٢٠٠٢السكران، (الوطنية وتدعمها 

     كمـــا أن صـــلب رســـالة الدراســـات االجتماعيـــة هـــي إعـــداد أولئـــك األفـــراد الـــذين          

ســيكونون أفــرادا صــالحين فــي المجتمــع الــذي سيعيــشون بــه، وأنهــا ســتعرفهم بالبيئــات  

ة االتجاهــات والقــيم الــسلوكية والحــضارات المختلفــة، واألهــم مــن ذلــك أنهــا تهــتم بتنميــ

، ومن هذه القيم السلوكية اإلنسانية الرئيسة؛ التأكيـد علـى           ) ٢٠٠٨مكي،  . (المرغوب بها 

العمل التطـوعي والمـشاركة بـه مـن قبـل المـشرفين أو المعلمـين المختـصين بالدراسـات                   

ي االجتماعيـة، حيـث يبــدو ذلـك أكثــر ضـرورة ووضـوحاً بعــد دمـج الدراســات االجتماعيـة فــ       

التاريخ، والجغرافيا، والتربيـة  (المملكة العربية السعودية بمقرر واحد؛ ففروعها المختلفة    

جميعهـا تتعاضـد لتحقيـق أهــداف الدراسـات االجتماعيـة الـسلوكية واإلنــسانية       ) الوطنيـة 

مـن  . التي تساهم بشكل فاعل في تحقيق رسالة الدراسات االجتماعيـة داخـل المجتمـع        

امج إعـداد مـشرف ومعلـم الدراسـات االجتماعيـة سـواء قبـل أو أثنـاء                  هنا البـد أن تُعنـى بـر       

الخدمة بإبراز هذا الجانب وتسليط الضوء عليه جنباً إلى جنـب مـع بقيـة األهـداف الرئيـسة                   

وثيقــــة الدراســــات (للدراســــات االجتماعيــــة، وهــــذا يــــأتي ضــــمن األهــــداف التــــي تــــضمنتها 

 :مثل) ٢٠٠٥االجتماعية، 

 واالجتماعيـة واالقتـصادية، ويـسهم       الثقافيـة ت المجتمـع    مـشكال   أن يعي الطالـب      -

 .لهاحفي 

يتعـــرف علـــى المجتمعـــات العربيـــة واإلســـالمية والعالميـــة،والعالقات الدوليـــة         أن  -

 .والتعاون بين األمم 
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 الدراســات االجتماعيــة ومفاهيمهــا التــي تــساعد علــى التكيــف مــع     بحقــائقيتــزود  -

 .بليةقوالبيئة والحياة المست المجتمع

 .ن بين اإلنسان والبيئة ويدرك دوره تجاههازعي أهمية التفاعل المتواي -

 . واالجتماعية واالقتصاديةالثقافيةايا المجتمع ضيجابي نحو ق السلوك اإلزيعز -

  تعــد األهــداف الــسابقة ضــمن أهــداف عــدة للدراســات االجتماعيــة تتــضمن إشــارات     

 .مباشرة أو ضمنية ألهمية المشاركة في العمل التطوعي

      ويظهــر اإلشــراف التربــوي كعنــصر رئــيس فــي تحقيــق هــذه األهــداف أو تحييــدها،     

ــة، فهــو لــيس         حيــث ارتــبط مفهومــه العــام بجميــع مناشــط اإلنــسان وممارســاته الحياتي

حكراً علـى نـشاط دون آخـر، فقـد أصـبح مفهـوم  اإلشـراف التربـوي يهـتم بجميـع عناصـر                      

 الماديــة واالجتماعيــة فــي المؤســسة التعليميــة  العمليــة التعليميــة، التــي مــن ضــمنها البيئــة  

، ومن هنا تتنـامى أهميـة اإلشـراف التربـوي فهـو عبـر ممارسـاته المتنوّعـة                   )٢٠٠٤البابطين،  (

وفق النظريات الحديثة لإلشراف التربوي يمكنه تجاوز الـصورة النمطيـة للعمـل اإلشـرافي               

في تقديم خدمة نوعية نحو تقديم عمل إنساني متقدّم يكون ضمن مناشطه المشاركة 

 .للمجتمع

    ويبدو المشرف التربوي مطالباً بمثل هذه المشاركة اإلنسانية وفقاً لطبيعـة مهامـه             

التـي تتـضمن التواصــل مـع شـريحة عريــضة مـن أفـراد المجتمــع التربـوي، وهـذا يتطلــب دوراً         

نمط فحـصر المـشرف داخـل الـ       . واعياً مـن كافـة الجهـات ذات العالقـة بالمـشرف التربـوي             

اإلشــرافي التقليــدي الممــارس اليقــدم لــه الــشيء الكــافي الــذي يرقــى إلــى الطمــوح فــي هــذا    

المجـال، ال فـي الحـوارات واالجتماعـات، وال فــي البـرامج التدريبيـة،وال فيمـا يقـدم للمــشرف         

 ).٢٠٠٧المهنا، (الجديد من حقيبة أو دليل، فجل مايقدم له عبارات نظرية مقتضبة 
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مشاركة مشرفي الدراسات االجتماعية والوطنية واقع 
 األعمال التطوعيةبالمملكة العربية السعودية في 

إبراهيم بن عبد اهللا الحميدان. د

عبـر زيـارة المـدارس وتقـديم        -اإلشـرافي علـى الممارسـة التقليديـة              إن قصر العمل    

نصائح تدريسية وتربوية تفقد اإلشراف التربوي روحاً ايجابية مؤثرة ومـساهمة ومـسرّعة             

لتطوير المجتمع، وأن وجود مثل هـذه المـشاركات ضـمن أجنـدة العمـل اإلشـرافي يجعـل          

ــأثيره أوســع وأعــرض نطاقــا، كمــا أن ذلــك أيــضاً ب     ــاء    مــن ت مثابــة مــدخل إيجــابي وجيــد لبن

عالقــات إنــسانية مــع كافــة عناصــر العمليــة التعليميــة، فاإلشــراف التربــوي لكــي يحقــق          

يتطلب االهتمام بالمشرف   ) ٢٠٠٧المقرن،(رسالته العلمية والفنية واالجتماعية كما ذكر       

الميدان، التربوي من خالل إعداده وتأهيله بدرجة كافية، واستثماره كقوّة بشرية مؤثرة ب            

ويأتي ذلك بمثابة جزء من حشد الطاقات البشرية فـي المجتمـع التربـوي وتوجيههـا نحـو                  

 .خدمة المجتمع، فاإلشراف التربوي يأتي في مقدمة األدوات التي تساعد في تحقيق ذلك

 ال يظهـر    -بتقديم خدمـة تطوعيـة للمجتمـع      -     إن هذا الدور الهام لإلشراف التربوي       

: وتوصيات كثير من الدراسات التي بحثـت حـول اإلشـراف مثـل دراسـات              في تحليل نتائج      

ــرميح ٢٠٠٤، الــشهري ٢٠٠٥، الحمــاد ٢٠٠٧ ، الــسديري ٢٠٠٦القحطــاني (  Fehr ، ٢٠٠٥، ال

، فغالباً ماتركز مثل هـذه الدراسـات علـى المهـارات واألنمـاط واألسـاليب والكفايـات                  )٢٠٠١

شــــرافية التتجــــاوز البحــــث حــــول األداء اإلشــــرافية، وجميعهــــا حــــال تناولهــــا للمهــــام اإل

اإلشــرافي الفنــي البحــت دون محاولــة استكــشاف مهــام أخــرى موازيــة للمــشرف التربــوي 

ــا يجـــب أن يقدمـــه مـــن خدمـــة للمجتمـــع   وربمـــا يكـــون الغمـــوض فـــي مفهـــوم  . تتعلـــق بمـ

اإلشراف التربـوي والقـصور فـي توضـيح أهدافـه ودالالتـه أثـر فـي قـصر مهـام المـشرف علـى                         

، الــذي رأى أن )٢٠٠٢المقوشــي، (لمتابعــة والتطـوير الفنــي البحــت كمـا أشــار لـذلك    جوانـب ا 

التعريف اإلجرائـي الـذي حددتـه وزارة المعـارف لإلشـراف التربـوي يحتـاج إلـى توضـيح، كمـا               

ــة،           ــه لــيس هنــاك تعريــف أو أهــداف متفــق عليهــا لإلشــراف مــن قبــل رجــال التربي أكــد أن

 .راف التربويوالمشرفين، واإلدارة المعنية باإلش



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧١

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

      وفــي المقابــل فقــد نــص دليــل اإلشــراف التربــوي علــى أنــه ضــمن المهــام الخاصــة           

، لـذا كـان     )١٩٩٩دليـل اإلشـراف التربـوي،     (غرس قيمة العمل التطـوعي      : بالمشرف التربوي 

مــن الــضروري التأكيــد علــى المهــام اإلنــسانية التطوعيــة ضــمن الكفايــات واألدلــة والمهــام 

ل إلــى المـشرف التربـوي ممــا يـساعده بـأن يتجــاوز آليـة التنفيـذ النمطــي       المحـددة التـي توكـ   

ــة، ولكــن الواقــع مختلــف         للعمــل اإلشــرافي إلــى تقــديم إشــراف أكثــر مــشاركة مجتمعي

، أن اإلشراف )٢٠٠٣الثففي (فالزال ثمّة تداخل في مسؤوليات اإلشراف التربوي كما ذكر        

ــر فــي المهــام وعــدم       ــداخل كبي ــين تلــك المهــام، والوقــت    التربــوي يعــاني مــن ت ــوازن ب الت

المخصص لإلشراف، وهذا ينسحب أيضاً على مراكـز األشـراف التربـوي التـي يغلـب عليهـا              

ــددة للمـــشرف       ــات المحـ ــة للكفايـ ــة المطلوبـ ــع الممارسـ ــارض مـ ــا يتعـ الجانـــب اإلداري ممـ

 التربوي، مما أدى إلى أن يكون دور المشرف التربوي محصوراً فـي زاويـة واحـدة مـن العمـل                   

 .اإلشرافي ويقلل من تأثيره المجتمعي عبر المشاركات التطوعيّة

 :الدراسات السابقة
 التي استهدفت معرفة ٢٠١٤وآخرون  ) Tracy(أول هذه الدراسات هي دراسة تريسي       

أثـــر مـــشاركة عـــدد مـــن المتطـــوعين وعـــددهم ســـتة وعـــشرين متطوعـــا علـــى تحـــسين   

فـي القـراءة، وكـذلك معرفـة دوافعهـم          مهارات القراءة لدى الطالب الذين لديهم صـعوبة         

 للمــشاركة، والــدوافع المــساعدة علــى تحــسن مهــارات الطــالب عينــة الدراســة، حيــث          

 ونتيجـة لـذلك،   للطالـب المـستفيد،   نتائج إيجابيـة فـي معظمهـا    نتائج الدراسة عن  كشفت

العديد من المدارس تـسعى إلـى اجتـذاب واسـتبقاء المتطـوعين لمـساعدة األطفـال                 بدأت  

تحفـز  ثالثـة عوامـل هامـة    كمـا بينـت نتـائج الدراسـة أن هنـاك       م،ن يحتـاجون إلـى الـدع    الذي

 نـواحي قيميـة،   : والمشاركة في العمل التطوعي وهـي     النخراط   على ا  المتطوعينوتشجّع  
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مشاركة مشرفي الدراسات االجتماعية والوطنية واقع 
 األعمال التطوعيةبالمملكة العربية السعودية في 

إبراهيم بن عبد اهللا الحميدان. د

أهميـة دور المرشـد   كمـا أكـد المـشاركون علـى       . تعزيزووجود جو من التفاهم، وكذلك ال     

 .المتطوّع يحتاج وجود حد أدنى من المهاراتالمختص في المدرسة، وعلى أن نجاح 

وآخرون بتكليف مـن مجموعـة إم دي آر         ) Jacob(    أما الدراسة التي أجراها جاكوب      

فاعليــة برنــامج اإلرشــاد واحــد      فقــد بيّنــت نتائجهــا   ٢٠١٤العالميــة للعــام  ) MDRC(ســي 

ــارة عــن مجموعــة    واحــدل ــذي هــو عب ــي ن مــن المجتمــع ال ودروس يقــدمها متطوعــ ، ال محل

والــذي قــدّم فــي العــام  .  فــي المــدارس االبتدائيــة ذات الــدخل المــنخفض ةالقــراءلتحــسين  

 مدرسة في ثالث واليـات تـم تـوزيعهم عـشوائيا لتلقـي           ١٩ طالبا في    ١٢٦٥ما مجموعه    ٢٠١٤

القراءة  تحسين مهارة كشفت النتائج أن البرنامج كان له أثر إيجابي على، حيث   الدروس

ممـا   ،علـى الطالقـة   ستيعاب لـدى الطـالب، وكـذلك كـان لـه تـأثير إيجـابي                تنمية الفهم واال  و

على نطـاق أوسـع فـي       يشجع على تكرار تجربة االستعانة بالمتطوعين ومن ثم تعميمها          

 .جهود اإلصالح المدرسي

، حيــث قــدم دراســته التــي تــضمنّت )٢٠١٣(    ومــن الدراســات العربية،دراســة الــشهري 

لتطــوعي فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، وكــذلك تقــديم    التعــرّف علــى أهــداف العمــل ا 

تصوّر استراتيجي يمكن تناوله فيما يتعلّق بأنشطة المنظمات اإلنسانية بالمملكة عموماً 

لتطــوير العمــل التطــوعي، وقــد بيّنــت الدراســة أن مــن أهــداف العمــل التطــوعي بالمملكــة      

ــة ( ــراد العيّنـ ــواهبهم  ) وفـــق أفـ ــراز مـ ــى إبـ ــساعدة الـــشباب علـ ــل  مـ ــي حـ ، ومـــساعدتهم فـ

كما رأى أفراد العينة أن المشاركة في العمل التطوّعي هامـة        . المشكالت التي تواجههم  

جــداً، وإن مــن أهــداف العمــل التطــوعي اكتــساب مهــارات جديــدة واالســتفادة مــن أوقــات 

علــى أهميــة تفعيــل فكــرة البطاقــة  ) كنظــرة إســتراتيجية(الفــراغ كمــا أكــد أفــراد العينــة  

شاملة لألعمـال التطوّعيـة، وأيـضاً ضـرورة توظيـف التقنيـة ونظـم المعلومـات بمـا              الذكيّة الـ  



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧٣

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 العمل التطوّعي، وضرورة إيجاد طريقة تـساعد علـى ربـط العمـل التطـوعي المحلـي                  ميخد

 . بالمشاركات الدولية

ف علـى دور المدرسـة فـي        التعرّإلى  هدفت  ) ٢٠١٢األفندي،  (    وفي دراسة أخرى أجراها     

 العمــل التطــوعي لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة مــن خــالل المنهــاج الدراســي،     تعزيــز ثقافــة

الجنس، وعـدد  : والتعرف على أثر كل من المتغيرات المستقلة اآلتية      . واألنشطة الطالبية 

سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، وجنس المدرسة في آراء المعلمين حـول دور المدرسـة         

طـالب المرحلـة الثانويـة، وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة        في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى   

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي آراء المعلمــين حــول دور المدرســة فــي تعزيــز     

ثقافة العمل التطوعي لدى طالب المرحلة الثانوية تعزى لمتغيرات الجنس، وعدد سـنوات             

 .الخبرة، والمؤهل العلمي، وجنس المدرسة

، التــي )٢٠١٠(ســتطالعية التــي قامــت بهــا وزارة الــشؤون االجتماعيــة      أمــا الدراســة اال

: هــدفت إلــى اســتطالع الــرأي حــول أهميــة المــشاركة بالعمــل التطــوعي وفقــا للمتغيــرات    

النوع، العمر، المؤهل العلمي،الحالة االجتماعية، عدد األوالد، وإلـى التعـرّف علـى الخـصائص         

لعمل التطوعي، وإلى الوقوف  على أهـم األسـباب     الشخصية التي يتمتع بها القائمون على ا      

التــي تعيــق المــشاركة بالعمــل التطــوعي، والكــشف عــن دور اإلعــالم فــي التوعيــة بأهميــة  

 مـن أفـراد   %٩٠العمل التطوعي ومدى حاجـة المجتمـع إليـه، فقـد توصـلت الدراسـة إلـى أن            

 محــددة، هــدفها العينــة يؤمنــون بأهميــة العمــل التطــوعي باعتبــاره وســيلة لتحقيــق أهــداف

مــن أفــراد العينــة يــرون ضــرورة اتــسّام      ) %٩٢(تحــسين نوعيــة الحيــاة االجتماعيــة، وأن    

القناعة بأهمية العمـل التطـوعي،    : القائم بالعمل التطوعي بخصائص شخصية مميزة نحو      

الثقافة، الخبـرة والكفـاءة، الرغبـة فـي  العمـل، األمانـة والـسرية، التمتـع بالـصحة النفـسية،                      

علــى التفاعــل االجتمــاعي وتكــوين عالقــات اجتماعيــة مــع اآلخــرين، كمــا تــشير       القــدرة 
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مشاركة مشرفي الدراسات االجتماعية والوطنية واقع 
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 من أفراد العينة يواجهون صـعوبات تحـول دون االنخـراط فـي              %٤٤البيانات اإلحصائية أن    

األعمال التطوعية من أبرزها كثرة المسؤوليات العائليـة ، عـدم وجـود حـوافز تـشجيعية،               

ــرون أن    %٨٧إلحــصائية أن نقــص المهــارة ، كمــا أظهــرت القــراءات ا    ــة ي  مــن أفــراد العين

 .وسائل اإلعالم مقصّرة بالتعريف بأهمية العمل التطوعي والترويج له

 الـشباب  ت، فقد هدفت إلى الكـشف عـن اتجاهـا    )٢٠٠٩(   وبالنسبة لدراسة السلطان  

ــون فــي     ،الجــامعي نحــو ممارســة العمــل التطــوعي     ــي يرغب ــة الت  وماهيــة األعمــال التطوعي

 وكذلك تحديد المعوقات التي تحول دون التحـاق الـشباب الجـامعي باألعمـال              ،ممارستها

ــل        ــامعي للعمـ ــشباب الجـ ــة الـ ــة أن متوســـط ممارسـ ــائج الدراسـ ــد بينـــت نتـ ــة، وقـ التطوعيـ

 إيجابية نحو العمل التطوعي،    تالتطوعي ضعيف جداً، كما أوضحت نتائج الدراسة اتجاها       

ــد    ــة مــــن الفوائــ ــائج الدراســــة عــــن مجموعــ ــراء  وكــــشفت نتــ ــا الــــشباب جــ  التــــي يجنيهــ

مــشاركتهم فــي العمــل التطــوعي، ويرونهــا ذات أهميــة مرتفعــة جــداً، كمــا أشــارت نتــائج  

الدارسة إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين اتجاهـات الـشباب الجـامعي نحـو                        

محاور ممارسة العمل التطوعي، والمعوقات التي تحـول دون مـشاركة الـشباب الجـامعي            

 التطــوعي، واألســاليب واآلليــات الالزمــة لتفعيــل مــشاركة الــشباب فــي العمــل     فــي العمــل

 .التطوعي تعزى إلى أي من متغير الكلية أو التخصص

 هـدفت إلـى معرفـة الـدور التربـوي للمدرسـة الثانويـة         التـي ،  )٢٠٠٧(دراسة الجبـالي،       أما  

سعودية، وقـد توصـلت     الحكومية للبنات فيما يتعلق بتعزيـز العمـل التطـوعي لـدى الفتـاة الـ               

الدراســة إلــى مجموعــة نتــائج مفادهــا أن المدرســة تقــوم بــدورها التربــوي فــي تعزيــز قــيم       

العمــل التطــوعي، وتوضــيح مفهــوم العمــل التطــوعي، وأهميــة العمــل التطــوعي، جميعهــا     

ــز قــيم التكافــل          ــة، وكــذلك بالنــسبة للقــيم، حيــث إن المدرســة تقــوم بتعزي بدرجــة قليل

 . والبذل والتضحية بدرجة قليلةاإليثارووالتعاون 
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، إلــى دراســة مفهــوم العمــل التطــوعي وســبل     )٢٠٠٦(     كمــا هــدفت دراســة العــامر   

تفعيلــه فــي المجتمــع، وكــذلك الوقــوف علــى أهــم العوامــل المــؤثرة فــي مــشاركة أفــراد        

المجتمــع فــي مؤســسات العمــل األهلــي التطــوعي، ومــن ثــم التعــرف علــى رؤيــة الــشباب        

دفعهم للمشاركة في مؤسسات العمـل التطـوعي، والموانـع التـي تمـنعهم      للدوافع التي ت  

مــن االلتحــاق بهــذه المؤســسات واستكــشاف الفــروق بــين الجنــسين فــي تحديــد هــذه          

الدوافع والموانع، وقد كشفت نتائج الدراسة أن أهم دوافع العمل التطوعي لدى الـشباب              

تساب خبـرات ميدانيـة وإداريـة فـي         السعودي هي استثمار وقت الفراغ بالنافع المفيد، واك       

العمل الخيـري، ودعـم التكافـل بـين أفـراد المجتمـع، أمـا أهـم موانـع العمـل التطـوعي لـدى                 

الشباب السعودي فهي كثرة األعباء العائلية باإلضافة إلى الدراسة التي تستهلك معظـم             

ه، وعـدم  الوقت، وعدم وجود برامج إعالمية تعنـى بإظهـار أهميـة العمـل التطـوعي وأهدافـ         

الوعي الكافي بين أفراد المجتمع بأهمية العمل التطوعي، كمـا بينـت الدراسـة وجـود ثمـة              

 .فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث من عينة الدراسة لصالح اإلناث

، فقد اتجهت نحو تقديم تصوّر مقترح بشأن وضـع نظـام            )٢٠٠٦(     أما دراسة البريك    

جاد إستراتيجية للعمل التطوعي في المملكة العربية السعودية،        وطني شامل للتطوّع وإي   

حيث تضمّنت إستراتيجيتها المقترحة على إعداد نظام كامـل مقتـرح للتطـوّع بالمملكـة               

العربية السعودية، كما أوصت بإنشاء مجلس أعلى للتطـوّع، والحـث علـى تبـادل الزيـارات            

ــة والدوليــة، وتوصــية بالتأ   كيــد علــى الجهــات ذات العالقــة ووســائل   بــين المنظمــات المحليّ

اإلعــالم والــوزارات المعنيّــة بــإبراز أهميــة العمــل التطــوعي، كمــا ضــمنت النمــوذج المقتــرح   

 .جانباً يؤكد على ضرورة العناية بالتطوّع النسائي

إلـى التعـرّف علـى آراء بعـض الـشباب الـسعودي             ) ٢٠٠٣(    كما هدفت دراسة العقيل     

ا يخص العمل الدعوى التطوعي ، وكشفت نتائج الدراسة  عـن            بجامعة الملك سعود فيم   
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وجــود عالقــة بــين آراء الــشباب حــول العمــل الــدعوى واعتقــادهم بأهميتــه، وكــذلك بــين      

ــدخل االقتــصادي لألســرة،  مــستوى          بعــض المتغيــرات مثــل المــستوى التعليمــي لــألب، وال

توعويـة وتثقيفيـة    تعليم الشاب وتخصـصهم، وأكـدت الدراسـة علـى ضـرورة إيجـاد آليـات                 

واضحة وفاعلة من أجل توجيه طاقات الشباب إيجابياً، وتوظيفها في العمل التطوعي من   

 .أجل  نشر الدعوة

ف علــى الــدور الــذي  التعــرّ إلــى دراســته التــي هــدفت)٢٠٠٣األشــقر، (    وأخيــرا فقــد قــدم

مـن  ( % ٨٧ابـة   قرأننتـائج   اليجب أن تقوم به إدارة المدرسة الثانوية في غزة، حيث بينت            

 رغبــتهم أن يكــون للمدرســة دور فعــال فــي خدمــة وتنميــة البيئــة المحليــة، )عينــة الدراســة

ظهـر  أرغبتهم خدمة وتنمية األسرة، فيما  كانت   نفس النسبة  من عينة الدراسة        أنكما  

ــسات        %٨٢ ــة المؤسـ ــة وتنميـ ــي خدمـ ــر فـ ــم دور كبيـ ــون لهـ ــتهم أن يكـ ــة رغبـ ــن العينـ  مـ

ينة الدراسة رغبتهم أن يكون لديهم دور في تنمية وخدمة           من ع  %٨٣الحكومية، وأكد   

 .المؤسسات األهلية

 :التعليق على الدراسات السابقة
تتفق هذه الدراسـة مـع جميـع الدراسـات الـسابقة بالتأكيـد علـى العمـل التطـوعي              -

 .وإبراز أهميته والحث على المشاركة به تبعاً لما له من أهمية مجتمعية

باهتمامهمــا بتقــديم ) Jacob(و دراســة جــاكوب ) Tracy(تميّــزت دراســة تريــسي   -

خدمة ضمن برامج التعليم العام، وتتفق هذه الدراسة معهما إلى حد ما  فـي كـون                 

 .المشرف أحد العناصر الرئيسة للعملية التعليمية في التعليم العام

انفردت دراستا السلطان والعقيل باستهدافهما البحث حول العمل التطوعي في           -

 .يم العاليالتعل
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اتجهت دراسة البريك نحو تقديم تـصوّر مقتـرح بـشأن وضـع نظـام وطنـي شـامل                    -

للتطوّع في المملكة، وهو ذاته ما اتجهت إليه أيضاً دراسة الشهري التي نحت نحـو             

 .تقديم تصوّر استراتيجي ألنشطة المنظمات اإلنسانية بالمملكة

 الـشؤون االجتماعيـة، نحـو       اتجهت دراسة العـامر والدراسـة التـي قامـت بهـا وزارة             -

 .البحث حول عالقة المجتمع بشكل عام بالعمل التطوعي

انفـــردت هـــذه الدراســـة عـــن الدراســـات األخـــرى بأنهـــا عنـــت واهتمـــت بالمـــشرف   -

التربـــوي ودوره فـــي العمـــل التطـــوعي، حيـــث تبـــيّن مـــن الدراســـات الـــسابقة عـــدم  

شاركة فــي التركيــز علــى المــشرف التربــوي رغــم مايجــب أن يكــون عليــه مــن مــ     

 .العمل التطوعي

اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة وزارة الــشؤون االجتماعيــة، ودراســة الــسلطان    -

 .على وجود بعض العوائق التي تعيق المشاركة بالعمل التطوعي

ــتهدفت     - ــالي، ودراســـة األشـــقر فقـــد اسـ بالنـــسبة لدراســـة األفنـــدي، ودراســـة الجبـ

ة العمل التطوعي، حيـث اتفقـت   جميعها التعرّف على دور المدرسة في تعزيز قيم   

دراستا األفندي والجبالي على أن دور المدرسة بشكل عام ضعيف، بينمـا أظهـرت            

دراسة األشقر رغبة ملحة من أفراد العينة بمشاركة المدرسة بشكل فاعل فـي             

 .تعزيز ثقافة العمل التطوعي

 
@      @      @ 
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 :منهجية الدراسة وإجراءاتها
 :منهج البحث
ألجل وصف الظاهرة المدروسـة وهـي       ) المسحي(تخدم الباحث المنهج الوصفي        اس

، مـن   فاعلية مشاركة مشرفي الدراسات االجتماعية والوطنية باألعمال التطوعيـة        تعرّف  

 عنهـا كيفـاً وكمـاً ، فـالتعبير الكيفـي عبـر              رحيث طبيعتها ودرجة وجودها و من ثم التعبيـ        

إلعطاء الظاهرة المدروسة وصفاً رقمياً يوضح وصف الظاهرة وتوضيح خصائصها، والكمي     

مقدار الظاهرة وحجمها ومدى ارتباطها بالظاهرات األخرى، حيث قام الباحث بإعداد أداة 

الدراسة وهي عبارة عن اسـتبانه تكوّنـت مـن ثالثـة أقـسام، تحتـوي علـى عبـارات محـددة                      

وبعــد ) likert scale(يــتم تحديــد االســتجابة عليهــا مــن خــالل مقيــاس ليكــرت الخماســي 

على مجتمـع الدراسـة مـن أجـل         ) survey(ذلك قام الباحث بتطبيق األداة عبر مسح عام         

 .فاعلية مشاركة مشرفي الدراسات االجتماعية والوطنية باألعمال التطوعيةتحديد 

 :مجتمع وعينة الدراسة
ــة مـــن   ــوّن مجتمـــع الدراسـ ــة      تكـ ــة و الوطنيـ ــات االجتماعيـ  جميـــع مـــشرفي الدراسـ

 بالمملكة العربية السعودية، أما العينة فتمثلت بمشرفي الدراسات االجتماعية والوطنيـة           

، حيـث تـم اختيارهـا       الرياض و القـصيم و عـسير       : ثالث إدارات تربية وتعليم رئيسة هي      في

بشكل عشوائي من إدارات التعليم التي تحتوي على عشرة مشرفين تربويين فأكثر في             

يـــة والتربيـــة الوطنيـــة، حيـــث كـــان جميـــع المـــشرفين فـــي   تخـــصص الدراســـات االجتماع

المناطق الثالث هم عينـة الدراسـة وقـد كـان عـدد أفـراد المجتمـع والعائـد مـن االسـتبانات                      

 : وفق الجدول التالي
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 )١(جدول رقم 

 أعداد مجتمع وعينة البحث
 )العائد(العيّنة  )المجتمع(عدد المشرفين  إدارة التربية والتعليم

 ١٦ ٢٢ الرياض

 ١٤ ١٤ القصيم

 ١١ ١٢ عسير

 ٤١ ٤٨ المجموع

 :الدراسة أداة
حيــث  ارت كــ خماســيه وفقــاً لمقيــاس ل  اســتجابة  علــى مبنيــةعبــارة عــن اســتبانه      

  : هيأجزاء ثالثة من تكوّنت

 :األولالجزء 

 االجتماعيـة برز المعوقات التـي تواجـه مـشرفي الدراسـات           أوهو معني بالتعرف على        

 ٢٣ التطوعيــة و قــد تكــون هــذا الجــزء مــن  باألعمــالاض حــال مــشاركتهم فــي مدينــة الريــ

  .عبارة

 :الجزء الثاني 

ــالتعرف علــى       ــول التــي يراهــا مــشرفو الدراســات     أوهــو معنــي ب ــرز الحل ــةب  االجتماعي

 . عبارة٢١للتغلب على تلك المعوقات و قد تكون هذا الجزء من 

 :الجزء الثالث

 التطوعية التـي يرغـب مـشرفو الدراسـات          المجاالتز  برأ عن المعني بالكشف    وو ه     

 . عبارة٢٥المشاركة بها، وقد تكوّن هذا الجزء من االجتماعية بمدينة الرياض 
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 :األساليب اإلحصائية
 .كرونباخ لحساب ثبات االستبانة-ألفا -

حساب معامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات االتساق الداخلي، و صدق التجانس       -

 .الداخلي

واالنحــراف  حــساب المتوســط الحــسابي المــوزون وات والنــسب المئويــة التكــرار -

،  حساب المتوسط الحسابي العام واالنحـراف المعيـاري العـام    وكذلك المعياري،

 .لتحليل االستجابات لنتائج األداة

 لمعرفـة داللـة اتجـاه الفـروق     ANOVA االتجـاه  األحـادي استخدام تحليـل التبـاين       -

 .عليميةبالنسبة لمتغير المنطقة الت

 :الثبات والصدق
 : وصف المتغيرات-

  المنطقة-

ومن خالل "  الرياض– القصيم -عسير" قام الباحث بالتطبيق على ثالث مناطق وهى        

 :التكرارات والنسب المئوية يتّضح توزيع متغير المنطقة وفق الجدول التالي

  

 توزيع مناطق التطبيق  )٢(جدول رقم 
 يةالنسب المئو التكرار المنطقة

 ٠٫٢٧ ١١ عسير

 ٠٫٣٤ ١٤ القصيم

 ٠٫٣٩ ١٦ الرياض

 %١٠٠ ٤١ المجموع
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 : الثبات
ــا   ــتبانة ككـــل   -قـــام الباحـــث باســـتخدام طريقـــة ألفـ كرونبـــاخ لحـــساب ثبـــات االسـ

وحــساب المحــاور الــثالث الفرعيــة لهــا وهــذا يتــضح مــن خــالل اســتعراض نتــائج الجــدول       

 :التالي

  )٣(جدول رقم 

  لإلستبانة ككل وللمحاور الثالثكرونباخ-قيم ثبات ألفا

 
كرونباخ -قيمة ألفا المحور م

 للثبات

 ٠٫٨٢٧ معوقات مشاركة مشرفي االجتماعيات باألعمال التطوعية ١

الحلول المقترحة لزيادة فاعلية مشرفي االجتماعيات باألعمال  ٢

 التطوعية

٠٫٨٧١ 

ويمكنه األعمال التطوعية التي يري المشرف التربوي أنها مناسبة  ٣

 المشاركة فيها

٠٫٩١٢ 

 ٠٫٩١٨ ثبات االستبانة ككل

 .يتضح من استعراض نتائج الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات مقبولة إحصائيا

 :  ثبات العبارات
ــارات بالنــسبة    -   قــام الباحــث باســتخدام طريقــة ألفــا    ــات العب ــاخ لحــساب ثب كرونب

 : نتائج الجدول التاليللمحاور الثالث وهذا يتضح من خالل استعراض 
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  )٤(جدول رقم 

  كرونباخ لعبارات المحاور الثالث-قيم ثبات ألفا
 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

قيمة ثبات ألفا  م

 كرونباخ

قيمة ثبات ألفا  م

 كرونباخ

قيمة ثبات ألفا  م

 كرونباخ

٠٫٩١١ ١ ٠٫٨٧٧ ١ ٠٫٨٢٨ ١ 

٠٫٩١٠ ٢ ٠٫٨٦٣ ٢ ٠٫٨١٨ ٢ 

٠٫٩٠٨ ٣ ٠٫٨٦٥ ٣ ٠٫٨٢٣ ٣ 

٠٫٩٠٨ ٤ ٠٫٨٥٨ ٤ ٠٫٨٠٨ ٤ 

٠٫٩٠٨ ٥ ٠٫٨٦٣ ٥ ٠٫٨٢٣ ٥ 

٠٫٩٠٩ ٦ ٠٫٨٦٧ ٦ ٠٫٨١٨ ٦ 

٠٫٩٠٨ ٧ ٠٫٨٥٨ ٧ ٠٫٨٢٦ ٧ 

٠٫٩٠٧ ٨ ٠٫٨٦٠ ٨ ٠٫٨٢٥ ٨ 

٠٫٩٠٥ ٩ ٠٫٨٦٠ ٩ ٠٫٨٢١ ٩ 

٠٫٩٠٩ ١٠ ٠٫٨٦١ ١٠ ٠٫٨٢١ ١٠ 

٠٫٩٠٧ ١١ ٠٫٨٦٢ ١١ ٠٫٨٢٢ ١١ 

٠٫٩١٠ ١٢ ٠٫٨٥٩ ١٢ ٠٫٨١٨ ١٢ 

٠٫٩١٠ ١٣ ٠٫٨٧٢ ١٣ ٠٫٨١٣ ١٣ 

٠٫٩١٤ ١٤ ٠٫٨٧٥ ١٤ ٠٫٨١٧ ١٤ 

٠٫٩٠٩ ١٥ ٠٫٨٧٩ ١٥ ٠٫٨١٧ ١٥ 

٠٫٩١٣ ١٦ ٠٫٨٦٤ ١٦ ٠٫٨٢٣ ١٦ 

٠٫٩١٠ ١٧ ٠٫٨٦١ ١٧ ٠٫٨٢٧ ١٧ 

٠٫٩١٠ ١٨ ٠٫٨٧٣ ١٨ ٠٫٨٢٤ ١٨ 

٠٫٩٠٧ ١٩ ٠٫٨٦٤ ١٩ ٠٫٨٢٣ ١٩ 

٠٫٩١٣ ٢٠ ٠٫٨٦٠ ٢٠ ٠٫٨١١ ٢٠ 
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 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

قيمة ثبات ألفا  م

 كرونباخ

قيمة ثبات ألفا  م

 كرونباخ

قيمة ثبات ألفا  م

 كرونباخ

٠٫٩٠٧ ٢١ ٠٫٨٦٢ ٢١ ٠٫٨٢٦ ٢١ 

٠٫٩٠٦ ٢٢   ٠٫٨١٥ ٢٢ 

٠٫٩١٠ ٢٣   ٠٫٨١٧ ٢٣ 

    ٠٫٩٠٨ ٢٤ 

    ٠٫٩٠٦ ٢٥ 

 .يتضح من استعراض نتائج الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات مقبولة إحصائيا

 :ثبات االتساق الداخلي
قـــام الباحـــث بحـــساب ثبـــات االتـــساق الـــداخلي مـــن خـــالل حـــساب معامـــل ارتبـــاط  

ع الكلى للمحور التي تنتمي إليه وهذا يتضح من خالل          بيرسون بين درجة المفردة والمجمو    

 :استعراض نتائج الجدول التالي

يوضح قيم معامالت ارتباط بيرسون ومستوى الداللة لكل عبارة )  ٥(جدول رقم 

 بالدرجة الكلية للمحور التي تنتمي إليه
 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 م

قيمة 

ارتباط 

 بيرسون

مستوى 

 لداللةا
 م

قيمة ارتبط 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة
 م

قيمة 

ارتباط 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة

٠٫٠١ ٠٫٤٥٣ ١ ٠٫٠١ ٠٫٥٩٦ ١ ٠٫٠١ ٠٫٥٠٤ ١ 

٠٫٠١ ٠٫٥٢١ ٢ ٠٫٠١ ٠٫٥٩٨ ٢ ٠٫٠١ ٠٫٥٢٩ ٢ 

٠٫٠١ ٠٫٦٣٤ ٣ ٠٫٠١ ٠٫٥٥٢ ٣ ٠٫٠١ ٠٫٥٨٤ ٣ 

٠٫٠١ ٠٫٥٩٨ ٤ ٠٫٠١ ٠٫٧٠٢ ٤ ٠٫٠١ ٠٫٦٨٣ ٤ 

٠٫٠١ ٠٫٦٠٣ ٥ ٠٫٠١ ٠٫٥٩٩ ٥ ٠٫٠١ ٠٫٤٩٨ ٥ 
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 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 م

قيمة 

ارتباط 

 بيرسون

مستوى 

 لداللةا
 م

قيمة ارتبط 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة
 م

قيمة 

ارتباط 

 بيرسون

مستوى 

 الداللة

٠٫٠١ ٠٠٫٥٦٥ ٦ ٠٫٠١ ٠٫٤٧١ ٦ ٠٫٠١ ٠٫٥٠٤ ٦ 

٠٫٠١ ٠٫٦١٥ ٧ ٠٫٠١ ٠٫٧٣١ ٧ ٠٫٠١ ٠٫٥٠٢ ٧ 

٠٫٠١ ٠٫٦٥١ ٨ ٠٫٠١ ٠٫٦٧٨ ٨ ٠٫٠١ ٠٫٤١٤ ٨ 

٠٫٠١ ٠٫٧٥٦ ٩ ٠٫٠١ ٠٫٧٢١ ٩ ٠٫٠١ ٠٫٤٥٨ ٩ 

٠٫٠١ ٠٫٥٧٥ ١٠ ٠٫٠١ ٠٫٦٧٤ ١٠ ٠٫٠١ ٠٫٤٤٤ ١٠ 

٠٫٠١ ٠٫٦٦٣ ١١ ٠٫٠١ ٠٫٦٣٧ ١١ ٠٫٠١ ٠٫٤١٥ ١١ 

٠٫٠١ ٠٫٥٤٩ ١٢ ٠٫٠١ ٠٫٧٥٦ ١٢ ٠٫٠١ ٠٫٥٠٦ ١٢ 

٠٫٠١ ٠٫٥٤٣ ١٣ ٠٫٠١ ٠٫٥١٩ ١٣ ٠٫٠١ ٠٫٦٢٨ ١٣ 

٠٫٠١ ٠٫٥٣٠ ١٤ ٠٫٠١ ٠٫٥١٦ ١٤ ٠٫٠١ ٠٫٥٥٦ ١٤ 

٠٫٠١ ٠٫٥٥٠ ١٥ ٠٫٠١ ٠٫٤١٣ ١٥ ٠٫٠١ ٠٫٥٥١ ١٥ 

٠٫٠١ ٠٫٥٦٧ ١٦ ٠٫٠١ ٠٫٥٣٩ ١٦ ٠٫٠١ ٠٫٤٧٦ ١٦ 

٠٫٠١ ٠٫٥٣٦ ١٧ ٠٫٠١ ٠٫٦٧٣ ١٧ ٠٫٠١ ٠٫٤٧٩ ١٧ 

٠٫٠١ ٠٫٤٩٨ ١٨ ٠٫٠١ ٠٫٤٨٨ ١٨ ٠٫٠١ ٠٫٥٧٩ ١٨ 

٠٫٠١ ٠٫٦٤١ ١٩ ٠٫٠١ ٠٫٥٨٦ ١٩ ٠٫٠١ ٠٫٤٣٩ ١٩ 

٠٫٠١ ٠٫٤٢٣ ٢٠ ٠٫٠١ ٠٫٦٥٥ ٢٠ ٠٫٠١ ٠٫٦٣٢ ٢٠ 

٠٫٠١ ٠٫٦٦١ ٢١ ٠٫٠١ ٠٫٦٢٠ ٢١ ٠٫٠١ ٠٫٤٢٨ ٢١ 

٠٫٠١ ٠٫٧٠٠ ٢٢    ٠٫٠١ ٠٫٥٧٣ ٢٢ 

٠٫٠١ ٠٫٥٤٠ ٢٣    ٠٫٠١ ٠٫٥١٩ ٢٣ 

      ٠٫٠١ ٠٫٦١٥ ٢٤ 

      ٠٫٠١ ٠٫٧٠٩ ٢٥ 

 .٠٫٠١يتضح أن جميع معامالت ارتباط بيرسون دالة عند مستوى داللة 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٨٥

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 :الصدق
 :  صدق المحكمين-   

محكمـــين مـــن المختـــصين فـــي الميـــدان  ) ٨(    قـــام الباحـــث بعـــرض االســـتبانة علـــى  

يــة وتربيــة  أربعــة مــشرفين تربــويين تخــصص دراســات اجتماع    (التربــوي، واألكــاديميين،  

، وقـد طلـب   )وطنية، ثالثة مختصين بالمناهج وطرق التدريس، ومخـتص بالقيـاس والتقـويم          

مـنهم تعــديل بعـض العبــارات أو حـذفها وأيــضا تعــديل الـصياغة، وقــد اتخـذ الباحــث معيــار      

ــه بالموافقــة      ــذي يعطــى علي محكمــين فــأكثر وهــذا يتــضح مــن خــالل     " ٧"قبــول المحــور ال

 :لتالياستعراض نتائج الجدول ا

 )٦(جدول رقم 

 نسب اتفاق واختالف المحكمين على كل محور من مواقف المقياس
 % نسبة االتفاق عدد مرات االختالف عدد مرات االتفاق المحور

١٠٠ -- ٨ ١% 

٨٧٫٥ ١ ٧ ٢% 

١٠٠ -- ٨ ٣% 

 : صدق التجانس الداخلي-    

مـة معامـل ارتبـاط         قام الباحث بحساب صدق التجانس الداخلي مـن خـالل إيجـاد قي            

بيرســون بــين درجــة المحــور والدرجــة الكليــة لالســتبانة ومــستوى الداللــة اإلحــصائية وهــذا 

 :يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول التالي

 



 

 
١٨٦

مشاركة مشرفي الدراسات االجتماعية والوطنية واقع 
 األعمال التطوعيةبالمملكة العربية السعودية في 

إبراهيم بن عبد اهللا الحميدان. د

  )٧(جدول رقم 

 قيم معامل ارتباط بيرسون ومستوى الداللة للمحور بالدرجة الكلية
قيمة معامل ارتباط  المحور م

 بيرسون

مستوى 

 اللةالد

معوقات مشاركة مشرفي االجتماعيات باألعمال  ١

 التطوعية
٠٫٠١ ٠٫٦٧٥ 

الحلول المقترحة لزيادة فاعلية مشرفي  ٢

 االجتماعيات باألعمال التطوعية
٠٫٠١ ٠٫٧٣٥ 

األعمال التطوعية التي يري المشرف التربوي أنها  ٣

 مناسبة ويمكنه المشاركة فيها
٠٫٠١ ٠٫٨٥٤ 

 .٠٫٠١ت ارتباط بيرسون دالة وعند مستوى داللة يتضح أن جميع معامال

 :نتائج الدراسة
فــي مـا معوقـات مـشاركة مـشرفي الدراسـات االجتماعيـة والوطنيـة        : األولالـسؤال  

  التطوعية؟األعمال

ــة ــن    لإلجابـ ــة       عـ ــسب المئويـ ــرارات والنـ ــساب التكـ ــث بحـ ــام الباحـ ــسؤال قـ ــذا الـ  هـ

ــيللمعوقــات  ــالمحور  الت  ∗ساب المتوســط الحــسابي المــوزون   فــضال عــن حــ  األول توجــد ب

 حــساب المتوســط الحــسابي العــام واالنحــراف المعيــاري    وكــذلك المعيــاريواالنحــراف 

ــذا يتـــضح مـــن خـــالل       ــور وحـــساب درجـــة الموافقـــة لكـــل معـــوق ككـــل وهـ ــام للمحـ العـ

  :التالياستعراض نتائج الجدول 

 

                                     
∗  

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
١٫٨ -١ ٢٫٦ – ١٫٨١ ٣٫٤ – ٢٫٦١ ٤٫٢ -٣٫٤١ ٥ – ٤٫٢١ 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٨٧

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

  )٨(  رقمجدول

ون واالنحراف المعياري لكل التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي الموز

 معوق ودرجة الموافقة
 درجة الموافقة

كرا العبارات م
الت

 /ر
ب
س
الن
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 ال
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ق ب
واف
م

 

فق
موا
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ب
رتي
الت

 

عدم مناسبة  ١
األوقات المحددة 

١٩٫ ٨ % ك للتطوّع
٠٥

% 

٤٨ ٢٠
٫٨

% 

١٤٫ ٦
٦

% 

١٤٫ ٦
٦

% 

٢٫٤ ١
% ٣٫٦
٨

فق 
موا

 ١٫٠
٣٥

 

١٥ 

وجود ضبابية في  ٢
دور من يرغب 

المشاركة 
بالممارسات 
 التطوعية

٢٦ ١١ % ك
٫٨

% 

٢٥ 
٦١

% 

٧٫ ٣
٣

% 

٤٫٩ ٢
% 

-- -- ٤٫٠
٩

فق 
موا

 ٠٫٧
٣٥

 

١٠ 

كثرة األعباء  ٣
والمشاغل 

 ١٦ % ك الحياتية 
٣٩

% 

٥١ ٢١
٫٢

% 

٢٫٤ ١
% 

٧٫ ٣
٣

% 

-- -- ٤٫٢
١

 
دة
ش
ق ب
واف
م

 

٠٫٨
٢١

 

٥ 

ضعف تقدير  ٤
المجتمع لألعمال 

٣٤ ١٤ % ك التطوعية 
٫١

% 

٣٤ ١٤
٫١

% 

١٢٫ ٥
٢

% 

١٩٫ ٨
٥

% 

-- -- ٣٫٨
٢

فق 
موا

 

١٫١١
٥

 

١٢ 

كثرة المهام التي  ٥
يكلّف بها 
٩٫٨ ٤ % ك المتطوّع

% 

٣٤ ١٤
٫١

% 

٣١ ١٣
٫٧

% 

٢٤ ١٠
٫٤

% 

 ٣٫٢
٩

ايد 
مح

 ٠٫٩
٥٥

 

٢٢ 

وجود خلل في  ٦
معايير اختيار 

اغبين بالعمل الر
 التطوعي

٣١ ١٣ % ك
٫٧

% 

٢٩ ١٢
٫٣

% 

٩ 
٢٢

% 

١٧ ٧
٫١

% 

 ٣٫٧
٥

فق 
موا

 

١٫٠
٩٠

 

١٤ 
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 درجة الموافقة

كرا العبارات م
الت
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موا
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ب
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الت

 

ضعف التوعية  ٧
اإلعالمية 
باألعمال 
 التطوعيّة

٣٤ ١٤ % ك
٫١

% 

٥٣ ٢٢
٫٧

% 

٧٫ ٣
٣

% 

٤٫٩ ٢
% 

 ٤٫١
٧

فق 
موا

 ٠٫٧
٧١

 

٦ 

قلة المراكز  ٨
المختصة في 

تدريب وإعداد 
 المتطوعين

 ٢٥ % ك
٦١

% 

٣٤ ١٤
٫١

% 

٢٫٤ ١
% 

٢٫٤ ١
% 

 ٤٫٥
٣

 
دة
ش
ق ب
واف
م

 

٠٫٦
٧٤

 

١ 

ضعف التوعية  ٩
بفضل المشاركة 

باألعمال 
 التطوعية

٥٣ ٢٢ % ك
٫٧

% 

٢٦ ١١
٫٨

% 

٩٫٨ ٤
% 

٧٫ ٣
٣

% 

٢٫٤ ١
% 

٤٫٢
١

 
دة
ش
ق ب
واف
م

 

١٫٠
٦٠

 

٤ 

بعد مقر العمل  ١٠
التطوعي عن مقر 
السكن أو العمل 

 الرسمي

١٩٫ ٨ % ك
٥

% 

٤٣ ١٨
٫٩

% 

١٩٫ ٨
٥

% 

١٤٫ ٦
٦

% 

٢٫٤ ١
% ٣٫٦

٣
فق 

موا
 

١٫٠
٤٢

 

١٦ 

قلة الجهات  ١١
الداعمة 

والمشجعة على 
 العمل التطوعي

٣٤ ١٤ % ك
٫١

% 

٤٨ ٢٠
٫٨

% 

١٢٫ ٥
٢

% 

٤٫٩ ٢
% 

 ٤٫١
٢

فق 
موا

 ٠٫٨
١٢

 

٨ 

وجود كلفة  ١٢
مادية على 

المشارك بالعمل 
 التطوعي 

١٩٫ ٨ % ك
٥

% 

٤١٫ ١٧
٥

% 

١٧ ٧
٫١

% 

٩ 
٢٢

% 

 ٣٫٥
٨

فق 
موا

 ١٫٠
٤٨

 

١٨ 

ضعف التقدير  ١٣
المعنوي للمتطوّع 

ل الجهات من قب
 ذات العالقة

٢٩ ١٢ % ك
٫٣

% 

٥١ ٢١
٫٢

% 

١٤٫ ٦
٦

% 

٤٫٩ ٢
% 

 ٤٫٠
٤

فق 
موا

 ٠٫٨
٠٤

 

١١ 
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 درجة الموافقة

كرا العبارات م
الت
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ال يوحد جهة  ١٤
واضحة ومحددة 

كمرجعية 
لألعمال 
 التطوعية

٥١ ٢١ % ك
٫٢

% 

١٦ 
٣٩

% 

٧٫ ٣
٣

% 

٢٫٤ ١
% 

 ٤٫٣
٩

 
دة
ش
ق ب
واف
م

 

٠٫٧
٣٧

 

٢ 

ضعف التحفيز  ١٥
على المشاركة 
من قبل جهات 

 العمل لموظفيها 

٢٩ ١٢ % ك
٫٣

% 

٥٣ ٢٢
٫٧

% 

١٧ ٧
٫١

% 

-  ٤٫١
٢

فق 
موا

 ٠٫٦
٧٨

 

٧ 

قصور وعي  ١٦
المجتمع بأهمية 
٤٣ ١٨ % ك العمل التطوعي

٫٩
% 

١٦ 
٣٩

% 

١٢٫ ٥
٢

% 

٤٫٩ ٢
% 

 ٤٫٢
١

 
دة
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ق ب
واف
ر م
غي

٠٫٨
٥١

 

٣ 

عدم وجود  ١٧
خطط وأهداف 

محددة لدى 
الجهات 

المسئولة عن 
األعمال 
 التطوعية

٣٤ ١٤ % ك
٫١

% 

٥١ ٢١
٫٢

% 

٤٫٩ ٢
% 

٩٫٨ ٤
% 

 ٤٫٠
٩

فق 
موا

 ٠٫٨
٨٨

 

٩ 

وجود أعباء  ١٨
منزلية وعائلية 

٢٩ ١٢ % ك كثيرة
٫٣

% 

١٦ 
٣٩

% 

١٤٫ ٦
٦

% 

١٧ ٧
٫١

% 

 ٣٫٨
٠

فق 
موا

 ١٫٠
٥٤

 

١٣ 

االنشغال  ١٩
باستغالل أوقات 

الفراغ لزيادة 
 الدخل المادي

١٩٫ ٨ % ك
٥

% 

٣٤ ١٤
٫١

% 

٩٫٨ ٤
% 

٣٤ ١٤
٫١

% 

٢٫٤ ١
% ٣٫٣

٤
ايد 
مح

 ١٫٢
١٦

 

٢١ 

قلة القناعة  ٢٠
بأهمية 

المشاركة 
باألعمال 
 التطوعية

١٩٫ ٨ % ك
٥

% 

٢٩ ١٢
٫٣

% 

٢٩ ١٢
٫٣

% 

١٢٫ ٥
٢

% 

٩٫٨ ٤
% 

٣٫٣
٦

 ١٫٢
١٩

 

٢٠ 
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الشعور بالخجل  ٢١
من المشاركة 
١٢٫ ٥ % ك بأعمال تطوعية

٢
% 

٢٤ ١٠
٫٤

% 

١٧ ٧
٫١

% 

١٩٫ ٨
٥

% 

٢٦ ١١
٫٨

% 

٢٫٧
٥

فق 
موا

ير 
غ

 

١٫٤
١٠

 

٢٣ 

ضعف تقدير  ٢٢
المجتمع 

للمشاركين 
باألعمال 
 التطوعية

٢٤ ١٠ % ك
٫٤

% 

٤٦ ١٩
٫٣

% 

٤٫٩ ٢
% 

١٧ ٧
٫١

% 

٧٫ ٣
٣

% 

٣٫٦
٣

فق 
موا

 

١٫٢
٤٠

 

١٧ 

تحقيق األهداف  ٢٣
الشخصية على 

حساب األعمال 
 التطوعية

١٢٫ ٥ % ك
٢

% 

١٦ 
٣٩

% 

٣٦ ١٥
٫٦

% 

١٢٫ ٥
٢

% 

--  ٣٫٥
١

فق 
موا

 ٠٫٨
٦٩

 

١٩ 

 )٠٫٩٦٢(االنحراف المعياري العام "    موافق ) " ٣٫٨٤(المتوسط الحسابي العام 

معوقـات مـشاركة مـشرفي الدراسـات     ن تحليل الجدول الـسابق أن أكبـر           ويتضح م 

قلة المراكز المختصة فـي  (، كانت العبارة الثامنة  التطوعية باألعمالاالجتماعية والوطنية   

ــدريب وإعــداد المتطــوعين   ، وهــذا األمــر صــحيح فالمملكــة تفتقــد    )٤٫٥٣(بمتوســط بلــغ  ) ت

ال يوحــد جهــة  (تلتهــا العبــارة الرابعــة عــشرة  تقريبــاً لمثــل هــذه المراكــز رغــم أهميتهــا، و  

،  وهــذا أيــضاً جلــي )٤٫٣٩(بمتوســط بلــغ ) واضــحة ومحــددة كمرجعيــة لألعمــال التطوعيــة 

وواضح فاألعمال التطوعية تخضع الجتهادات أفراد أكثـر مـن العمـل كنظـام، أمـا العبـارة                  

لمركز فقــد جــاءت بــا) قــصور وعــي المجتمــع بأهميــة العمــل التطــوعي (الــسادسة عــشرة 

،  وذلك مرتبط بالعبارة التي تلتها بقوة التأثير كمعوق حيـث إن           )٤٫٢١(الثالث بمتوسط بلغ    

ضــعف التوعيــة بفــضل المــشاركة باألعمــال     ( ةلهــا ذات المتوســط وهــي العبــارة التاســع    

،  والعبارتان متالزمتان فالوعي مـرتبط بالتوعيـة، أمـا العبـارة             )٤٫٢١(بمتوسط بلغ   ) التطوعية



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٩١

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

كثـرة األعبـاء    (في قـوة التـأثير وبـذات المتوسـط الـسابق فكانـت العبـارة الثالثـة                  الخامسة  

،  وهـذه ربمـا يكـون إحـساس نفـسي أكثـر منـه                )٤٫٢١(بمتوسـط بلـغ     ) والمشاغل الحياتيـة  

واقعي فالمشرف التربوي لديه وافر من الوقت، وربما يكون ذلك داللة على عدم الدقة فـي                

 .إدارة األولويات

 اآلخر فإن العبارات التي كانت أقـل تـأثيراً كمعـوّق للمـشاركة بالعمـل                   وفي الجانب 

الــــشعور بالخجــــل مــــن المــــشاركة باألعمــــال  (التطــــوعي، العبــــارة الحاديــــة والعــــشرين  

، وهــذا طبيعــي فالمــشرف التربــوي لــيس لديــه مــشكله فــي هــذا الجانــب كــون       )التطوعيــة

قــد تلتهــا فــي ضــعف التــأثير  طبيعــة عملــه تتطلــب التواصــل المباشــر مــع جهــات مختلفــة، و 

، وربمـا يكـون حـصل خلـط لـدى           )كثرة المهام التي يكلّف بها المتطـوّع      (العبارة الخامسة   

المــــستجيب بــــين مهــــام عملــــه ومهــــام العمــــل التطــــوعي، فاالســــتجابات تــــوحي بقلــــة   

المشاركة وبالتالي كثرة المهام التتسق مع االستجابات األخرى، تـال ذلـك بـضعف التـأثير           

، وهـذا  )االنـشغال باسـتغالل أوقـات الفـراغ بزيـادة الـدخل المـادي       (التاسعة عـشرة   العبارة  

داللة على أن المشرفين توجهاتهم تربوية تدريبية وليست تجارية وبالتالي لم يكـن لهـذه               

 .العبارة تأثير قوي

ــاني  ــادة   : الــسؤال الث مــشاركة مــشرفي الدراســات   فعاليــةمــا الحلــول المقترحــة لزي

  التطوعية؟في األعمالطنية االجتماعية والو

 هذا السؤال قام الباحث بحـساب التكـرارات والنـسب المئويـة للحلـول               عن    لإلجابة

 توجــد بــالمحور الثــاني فــضال عــن حــساب المتوســط الحــسابي المــوزون         التــيالمقترحــة 

حــساب المتوســط الحــسابي العــام واالنحــراف المعيــاري    وكــذلك  المعيــاريواالنحــراف 

حلــول المقترحــة وهــذا يتــضح مــن خــالل   الحــساب درجــة الموافقــة لكــل  العــام للمحــور و

  :التالياستعراض نتائج الجدول 
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  )٩(رقم جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعياري لكل 

 الحلول المقترحة ودرجة الموافقة
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 )٠٫٦٧١( االنحراف المعياري العام "   موافق بشدة ) "  ٤٫٣٤(المتوسط الحسابي العام 

ــوى        ــضح أن أقـ ــسابق، يتـ ــدول الـ ــل الباحـــث للجـ ــالل تحليـ ــن خـ ــول    مـ ــا  الحلـ ــي رآهـ التـ

 باألعمــاللزيــادة فاعليــة مــشاركة مــشرفي الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة   المــشرفون 

ى توفير الدعم المادي من قبـل الجهـات التـي تعنـ       (، كانت العبارة الحادية عشرة      التطوعية

 باألعمـال التطوعيـة     م، وهذا مرتبط بضعف االهتمـا     )٤٫٦٣(بمتوسط بلغ   ) بالعمل التطوعي 

من قبل الجهات ذات العالقـة وبالتـالي مـن المنطـق أن يكـون الـصرف عليهـا ضـعيفاً، تالهـا                       

تمكـــين المـــشرف (فـــي الحلـــول المقترحـــة مـــن حيـــث األهميـــة العبـــارة التاســـعة عـــشرة 

، وهـذا  )٤٫٦٠(بمتوسط بلغ )  من حضور مؤتمرات خارجية    المتفاعل في األعمال التطوعية   

يكشف عن رغبة ملحة من قبل المشرفين التربويين بالمشاركة مع الجهـات الخارجيـة            

والتفاعــل معهــا وأن ذلــك مــشجع علــى المــشاركة الفاعلــة فــي األعمــال التطوعيــة، وبعــد 

التــي تعنــى بالعمــل  يــادة الــدعم المعنــوي مــن قبــل الجهــات   ز(ذلــك العبــارة الثانيــة عــشرة  

، وهذا منطقي من خالل أن المشاركة باألعمال التطوعيـة          )٤٫٥٨(بمتوسط بلغ   ) التطوعي

مرتبط بالدعم المعنوي ألنه؛ حـال وجـود دعـم مـادي لألفـراد المـشاركين كمكافـآت فـإن                    

ــارة الخامــسة        إقامــة (العمــل يخــرج مــن نطــاق تعريــف العمــل التطــوعي، وشــاركتها العب

أيـضاً،  وهـذا     ) ٤٫٥٨(بمتوسط بلـغ    ) ركة بالعمل التطوعي  امن يرغب المش  دورات تدريبية ل  
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مشاركة مشرفي الدراسات االجتماعية والوطنية واقع 
 األعمال التطوعيةبالمملكة العربية السعودية في 

إبراهيم بن عبد اهللا الحميدان. د

هام جد ومطلب ملح أن يكـون العمـل التطـوعي أكثـر تنظيمـاً وأن يكـون عمـالً مؤسـسياً                 

إقامـة مجـالس دائمــة   (ولـيس مجـرّد اجتهـاد أفـراد، وبعـد ذلـك أتــت العبـارة العاشـرة وهـي          

،  كإحـــدى )٤٫٥١(بمتوســط بلــغ   ) والتعلـــيمتعنــى بالعمــل التطـــوعي داخــل إدارات التربيــة     

الحلول األقوى تأثيراً، وهذا مـرتبط بالعبـارة الـسابقة مـن حيـث قـوة التـأثير وكالهمـا يـصب                     

 .في خانة البحث عن عمل تطوّعي منظم ذي مرجعية واضحة

، ســوى عبــارتين فقــط،  )٤٫٠٠( وفــي الجانــب اآلخــر يالحــظ أنــه لــم يقــل عــن متوســط    

، وهـو أيـضاً متوسـط مرتفـع، ممايـشير إلـى            )٣٫٥٣( والخامسة عشرة    )٣٫٧٣(الثالثة عشرة   

قناعــة عاليــة لــدى المــشرفين بــأن جميــع مــاطرح مــن حلــول مرتفعــة األهميــة وثمّــة حاجــة 

 .لتطبيقها على أرض الواقع لتعزيز العمل التطوعي

 يــرى مــشرف الدراســات االجتماعيــة    التــي  التطوعيــة األعمــال مــا  : الــسؤال الثالــث 

 ؟فيها مناسبة له ويمكنه المشاركة أنها والوطنية

 لألعمـال  هذا السؤال قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية          عن     لإلجابة

ــة  ــيالتطوعي ــالمحور الثالــث فــضال عــن حــساب المتوســط الحــسابي المــوزون        الت  توجــد ب

 حــساب المتوســط الحــسابي العــام واالنحــراف المعيــاري  المعيــاري، وكــذلك واالنحــراف 

 التطوعيـة ككـل وهـذا يتـضح مـن خـالل           لألعمـال العام للمحور وحـساب درجـة الموافقـة         

  :التالياستعراض نتائج الجدول 
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  )١٠(  رقمجدول

التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعياري لكل 

  التطوعية ودرجة الموافقةاألعمال
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 )٠٫٨٥٢(االنحراف المعياري العام "    موافق ) " ٤٫١٢(المتوسط الحسابي العام 

 األكثر طلبـاً والتـي رأى   التطوعية    من خالل تحليل الجدول السابق، يتضح أن األعمال    

، هــافي المـشاركة  م ويمكـنه م مناسـبة لهـ  أنهــاجتماعيـة والوطنيـة    الدراسـات اال مـشرفو 

، وهـــذا منطقـــي )البـــرامج المعنيــة بـــاألمن الفكــري  (كــان العمـــل التطــوعي رقـــم عــشرين    

ومقبول جداً، ويتماشى مع التحديات الفكرية التـي نعيـشها فـي الفتـرة الراهنـة، ويعكـس          

قطة وبـصدقيّة هـذه التحـديات،       عن إحساس عالٍ من المشرفين التربويين بأهمية هذه الن        
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ــالموقع الــسادس عــشر         ــذي ورد فــي األداة ب ــال ذلــك العمــل التطــوعي ال ــة  (وت مراكــز وأندي

، وهذا يكشف عن رغبـة صـادقة لـدى المـشرف بالمـشاركة فـي مجتمعـه الـصغير             )األحياء

ويعطي مؤشراً أن المشرفين قد يكونون مناسبين للعمل كنواة لهذه األنديـة، أمـا العمـل                

األنديــة الطالبيــة  (طــوعي الالحــق مــن حيــث رغبــة المــشرفين فقــد كــان الثالــث عــشر       الت

، وهــذه األنديــة قائمــة إال أنــه كثــر الجــدل حولهــا، وهــذا يعكــس قناعــة عاليــة لــدى  )الــصيفية

المشرفين بأهميـة هـذه األنديـة ودورهـا الفاعـل، كمـا أن هـذه العبـارة لهـا ارتبـاط أيـضا فـي                          

ث األهميـة، وأيـضا التـي تلتهـا وهـو العمـل التطـوعي الـوارد فـي                   العبارة التي سـبقتها مـن حيـ       

فجميع العبـارات الـثالث الـسابقة       ) برامج الجمعيات الخيرية  (العبارة الخامسة والعشرين    

تعكس إحساساً عالياً من المشرف بالمجتمع المحيط بـه والقريـب منـه، أمـا العمـل الـذي                 

كة فيهــا فقــد كانــت العبــارة الثامنــة   تالهــا مــن حيــث رغبــة المــشرفين التربــويين للمــشار   

، وهو عمل تنظيمـي بحـت، والمـشرفون         )اللجان المشرفة على األعمال التطوعية    (عشرة  

عــادة يجيــدون ويحبــذون مثــل هــذه األعمــال، وبنظــرة عامــة علــى اســتجابات هــذا الــسؤال، 

 يالحظ أن جميع استجابات عينة الدراسة تراوحت مابين موافق، وموافق بشدة، كما أن    

، وهــذا يعكــس قناعــة عاليــة جــداً لــدى المــستجيبين أن جميــع )٤٫١٢(المتوســط العــام بلــغ 

 .ماطرح من برامج ذات أهمية عالية وبالتالي يرغبون المشاركة فيها

 فـي معوقـات     ٠٫٠٥ عند مستوى الداللـة      إحصائيال توجد فروق دالة     ه  :السؤال الرابع 

 التطوعيــة وفقــا لمتغيــر   باإلعمــالمــشاركة مــشرفي الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة     

 ؟) عسير- القصيم-الرياض(المنطقة التعليمية 

 لمعرفــة داللــة  ANOVA االتجــاه األحــاديقــام الباحــث باســتخدام تحليــل التبــاين       

 وفـي حـال     ،) عـسير  - القـصيم  -الريـاض (اتجاه الفروق بالنسبة لمتغير المنطقة التعليميـة        



 

 
٢٠٢

مشاركة مشرفي الدراسات االجتماعية والوطنية واقع 
 األعمال التطوعيةبالمملكة العربية السعودية في 

إبراهيم بن عبد اهللا الحميدان. د

ستخدم الباحــث اختبــار شــيفيه لمعرفــة اتجــاه  ســوف يــإحــصائيةوجــود فــروق ذات داللــة 

  :التاليوهذا يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول ،  منطقةأيالفروق لصالح 

  )١١( رقم جدول

 االتجاه بالنسبة لمتغير المنطقة على معوقات مشاركة مشرفي أحادىتحليل تباين 

 المنطقة التعليمية  التطوعية وفقا لمتغيرباألعمالالدراسات االجتماعية والوطنية 

 ) عسير- القصيم-الرياض(
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٠٫٣٢٨ 

 غير دال

 

 فــي    لإلجابــة عــن الــسؤال الرابــع المتــضمن الــسؤال عمّــا إذا كانــت هنــاك ثمّــة فــروق

 التطوعيــة وفقــا  باإلعمــالمعوقــات مــشاركة مــشرفي الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة     

 تبـيّن أنـه اليوجـد فـروق ذات داللـة      ) عـسير  - القـصيم  -الريـاض (لمتغير المنطقة التعليميـة     

، )٠٫٣٢٨(، ومـستوى الداللـة   )١٫١٤٨" (ف"متغيّـر المنطقـة حيـث بلغـت قيمـة         إحصائية وفقـاً ل   

 : وقد يعزى ذلك إلى مجموعة أسباب أبرزها

تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج عدد من الدراسـات التـي وردت بهـذه الدراسـة         -

الــسلطان، ودراســة الــشؤون االجتماعيــة، والجبــالي إلــى وجــود معوقــات فــي مختلــف : مثــل

ق والمواقــع أينمــا طبقــت الدراســات حــول المــشاركات فــي األعمــال التطوعيــة،         المنــاط

 .وغالباً ماتكون تلك المعوقات متقاربة



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٠٣

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

تــشابه الخلفيــة الفكريــة والتعليميــة للمــشرفين التربــويين، فهــم يتلقــون نفــس    -

التعلـــيم وذات المنـــاهج، وطريقـــة التعلـــيم ذاتهـــا تبعـــاً للنظـــام المركـــزي بـــوزارة التعلـــيم،  

 .ية صانع السياسات التعليميةومركز

أن مقــرر الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة الــذي يــدرس فــي المنــاطق الــثالث هــو     -

ذاته، وعادة يلتزم المشرف بالتطبيقات والنشاطات الواردة في الكتاب األساس أو كتاب            

 .النشاط المرفق معه، وبالتالي قد ينتج عن ذلك معوقات تنفيذ مشابهة

 التـي صـدرت مـن وزارة التعلـيم، التـي سـحبت صـالحية إقامـة                  التعميمات األخيرة  -

الفعاليات والنشاطات والبرامج التطوعية من قبل جميع عناصر العملية التعليمية ، وقـصر             

الموافقــة عليهــا علــى مكتــب الــوزير، ســاعد فــي عــدم قــدرة الميــدان علــى ابتكــار أعمالــه      

 .لثالث عينة الدراسةالخاصة، وهذه التعميمات ذاتها للمناطق التعليمية ا

تشابه طبيعة عمل المشرف التربوي رغم اختالف المنـاطق، فمـن المنطقـي أن               -

يواجهوا معوّقات متشابهة، فالـسلوك اإلشـرافي الممـارس فـي المنـاطق الـثالث متـشابه                 

مــن حيــث التــزام المــشرف بــدوام محــدد داخــل المــدارس، ومــن ثــم العــودة إلــى مكتــب         

 . األعمال التطوعيّة االهتمام الكافييبه واليولاإلشراف، حيث يلتزم المشرف 

ــالي    - التعميمـــات المركزيـــة القادمـــة مـــن وزارة التعلـــيم تُقولـــب المـــشرفين وبالتـ

يلتزمون بـذات الممارسـات اإلشـرافية، ومـن ثـم يتعرضـون لـذات الموانـع حـال تنفيـذ تلـك                       

 .التعميمات

هــي تحتــوي علــى  و) التربيــة الوطنيــة(جــزء مــن مقــرر الدراســات االجتماعيــة هــو    -

ــاء ممارســتهم العمــل         ــزم المــشرفون بمتابعتهــا أثن ــشابهة يلت توجيهــات ونــشاطات مت

 .اإلشرافي، واليبتكرون أعمال تطوعية أخرى



 

 
٢٠٤

مشاركة مشرفي الدراسات االجتماعية والوطنية واقع 
 األعمال التطوعيةبالمملكة العربية السعودية في 

إبراهيم بن عبد اهللا الحميدان. د

 للمجتمـــع الـــسعودي كمجتمـــع  يمـــن الطبيعـــي أن يكـــون التـــشابه األيـــديولوج  -

محــــافظ حاضــــر بقــــوة، وبالتــــالي فمــــن المنطــــق أن يكــــون للمــــشرفين التربــــويين نفــــس 

 .وجهات ونفس الفلسفات اإلشرافيةالت

ــسؤال الخــامس  ــ:   ال ــة   ه ــة   إحــصائيال توجــد فــروق دال ــد مــستوى الدالل  فــي ٠٫٠٥ عن

مــشاركة مــشرفي الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة      فعاليــةالحلــول المقترحــة لزيــادة   

 ؟) عسير- القصيم-الرياض( التطوعية وفقا لمتغير المنطقة التعليمية باألعمال

ــاين   قــام الباحــ     ــة  ANOVA االتجــاه األحــاديث باســتخدام تحليــل التب  لمعرفــة دالل

 وفـي حـال     ،) عـسير  - القـصيم  -الريـاض (اتجاه الفروق بالنسبة لمتغير المنطقة التعليميـة        

 ســوف يــستخدم الباحــث اختبــار شــيفيه لمعرفــة اتجــاه إحــصائيةوجــود فــروق ذات داللــة 

  :التالياض نتائج الجدول وهذا يتضح من خالل استعر،  منطقةأيالفروق لصالح 

  )١٢( رقم جدول

 االتجاه بالنسبة لمتغير المنطقة على الحلول المقترحة لزيادة فاعلية أحادىتحليل تباين 

 التطوعية وفقا لمتغير باألعمالمشاركة مشرفي الدراسات االجتماعية والوطنية 

 ) عسير- القصيم-الرياض(المنطقة التعليمية 
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  التربويةمجلة العلوم   ٢٠٥

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 وهـو عـن مـا إذا كـان هنـاك ثمـة                    تبين بعد تحليـل نتـائج عبـارات الـسؤال الخـامس           

فروق دالة في الحلول المقترحـة لزيـادة فاعليـة مـشاركة مـشرفي الدراسـات االجتماعيـة                 

 ) عـسير  - القـصيم  -الرياض( التطوعية وفقا لمتغير المنطقة التعليمية       باألعمالوالوطنية  

، )٢٫٣١٢" (ف"أن النتائج لم تكـشف فروقـاً فـي اسـتجابة عينـة الدراسـة، حيـث بلغـت قيمـة                    

، على الرغم أن المناطق الـثالث تختلـف مـن حيـث الحجـم ومعـدّل             )٠٫١١٣(ومستوى الداللة   

 :الكثافة السكانية وأعداد المدارس،  وقد يعزى ذلك إلى عدة أسباب أبرزها

ــدة هــي اإلدارة العامــة لإلشــراف      - يخــضع جميــع المــشرفين إلدارة مركزيــة موحّ

لمتابعـة، واإلشـراف علـى جميـع إدارات اإلشـراف           التربوي وهي المناط بها القيـام بعمليـة ا        

التربــوي بالمملكــة، و بالتــالي فــإن إدارة اإلشــراف التربــوي فــي إدارات التعلــيم، والمــشرفين  

 .التربويين يتلقون التعليمات والتوجيهات ذاتها، ويطبقون نفس البرامج، واالستراتيجيات

افية المتمثـل بـاإلدارة   اليوجد تركيز حقيقي من قبـل صـانع اإلسـتراتيجية اإلشـر          -

العامــة لإلشــراف التربــوي علــى العمــل التطــوعي، وبالتــالي التوجــد توصــيات جــادة تــساعد      

المشرف التربوي على ابتكـار حلـول مختلفـة، وتفعيـل مـشاركته فـي األعمـال التطوعيـة،                   

ســـوى مـــرة واحـــدة ) ١٩٩٩(حيـــث لـــم يـــرد العمـــل التطـــوّعي فـــي دليـــل المـــشرف التربـــوي  

 .ة، وهو ذات الدليل في جميع إدارات التعليم بالمملكةوبإشارة مقتضب

ــة مثـــل دراســـات     - جميـــع الدراســـات الـــسابقة التـــي وردت وتناولـــت دور المدرسـ

األفنــدي، والجبــالي، أشــارت إلــى أن دور المدرســة ضــعيف فــي تعزيــز قيمــة العمــل التطــوعي 

وهـذا يتـسّق مـع    وهذا الضعف هو ذاته الموجـود فـي اإلدارات المتعلقـة بالمـشرف التربـوي،          

 .الفقرة السابقة

 التطوير المهني للمشرفين مركزي أيضاً، فهم يلتحقـون بـدورة اإلشـراف ذاتهـا            -

أثناء الخدمة وبعد ترشيحهم للعمل اإلشرافي ومحتوى خطة التـدريب غالبـاً موضـوع مـن                



 

 
٢٠٦

مشاركة مشرفي الدراسات االجتماعية والوطنية واقع 
 األعمال التطوعيةبالمملكة العربية السعودية في 

إبراهيم بن عبد اهللا الحميدان. د

أن قبــل اإلدارة العامــة لألشــراف التربــوي و اإلدارة العامــة للتــدريب، وبالتــالي مــن المنطــق         

 .يكون لهم نفس التوجهات

 ثمّــة قواســم مــشتركة مــع بعــض المبــررات الــواردة فــي تفــسير نتــائج الــسؤال    -

الرابــع، مــن حيــث التــشابه فــي أمــور كثيــرة محيطــة بالمــشرف التربــوي تعليميــة، وتربويــة،   

 .واجتماعية، وإدارية ، وأيديولوجية

 فــي ٠٫٠٥وى الداللــة  عنــد مــستإحــصائيال توجــد فــروق دالــة هــ: الــسؤال الــسادس      

 مناسـبة  أنهـا  يري  مشرف الدراسات االجتماعية والوطنية      التي التطوعية   األعمالنوعية  

 ؟) عسير- القصيم-الرياض(له ويمكنه المشاركة بها، وفقا لمتغير المنطقة التعليمية 

 لمعرفــة داللــة ANOVA االتجــاه األحــاديقــام الباحــث باســتخدام تحليــل التبــاين       

 وفـي حـال     ،) عـسير  - القـصيم  -الريـاض (الفروق بالنسبة لمتغير المنطقة التعليميـة       اتجاه  

 ســوف يــستخدم الباحــث اختبــار شــيفيه لمعرفــة اتجــاه إحــصائيةوجــود فــروق ذات داللــة 

  :التاليوهذا يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول ،  منطقةأيالفروق لصالح 

 األعمالالنسبة لمتغير المنطقة على نوعية  االتجاه بأحادىتحليل تباين  )١٣( رقم جدول

 مناسبة له ويمكنه أنها يري  مشرف الدراسات االجتماعية والوطنية التيالتطوعية 

 ) عسير- القصيم-الرياض(المشاركة بها، وفقا لمتغير المنطقة التعليمية 
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  التربويةمجلة العلوم   ٢٠٧

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

توجـد فـروق دالـة فـي        هـل   : وقد تبين بعد تحليل نتائج عبـارات الـسؤال الـسادس وهـو            

 مناسبة له   أنها يري مشرف الدراسات االجتماعية والوطنية       التي  التطوعية األعمالنوعية  

، ) عــسير- القــصيم-الريــاض(ويمكنــه المــشاركة بهــا، وفقــا لمتغيــر المنطقــة التعليميــة    

حيث لم تكشف نتائج التحليل عن أية فـروق فـي نوعيـة األعمـال التـي يرغـب المـشرفون         

ــون فــي ممارســتها، فقــد بلغــت قيمــة      ــة  )٢٫٢٨٠" (ف"التربوي ، وهــذا )٠٫١١٦(، ومــستوى الدالل

متوقّع فمـن الطبيعـي أن تتـسق نتـائج هـذا الـسؤال مـع مـاورد مـن تحليـلٍ لنتـائج الـسؤالين                  

الرابع والخامس من عدم وجود فـروق، تبعـاً لمـا تمـت اإلشـارة إليـه مـن أن المـشرفين فـي                    

 المنــــاطق التعليميــــة يخــــضعون لــــذات العناصــــر المــــؤثرة وبالتــــالي ســــيكون لهــــم نفــــس 

االتجاهـــات، وبـــشكل عـــام ربمـــا يعـــزى تـــشابه األعمـــال التطوعيـــة التـــي يرغـــب مـــشرفو  

 :الدراسات االجتماعية والوطنية بممارستها إلى أسباب أخرى مثل

ــا علـــى أرض الواقـــع    - ــا، وأن إمكانيـــة تطبيقهـ وضـــوح األعمـــال التـــي تـــم اقتراحهـ

 .تالفات اآلنف ذكرهاممكنة في المناطق الثالث، وبالتالي نتج عن ذلك تحييد لبعض االخ

خطــة النــشاط التــي تــصل المــدارس مــن قبــل إدارة النــشاط بالمنطقــة موحــدة        -

وتــأتي بتعمــيم مــن قبــل اإلدارة العامــة للنــشاط الطالبــي بــوزارة التعلــيم، وبالتــالي يلتــزم           

المشرف غالباً بتنفيذ بعض النـشاطات الموجـودة بالخطـة، وهـي ذاتهـا التـي ورد معظمهـا                   

 .الدراسةضمن عناصر أداة 

اإلعــالم الــذي يتلقــاه المــشرف التربــوي علــى مــستوى المملكــة متــشابه، وبالتــالي  -

فهـــو يـــستجيب لتلـــك التوجيهـــات فـــي ممارســـاته التطوعيـــة، خـــصوصاً وســـائل اإلعـــالم   

الحديثــة ووســائل التــواص االجتمــاعي، وذلــك ســاعد فــي تحييــد كثيــر مــن الممارســات            

 .المتباينة بين مناطق المملكة
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ــالي      جــل األعمــا  - ــة الدراســة، وبالت ــاطق عيّن ــوافرة فــي جميــع المن ل المقترحــة مت

 .يمكن لمشرف الدراسات االجتماعية والوطنية المشاركة بها

العمــل التطـــوعي كمـــا ورد فـــي اإلطـــار النظــري لـــه تأصـــيل شـــرعي، وبحكـــم أن    -

المجتمع السعودي بشكل عام والتربوي على وجـه الخـصوص فـي المنـاطق الـثالث عينـة                  

ذو تأسيس ديني متشابه، فمن الطبيعي أن يكون لديهم ذات النزعة للمـشاركة             الدراسة  

  .في أعمال تطوعية متشابهة

 

@      @      @ 

 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٠٩
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 :التوصيات والمقترحات
 :من خالل نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي ويقترح اآلتي

حتــى يكتــسب الطالــب قيمــة العمــل التطــوعي، فالبــد مــن غــرس وتعزيــز مفــاهيم       -

 التطــوعي بــشكل مــستمر فــي جميــع المراحــل التعليميــة، وأن يكــون ذلــك العمــل

 .ضمن الخطط اإلستراتيجية لصانع السياسات التعليمية

ــا         - ــة خططهـ ــوي دراسـ ــراف التربـ ــة لإلشـ ــد اإلدارة العامـ ــداً أن تعيـ ــضروري جـ ــن الـ مـ

واســتراتيجياتها وفلــسفاتها اإلشــرافية، وتــضمّنها مــواد أكثــر تُعنــى بتعزيــز قيمــة      

 .لتطوعي لدى المشرف التربويالعمل ا

تضمين صور من العمل التطوعي بشكل منـتظم فـي الكتـب المدرسـية علـى وجـه                -

العمــوم، وكتــب الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة بــشكل خــاص، والتأكيــد علــى       

الــربط األفقــي بــين موضــوعاته فــي المــواد الدراســية، وكــذلك الــربط الرأســي فــي           

لتطــوعي داخــل إطــار الدراســات االجتماعيــة مراحــل التعلــيم بــين مواضــيع العمــل ا

والوطنية، حيث إن ذلك يعطي موضـوع التطـوّع أهميـة أكبـر، ويعـزز مـن االحتفـاظ                   

 .بقيمة العمل التطوعي لدى الطالب

 الدراســات االجتماعيــة و يــرى مــشرفالتــي التطوعيــة  تعزيــز البحــث حــول األعمــال  -

ومحاولــة تيــسير ســبل  ، هــافي المــشاركة م ويمكــنهم مناســبة لهــ أنهــاوالوطنيــة 

ــشاركتهم       ــل مـ ــم، وتفعيـ ــق ذاتهـ ــي تحقيـ ــساهم فـ ــا بـــشكل يـ ــشاركتهم بهـ مـ

 .المجتمعية

  التـي تعيـق  معوقـات تحليل النتـائج التـي توصـلت لهـا هـذه الدراسـة المتعلقـة بـأبرز ال           -

، مــن قبــل  التطوعيــةباألعمــالمــشاركة مــشرفي الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة 

 .قتراح الحلول المناسبة لهاالجهات ذات العالقة، ومن ثم ا
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اقتــــراح حــــوافز وظيفيــــة أو معنويــــة لمــــشرفي الدراســــات االجتماعيــــة والوطنيــــة  -

 .لتشجيعهم على المشاركة في العمل التطوعي

 .دراسة وجود جهة ما تكون بمثابة مرجعية عامة لجميع صور العمل التطوعي -

رجيـــة ذات ضـــرورة تواصـــل الجهـــات المعنيـــة بالعمـــل التطـــوعي مـــع الجهـــات الخا -

االهتمام نفسه، من أجل تبادل الخبرات وزيادة فاعلية العمل التطوعي، وفتح آفاق      

 .جديدة للمشاركات التطوّعية

 

@      @      @ 

 

 

 

 

 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢١١

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 :المراجع
 ، دور إدارة المدرســــة الثانويـــة فـــي تنميـــة المجتمـــع المحلــــي     ٢٠٠٣األشـــقر، ياســـر حـــسن خليـــل،      -

 . ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزةرسالة. بمحافظات غزة وسبل تطويره

ــدي، إســماعيل  - ــة        ). ٢٠١٢. (األفن ــدى طــالب المرحل ــز ثقافــة العمــل التطــوعي ل دور المدرســة فــي تعزي

الثانويــة فــي المــدارس الحكوميــة فــي بيــت لحــم، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، جامعــة القــدس      

 .المفتوحة

 .العربلسان . ـ)ه٧١١.(ابن منظور، محمد بن مكرم -

حقــوق الطبــع محفوظــة ).١ط(اتجاهــات حديثــة فــي اإلشــراف التربــوي ).٢٠٠٤. (البــابطين، عبــدالعزيز -

 .للمؤلف

كليــة الملــك فهــد األمنيــة   . مجلــة البحــوث األمنيــة . الــشباب والعمــل التطــوعي ).٢٠٠٢.(البــاز، راشــد  -

 .بالرياض

دار ابـن   : دمـشق  ،البغـا مـصطفى   : ضبطه ).٤ط(صحيح البخاري ).١٩٩٠. ( البخاري، محمد بن اسماعيل    -

 .كثير

تــصوّر مقتــرح بــشأن وضــع نظــام وطنــي شــامل للتطــوّع وإيجــاد إســتراتيجية    ). ٢٠٠٦.(البريــك، منــى  -

للعمــل التطــوعي فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، بحــث مقــدم لمــؤتمر التطــوع الثــاني بالريــاض،            

 .الرياض

 .لدوليدار النشر ا:الرياض.،مبادئ علم االجتماع).٢٠٠٣.(الهام،بالل -

 نــايف المنعقــد فــي أكاديميــة  ).٢٠٠٠(،توصــيات مــؤتمر العمــل التطــوعي واألمــن فــي الــوطن العربــي      -

 .، الرياضالعربية للعلوم األمنية

معوقـــات األداء التعليمـــي والـــوظيفي لمراكـــز اإلشـــراف التربـــوي بتعلـــيم   ). ٢٠٠٣. (الثقفـــي، عبـــداهللا -

 . القرى،كلية التربية،مكة المكرمةرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم. محافظة جدة
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 الـدور التربـوي للمدرسـة الثانويـة الحكوميـة للبنـات بمدينـة الريـاض فـي تعزيـز             ).٢٠٠٧. (الجبالي، أمل    -

رســـالة ماجـــستير غيـــر . قــيم العمـــل التطـــوعي لـــدى الفتـــاة الـــسعودية مــن وجهـــة نظـــر المعلمـــات  

 .منشورة، جامعة محمد بن سعود اإلسالمية

الكفايــات المهنيــة الالزمــة لمــشرفي اإلدارة المدرســية بالمملكــة العربيــة  ). ٢٠٠٥.(م الحمــاد، إبــراهي -

 .السعودية،رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة األزهر، كلية التربية، القاهرة

فلــسفة العمــل التطــوعي ومتالزمــة األمــن والتنميــة، بحــث مقــدم لمــؤتمر         ). ٢٠٠٠. (الحمــادي، علــي  -

 .العمل، اإلسكندرية

ــراهيمحــسين، - ــاير٢٠٠١. ( إب  الثــانيلمـــؤتمر عــالمي، بحــث مقــدم ل  فــي منظــور   العمــل التطــوعي ). ،ين

 .، الشارقةللتطـوع

 .الشركة العربية المتحدة للتسويق: القاهرة. العمل الجماعي التطوّعي). ٢٠١٠.(الخطيب، عبداهللا -

دراســة - اإلنــسانيةالتربيــة علــى العمــل التطــوعي، وعالقتــه بالحاجــات  ). ٢٠٠٦. (الربــاح، عبــداللطيف -

 ) .  ٣(١٢مجلة دراسات تربوية واجتماعية، جامعة حلوان، كلية التربية، . تأصيلية

رســالة . دور المــشرف التربــوي المقــيم فــي التنميــة المهنيــة للمعلمــين ). ٢٠٠٥.(الــرميح، عبــدالرحمن  -

 .ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، كلية التربية، الرياض

 .دار الفكر : بيروت. )٣ط (الفقه اإلسالمي وأدلته).١٩٩٦(. الزحيلي، وهبة -

ــيم بمنطقـــة الريـــاض    ). ٢٠٠٧. (الـــسديري، محمـــد - ــراف التربـــوي فـــي إدارات التربيـــة والتعلـ أداء اإلشـ

رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة، جامعـة الملـك سـعود، كليـة التربيـة،                  . بالمملكة العربيـة الـسعودية    

 .الرياض

دار الـشروق للنـشر     : عمّـان ). ٢ط(اليب تدريس الدراسـات االجتماعيـة     أس).٢٠٠٢. (السكران، محمد  -

 .والتوزيع
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اتجاهات الشباب الجـامعي الـذكور نحـو العمـل التطـوعي دراسـة تطبيقيـة                ). ٢٠٠٩. (السلطان، فهد  -

 .١١٢. مجلة رسالة الخليج العربي. على جامعة الملك سعود

التطوعية، بحث مقدم لنـدوة العمـل التطـوعي    األثر االقتصادي لألعمال ).٢٠٠٩. (الشريف، عمر نصير  -

 وتأثيره في التنمية االقتصادية، الرياض ـ 

هيئـة  :رؤية إسـتراتيجية لتطـوير العمـل التطـوعي فـي المنظمـات اإلنـسانية              ). ٢٠١٣. (الشهري، سيف  -

رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، جمعيـة نـايف العربيـة             . الهالل األحمر الـسعودي بالريـاض أنموذجـاً       

 .  األمنية، الرياضللعلوم

إسهام المشرف التربـوي فـي النمـو المهنـي لمعلمـي المرحلـة االبتدائيـة فـي                  ). ٢٠٠٤. (الشهري،صالح -

 .جامعة الملك سعود، كلية التربية، الرياض. مدينة أبها، رسالة ماجستير غير منشورة

 والدراســات مجلــة الــشريعة. ثقافــة العمــل التطــوعي لــدى الــشباب الــسعودي . ٢٠٠٦.العــامر، عثمــان -

 .٧.اإلسالمية 

الـشباب الـسعودي والعمـل الـدعوى دراسـة  فـي اسـتطالع  آراء الـشباب         ). ٢٠٠٣.( سـليمان   ،العقيل -

  .٤٠. مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. السعودي حول العمل الدعوى التطوعي

جتمــــاعي التطــــوعي ، دور المدرســــة الثانويــــة فــــي تــــشجيع العمــــل اال )٢٠١٠.(الغامــــدي، عبــــدالعزيز  -

 . بحث مقدم لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، الشارقة. بالمملكة العربية السعودية

المشكالت التي تواجه مراكز اإلشراف التربوي بالمنطقة الشرقية كمـا         ). ٢٠٠٦.(القحطاني، حميد    -

تربيــة، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، جامعــة الملــك ســعود، كليــة ال. يراهــا المــشرفون التربويــون

 .الرياض

 دار : بيــروت.محمــد فــؤاد عبــد البــاقي :  عمــل.صــحيح مــسلم) ١٩٩٢. (ج القــشيري مــسلم بــن الحجــا   -

 .الكتب العلمية 
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The Reality of the Participation of Social and National StudiesSupervisors in 

Voluntary Work in Saudi Arabia 

Dr. Ibraaheem Abdullah Al-Humaydaan 

Curricula and Teaching Methods Department 

College of Education King Saud University 

Abstract: 

The study investigates the main obstacles that hinder the participation of 

social and national studies supervisor in voluntary work,and suggestssolutions to 

increase the effectiveness of their participationin voluntary work. Furthermore, it 

identifies the supervisors' point of view regarding the most appropriate voluntary 

workin which they can participate as well as identifyingif there are statistically 

significant differences regarding the previous points attributed to different 

educational areas (Riyadh, Qassim, Asir). To achieve these goals, the 

researcher adoptsthe descriptive approach. The results show that the major 

obstacle holding the participation of social and national studies supervisors is the 

lack of specialized centers for training and preparing volunteers. The results also 

show that the best solution for more effective participation of the social and 

national studies supervisors is the provision offinancial support by 

agenciesconcerned with organizing voluntary work. In addition, the study reveals 

that the most favorite voluntary worktoparticipant supervisors is Intellectual 

Security programs. Finally,the results do not showsignificant differences 

between the three educational areas (the study sample) in terms of the 

supervisors' attitudes towards voluntary work.    
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 :ملخص البحث 
 ورصـد   ,هدف البحث إلى تعرف واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم بمنطقـة عـسير              

 واالستبانه كأداة لجمـع  , واستخدم البحث المنهج الوصفي المسحي,بات تطبيقهاوتحديد متطل ,معوقاتها  
عــضواً مــن مــديري اإلدارات ورؤســاء األقــسام والمــوظفين  ) ١٢٠(المعلومــات حيــث طبقــت علــى عينــة بلغــت  

وأسفر البحث عن عدد من النتائج من أبرزهـا أنـه اليوجـد لـدى اإلدارة        . ير  باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عس    
 وغمــوض مفهــوم اإلدارة  ,خطــة اســتراتيجية واضــحة لتطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي إداراتهــا وأقــسامها     

 إضـــافة إلـــى نقـــص التمويـــل الـــالزم لتـــصميم البـــرامج اإللكترونيـــة    ,اإللكترونيـــة لـــدى بعـــض مـــوظفي اإلدارة 
 كمــا حــازت متطلبــات  , والعمــل علــى تــوفير شــبكة إنترنــت عاليــة المــستوى    ,وصــيانة األجهــزة ,هــا وتطوير

تطبيق اإلدارة اإللكترونية البشرية واإلدارية والتقنية والمالية على موافقة أفـراد البحـث بدرجـة كبيـرة ؛ ممـا            
 .لبحثأسهم في الوصول إلى تقديم بعض التوصيات والمقترحات البحثية في ضوء نتائج ا

 . اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير,اإلدارة اإللكترونية: الكلمات المفتاحية
 



 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٢٥

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 :مقدمةال
 أدى التطور الهائل التقني في عصرنا الحاضر إلى حدوث تغييرات واضحة في الوظـائف      

التقليديــة لــإلدارة حيــث تحولــت إلــى وظــائف إلكترونيــة تعتمــد علــى نظــم المعلومــات فــي      

التخطــيط والتنظــيم وتــصميم الهياكــل وعمليــات التوجيــه والرقابــة وإدارة فــرق العمــل         

ليات اإللكترونية التـي أصـبحت ضـرورة لمتطلبـات تطويــر اإلدارة          الجماعي وغيرها من العم   

التربويـــة الفعالـــة كإحــدى الوســائل األساســية لزيــادة فاعليــة اإلدارة التعليميــة وترشــيد         

عمليــة وضــع الــسياسات التعليميــة ومتابعــة خطــط التجديد،وتقــديم خــدمات معلوماتيــة      

ديم البيانـات اإلحــصائية المختلفــة عــن  وتقــ، عديـدة لمطــوري المنــاهج والبـاحثين التربــويين  

 وتحليــل نتــائج االمتحانــات ؛ ممــايبرز قــدرة اإلدارة  ، الطــالب والمعلمــين واألبنيــة المدرســية 

اإللكترونية على مواكبة التطور النوعي والكمـي الهائـل فـي مجـال تطبيـق تقنيـات ونظـم                    

تــي يمــر بهــا عــصرنا  المعلومــات وقــدرتها علــى التعامــل بفاعليــة وكفــاءة مــع المتغيــرات ال  

 ).٣٦، م٢٠١١، الشهري(الحاضر 

ــة هائلــة، تحمــل فــي طياتهــا متغيــرات           وشــهد القــرن الحــادي والعــشرين ثــورة علمي

عديدة من أهمها الثورة التكنولوجية، خاصة في مجـال تقنيـة االتـصاالت، وإنتـاج الكميـات                 

ــى النمــو المتزايــد، كمــا أ        ــرة مــن المعلومــات والمعــارف القــادرة عل صــبح المــستقبل  الكبي

، م٢٠١١أحمـد ، (مرهوناً بالقدرة على اختزان المعلومات واسترجاعها وبثهـا بكفـاءة عاليـة       

، واستخدام شـبكة اإلنترنـت، واالعتمـاد علـى البريـد اإللكترونـي، وتزايـد المواقـع التـي                  )٤٠١

تقدم خدماتها على الشبكة العالمية؛ كما دخلت التقنيات الرقمية كافـة مجـاالت الحيـاة               

 .واء في وسائل االتصال مع اآلخرين أو االتصال مع اآللة س

ــاً فـــي إحـــداث تغييـــرات كبيـــرة وقويـــة فـــي المؤســـسات        وتعـــد التقنيـــة عـــامالً مهمـ

ونظـراً لزيـادة الطلـب علـى     ،  التعليمية مثل تحسين الجودة وتقليل التكلفة وزيـادة المرونـة         
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حـث عـن وسـائل وطـرق جديـدة          التعليم ألسباب اقتصادية بدأت المؤسسات التعليمية تب      

ــيكية   ــداً عـــن الطـــرق الكالسـ ــوفير التعلـــيم بعيـ ــتخدام   ، لتـ ــائل اسـ ــذه الوسـ ومـــن أهـــم هـ

  ).٣، ٢٠١١، Bates ،sangra(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريس

كمــا زاد اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات نتيجــة للتعقيــد الكبيــر فــي مهــام الــنظم     

ثة، واعتبار المعلومـات مـورداً اسـتراتيجياً أساسـياً لبقـاء المنظمـات فـي ظـل               اإلدارية الحدي 

المنافــسة اإلقليميــة والعالميــة الكبيــرة والظــروف البيئيــة ســريعة التغييــر؛ حيــث يــسهم     

توظيف تقنية المعلومات في ارتفاع كفاءة العمـل اإلداري بالمؤسـسات مـن خـالل تقليـل                

ليومية وارتفـاع جـودة خـدمات المؤسـسة، وتحـسين          الوقت الالزم إلنجاز أنشطة العمل ا     

االتصاالت مع األطراف الخارجية المرتبطة بالمؤسسة، وتحسين التنسيق لجهود العمـل           

الجمــاعي فيمــا بــين الوظــائف المختلفــة، وتحقيــق درجــات عاليــة مــن الرقابــة الشخــصية        

 ).٩٤ ،  م٢٠٠٠، الشواف والزلزلة(لمتابعة األنشطة اإلدارية المختلفة 

وتسعى معظم الـدول إلـى تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة فـي تعامالتهـا ، ومنهـا المملكـة          

ــة فــي عــدد مــن مؤســساتها           ــدأت فــي تطبيــق اإلدارة اإللكتروني ــي ب ــسعودية الت ــة ال العربي

وزارة -الحكوميــة والخاصــة ، ومــن بــين هــذه الجهــات الحكوميــة وزارة التربيــة والتعلــيم     

ــيم حاليــاً  ــي تــسعى إلــ  -التعل ى الــتخلص مــن اإلدارة التقليديــة، باعتبارهــا رائــدة التطــور       الت

ــا        ــدمج تكنولوجيـ ــادي بـ ــعة تنـ ــوات واسـ ــرت دعـ ــي، فظهـ ــر الحقيقـ ــواة التغييـ ــدم، ونـ والتقـ

المعلومات واالتصاالت في المنظومة التعليمية كونها ليست بمعزل عن هـذا التطـور الـذي     

، م٢٠١٣الطــشة، (ة فعالــة يحتـاج إلــى متطلبـات أساســية لتحقيقــه علـى أرض الواقــع بـصور    

٣٩٨ .( 

وتعد اإلدارة اإللكترونية منهجية إداريـة جديـدة تقـوم علـى االسـتيعاب واالسـتخدام               

الـــواعي لتقنيـــات المعلومـــات واالتـــصاالت فـــي ممارســـة الوظـــائف األساســـية لـــإلدارة فـــي    



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٢٧

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

منظمات عصر العولمة والتغيير المستمر، كما أنها نظام افتراضي يمكـن المؤسـسة مـن               

دية التزاماتها لجميع المـستفيدين باسـتخدام التقنيـات اإللكترونيـة المتطـورة متجاهلـة             تأ

عنــصري الزمــان والمكــان مــع تحقيــق الجــودة، وأن اإلدارة اإللكترونيــة تمثــل اإلســتخدام    

الفعال لجميـع تقنيـات المعلومـات واالتـصاالت؛ وذلـك لتـسهيل العمليـات اإلداريـة اليوميـة             

، م٢٠١١أحمـد،  ( بينها وبين المؤسـسات األخـرى أو مـع المعنيـين        سواء داخل المؤسسة أو   

٤٠٥.( 

وتحتاج تلك المؤسـسات إلـى تطـوير بعـض مـن عمليـات نظـم المعلومـات اإلداريـة، و           

وإلى إدارة قادرة على التغيير والتوجيه إلـى األوضـاع اإلداريـة الجديـدة              ،  تطوير العمل اإلداري  

) ٤٢١،  م٢٠٠٦ ، عبـد المعطــي ( تلـك المؤسـسات   عنـد تطبيـق النظـام اإللكترونـي فـي إدارة     

باإلضافة إلى تطبيق منهجية مخططة تأخـذ بأسـلوب التحليـل للنظـام وعملياتـه، وتكـوين                 

البنية األساسية لعملية التطوير الذي يسهم في تطبيق بعض أشكال اإلدارة الحديثة فـي              

 التغيير ليـست فـي الواقـع    إطار منظومة تكنولوجيا اإلدارة، مع األخذ في االعتبار أن عملية       

 خـصوصاً فــي ظــل  ، عمليـة ســهلة، فـي أيــة مؤسـسة تــسعى إلـى ميكنــة العمـل اإلداري بهــا     

اإلقبــال الــشديد مــن المؤســسات علــى اســتخدام وتطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة والتفاعــل      

 وتهئية البئيـة المناسـبة للتطبيـق والعمـل علـى تـوفر        ،  معها دونما تخطيط وتنظيم مسبق    

ت عديدة ومتكاملة لتطبيق مفهوم اإلدارة اإللكترونية وإخراجـه إلـى حيـز الوجـود               متطلبا

 ).٤٠، م٢٠١١، الشهري(

ويمكــن للمؤســسات التعليميــة أن تنــشئ مراكــز لــإلدارة اإللكترونيــة؛ بحيــث يمكــن  

عن طريقها مساعدة األفـراد داخـل المؤسـسة  علـى تحمـل مـسئولياتهم نحـو تنميـتهم                     

يـساعد علـى تحــسين أداء المـوظفين، وذلـك لمــا لهـذه المراكـز مــن       الذاتيـة والمهنيـة ممــا   

قدرة على الربط بين المصادر التكنولوجية الحديثة مثل اإلنترنت، والمقررات اإللكترونيـة،         



 

 
٢٢٨

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

وبـــــــين أدوات الـــــــتعلم التقليديـــــــة مثـــــــل الكتـــــــب، والمقـــــــاالت، والوســـــــائل الـــــــسمعية  

 ).(٣٦ ، ٢٠٠٢، Boxer. Kennethوالبصرية

ــن للطــــ   ــا يمكــ ــت     كمــ ــر اإلنترنــ ــة عبــ ــوادهم التعليميــ ــول لمــ ــوظفين الوصــ الب أو المــ

والبــرامج التعليميــة والمــواد تكــون متاحــة علــى   ) ISP(باســتخدام مقــدم خدمــة اإلنترنــت  

اإلنترنت وتسمح لألشـخاص بـالتعلم والتفاعـل وحتـى يحـصلوا علـى درجـات علميـة وهـم                    

ى المـواد التعليميـة فـي       والـدخول فـي الوقـت المناسـب للحـصول علـ           . مرتاحون في منازلهم  

وأي شــخص . التعلـيم الرسـمي وغيـر الرســمي أحـدث تحـوالً فـي مجــالي التعلـيم والتـدريب        

لديه مساحة على اإلنترنت يمكنه اآلن أن يصنع مواداً تعلىمية ويجعلهـا متاحـة للجمهـور                

 ). (١٣٥، ٢٠٠٥، Ellisفي جميع أنحاء العالم 

علـى أن اإلدارة اإللكترونيـة جـزء        ) م٢٠٠٤(وفي هذا السياق ذاته أكدت دراسة غنيم        

أساس من واقع معامالت الحياة المعاصـرة فـي مختلـف المؤسـسات، كمـا تـوثر بـدرجات                   

متفاوتة على أداء المنظمات التعليمية، من خالل التأثير على كل الوظائف واألنـشطة التـي               

ليميـة  تمارسها تلك المنظمات، وتعمل علـى تحـسين جـودة العمـل فـي المؤسـسات التع                

عـــن طريـــق اســـتخدام األســـاليب اإللكترونيـــة الحديثـــة، وتعـــد مـــدخالً معاصـــراً لتطـــوير         

 . المؤسسات التعليمية وتحديثها ومواجهة مشكالت اإلدارة التقليدية

إلــى ضــرورة التخطــيط الجيــد  ) م٢٠٠٨(وفــي الــسياق نفــسه أوصــت دراســة العريــشي  

التقليديــة إلــى اإلدارة اإللكترونيــة مــن إلعــداد العــاملين وتهيئــتهم نحــو التحــول مــن اإلدارة  

 .خالل عقد الدورات التدريبية الالزمة لتثقيفهم

بــضرورة تــشجيع العمــل اإلداري اإللكترونــي ) م٢٠٠٨(كمــا أوصــت دراســة المــسعود 

مــن قبـــل المــسئولين فـــي اإلدارات العليــا، وحـــث جميــع العـــاملين علــى اســـتخدام تقنيـــة      

كمـــا ،  بـــرامج الحمايـــة اإللكترونيـــة لحمايـــة البيانـــاتالمعلومـــات اإلداريـــة ، وتـــوفير أفـــضل
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 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

إلـــــى ضـــــرورة تطـــــوير اســـــتراتيجية لـــــإلدارة  ) (٢٠٠٨، Higginsأشـــــارت دراســـــة هيجنـــــز 

اإللكترونيــة مــن قبــل القــادة التربــويين فــي المؤســسات التربويــة الخاصــة؛ وذلــك مــن أجــل  

عنــد تطبيقهــا فــي  وأن هــذه التقنيــة المتطــورة تحتــاج  ، تحقيــق أهــداف الــتعلم اإللكترونــي 

 التعلــيم إلــى تنظــيم إداري مــتقن يبنــى علــى أســس علميــة، فــي إطــار التخطــيط التربــوي،    

  .واإلدارة التربوية لضمان تحقيق أهداف التعليم

على أنه يجب تحويل المعـامالت اإلداريـة فـي إدارات           ) م٢٠١٣(وتؤكد دراسة الزهراني    

اً مع بقية الجهات األخرى ومجاراةً للتقدم       التربية و التعليم إلى معامالت إلكترونية تماشي      

العلمــي والتقنــي المتزايــد، ومــن بــين تلــك اإلدارات اإلدارة العامــة للتعلــيم بمنطقــة عــسير،    

والتــي مــن مهامهــا إيــصال الخدمــة ألفــراد المجتمــع عــن طريــق المــدارس التابعــة لهــا بأقــل   

ــى         ــة، ممــا يــستوجب العمــل عل ــأعلى جــودة ممكن ــتخلص مــن  تكلفــة وأســرع وقــت وب ال

ومــن هنــا جــاءت ، اإلجــراءات الروتينيــة التــي تــؤخر عمليــة التحــول نحــو اإلدارة اإللكترونيــة

هـــذه الدراســـة لتحـــاول استـــشراف تطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـــة بـــاإلدارة العامـــة للتعلـــيم    

 . بمنطقة عسير

 :مشكلة البحث 
مـن التكنولوجيـا وتقنيـة      تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيـراً لالسـتفادة              

 إال أن هنـاك بعـض الدراسـات كـشفت عـن             ،  المعلومات في معظم قطاعاتها الحكوميـة     

ــتخدام اإلدارة         ــن اسـ ــد مـ ــة تحـ ــة وماليـ ــة وبرمجيـ ــشرية وتقنيـ ــة وبـ ــعوبات إداريـ ــود صـ وجـ

 ). م٢٠٠٨العريشي،(اإللكترونية في إدارة المدارس الثانوية للبنين بمكة المكرمة 

إلـى أهميـة تـوافر المتطلبـات البـشرية والماديـة            ) م٢٠٠٨(المـسعود    وأشارت دراسة     

كمـا  ،  لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في المدارس الحكومية في المملكـة العربيـة الـسعودية            

إلـــــى وجـــــود معوقـــــات تحـــــول دون تطبيـــــق اإلدارة  ) م٢٠٠٥(أشـــــارت دراســـــة الـــــدعيلج 
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 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

إلدارة المدرسـية بمكـة المكرمـة    اإللكترونية بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفات ا    

ضــعف المخصــصات الماليــة لــشراء األجهــزة المتطــورة، ونقــص الكــوادر البــشرية ،    : منهــا

 بينمـا أكـدت     ،  باإلضافة إلى القصور في عقد الدورات التدريبية في مجال اإلدارة اإللكترونية          

تزال تتعامـل   علـى أن اإلدارة العامـة للتعلـيم بمنطقـة عـسير مـا             ) م٢٠١١(دراسة آل شعثان    

، بأساليب تقليدية في أعمالها اإلدارية وال تتماشى مع ماوصلت إليه التقنية اإلدارية الحديثـة           

ومــع توجهــات الحكومــة الــسعودية نحــو تطبيــق الحكومــة اإللكترونيــة والــسعي نحــو         

 .االستفادة من التقنيات اإللكترونية في كافة التعامالت اإلدارية في عصر التقنية

رزت لدى الباحـث مـشكلة سـعى مـن خاللهـا إلـى ضـرورة تعـرف واقـع تطبيـق                          ولذا ب 

وتحديـــد ، و رصــد معوقاتهـــا ، اإلدارة اإللكترونيــة بـــاإلدارة العامــة للتعلـــيم بمنطقــة عـــسير   

ومــن ثــم التوصــل إلــى تقــديم بعــض     ، متطلبــات تطبيقهــا مــن وجهــة نظــر اإلداريــين فيهــا    

مــال اإلداريــة فــي ضــوء مــدخل اإلدارة  التوصــيات والمقترحــات التــي تــسهم فــي تطــوير األع 

 .اإللكترونية

 :أسئلة البحث 
 :أجاب البحث الحالي عن األسئلة التالية 

ما واقـع تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة بـاإلدارة العامـة للتعلـيم بمنطقـة عـسير مـن              : ١س

 وجهة نظر مديري اإلدارات ورؤساء وموظفي األقسام باإلدارة ؟

دارة اإللكترونيـة بـاإلدارة العامـة للتعلـيم بمنطقـة عـسير             ما معوقات تطبيـق اإل    : ٢س

 من وجهة نظر مديري اإلدارات ورؤساء وموظفي األقسام باإلدارة ؟

ما متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامـة للتعلـيم بمنطقـة عـسير           : ٣س  

 من وجهة نظر مديري اإلدارات ورؤساء وموظفي األقسام باإلدارة ؟

 : البحثأهداف
 :استهدف البحث العمل على تحقيق األهداف التالية
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 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 .تعرف واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير .١

 .رصد معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير .٢

 للتعلـــيم بمنطقـــة تحديـــد متطلبـــات تطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـــة بـــاإلدارة العامـــة .٣

 .عسير

 :أهمية البحث 
 :في ضوء ما سبق تبدو األهمية للبحث الحالي في المبررات التالية

ــتقراء         .١ ــالل اسـ ــن خـ ــضح مـ ــة، حيـــث اتـ ــن األهميـ ــى جانـــب مـ ــوعاً علـ ــاول موضـ تنـ

 الدراسات السابقة

بأنه لم يحظ باالهتمام الكافي فـي اإلدارات        ) م٢٠١١،  آل شعثان (؛  )م  ٢٠٠٨،  العريشي(

 .ليمية، على الرغم من أهميتهالتع

باإلدارة العامـة للتعلـيم    حاول البحث تعرف متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية         .٢

، األمر الذي يفيد في تعرف ما قد يوجد من مشكالت في تطبيقهـا، وبالتـالي                بمنطقة عسير 

 .مساعدة المسئولين في التغلب عليها

بــاإلدارة العامــة للتعلــيم ونيــة قــد يــساعد تــشخيص واقــع تطبيــق اإلدارة اإللكتر  .٣

علــى تــوفير المعلومــات الالزمــة التــي تــساعد القيــادات اإلداريــة علــى اتخــاذ  بمنطقــة عــسير 

 . القرارات المناسبة لعملية التطوير والتغيير

 توجيــه نظـــر المـــسئولين نحـــو تبنـــي مـــدخل اإلدارة اإللكترونيـــة كمـــدخل ثبـــت   .٤

 . األجنبية والعربيةنجاحه في إدارة النظم التعليمية في الدول
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ــاة          .٥ ــؤدي دوراً مهمــاً فــي حي ــالغ وت ــرٍ ب ــة ذات أث ــرتبط هــذا البحــث بجهــة حكومي ي

وهــي األســاس الــذي تعتمــد عليــه  ، المــواطنين والمقيمــين فــي المملكــة العربيــة الــسعودية 

 .عملية التطوير لكافة مؤسسات الوطن

ثل هذه البحـوث  إثراء المكتبات العربية بصفةٍ عامة والسعودية بصفةٍ خاصة بم   .٦

التطبيقية التي قد تـسهم فـي تفعيـل اسـتخدام التقنيـات اإللكترونيـة فـي تطـوير األعمـال               

 .  اإلدارية في مؤسساتها التعليمية

 :  مصطلحات البحث
 :اإلدارة اإللكترونية .١

اإلدارة التي تستخدم فيها التقنيـات الحديثـة مثـل الكمبيـوتر وشـبكة              :" وتعرف بأنها 

ة والشبكة العالمية اإلنترنت في أثناء أداء المهام اإلدارية والتواصل بـين            االتصاالت المحلي 

: كمـا تعـرف بأنهـا     ). ٣٤٦ ،  م٢٠٠٢،  أبوسنينة" (اإلدارة في مستوياتها اإلشرافية والتنفيذية    

ــذ       " ــة، لتنفي ــا المعلومــات واالتــصاالت فــي كافــة هياكــل اإلدارة التعليمي تطبيــق لتكنولوجي

 ).٢٢، م٢٠٠٨العريشي، " (رونياًكافة األعمال فيها إلكت

وفــي هــذا الــسياق يمكــن تعريــف اإلدارة اإللكترونيــة إجرائيــاً فــي البحــث الحــالي علــى   

مجموعة الوسائل والمتطلبات والتحسينات التكنولوجيـة واإلداريـة المـستمرة التـي            : أنها

العامـــة تــستهدف اســـتخدام التقنيــات اإللكترونيـــة فــي إدارة العمليـــات اإلداريــة بـــاإلدارة     

للتعليم بمنطقة عسير، أو بعض عناصرها، بهدف االرتقاء بجودتها، وتحسين إدارتها من            

 .أجل العمل على تحقيق أهدافها

 :متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية .٢

يقــصد بالمتطلبــات كــل مــاهو ضــروري ومطلــوب مــن األشــياء الماديــة والمعنويــة فــي       

 فــي العمليــة اإلداريــة إمكانيــة تنفيــذ األعمــال الجوانــب اإلداريــة بحيــث يتحقــق بعــد تــوفيره
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، م٢٠٠٣العمـري،  ( بأساليب تقنية حديثة آمنة تساعد على نجاح برامج اإلدارة اإللكترونية    

٧.( 

ــاً      بأنهــا جميــع المــستلزمات المتعلقــة بالعناصــر البــشرية    : ويعرفهــا الباحــث إجرائي

المالية المطلـوب توافرهـا لتطبيـق اإلدارة        والجوانب اإلدارية والتقنيات اإللكترونية و األمور       

اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير مما يـسهم فـي تنفيـذ األعمـال اإلداريـة          

 .بأساليب تقنية حديثة 

 :حدود البحث
 :تمثلت حدود البحث فيما يلي   

كترونيـة  ركز البحث الحالي على تعرف واقع تطبيق اإلدارة اإلل    : الحدود الموضوعية . أ

علـى  و تحديـد متطلبـات تطبيقهـا      ،  ورصد معوقاتهـا  ،  باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير    

 . أرض الواقع

تم اختيار عينة من مـديري اإلدارات ورؤسـاء ومـوظفي األقـسام             : الحدود البشرية . ب

 .باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير

 . بمنطقة عسير-بنين  - اإلدارة العامة للتعليم:الحدود المكانية. ج

طبـــق هـــذا البحـــث خـــالل الفـــصل الثـــاني مـــن العـــام الدراســـي         : الحـــدود الزمانيـــة . د

 .هـ ١٤٣٥/١٤٣٦

 :الدراسات السابقة
تناولت الدراسة عـدداً مـن الدراسـات الـسابقة ذات العالقـة بموضـوعها، وتـم عرضـها                   

 :حسب تسلسلها الزمني على النحو التالي

ــرون      ــون وآخـ ــة دنتـ ــضمين  ) ٢٠٠٢، Denton & Othres(دراسـ ــوير تـ وتناولـــت تطـ

ــة   ــام اإلدارة اإللكترونيــ ــة فــــي نظــ ــا المتقدمــ ــاءة   ، التكنولوجيــ ــة لرفــــع كفــ ــدى الحاجــ ومــ

التكنولوجيا بالمدارس وإمكانيـة التمييـز وتقـديم الـدعم التقنـي، وتكونـت عينـة الدراسـة                  
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اسـة عـن أن   طالباً من داخل الحـرم الجـامعي بمعاهـد تكـساس، واسـفرت الدر             ) ٦٣٣(من  

وتـوفير  ،  مواجهة التحديات اللوجستية يتطلب متابعة الطالب من خالل استخدام التقنية         

كادرٍ فني مؤهل، كما أن تطبيق نظام اإلدارة اإللكترونية يحتاج إلى دعـمٍ تقنـي ومـالي فـي        

إدارة المــشروع، وتــوفير المتطلبــات المناســبة مــن دعــمٍ مــالي وتقنــي، وأن تقــدير كفــاءات   

ت التكنولوجية وتقديم خبرات متطورة ومتخصصة للطالب يتطلـب التركيـز علـى             المهارا

 .قواعد البيانات في نظام اإلدارة اإللكترونية 

 وتناولــــت التخطــــيط الســــتخدام (٢٠٠٢، Theerat anonda)دراســــة ثريــــت أنونــــدا 

ــا اإلداريــة الحديثــة فــي إدارة المــدارس الخاصــة بتايالنــد، وتحديــد العالقــة         بــين التكنولوجي

وتــم تــصميم مقيــاس تــم   ، المعرفــة التكنولوجيــة والمــستويات اإلداريــة وإدارة المــدارس  

عضواً من مديري المدارس في بعض المدارس الخاصة فـي          ) ٣٦٧(تطبيقه على عينة بلغت     

وأسفرت الدراسة عن عدم قيـام مـديري المـدارس الخاصـة فـي تايالنـد باسـتخدام         ،  تايالند

والبحــث عــن قيــام المــسئولين ، فعــال فــي إدارة المدرســةتكنولوجيــا المعلومــات بــشكل 

عــن التعلــيم بــالتخطيط الســتخدام الحاســب اآللــي فــي إدارة المــدارس فــي المــستقبل،          

ــى البــرامج التكنولوجيــة والكمبيــوتر وأســاليب         ــدريب مــديري المــدارس والمعلمــين عل وت

 .استخدامه في إدارة المدارس

دراسة هدفت إلى تعرف آراء مديري المـدارس  ب٢٠٠٣، Reale Laura) (وقام ريل لورا 

وتم تصميم استبانه تم تطبيقهـا      ،  في استخدامهم لإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس      

مدرســة فــي واليــة انجالنــد     ) ٣٨(مــديراً فــي   ) ٢٣(علــى عينــة مــن مــديري المــدارس بلغــت      

ل التكنولــوجي وأســفرت الدراســة عــن أهميــة دور التكامــ  ، بالواليــات المتحــدة األمريكيــة 

والتدريب على الممارسات اإلدارية اإللكترونية الحديثة، والعمل على التغلـب علـى عقبـات             

 .التغيير في عملية تجهيز المدارس واستخدام اإلدارة اإللكترونية في إدارة المدارس 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٣٥

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

بدراســة هــدفت إلــى  ) ٢٠٠٥، Johnson and others(كمــا قــام جونــسون وآخــرون   

ة اإللكترونيـة لتقـديم المقـررات والمـساقات الدراسـية اإللكترونيـة فـي          وصف نظـام اإلدار   

التعليم عن بعد، حيث تناولت اإلدارة اإللكترونية تقديم مقررات تتناسـب مـع احتياجـات               

البحــث ومتطلباتــه وجميــع عمليــات التعلــيم والــتعلم، وتوجيــه الدارســين وإرشــادهم نحــو 

 . وإجراء عمليات االتصال والتقويم إليكترونياًالبحث في البيئات اإللكترونية المختلفة،

إلـى اسـتخدام نظـم      ) ٢٠٠٧،  Sanchez  ،Alonso(ألونسو وأشارت دراسة سانشيز       

إدارة الـــتعلم اإللكترونـــي لـــدعم مـــسار اســـتراتيجيات الـــتعلم وتحـــسين تنظـــيم العمـــل    

دراســة ووضــع إســتراتيجية محــددة لواضــعي الــسياسات والبــاحثين،  وأســفرت ال   ، اإلداري

، عن أهمية االستفادة من نظـم إدارة المحتـوى لـدعم الطـالب فـي تنظـيم الطريقـة الذاتيـة                     

 وتـوفير الـدعم     ،  وأن يتضمن المميزات والوظـائف التـي يمكـن أن تـدعم علـى نطـاق واسـع                 

ــتعلم ذاتــي التنظــيم    وضــرورة التــدريب المكثــف والــدعم مــن    . وتقديمــه لهــم وأن يــصبح ال

و أن اسـتخدام نظـام   ، ة المحتـوى وتنفيـذه لتقويـة أدوات الـتعلم    المربين لتطـوير نظـم إدار     

 وأن بيئـات    ،  إدارة المحتوى توفر المرونة لوصول المتعلمين المحتملين فـي المنـاطق النائيـة            

التعلم اإللكتروني يمكـن أن تـضيف فوائـد محتملـة لتحـسين المهـارات الذاتيـة وتنظيمهـا                   

 .للطالب والمربين

إلـــى الكـــشف عـــن الـــصعوبات اإلداريـــة والبـــشرية  ) م٢٠٠٨(وهـــدفت دراســـة حمـــدي

والتقنية والبرمجية والمالية التي تحد من استخدام اإلدارة اإللكترونيـة فـي إدارة المـدارس     

ــدارس         ــديري تلـــك المـ ــر مـ ــة نظـ ــن وجهـ ــة مـ ــة المكرمـ ــة مكـ ــة بمنطقـ ــة الحكوميـ الثانويـ

أداة لجمـــع واالســـتبانة كـــ، ووكالئهـــا، واســـتخدمت الدراســـة المـــنهج الوصـــفي المـــسحي 

مديراً ووكيالً، وأسفرت الدراسة عن وجود      ) ١٣١(المعلومات حيث طبقت على عينة بلغت     

صعوبات مثل حاجة المدارس إلى موظف مختص في تشغيل تقنيـات اإلدارة اإللكترونيـة              



 

 
٢٣٦

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

وصيانتها، وندرة الدورات التدريبية، وغياب لوائح تنظـيم طـرق تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة،               

وصـــعوبة التعامـــل مـــع البرمجيـــات ، لـــى خطـــط الســـتخدام اإلدارة اإللكترونيـــةواالفتقـــار إ

اإللكترونيــة المعتمــدة علــى اللغــة اإلنجليزيــة، وضــعف التأهيــل الفنــي للمــديرين والــوكالء،     

ومحدودية خطوط الهاتف، والتـأخر فـي الـدعم الفنـي، والـصيانة الـضعيفة، وقـدم األجهـزة                  

ــواف ، فــي المــدارس  ــات المت ــة    وإن البرمجي رة ضــعيفة والترقــى لمــستوى التطبيقــات العالمي

وانعــدام دور القطــاع الخــاص فــي   ، المتقدمــة، ونــدرة مــصممي البــرامج اإلداريــة المدرســية   

 .المساهمة المالية

إلى تعرف درجة أهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة        ) م٢٠٠٨(وهدفت دراسة العريشي  

وأهــم العوامــل المــساعدة علــى  ، لمقدســةفــي اإلدارة العامــة للتربيــة والتعلــيم بالعاصــمة ا  

 وأبـرز معوقـات تطبيقهـا ، وقـد اسـتخدمت الدراسـة المـنهج        ، إمكانية تطبيقها فـي اإلدارة    

ــيم          ــة والتعل ــاإلدارة العامــة للتربي ــع العــاملين ب الوصــفي ، وتكــوَن مجتمــع البحــث مــن جمي

ــة   ــمة المقدسـ ــين(بالعاصـ ــات،   ) . بنـ ــع البيانـ ــأداة لجمـ ــتبانة كـ ــتخدمت االسـ ــلت واسـ  وتوصـ

الدراســة إلــى أن هنــاك أهميــة لتطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة وإيجــاد عوامــل مــساعدة علــى     

 .إمكانية تطبيقها في اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة 

فقــد هــدفت إلــى التعــرف علــى المتطلبــات البــشرية       ) م٢٠٠٨(أمــا دراســة المــسعود   

ــة الالزمــة لتطبيــق اإلدارة ا   ــة فــي المــدارس الحكوميــة بمحافظــة الــرس    والمادي  ، إللكتروني

ــات والمعلومــات         ، واســتخدمت المــنهج الوصــفي المــسحي واالســتبانه كــأداة لجمــع البيان

وأظهــرت الدراســة عــدداً مــن المتطلبــات الالزمــه للتطبيــق كــضرورة تــوفر الهيئــة اإلداريــة     

 وضـروة تـوفر عـدد    ،  اإلداريـة المدرسية المؤهلة تأهيالً فنياً على استخدام تقنية المعلومات   

ــة      ــرامج اإللكترونيـ ــوير البـ ــصميم وتطـ ــى تـ ــادرين علـ ــرمجين القـ ــن المبـ ــوافر  ، مـ ــرورة تـ  وضـ
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 والعمـل علـى ربـط المـدارس     ، المدربين المؤهلين بـإدارات التعلـيم علـى اسـتخدام التقنيـة          

 .إلكترونياً بإدارات التعليم 

دارة اإللكترونيــة فــي اإلدارة إمكانيــة تطبيــق اإل) م٢٠٠٩(وتناولــت دراســة الــسحيباني

ــاض، واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي          ــة الري ــات بمدين ــيم للبن ــة والتعل العامــة للتربي

مــديراً ومــديرة ومــساعداً ) ٩٨(واالســتبانة كــأداة لجمــع البيانــات وطبقــت علــى عينــةبلغت 

دارة ومساعدة، وأسفرت الدراسـة عـن تـوافر متطلبـات تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة فـي اإل                  

العامــة للتربيــة والتعلــيم للبنــات بمدينــة الريــاض، وأوصــت بنــشر ثقافــة اإلدارة اإللكترونيــة    

 .وتخطيطها، وتوفير الدورات التدريبية للعاملين في اإلدارة بعد تطبيق نظام الحوافز 

إلــى تعــرف درجــة تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي    ) م٢٠٠٩(وهــدفت دراســة الغامــدي 

ن بمدينة ينبع الصناعية، ودرجة مـساهمتها فـي تجويـد العمـل اإلداري              مدارس تعلىم البني  

مــن وجهــة نظــر المــديرين والــوكالء، واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي، واالســتبانة      

ــة بلغــت       ــى عين ــات وطبقــت عل فــرداً، وأســفرت الدراســة عــن أن    ) ٤٩(كــأداة لجمــع البيان

علىـم البنـين بمدينـة ينبـع الـصناعية،      اإلدارة اإللكترونية تطبق بدرجـة عاليـة فـي مـدارس ت       

وأن تطبيقهــا فــي تلــك المــدارس قــد أســهم فــي تجويــد العمــل اإلداري بدرجــة عاليــة جــداً،  

وأوصـــت بعقـــد الـــدورات التدريبيـــة المتخصـــصة فـــي مجـــال تطبيقـــات اإلدارة اإللكترونيـــة،   

مـن  وتفعيل الموقع اإللكتروني الخاص بكل مدرسة، وتقـديم كافـة الخـدمات المدرسـية           

 .خالله 

تعـــرف دور اإلدارة اإللكترونيـــة فـــي تحـــسين أداء ) م٢٠١٠(وهـــدفت دراســـة آل تمـــيم 

اإلدارة المدرســية مــن وجهــة نظــر مــديرات المــدارس فــي المملكــة العربيــة الــسعودية،          

ــدارس     ــة فـــــي إدارات المـــ ــه تطبيـــــق اإلدارة اإللكترونيـــ ــات التـــــي تواجـــ ــد المعوقـــ . وتحديـــ

وأســفرت الدراســة عــن مجموعــة مــن النتــائج،      . فيواســتخدمت  الدراســة المــنهج الوصــ   
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موافقة أفراد مجتمع الدراسة على أهمية دور اإلدارة اإللكترونية فـي تحـسين أداء              : ومنها

 .اإلدارة المدرسية بدرجة شديدة

فقد هدفت إلى تعرف واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في         ) م٢٠١١(أما دراسة الشهري  

واالسـتبانة كـأداة    ،  ة، واستخدمت الدراسة المـنهج الوصـفي      الممارسات اإلشرافية التربوي  

لجمع البيانات حيث طبقـت علـى جميـع مـشرفي المـواد فيهـا، وأسـفرت الدراسـة عـن أن                   

واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في الممارسات اإلشرافية التربوية في منطقـة عـسير مـن             

 وأوصت الدراسة   ،  )إلى حد ما  موجود  (وجهة نظر المشرفين التربويين كان مطبقاً بدرجة        

بقيام اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بوزارة التربية والتعلـيم بوضـع خطـة لتطبيـق اإلدارة       

اإللكترونية في الممارسات اإلشرافية التربوية تتضمن تحديد أهداف وأساليب وإجراءات          

مـام بالبنيـة التحتيـة      تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة فـي الممارسـات اإلشـرافية التربويـة، واالهت            

وتـأمين كـل مـا تحتـاج     ، الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلشراف التربوي والمدارس  

 .إليه من برامج وأجهزة وشبكات، وموارد مالية 

ــا هـــدفت دراســـة الـــسلمي   إلـــى تحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة لمـــديري  ) م٢٠١٢(  بينمـ

وتعـرف  ،   فـي ضـوء متطلبـات اإلدارة اإللكترونيـة         المدارس االبتدائية بمدينة مكة المكرمـة     

ــة لدرجــة          ــين متوســطات اســتجابات أفــراد العين ــة إحــصائية ب مــدى وجــود فــروق ذات دالل

ــزى لـــــ   ــة تُعــ ــات التدريبيــ ــرة: ( االحتياجــ ــي  ، الخبــ ــي الحاســــب اآللــ ــة فــ ــدورات التدريبيــ ). والــ

أن درجـة   : هاوأسفرت عن مجموعة من النتائج، من     . واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي   

االحتياجات التدريبية لمديري المدارس االبتدائية في ضوء متطلبات اإلدارة اإللكترونية فـي     

 .جميع مجاالتها؛ كانت عالية
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 :التعليق على الدراسات السابقة
 :مدى االستفادة من الدراسات السابقة: أوالً

المهمة في البحـث  استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التعرف على الجوانب         

العلمي كاإلطار النظري والمنهجية العلمية واألساليب اإلحصائية المستخدمة فـي البحـث          

 .والتحليل واستخالص النتائج وتوظيف تلك الدراسات في تفسير نتائج البحث الميدانية

 :أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة : ثانياً

ية مع معظم الدراسات السابقة في استخدام االستبانه كأداة         اتفاق الدراسة الحال     

لجمـــع البيانـــات واشـــتراكها فـــي مـــنهج البحـــث الـــذي تـــم اختيـــاره وهـــو المـــنهج الوصـــفي 

كمـا أكـدت أغلـب الدراسـات الـسابقة علـى أهميـة توظيـف اإلدارة اإللكترونيـة             ،  المسحي

ث تــسهم فــي تطــوير  فــي تطــوير منظومــة التعلــيم بــصفة عامــة وإدارتــه بــصفة خاصــة حيــ   

 .األعمال اإلدارية وتحسينها في تلك المؤسسات التعليمية 

 :أوجه الخالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: ثالثاً

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الهدف الرئيس لها وهـو محاولـة                 

حديــد متطلبــات تطبيقهــا فــي   تعــرف واقــع تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة ورصــد معوقتهــا وت   

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير مما يسهم في تطوير األعمال اإلدارية والفنية بتلك             

 كما تختلف هـذه الدراسـة عـن سـابقاتها فـي عنوانهـا وأهـدافها وعينتهـا ومكـان               ،  اإلدارة

 .تطبيقها

لهـا الدراسـات    ومن هنا فإن هذه الدراسة تكمل المحاور والجوانب التي لـم تتعـرض                

خاصـة فـي حـدودها الموضـوعية التـي تناولتهـا وماتوصـلت              ،  السابقة مما يعزز الحاجـة إليهـا      

 .إليه من نتائج وتوصيات ومقترحات
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 :اإلطار النظري للبحث
شتمل اإلطار النظري في هذا البحث على سـتة موضـوعات تتعلـق بـالتطور التـاريخي          ا

ا وعناصرها ووظائفها ومقومات تطبيقها ؛ والتـي تـم          لإلدارة اإللكترونية وأهدافها وأهميته   

االســتفادة منهــا فــي تحديــد متطلبــات تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة ممايــسهم فــي تغييــر          

 .أسلوب العمل وتنظيمه في المجاالت التربوية وتوظيفها في تحقيق األهداف المنشودة

 :التطور التاريخي لإلدارة اإللكترونية -١

ــم      ــين نجـ ــن    ) ١٦٠، م٢٠٠٤(بـ ــة يمكـ ــق اإلدارة اإللكترونيـ ــاريخي لتطبيـ ــور التـ أن التطـ

 : تحديد أبعاده على مستويات متعددة على النحو التالي

ذلــك أن دراســة تطــور الفكــر  : اإلدارة اإللكترونيــة هــي امتــداد للمــدارس اإلداريــة  -

 اإلداري والمــدارس اإلداريــة كــشفت بــأن المختــصين فــي اإلدارة قــد حــددوا مــساراً تاريخيــاً 

متصاعداً لتطور الفكر اإلداري والمدارس اإلدارية على مدى أكثر من قـرن مـن الـزمن، بـدءاً                  

ــي         ــت فـ ــت وتوجهـ ــي تنامـ ــسانية التـ ــات اإلنـ ــة العالقـ ــم مدرسـ ــيكية ثـ ــة الكالسـ بالمدرسـ

المدرســة الــسلوكية، وإلــى المــدخل الكمــي فــي أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، ثــم مدرســة 

ت، ثــم المدرســة الموقفيــة فــي الــستينيات فمــدخل منظمــة    الــنظم فــي بدايــة الخمــسينيا  

الــتعلم فــي الثمانينيــات؛ لتتــوج مــسيرة التطــور فــي منتــصف التــسعينيات بــصعود اإلدارة          

 .اإللكترونية

اإلدارة اإللكترونية هي امتداد للتطور التكنولوجي في اإلدارة الذي اتجه منذ البدء             -

بكات األعمـــال هـــي التكنولوجيـــا األرقـــى  إلـــى إحـــالل اآللـــة محـــل العامـــل، واإلنترنـــت وشـــ 

واألكثر عولمة وأسرع توصـيالً وأكثـر تـشبيكاً، وكـل هـذا يجعـل اإلدارة اإللكترونيـة ذات                  

أبعاد تكنولوجية أكثر من أية مرحلة تاريخية تعاملت فيها اإلدارة مع التكنولوجيـا، ولعـل     

األجهـزة وإنمـا يتجاوزهـا    هذا يفسر أن التطور التكنولوجي في مجال اإلنترنت ال يقف عنـد   
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وبدرجة أكبر إلى البرمجيات التي تتعلـق بالوظـائف والعالقـات وإنجـاز األعمـال والـصفقات                  

 . رقمياً عن بعد

اإلدارة اإللكترونية هي نتـاج تطـور تبـادل البيانـات اإللكترونيـة الـضيقة إلـى مجـال                -

ــادل البي    ــى لتبـ ــكال األولـ ــعة، إذ أن األشـ ــة الواسـ ــال اإللكترونيـ ــع  األعمـ ــي مـ ــات اإللكترونـ انـ

اإلنترنت أصبحت شبكة داخليـة يمكـن أن تغطـي جميـع العـاملين فـي الـشركة وشـبكة             

خارجيــة تغطــي عالقــات الــشركة مــع المــوردين والزبــائن والمجموعــة المــشتركة مــن          

الشركات في شبكة األعمال، وكذلك التبادل المفتوح عبر الويب مـع جميـع مـستخدمي         

ذا التبادل ظهرت اإلدارة اإللكترونية فـي نطاقهـا الـضيق لتتـسع     ومع ه،  اإلنترنت في العالم  

 .مع التجارة اإللكترونية ولتبلغ المدى األوسع المعروف حتى اآلن مع األعمال اإللكترونية

) خاصـة الكالسـيكية   (حيـث إن اإلدارة     : من التفاعل اإلنساني إلـى التفاعـل اآللـي         -

 ســلبية ألنــه يــؤدي إلــى عالقــات شخــصية نظــرت فــي البدايــة إلــى التفاعــل اإلنــساني كنظــرة

وتنظيم رسمي، في حين كانت البيروقراطية تقوم في أحد مبادئها األساسية علـى فـصل       

إلـى  ) خاصة السلوكية(العالقات الشخصية عن العمل والوظيفة، وفيما بعد نظرت اإلدارة     

ن اإلدارة التفاعــل اإلنــساني كنظــرة إيجابيــة ألنــه يمكــن أن يــؤدي إلــى تعــاون إيجــابي بــي          

والعاملين، وكذلك بين العاملين أنفسهم لخدمة أهـداف المؤسـسة، ولكـن مـع اإلنترنـت       

ــاً،         ــاً وزمني ــاً وفني ــاً وجغرافي ــغ مــداه تنظيمي وشــبكات األعمــال فــإن التفاعــل يمكــن أن يبل

فاإلنترنت تجعل االتصال ممكناً اآلن وفي كل مكان باعتمادية عالية وأقـل مـا يمكـن مـن                  

 . كانت المسافاتالضوضاء مهما
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 :أهداف اإلدارة اإللكترونية -٢

يتمثل الهـدف الـرئيس لـإلدارة اإللكترونيـة فـي اسـتخدام التكنولوجيـا المتطـورة فـي                   

، تقديم الخدمات للمستفيدين بشكلٍ عام بكل يسر وسهولة، وبكفاءة وفاعلىة عالية    

 :كما يمكن تحديد أهداف اإلدارة اإللكترونية في النقاط التالية

كامــل أجــزاء التنظــيم وتوحيــدها كنظــام متــرابط مــن خــالل تقنيــة المعلومــات،     ت-١

وكذلك تطوير عمليات اإلدارة وتعزيـز فعاليتهـا فـي خدمـة األهـداف المؤسـسية، وتقـديم              

متطلبات فاعلـة وداعمـة التخـاذ القـرارات وإيجـاد البيئـة والمنـاخ التنظيمـي المالئـم للبحـث                     

 . )٢٦٥، م٢٠٠٣، العواملة( ل والتطوير اإلداري الشامل والمتواص

اختــصار وقــت تنفيــذ المعــامالت اإلداريــة، والدقــة والوضــوح فــي العمليــات اإلداريــة       -٢

المختلفــة داخــل المؤســسة، وتقليــل اســتخدام األوراق، وبالتــالي تجنــب المعانــاة المترتبــة  

 .)٢٢،  م٢٠٠٦، الهوش (على الحفظ وتخزين الوثائق

بطـة بالعامــل اإلنـساني، والتوافـق مــع بقيـة دول العــالم     التقليـل مـن األخطــاء المرت   -٣

 . خصوصاً المتقدمة، وزيادة القدرة التنافسية للمنظمات

 تبــسيط اإلجــراءات داخــل المؤســسة، وتــسهيل االتــصال بــين دوائرهــا، وتحويــل   -٤

األيدي العاملة الزائدة عن الحاجة إلى أيدي عاملـة لهـا دور أسـاس فـي تنفيـذ العمـل اإلداري         

 طريق إعادة التأهيل لمواكبة التطور، والتعاضد مع رأس المـال الفكـري، واالسـتخدام         عن

 ).١٧، م٢٠٠٧القرني، (الواسع لتكنولوجيا المعلومات 

وزيــادة كفـــاءة  ،  تقليــل كلفــة اإلجـــراءات اإلداريــة ومــا يتعلـــق بهــا مــن عمليـــات      -٥

يـــا واإلدارة التنفيذيـــة، وإلغـــاء العمليـــة اإلداريـــة، و إزالـــة الفجـــوة التنظيميـــة بـــين اإلدارة العل

الحمـدان  (التقسيم التقليـدي بـين اإلدارة التـي تتخـذ القـرار والعـاملين الـذين ينفـذون القـرار           

 ).١٠١، م٢٠٠٨والعنزي، 
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وتخفيـــف حـــدة ،  تقـــديم فـــرص ميـــسرة لتقـــديم الخـــدمات اإللكترونيـــة لطالبيهـــا -٦

الخبـرة أو غيـر مـاهر فـي         المشكالت الناجمة عن تعامل طالب الخدمة مع موظف محـدود           

التعامل مع الجمهور، وتخفيف مـساوئ مركزيـة الـسلطة، وحـدة البيروقراطيـة، وتـضخم               

ــة        ــشبكة الهرميـ ــيقة دون الـ ــة الرشـ ــشبكة العنكبوتيـ ــى الـ ــاد علـ ــرم اإلداري، واالعتمـ الهـ

 ).٣٩، م٢٠٠٨حمدي، (المعوقة 

 القـراءة، والبريـد    إدارة الملفات بدالً من حفظها، واسـتعراض المحتويـات بـدالً مـن         -٧

اإللكترونــي بــدالً مــن الــصادر والــوارد، واإلجــراءات التنفيذيــة بــدالً مــن محاضــر االجتماعــات،   

واالنجازات بدالً من المتابعـة، واكتـشاف المـشكالت بـدالً مـن المتابعـة، والتجهيـز النـاجح             

 ).٣٩، م٢٠٠٨، السالمي والسليطي(لالجتماعات 

 :أهمية اإلدارة اإللكترونية -٣

 تتــضح أهميــة اإلدارة اإللكترونيــة فــي قــدرتها علــى مواكبــة التطــور النــوعي والكمــي     

الهائل في مجال تطبيق تقنيات ونظم المعلومات كما تمثل اإلدارة اإللكترونيـة نوعـاً مـن                

ــذي تختــصر        االســتجابة القويــة لتحــديات القــرن الواحــد والعــشرين بمتغيراتــه الــسريعة ال

قتـــصاديات المعلومـــات والمعرفـــة وثـــورة اإلنترنـــت وشـــبكة  العولمـــة والفـــضاء الرقمـــي وا

وترجع أهميتها  ،  )٣٥،  م٢٠١٠ياسين،  (المعلومات العالمية كل متغيراته وحركة اتجاهاته       

 :إلى

 محاولــة االســتفادة مــن التطــور الحــادث فــي تكنولوجيــا المعلومــات، والعمــل علــى    -١

 يـؤدي إلـى تطـوير كفـاءة المنظمـات           تطبيقاتها التكنولوجية الجديدة والشاملة، األمر الذي     

 ).٥٥٤، ٢٠٠٨، Turban & Others( وزيادة فعاليتها
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إزالة الفجوة التنظيمية بين اإلدارة العليا والموظفين فـي اإلدارة الـسفلى، وإلغـاء               -١

التقــــسيم التقليــــدي بــــين اإلدارة العليــــا التــــي تتخــــذ القــــرار والعــــاملين الــــذين ينفــــذون،         

 ).١٩٤، م٢٠٠٨العمار، ( صح والمشورة والتوصية واالستشاري الذي يقدم الن

 تحقيق المرونة في عمـل الموظـف بحيـث يمكـن للموظـف الـدخول إلـى الـشبكة                    -٣

الداخلية من أي مكـان قـد يتواجـد فيـه والقيـام بالعمـل فـي الوقـت والمكـان اللـذين يرغـب                      

لـه حـدود ،     العمل فيهما، فأصبح المكتب باسـتخدام تطبيقـات اإلدارة اإللكترونيـة ليـست              

وكــذلك ســهولة عقــد االجتماعــات عــن بعــد بــين اإلدارات المتباعــدة جغرافيــاً، وســهولة    

وسرعة وصـول التعليمـات والمعـامالت اإلداريـة للمـوظفين والزبـائن والمـراجعين كـذلك،                 

وتحسين فاعلىة األداء واتخـاذ القـرار مـن خـالل إتاحـة المعلومـات والبيانـات لمـن أرادهـا ،             

عليهـا مـن خـالل تواجـدها علـى الـشبكة الداخليـة وإمكانيـة الحـصول                  وتسهيل الحـصول    

 ).٣٤ ، م٢٠٠٧، عامر(علىها بأقل مجهود من خالل وسائل البحث اآللي المتوافرة 

 رفع مستوى األداء، وتالفـي مخـاطر التعامـل الـورقي، وانخفـاض التكـاليف، وزيـادة                  -٤

ة، واالســتخدام األمثــل للطاقــات   دقــة البيانــات والمعلومــات ، وتقلــيص اإلجــراءات اإلداريــ    

اســتراتيجيات وخطــط التأســيس، وتــوفير البنيــة  البــشرية، وتميــز الخــدمات العامــة، ووضــع

التحتيــة لــإلدارة اإللكترونيــة، وتطــوير التنظــيم اإلداري والخــدمات والمعــامالت الحكوميــة    

ــاملين، وإصــــدا    ر وفــــق تحــــول تــــدريجي، والتوعيــــة والتثقيــــف مــــع التعلــــيم والتــــدريب للعــ

التشريعات الضرورية أو تعديل التشريعات الحاليـة وتحـديثها، إضـافة إلـى أمـن المعلومـات                

 ).٤٣، م٢٠٠٤، غنيم( ؛ ) ٤٩١، م٢٠٠٤كتوعه( وحمايتها في اإلدارة اإللكترونية 

 :عناصر اإلدارة اإللكترونية -٤

ن إدارة بـال ورق؛ حيـث تتكـو   : يمكن تحديد اإلدارة اإللكترونيـة فـي أربعـة عناصـر هـي              

مــن األرشــيف اإللكترونــي والبريــد اإللكترونــي واألدلــة والمفكــرات اإللكترونيــة والرســائل   



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٤٥

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

وإدارة بــال مكــان؛ وتتمثــل فــي الهــاتف المحمــول . الــصوتية ونظــم تطبيقــات المتابعــة اآلليــة

والمـؤتمرات اإللكترونيـة والعمـل عـن بُعـد مـن خـالل        ) التليديسك(والهاتف الدولي الجديد   

ــر اإلنترنـــت المؤســـسات اإلفت ــية عبـ ــان؛ تـــستمر  . راضـ ــال زمـ ــلة  ) ٢٤(وإدارة بـ ــاعة متواصـ سـ

. ففكــرة الليــل والنهــار والــصيف والــشتاء هــي أفكــار لــم يعــد لهــا مكــان فــي العــالم الجديــد 

وإدارة بــال تنظيمــات جامــدة؛ إذا تعمــل مــن خــالل المؤســسات الــشبكية والمؤســسات         

 ).٥٤، م٢٠١٠، إبراهيم( الذكية التي تعتمد على صناعة المعرفة 

أن اإلدارة اإللكترونية تتكون مـن أربعـة عناصـر     ) ٥٩،  م٢٠٠٨(في حين يرى المسعود     

وشـبكات  ،   بـرامج الحاسـوب    و،  الحاسب اآللي ومكوناته المادية وملحقاتهـا     : أساسية هي 

 . اإلنترنت، وأخيراً العنصر البشري؛ ويشمل المديرين والخبراء والمساعدين ، والمبرمجين

األجهــزة والمعــدات،  : يــق اإلدارة اإللكترونيــة يتطلــب عــدة عناصــر وهــي   كمــا أن تطب

. والبرمجيــات بمختلــف أنواعهــا، واالتــصاالت، ونظــم المعلومــات، وأخيــراً الكــوادر البــشرية

وممــا ســبق يتــضح أن تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي إدارة التربيــة والتعلــيم يتطلــب تــوافر   

ــن  ــر مـ ــات،   : عناصـ ــب، وبرمجيـ ــاد الحاسـ ــشري    عتـ ــصر بـ ــت، وعنـ ــصال وإنترنـ ــبكات اتـ وشـ

ــصعوبة بمكــان االرتقــاء بمــستوى العمــل اإلداري      )مــستخدم ومــستفيد ( ، وإال فإنــه مــن ال

 ).٤١، م٢٠٠٨السالمي والسليطي، (

 :وظائف اإلدارة اإللكترونية -٥

 أثــرت التغيــرات المتــسارعة فــي الجوانــب التكنولوجيــة والثــورة المعرفيــة بــشكلٍ       

ئف اإلدارية التقليدية لـإلدارة فـي جميـع المؤسـسات العامـة والتعليميـة؛               مباشر على  الوظا   

التخطـــيط اإللكترونـــي، : حيـــث تحولـــت تلـــك الوظـــائف إلـــى وظـــائف إلكترونيـــة وتـــشمل  

والتنظيم اإللكتروني، والقيادة اإللكترونية، والرقابة اإللكترونية، مما أسفر ذلك عـن تغيـر    
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إلكترونيـة ، ويمكـن تنـاول هـذه الوظـائف علـى النحـو        وظـائف اإلدارة التقليديـة إلـى وظـائف     

 :التالي

 :(E-Planning)التخطيط اإللكتروني  )١

ــار بـــديل   : يعـــرف التخطـــيط بأنـــه       ــرار حاضـــر ألنـــشطة المـــستقبل، أو اختيـ اتخـــاذ قـ

-E)مناسب بين عدة بدائل تكون مناسبة ألهداف المستقبل، بينما التخطيط اإللكترونـي           

Planning)   يناميكية مرنة لتحقيق األهداف معتمداً على المعلومات الرقمية         فهو عملية د

، أو هــو عمليــة ديناميكيــة فــي اتجــاه األهــداف الواســعة       ) ٢٠٠، م٢٠٠٨العمــار، (المتــوفرة 

ــاً للتخطـــيط       ــوير المـــستمر خالفـ ــد والتطـ ــة للتجديـ ــدى، القابلـ ــة وقـــصيرة المـ ــة واآلنيـ والمرنـ

ا فـي الـسنة القادمـة وعـادة مـا يكـون تغييـر        التقليدي الذي يحـدد األهـداف مـن أجـل تنفيـذه           

وإن المعلومـات الرقميـة الدائمـة التـدفق تـضفي      ، األهداف يؤثر سلباً على كفـاءة التخطـيط    

اســتمرارية علــى كــل شــئ فــي المؤســسة بمــا فيهــا التخطــيط، ممــا يحولــه مــن التخطــيط    

ن فكـــرة إلـــى التخطـــيط المـــستمر، ونالحـــظ أ) وضـــع التقـــارير الفـــصلية(الزمنـــي المنقطـــع 

تقسيم العمل اإلداري التقليديـة بـين إدارة تخطـط وعمـال ينفـذون، قـد تـم تجاوزهـا تمامـاً                   

فــي ظــل اإلدارة اإللكترونيــة، فجميــع العــاملين يعملــون عــن الخــط األمــامي عنــد ســطح           

المكتب وكلهم يمكن أن يساهموا بالتخطيط اإللكتروني مع كـل فكـرة تبـرع فـي كـل          

 ).٢٣٧، م٢٠٠٤نجم، ( إلى فرصة عمل موقع وفي كل وقت لكي تتحول

وفـــي التخطـــيط التقليـــدي، كانـــت توضـــع الخطـــط فيـــه ســـواء طويلـــة أو متوســـطة أو  

قصيرة المدى من أجل بقاء المؤسسة ونموها، ومن ثم تحدد الوسـائل وتخـصص المـوارد                

من أجل تنفيذ تلك الخطة، وكـان هـذا أساسـياً فـي مجـال التخطـيط، األمـر الـذي تغيـر مـع                        

يـرى أن التخطـيط     ) ٢٣٢،  م٢٠٠٤(أن أبـو مغـايض      ، إال   إلنترنت واألعمـال اإللكترونيـة    ظهور ا 

التركيـز بـصفة أساسـية علـى اسـتخدام التخطـيط       : اإللكتروني يعتمد على عـدة أمـور هـي    
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االســــتراتيجي، والــــسعي نحــــو تحقيــــق األهــــداف االستراتيجية،وتبــــسيط نظــــم العمــــل    

ى استخدام شبكات االتصاالت اإللكترونية التـي      وإجراءاته والتي تعتمد بالدرجة األولى عل     

تجعــل أداء األعمــال يــتم لحظيــاً، واســتخدام نظــم جديــدة للمعرفــة كــنظم دعــم القــرار    

 .والنظم الخبيرة ونظم الشبكات العصبية االصطناعية

 :(E-Organizing)التنظيم اإللكتروني  )٢

زاء ومواقـع العمـل     عمليـة بنـاء العالقـات بـين أجـ         : يعرف التنظـيم بـشكلٍ عـام، بأنـه         

واألفــراد، مــن خــالل ســلطة فاعلــة تهــدف إلــى تحقيــق التــرابط بــين أجــزاء العمــل بطريقــة   

منظمة وفاعلة، أما التنظيم اإللكتروني، فهو تنظيم األنشطة بطريقة تسهم فـي تحقيـق    

أهـــداف المؤســـسة، معتمـــداً علـــى التنظـــيم المـــصفوفي والتنظـــيم القـــائم علـــى الفـــرق          

 االستشارية والوحدات التي تدار ذاتياً، واللوائح والـسياسات المرنـة           والوحدات والسلطات 

 ).٢٠٠، م٢٠٠٨العمار، (وتعدد مراكز السلطة 

 وهذا التنظيم هو الذي يعطي للمؤسسة شخصيتها وميزتهـا اإلداريـة، وهـذا مـا يظهـر         

 :من خالل المكونات األساسية للتنظيم التي يمكن تحديدها في التالي

وهــو االطــار الرســمي الــذي يحــدد كيفيــة تقــسيم المهــام        : مــيالهيكــل التنظي  -أ 

 .والموارد وتجميعها في أقسام وإدارات والتنسيق بينهما لتحقيق أهداف المؤسسة

وهو قاعدة تجميع المراكـز واألنـشطة والوظـائف فـي إدارات            :  التقسيم اإلداري   -ب 

 .وأقسام

 مـن مـستويات   وهي ما يمثل خـط الـسلطة المـستمر الـذي يمتـد      : سلسلة األوامر   -ج 

 . التنظيم األعلى إلى مستويات التنظيم األدنى

وهي تتمثل في مجموعـة اللـوائح والـسياسات والقواعـد واإلجـراءات             :  الرسمية  -د 

 . المكتوبة التي توجه العاملين وتحدد طريقة استجابتهم في تأدية أعمالهم
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 فالمركزيـــة هـــي تركيـــز سلـــسلة اتخـــاذ القـــرار فـــي      : المركزيـــة والالمركزيـــة    -ه 

المستوى التنظيمي األعلى أو ذروته العلىا، في حين تكون الالمركزية بمثابة إعـادة توزيـع               

 السلطة بشكل يجعلها أكثر اقتراباً من المستويات التنظيمية الدنيا

 ).٢٤٤، م٢٠٠٤نجم،  ( 

 (E-Leadership):القيادة اإللكترونية  )٣

م بدفعهم نحو إنجاز أهداف     عملية التأثير في األفراد وتشجيعه    : تعرف القيادة بأنها  

أمــا القيــادة اإللكترونيــة فتعتمــد علــى اســتخدام التكنولوجيــا، حيــث يكــون القائــد . معينــة 

( قادراً على اتخاذ قرارات سريعة وفورية لمـا هـو مطلـوب منـه فـي أي وقـت ومـن أي مكـان                      

 ).٢٠٠، م٢٠٠٨العمار، 

مهـام والعـاملون، وكـان      ال: وأن القيادة قد واجهت في السابق تحديين أساسين هما        

التحــديان يتقاســمان اهتمــام اإلدارة ووقتهــا، وقــد أدى هــذان التحــديان مــع تطــور الفكــر          

 :اإلداري إلى ظهور مدخلين

المدخل المرتكز على المهام، وهذا المـدخل الـصلب للقيـادة القائمـة علـى قـوة                  : األول

رتبطـة بالـسلطة الرسـمية      التنظيم المتمثل فـي قـوة المركـز اإلداري، والقـوة الـشرعية الم             

والقوة القسرية وقوة العوائـد وقـوة المعلومـات وهـذه هـي القيـادة اإلجرائيـة، وهـي القيـادة                 

 .التي تركز على المهام وتقوم بتبادل العوائد مقابل األداء

المـدخل المرتكـز علـى العـاملين، وهـذا هـو المـدخل النـاعم المـرن القـائم علـى                      : الثاني

لعالقـــة بـــين القائـــد والمرؤوســـين وقبـــول المرؤوســـين لقائـــدهم  القـــوة الشخـــصية وقـــوة ا

 .)٢٥٨، م٢٠٠٤،  نجم( وتأثيره فيهم

  (E-Controlling): الرقابة اإللكترونية )٤
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 الرقابــة التقليديــة متابعــة الجهــود الخاصــة بالعمــل وفقــاً للخطــط المحــددة         نــيتع      

ى تـصحيح األخطـاء، أمـا    مسبقاً، مـن أجـل التأكـد مـن تحقـق األهـداف المعنيـة والعمـل علـ              

الرقابــة اإللكترونيــة فهــي رقابـــة مــستمرة لجميــع أنـــشطة المؤســسة؛ حيــث يـــستطيع        

الجميع معرفة ما يجري في المؤسسة باسـتخدام أنظمـة المعلومـات وشـبكاتها القائمـة                

ــت  ــى اإلنترنـ ــال ألنظمـــة       ، علـ ــتخدام الفعـ ــى تحقـــق اإلسـ ــة علـ ــل الرقابـــة اإللكترونيـ وتعمـ

القائمـة علـى اإلنترنـت بكـل مـا تعنيـه مـن فحـص وتـدقيق ومتابعـة           المعلومات وشـبكاتها    

تحقــق الرقابــة بالوقــت الحقيقــي بــدالً مــن   : آنيــة وشــاملة، وتحقيــق مزايــا كثيــرة لهــا منهــا  

الرقابة القائمة على الماضـي؛ وتحقيـق الرقابـة المـستمرة بـدالً مـن الرقابـة الدوريـة بمـا يولـد                       

ي كـل وقـت بـدالً مـن الرقابـة المتقطعـة إلجرائهـا فـي         تدفقاً مستمراً للمعلومات الرقابية فـ   

أوقات متباعدة وبشكل دوري، كمـا تتطلـب الرقابـة اإللكترونيـة تحفيـز العالقـات القائمـة              

على الثقة مما يقلـل مـن الجهـد اإلداري المطلـوب فـي الرقابـة، وتقلـص الرقابـة اإللكترونيـة             

و العمليات أو األنشطة لصالح التأكيـد  مع الوقت من أهمية الرقابة القائمة على المدخالت أ  

 .)٢٠٠، م٢٠٠٨العمار، (المتزايد على النتائج 

ولذلك تعمـل الرقابـة اإللكترونيـة علـى مـساعدة الـشبكة الداخليـة للمؤسـسة، نحـو                 

تقلــيص الفجــوة الزمنيــة بــين االنحــراف وتــصحيحه، كمــا أنهــا عمليــة مــستمرة ومتجــددة    

الل تـدفق المعلومـات، ممـا يزيـد مـن قـدرة الرقابـة            تكشف عن االنحـراف أوالً بـأول، مـن خـ          

ــات المختلفــة وســير القــرارات المتنوعــة          ــة متابعــة العملي ــوفير إمكاني ــى ت ــة عل اإللكتروني

وتـــصحيح األخطـــاء فـــي كافـــة أنـــواع المؤســـسات، األمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى تـــداخل حـــدود    

نفـــسه، ويـــؤدون المـــسئولية اإلداريـــة للمـــديرين والتنفيـــذيين، فـــالجميع يعمـــل فـــي الوقـــت  

المهمــة نفــسها ويتحملــون المــسئولية نفــسها، وهــذا ينمــي االتجــاه المتزايــد نحــو التأكيــد   

على الثقة اإللكترونية والوالء اإللكتروني سواء بين العـاملين واإلدارة أو بـين المـستفيدين       
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ئمـة علـى    واإلدارة، مما يدل على أن الرقابة اإللكترونيـة تكـون أكثـر اقترابـاً مـن الرقابـة القا                  

 ).٣٤٥، ٢٠٠٩، Dessler(الثقة 

 ومـــن المالحـــظ أن الرقابـــة اإللكترونيـــة تـــصبح أكثـــر قـــدرة علـــى معرفـــة المتغيـــرات  

، فالمعلومات التـي تـسجل فـور    )Real Time(الخاصة بالتنفيذ أوالً بأول، وبالوقت الحقيقي 

بـل أو عنـد   التنفيذ تكون لدى المدير فـي نفـس الوقـت ممـا يمكنـه مـن معرفـة المتغيـرات ق                    

ــا يلـــزم مـــن     التنفيـــذ واالطـــالع بالتـــالي علـــى اتجاهـــات النـــشاط خـــارج الـــسيطرة التخـــاذ مـ

فالتقنيــة  . إجــراءات التــصحيح التــي تــصل فــي نفــس الوقــت إلــى المــسئولين عــن التنفيــذ          

ــرة       ــات المعاصـ ــي المنظمـ ــدير فـ ــة للمـ ــلية الفعالـ ــران اآلن الوسـ ــتخدام الحاســـب يعتبـ واسـ

لالزمة التخاذ القرارات وأداء وظائف العمليـة اإلداريـة بكفـاءة           لتشغيل وإنتاج المعلومات ا   

 ).١٧٢، م٢٠٠٥ ، الصباب وآخرون(عالية 

ســـهولة الوصـــول إلـــى   : كمـــا أن لتطبيـــق الرقابـــة اإللكترونيـــة مزايـــا عديـــدة منهـــا          

المعلومات وتقنين الدخول عليها، وإمكانيـة نـشر اللـوائح واإلجـراءات الخاصـة بالخـدمات        

ــاً، كـــذلك إمكانيـــة تحديـــد    اإلداريـــة  ــا إلكترونيـ ومعـــايير تقـــديمها، وإتاحـــة االطـــالع علىهـ

المسئولية بتعرف متخذي القـرار والقـدرة علـى المحاسـبة عنـد ارتكـاب األخطـاء، وإتاحـة              

ــاً عبــر        ــتمكن مــن إنهــاء الخــدمات إلكتروني قنــوات اتــصال متعــددة لتبــادل المعلومــات، وال

ومـات كاملـة عـن اإلجـراءات اإلداريـة ومتطلباتهـا            الشبكة المعلوماتيـة، وذلـك بوضـع معل       

ممــا يــسهل عمليــة المتابعــة، وإمكانيــة وضــع مــشاريع القــوانين واألنظمــة علــى المواقــع       

ــة         ــدأ المــساءلة والمحاســبة اإلداري ــز مب ــة المتابعــة، وتعزي ــة ممــا يــسهل عملي ( اإللكتروني

 ).٦٠، م٢٠٠٧بخش، 

ــة اإللكترونيــة تتمثــل فــي        ــا الرقاب  أنهــا أكثــر قــدرة علــى معرفــة المتغيــرات       إن مزاي

الخاصــة بالتنفيــذ أوالً بــأول وفــي الوقــت الحقيقــي؛ أي انخفــاض الفجــوة الزمنيــة بــين التنفيــذ  
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والرقابة عليه، واالقتراب أكثر إلـى الرقابـة القائمـة علـى الثقـة بـدالً مـن الرقابـة القائمـة علـى                 

الفوريــة عليهــا وتــصحيحها، وأيــضاً  الــصالحيات، وقلــة المفاجــآت الداخليــة بوجــود الرقابــة   

التحول من الرقابة القائمة علـى المـدخالت والعمليـات واألنـشطة إلـى الرقابـة علـى النتـائج،                    

 وكــذلك ســرعة انتــشار نتــائج الرقابــة فــالجميع يعــرف مــاذا يحــدث، كمــا أشــار الطــائي          

نــــساني،  إلـــى أن مـــن عيــــوب الرقابـــة اإللكترونيـــة افتفارهــــا إلـــى التفاعـــل اإل      )١٦، م٢٠٠٥(

 .وإحساس العاملين بأن اإلدارة تراقبهم عن بعد، وسهولة االختراق

 :الوصايا العشر لتطبيق اإلدارة اإللكترونية  -٦

ــاة        ــي حيـ ــاتي فـ ــي وإداري ومعلومـ ــور تقنـ ــن تطـ ــالي مـ ــصرنا الحـ ــا يـــشهده عـ ــراً لمـ    نظـ

ــى         ــة بوجــه خــاص لتقــديم أفــضل الخــدمات إل مؤســساتنا بوجــه عــام ومؤســساتنا التربوي

عـدداً مـن الوصـايا المهمـة لتطبيـق         ) ١٩٠،  م٢٠١٤(هور المعني فقـد قـدما العـاني وجـواد           الجم

 :اإلدارة اإللكترونية بكفاءة وفاعلية ومنها 

التأكيد على إظهار مزايا اإلدارة اإللكترونية وما تقدمه مـن خـدمات وسـرعة فـي                -١

 .اتخاذ القرارات

 وتكنولوجيــا ،  اإللكترونيــةالتثقيــف المــستمر بــشأن البيئــة اإللكترونيــة واإلدارة  -٢

 .المعلومات واالتصاالت

متابعــة التطــورات ومــا يــستجد مــن تقنيــات تخــدم أعمــال بنــاء أحــدث الــنظم           -٣

 . والجمهور المستفيد، واألطر العملياتية لصالح إدارة المنظمة

 .ربط المنظمة ومرافقها بشبكة حواسيب كفوءة وفاعلة -٤

 .نشطة التنظيميةالسعي نحو مكننة األعمال والفعاليات واأل -٥

ــات       -٦ ــة للبيانــ ــق الحمايــ ــن وتحقيــ ــضمان أمــ ــوءة لــ ــم وأدوات كفــ ــتخدام نظــ اســ

 .والعلومات
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 .تأمين مناقلة المعرفة بين المعنيين في اإلدارة اإللكترونية -٧

ــي نظـــم ومرافـــق         -٨ ــات واالتـــصاالت فـ ــال تكنولوجيـــا المعلومـ ــسعي نحـــو إدخـ الـ

 .المنظمة كافة

ــارجي    -٩ ــالم الخـ ــة بالعـ ــات (ربـــط المنظمـ ــورمنظمـ ــة إنترنـــت  ) وجمهـ ــمن حزمـ ضـ

 .كفوءة

اســتمرارية التــدريب والتثقيــف لتهيئــة الكــادر المــتعلم والكــفء فــي إدارة البيئــة   -١٠

 .اإللكترونية

     وفي ضـوء عـرض أدبيـات البحـث والدراسـات الـسابقة تبـين للباحـث أهميـة دراسـة                     

رة العامة للتعليم  باإلدا) واقعها ومعوقاتها ومتطلبات تطبيقها   (تطبيق اإلدارة اإللكترونية    

بمنطقة عسير كموضوع حيوي من أجل تحويل األعمال والخدمات اإلدارية التقليدية إلـى   

وتحقيـــق االســـتخدام األمثـــل  ، أعمـــال وخـــدمات إلكترونيـــة ترتقـــي بـــأداء الجهـــاز اإلداري 

 وتـسهيل   ،  للخدمات بـسرعة عاليـة ودقـة متناهيـة مـن حيـث تبـسيط اإلجـراءات اإلداريـة                  

وتقديم جودة الخدمات اإللكترونية وفق معايير فنيية وتقنيـة  ،  صنع القرار  وتسريع عملية 

 .عالية تواكب روح العصر ومتطلباته

   ولذا اتجه الباحث لعمل هـذا البحـث الميـداني الوصـفي ممـا يؤكـد علـى أهميـة إجـراء                       

 .مثل هذا البحث ليكون مقدمة لبحوث تطبيقية مستقبلياً على مؤسساتنا التربوية 
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 :جية البحث وإجراءاتهمنه
 :منهج البحث  -١

    اتبع الباحث المنهج الوصفي المسحي وذلك لمناسبته لطبيعـة البحـث الـذي يهـدف               

 ، الكــشف عــن واقــع تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة بــاإلدارة العامــة للتعلــيم بمنطقــة عــسير     

ورفــع  وتحديــد متطلبـات تطبيقهـا مــن أجـل اإلسـهام فــي تطـوير أداءهـا       ، ورصـد معوقاتهـا  

 .كفاءتها اإلنتاجية

 :مجتمع البحث -٢

تكــون مجتمــع البحــث مــن مــديري اإلدارات ورؤســاء ومــوظفي األقــسام فــي اإلدارة       

) ٣٦(موظفـاً مـنهم     ) ٣٦٠(وقـد بلـغ عـددهم       ،  العامة للتعلـيم بمنطقـة عـسير قـسم البنـين          

منطقـــة موظفـــاً يعملـــون فـــي اإلدارة العامـــة للتعلـــيم ب  ) ٣٢٠(و ، رئـــيس قـــسم) ١٤(، مـــديراً

لكـل   ) %٥٠(وتم التوزيـع علـى نـسبة        ،  ـه١٣٣٥/١٤٣٦عسير خالل الفصل الدراسي الثاني      

 .فئة باعتبارها نسبة ممثلة للمجتمع المستهدف بالبحث 

 .فيها يعملون التي للجهة طبقاً البحث مجتمع أفراد توزيع يوضح) ١ (رقم والجدول
 

االستبانات 
 الموزعة

 
االستبانات 
 المرتجعه

االستبانات 
الصالحة 
 للتحكيم

 
م

 
 الوظيفة

 
عدد أفراد 

مجتمع 
 % ع % ع % ع الدراسة

 ٢ ،٩ ١١ ٧٫٥ ١٢ ٧٫٢ ١٣ ٣٦ مدير إدارة ١

 ٨، ٥ ٧ ٤ ،٤ ٧ ٣٫٩ ٧ ١٤ رئيس قسم ٢

 ٨٥ ١٠٢ ٨٨٫١ ١٤٠ ٨٨٫٩ ١٦٠ ٣٢٠ موظف إدارة ٣

 %١٠٠ ١٢٠ %١٠٠ ١٥٩ %١٠٠ ١٨٠ ٣٦٠ المجموع 
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 % ٥٠( أن عدداالستبانات الموزعة على فئات المجتمع بنـسبة    )١(ويتضح من الجدول    

مــديراً بنــسبة ) ١٣( حيــث بلــغ عــدد المــديرين  ، اســتبانه ) ١٨٠(مــن المجتمــع األصــلي بلغــت  ) 

 مــن أفــراد  % ٨٨٫٩موظفــاً إداريــاً بنــسبة  ) ١٦٠( و%٣٫٩رئــيس قــسم بنــسبة  ) ٧( و %٧٫٢

 .مجتمع البحث

 :عينة البحث  -٣

 اســتجاب منهــا مـــا   ، وائية طبقيــة مـــن المجتمــع األصــلي للبحـــث   تــم أخــذ عينـــة عــش   

ــاً مــن   ) ١٠٢(و، رئــيس قــسم ) ٧( و، مــديراً) ١١(فــرداً تمثلــت فــي   ) ١٢٠(مجموعــه  ــاً إداري موظف

 حيث بلغ العـدد اإلجمـالي القابـل للتحليـل           ،  منسوبي اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير     

 . إجمالي االستبانات الموزعة  من%٦٦٫٦٧استبانة بنسبة ) ١٢٠(االحصائي 

ــالي      ــدد اإلجمـ ــة بالعـ ــالي الـــصالح للتحليـــل اإلحـــصائي مقارنـ ــدد اإلجمـ ــا أ نـــسبة العـ كمـ

 .وهي نسبة جيدة للعينة) %٣٣، ٣٣(للمجتمع المستهدف بالبحث يمثل نسبة 

 :أداة البحث  -٤

 في ضوء األهداف التي سعى إليها البحث ، استخدم الباحث استبانة اشـتملت علـى                   

 :ثالثة محاور 

والثـــاني عـــن معوقـــات تطبيـــق اإلدارة    ، األول عـــن واقـــع تطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـــة   

عينــة مــن   وطبقــت علــى  ، اإللكترونيــة، والثالــث عــن متطلبــات تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة   

وتـم  . بـاإلدارة العامـة للتعلـيم بمنطقـة عـسير         مديري اإلدارات ورؤساء وموظفي األقـسام       

 :وفق التالي ) االستبانه(بناء األداة 

 .مراجعة األدبيات عن اإلدارة اإللكترونية •

 .المقابالت الشخصية مع بعض موظفي اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير •
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ــي     • ــة فـ ــوع تطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـ ــول موضـ ــة األدوات المـــستخدمة حـ مراجعـ

لبحث تكون مراعيـة    الدراسات السابقة وذلك رغبة من الباحث في بناء أداة خاصة بهذا ا           

 .لمحاوره ومستوعبه لحدوده الموضوعية

 :كما احتوت استبانة البحث في صورتها األولية على جزئين هما 

 .خصص للبيانات األولية للمستجوبين: الجزء األول 

عبــارة كــشفت عــن واقــع ومعوقــات ومتطلبــات      )٧٩(اشــتمل علــى  : الجــزء الثــاني  

 وذلــك مــن خــالل  ، رة العامــة للتعلــيم بمنطقــة عــسير تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي اإلدا 

 :ثالثة محاور هي

 .عبارة) ١٩(واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية وعدد عباراته : المحور األول 

 .عبارة) ١٨(معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية وعدد عباراته : المحور الثاني 

 .عبارة) ١٢(وعدد عباراته متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية : المحور الثالث 

وقد صيغت عبارات االستبانة بالـشكل المغلـق الـذي يحـدد اإلجابـة المحتملـة لكـل                     

حيـث اعتمـد   ، عبارة على نحو يتيح ألفـراد البحـث اإلجابـة عنهـا تبعـاً للخيـارات المطروحـة               

موافــق ، )درجــات) ٥(وتــساوي (الخماســي وهــو موافــق بــشدة  ) ليكــرت(الباحــث مقيــاس 

ــد ، )درجـــات) ٤ (وتـــساوي( ــر متأكـ ــر موافـــق ، )درجـــات) ٣(وتـــساوي (غيـ ) ٢(وتـــساوي (غيـ

 .على التوالي) درجة واحدة ) ١(وتساوي (غير موافق ، )درجتان

 :صدق أداة البحث  -٥

 :الصدق الظاهري ألداة البحث - أ

    بعـــد إعـــداد الـــصيغة األوليـــة ألداة البحـــث تـــم عرضـــها علـــى هيئـــة مـــن المحكمـــين    

تربية واإلدارة من أجل التأكد من مناسبة الفقـرات وحـذف أو تعـديل            والخبراء في مجال ال   
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والتأكــد أيــضاً مــن صــدقها الظــاهري وبييــان مــدى قــدرتها علــى    ، مواصــفات بعــض الفقــرات 

 .قياس ماوضعت أساساً لقياسه

وبعــد اســتالم ملحوظــات المحكمــين قــام الباحــث بإعــادة صــياغة بنــود أداة البحــث      

ا فــي ضــوء أراء ومقترحــات هــؤالء المحكمــين حتــى خرجــت واإلضــافة إليهــا والحــذف منهــ

 .بصورتها النهائية 

 :صدق االتساق الداخلي ألداة البحث   - ب

   للتأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة البحث تـم حـساب معامـل ارتبـاط بيرسـون                 

لتوضــيح العالقــة بــين درجــة كــل عبــارة والدرجــة الكليــة لكــل محــور مــن محــاور البحــث؛      

 :لنحو اآلتيوذلك على ا

 

 :واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية : المحور األول 
 معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور) ٢(جدول 

 معامل االرتباط الفقرة م

 ٠٫٣٣١ .توفر اإلدارة الصيانة الدورية الضرورية على األجهزة والشبكات.١

ين الســـتخدام اإلدارة اإللكترونيـــة فـــي إدارتهـــا  تـــوافر اإلدارة إداريـــين مـــؤهل.٢
 .وأقسامها

٠٫٣١٢ 

يوجد لدى  اإلدارة خطة استراتيجية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في إداراتهـا            .٣
 .وأقسامها

٠٫٤١٥@ 

ــتخدام اإلدارة     .٤ ــددة الســــ ــات محــــ ــسام تعليمــــ ــي اإلدارات واألقــــ ــد فــــ توجــــ
 .اإللكترونية

٠٫٢٥٩ 

 ٠٫٢٤١ . تطبيق اإلدارة اإللكترونية ضمن أولوياتهاتضع إدارة التربية والتعليم.٥

يحرص منسوبو إدارة التربية والتعليم على الـتعلم الـذاتي السـتخدام تقنيـة              .٦
 .المعلومات واالتصاالت

٠٫٢١٩ 

تــشجع إدارة التربيــة والتعلــيم منــسوبيها علــى المبــادرة باســتخدام اإلدارة    .٧
 .اإللكترونية

٠٫٤٣١@ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٥٧
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 معامل االرتباط الفقرة م

مراقبة المستمرة لألجهزة والوسائل التـي تـسهم فـي          إمكانية التحديث وال  .٨
 .تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة 

٠٫٥٦٤@@ 

 @٠٫٤٢٣ .يوجد لدة اإلدارة خطة لتدريب منسوبها على اإلدارة اإللكترونية.٩

 ٠٫٢٩١ .يتقبل منسوبو إدارة التربية والتعليم تطبيق اإلدارة اإللكترونية.١٠

 @@٠٫٣٤٩ .تعليم التجهيزات واالمكانات لإلدارة اإللكترونية توفر إدارة التربية وال.١١

 @@٠٫٥٩١ .توفر إدارة التربية والتعليم شبكات انترنت ذات سرعة وسعة عالية.١٢

 @@٠٫٦٤٥ .توفر إدارة التربية والتعليم الحماية واالمان بانتظام بصورة كافية.١٣

 بشبكة االنترنـت فـي      تعمل إدارة التربية والتعليم على توفير خدمة االتصال       .١٤
 .كافة إداراتها واقسامها

٠٫٦٢٤@@ 

تــــوافر لــــدى القيــــادات اإلداريــــة الرغبــــة فــــي مــــسايرة التحــــول نحــــو اإلدارة    .١٥
 .اإللكترونية

٠٫٥٣٤@@ 

 @@٠٫٤٦١ .تركز  إدارة التربية  والتعليم على تسير العمل باإلجراءات الورقية.١٦

ــوافز والمك  .١٧ ــيم الحـ ــة والتعلـ ــوفر إدارة التربيـ ــي تطبيـــق   تـ ــزين فـ ــآت للمتميـ افـ
 .أساليب اإلدارة اإللكترونية 

٠٫٤٢١@ 

تــستعين اإلدارة بــالخبراء والمتخصــصين الستــشارتهم فــي تطبيــق اإلدارة    .١٨
 .اإللكترونية

٠٫٤٣٦@ 

يـــؤمن اإلداريـــون فـــي اإلدارة بـــدور اإلدارة اإللكترونيـــة فـــي إنجـــاز األعمـــال        .١٩
 .بكفاءة وفعالية

٠٫٤٣٢@ 

االرتبـاط دال إحـصائياً عنـد              @ ٠٫٠١حـصائياً عنـد مـستوي معنويـة      االرتبـاط دال إ **

      ٠٫٠٥مستوي معنوية 

بـــــأن هنالـــــك فقـــــرات ذات اتـــــساق داخلـــــي دال عنـــــد مـــــستوى   ) ٢(جـــــدول يوضـــــح 

 ) @)(٠٫٠٥(بينما توجد فقرات دالة عند مستوى معنوية) @@)(٠٫٠١(معنوية
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 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

 :لكترونيةمعوقات تطبيق اإلدارة اإل: ور الثاني حالم
 معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور) ٣(جدول 

 معامل االرتباط الفقرة م

 ٠٫٣١٢ .مقاومة بعض الجهات التنفيذية للتحول نحو اإلدارة اإللكترونية.١

صـــــعوبة اقتنـــــاع القيـــــادات العليـــــا والعـــــاملين فـــــي اإلدارة بتطبيـــــق اإلدارة  .٢
 .اإللكترونية

٠٫٣٦١ 

 @@٠٫٥٦٩ .ضعف إمكانات العاملين في اإلدارة نحو استخدام التكنولوجيا اإلدارية.٣

ــة فــي        .٤ ــادات األكاديمي ــدي القي ــة ل ــوافر الثقــة فــي التعــامالت اإللكتروني ــة ت قل
.اإلدارة

٠٫٦٥٨@@ 

 @@٠٫٦٢٣ .قلة البرامج التدريبية للعاملين في اإلدارة على استخدام الحاسب اآللي.٥

ر بعض العاملين بالرهبة بسبب التغيير في منهجية ومتطلبات العمل          شعو.٦
 .اإلداري

٠٫٧٤٥@@ 

خوف العـاملين مـن حركـة التـنقالت التـي قـد تحـدث نتيجـة لتطبيـق اإلدارة                    .٧
 .اإللكترونية

٠٫٥٦٩@@ 

 @٠٫٣٢٤ .نقص الخبرة الفنية الالزمة لصيانة األجهزة اإللكترونية في اإلدارة.٨

 @@٠٫٥٤٦ .زم لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارةنقص التمويل الال.٩

 ٠٫٣٢٤ .قلة رغبة العديد من العاملين في اإلدارة في التغيير.١٠

 @@٠٫٤٥٦ .قلة وجود تشريعات تجرم وتعاقب على اختراق قواعد البيانات.١١

 @@٠٫٢٣٤ .مقاومة العاملين للتحول نحو العمل اإللكتروني في اإلدارة.١٢

ــدى بعــــــض مــــــوظفي اإلدارة      .١٣ ــوم اإلدارة اإللكترونيــــــة  لــــ ــوض مفهــــ ( غمــــ
).المرؤوسين

٠٫٥١٢@@ 

ــي    .١٤ ــشريعية التـ ــة والتـ ــوائح التنظيميـ ــود اللـ ــل  جمـ ــل اإلداري داخـ ــنظم العمـ تـ
.اإلدارة

٠٫٤٢٣@ 

ضـــعف خبــــرات ومهــــارات التعامـــل مــــع العمــــل الـــنظم اإللكترونيــــة لــــدى    .١٥
.العاملين

٠٫٣١٢ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٥٩

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 معامل االرتباط الفقرة م

 @@٠٫٥٠٨ .ة في مجال اإلدارة اإللكترونية لمنسوبي اإلدارةندرة الدورات التدريبي.١٦

 @@٠٫٤٣٢ .ضعف البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة.١٧

 @@٠٫٦١٢ .نقص اإلمكانات البشرية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة.١٨

ــد         @ ٠٫٠١ االرتبــاط دال إحــصائياً عنــد مــستوي معنويــة    ** االرتبــاط دال إحــصائياً عن

      ٠٫٠٥مستوي معنوية 

فيمـا يتعلــق بمعــامالت االتــساق الـداخلي لمحــور معوقــات تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة   

 فقــرات ذات معامــل وجــود)٣(ودرجتــه الكليــة، يتــضح مــن المؤشــرات اإلحــصائية للجــدول 

ضــافة إلــى فقــرات ذات معامــل    باإل) @@)(٠٫٠١(اتــساق دال إحــصائياً عنــد مــستوى معنويــة    

 )  @) (٠٫٠٥(اتساق داخلي دال عند مستوى معنوية

 :طلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونيةمت: المحور الثالث
 معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور) ٤(جدول 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

 @@٠٫٥٦٢ . اإللكترونيتوافر الكوادر البشرية الالزمة للعمل.١

 @@٠٫٦٥١ .تدريب وتثقيف العاملين لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.٢

 @@٠٫٥٣٤ .وجود مدربين مؤهلين لتدريب العاملين على تقنيات المعلومات.٣

 @٠٫٤٢٥ .توافر خبراء  في تصميم وتطوير البرامج اإللكترونية.٤

 @@٠٫٦٥٢ .تهم ومؤهالتهم توزيع العاملين على مجاالت العمل المناسبة لتخصصا.٥

 @@٠٫٥٣٦ .توافر الفنيين المهرة لصيانة وتحديث الشبكة اإللكترونية.٦



 

 
٢٦٠

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

معامل  الفقرة م
 االرتباط

مــشاركة العــاملين بــاإلدارة فــي صــنع واتخــاذ القــرارات الخاصــة بتطبيــق اإلدارة      .٧
 @@٠٫٦٢٣ .اإللكترونية

 @@٠٫٥٦٢ .تدريب العاملين على البرمجيات اإللكترونية المعتمدة على اللغة اإلنجليزية.٨

تصحيح االعتقاد الخاطئ لدى البعض بأن التعامل مـع اإلدارة اإللكترونيـة يتوقـف            .٩
 @@٠٫٦٥٨ .عند سن معينة

ترقيــة الممارســين المتميــزين لتطبيقــات اإلدارة اإللكترونيــة وتــوليتهم مناصــب     .١٠
 @@٠٫٥٦٢ .قيادية أعلى باإلدارة

 @@٠٫٦٢٣ .تحديث بيانات منسوبي اإلدارة بشكل دائم ومستمر.١١

ــة العالميــة       .١٢ ــين والعــاملين المتميــزين لحــضور المــؤتمرات اإللكتروني دعــم اإلداري
 @٠٫٤١٢ .والمشاركة بها 

االرتبــاط دال إحــصائياً عنــد   @        ٠٫٠١ االرتبــاط دال إحــصائياً عنــد مــستوي معنويــة  **

      ٠٫٠٥مستوي معنوية 

اق داخلـي دال عنـد مـستوى       بـأن هنالـك فقـرات ذات اتـس        ) ٤(جـدول   يتضح بالمثل من    

 ) @)(٠٫٠٥(بينما توجد فقرات ذات اتساق دال عند مستوى معنوية) @@)(٠٫٠١(معنوية

 : ثبات أداة البحث  -٦

أو ، ومعرفة مدى قدرتها في الحصول على النتائج نفسها، للتأكد من ثبات أداة البحث

 وذلـك   ،  )ا كرونبـاخ  ألفـ (تـم اسـتخدام معامـل ثبـات         ،  نتائج مقاربه لها كلما أعيد تطبيقها     

 :على النحو التالي



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٦١

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 قيم معامالت الثبات لكل محور من محاور البحث) ٥(جدول 
 معامل الثبات المحور م
 
١ 

واقـع تطبيـق اإلدارة اإللكترونيــة فـي اإلدارة العامــة للتعلـيم فــي     
 منطقة عسير

)٠٫٩٣( 

 
٢ 

 معوقــات تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي اإلدارة العامــة للتعلــيم
 .في منطقة عسير

)٠٫٨٩( 

المتطلبــات اإلداريــة لتطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي اإلدارة     - أ
 )٠٫٩٤( .العامة للتعليم في منطقة عسير

 
 
٣ 

المتطلبات التقنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونيـة فـي اإلدارة           - ب
 )٠٫٩٣( .العامة للتعليم في منطقة عسير التعليمية

 )٠٫٩٢( األداة ككل

، )٩٣، ٠(بلغــت قيمــة مُعامــل الثبــات بالنــسبة إلجمــالي المحــور األول   ، )٥(جــدول مــن ال

وفيما يتعلق بالمحور الثالث   ،  )٨٩،  ٠(وبلغت قيمة مُعامل الثبات فيما يتعلق بالمحور الثاني         

المتطلبـــات (بينمـــا بلغـــت قيمـــة معامـــل الثبـــات فـــي  ) ٩٤، ٠(فبلغـــت ) المتطلبـــات اإلداريـــة(

وهـذا يـدل علـى أن       ،  )٩٢،  ٠( حين بلغت قيمة مُعامل الثبات الكلي لألداة         في) ٩٣،  ٠) (التقنية

  .األداة تتمتع بنسبة ثبات عالية مما يجعلها صالحة للتطبيق وكافية ألغراض البحث

 :خطوات إجراء البحث -٧

توزيـــع االســـتبانه علـــى مـــديري ورؤســـاء مراكـــز ومـــوظفي اإلدارة العامـــة للتعلـــيم    •

 .ابمنطقة عسير لإلجابه عليه

 .تم تفريغ البيانات ومعالجتها إحصائياً •

بعــد القيــام بــإجراءات الــصدق والثبــات الالزمــين للمقيــاس تــم تطبيقــه علــى عينــة      •

 .البحث



 

 
٢٦٢

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

 : المعالجات اإلحصائية -٨

    بعـــد االنتهـــاء مـــن عمليـــة جمـــع االســـتبانات فرغـــت وأدخلـــت إلـــى الحاســـب اآللـــي   

ــرزم اإلحــصائية للعلــوم     ــامج ال ــسانية وعولجــت باســتخدام برن وبإســتخدام spss) ( اإلن

 :التصاميم اإلحصائية اآلتية

ــة   - ــرارات والنــــسب المئويــ ــراد: التكــ ــد نــــسب  لوصــــف أفــ ــة البحــــث وتحديــ  عينــ

 .إجاباتهم

لترتيــب إجابــات أفــراد العينــة لعبــارات االســتبانه حــسب    : المتوســط الحــسابي   -

 .الموافقة  درجة

ــ    : االنحـــراف المعيـــاري   - راد العينـــة حـــول   لتحديـــد مـــدى تجـــانس اســـتجابات أفـ

 . ومعرفة درجة تشتت إجابات المبحوثين، متوسطات موافقتهم

لقياس الصدق الداخلي ألداة البحث من خـالل معرفـة          : ) بيرسون(معامل ارتباط    -

 .العالقة بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانه والدرجة الكلية للمحور

ــاخ آلفــا    -  درجــة الثبــات لمحــاور   لبيــان:  )kronbach alpha(معامــل ثبــات كرونب

 .البحث والدرجة الكلية لالختبار

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٦٣

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 :عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها
فيما يلي عـرض تفـصيلي لنتـائج البحـث التـي تـم التوصـل إليهـا فـي ضـوء أسـئلة البحـث                 

 :وأهدافه

 : نتائج السؤال األول
مــا واقــع  : " أجابــت الدراســة فــي جانبهــا الميــداني عــن الــسؤال األول الــذي نــص علــى     

ولإلجابة عن هذا   ،  تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ؟          

الــسؤال تــم اســتخدام التكــرارات، والمتوســطات الســتجابات أفــراد العينــة، وقــد جــاءت     

 :النتائج على النحو التالي

فراد الدراسة حول ودرجة مستوى الموافقة الستجابات أ، التكرارات، والمتوسطات) ٦(جدول 

 ".واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتعليم في منطقة عسير" المحور األول
 درجة الموافقة
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الدورية 

الضرورية 
على 

األجهزة 
 .والشبكات

٣٥ ٥٣
٫٦

 
٤٢ ٦٣
٫٣

 

١٥ ٢٣
٫٤

 

٤٫٧ ٧ 

٤٫٠ ٢٫٠ ٣
٥

 ٠٫٩
٤٠

رة 
كبي

 



 

 
٢٦٤

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

 درجة الموافقة

موافق 
 بشدة

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
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موافق 
 بشدة

 م

واقع 
تطبيق 
اإلدارة 
 اإللكترونية

بي %ت %ت %ت %ت%ت
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

 

ف
حرا
االن

ري 
عيا
الم

 

قة
واف
الم

وى 
ست
م

 

٢ 

توافر اإلدارة 
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 درجة الموافقة

موافق 
 بشدة
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تضع إدارة 
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اإللكترونية 
ضمن 
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رة 
كبي

 

٦ 

يحرص 
منسوبو 

إدارة التربية 
والتعليم 

على التعلم 
الذاتي 

الستخدام 
تقنية 

المعلومات 
 .تصاالتواال

٢١٫ ٣٢
٥

 ٤٩ ٧٣
٫٠

 

١٣ ٢٠
٫٤

 

١١٫٤ ١٧ 

٣٫٧ ٤٫٧ ٧
١

 ١٫٠
٧٤

رة 
كبي

 

٧ 

تشجع إدارة 
التربية 

والتعليم 
منسوبيها 

على المبادرة 
باستخدام 

اإلدارة 
 اإللكترونية

٢٨ ٤٣
٫٩

 
٣٩ ٥٩
٫٦

 

١٦٫ ٢٥
٨

 

١٣ ٢٠
٫٤

 

٣٫٨ ١٫٣ ٢
١

 ١٫٠
٤٢

رة 
كبي

 



 

 
٢٦٦

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

 درجة الموافقة

موافق 
 بشدة

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

 م

واقع 
تطبيق 
اإلدارة 
 اإللكترونية

بي %ت %ت %ت %ت%ت
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

 

ف
حرا
االن

ري 
عيا
الم

 

قة
واف
الم

وى 
ست
م

 

٨ 

إمكانية 
التحديث 
والمراقبة 
المستمرة 
لالجهزة 

والوسائل 
لتي تسهم ا

في تطبيق 
اإلدارة 

اإللكترونية 
 .باإلدارة 

٣٣ ٥٠
٫٦

 
٣١ ٤٧
٫٥

 

١٦٫ ٢٤
١

 ١٣ ٢٠
٫٤

 

٣٫٧ ٥٫٤ ٨
٤

 ١٫٢
٠٩

رة 
كبي

 

٩ 

يوجد لدى 
اإلدارة خطة 

لتدريب 
منسوبيها 
على اإلدارة 
 .اإللكترونية

٢٣ ٣٥
٫٥

 

٣٨ ٥٨
٫٩

 

٢٠ ٣١
٫٨

 

١٣ ٢٠
٫٤

 

٣٫٦ ٣٫٤ ٥
٦

 ١٫٠
٨٣

رة 
كبي

 

١٠ 

يتقبل 
منسوبو 

إدارة التربية 
التعليم و

تطبيق 
اإلدارة 
 .اإللكترونية

٣٠ ٤٥
٫٢

 

٣٧ ٥٦
٫٦

 

١٦٫ ٢٥
٨

 

١٢٫ ١٨
١

 

٣٫٧ ٣٫٤ ٥
٩

 ١٫١٠
٥

رة 
كبي

 

١١ 

توفر إدارة 
التربية 

والتعليم 
التجهيزات 
واالمكانات 

لإلدارة 
 .اإللكترونية 

٢٥ ٣٨
٫٥

 
٣٩ ٥٩
٫٦

 

١٦٫ ٢٥
٨

 

١٥ ٢٣
٫٤

 

٣٫٧ ٢٫٧ ٤
٠

 ١٫٠
٩٥

رة 
كبي

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٦٧

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 درجة الموافقة

موافق 
 بشدة

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

 م

واقع 
تطبيق 
اإلدارة 
 اإللكترونية

بي %ت %ت %ت %ت%ت
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

 

ف
حرا
االن

ري 
عيا
الم

 

قة
واف
الم

وى 
ست
م

 

١٢ 

توفر إدارة 
التربية 

والتعليم 
ت شبكا

انترنت ذات 
سرعة 

 .وسعة عالية

٣٢ ٤٩
٫٩

 

٢٨ ٤٣
٫٩

 

١٤٫ ٢١
١

 ١٦٫ ٢٥
٨

 

٧٫ ١١
٤

 ٣٫٦
٣

 ١٫٢
٩٦

رة 
كبي

 

١٣ 

توفر إدارة 
التربية 

والتعليم 
الحماية 
واالمان 
بانتظام 
بصورة 
 .كافية

٢٨ ٤٣
٫٩

 
٢٨ ٤٣
٫٩

 

١٣ ٢٠
٫٤

 

٢٠ ٣١
٫٨

 

٨٫ ١٢
١

 ٣٫٥
٠

 ١٫٣
١٨

رة 
كبي

 

١٤ 
 

تعمل إدارة 
التربية 

والتعليم 
على توفير 

دمة خ
االتصال 
بشبكة 

االنترنت في 
بعض 

إداراتها 
 واقسامها

٢٨ ٤٣
٫٩

 
٤٥ ٦٧
٫٠

 

١١٫٤ ١٧ ١١٫٤ ١٧ 

٣٫٨ ٣٫٤ ٥
٥

 ١٫٠
٧٠

رة 
كبي

 



 

 
٢٦٨

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

 درجة الموافقة

موافق 
 بشدة

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

 م

واقع 
تطبيق 
اإلدارة 
 اإللكترونية

بي %ت %ت %ت %ت%ت
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

 

ف
حرا
االن

ري 
عيا
الم

 

قة
واف
الم

وى 
ست
م

 

١٥ 

تتوافر لدى 
القيادات 
اإلدارية 

الرغبة في 
مسايرة 

التحول نحو 
اإلدارة 
 .اإللكترونية

٢٢ ٣٤
٫٨

 
٣٨ ٥٨
٫٩

 

١٧ ٢٦
٫٤

 

١٥ ٢٣
٫٤

 

٣٫٥ ٥٫٤ ٨
٨

 ١٫١٥
٧

رة 
كبي

 

١٦ 

ارة تركز  إد
التربية  

والتعليم 
على تسيير 

العمل 
باالجراءات 
 الورقية

٢٣ ٣٥
٫٥

 
٤٠ ٦١
٫٩

 

١٦٫ ٢٤
١

 ١٥ ٢٣
٫٤

 

٣٫٦ ٤٫٠ ٦
٤

 ١٫١٢
١

رة 
كبي

 

١٧ 

توفر إدارة 
التربية 

والتعليم 
الحوافز 

والمكافات 
للمتميزين 
في تطبيق 

أساليب 
اإلدارة 
 اإللكترونية

٢٥ ٣٨
٫٥

 
٣٤ ٥١
٫٢

 

٢٠ ٣٠
٫١

 

١٣ ٢٠
٫٤

 

٣٫٥ ٦٫٧ ١٠
٨

 ١٫١٩
٧

رة 
كبي

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٦٩

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 درجة الموافقة

موافق 
 بشدة

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

 م

واقع 
تطبيق 
اإلدارة 
 اإللكترونية

بي %ت %ت %ت %ت%ت
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

 

ف
حرا
االن

ري 
عيا
الم

 

قة
واف
الم

وى 
ست
م

 

١٨ 

تستعين 
اإلدارة 

بالخبراء 
والمتخصصي

ن 
تهالستشار

م في تطبيق 
اإلدارة 
 .اإللكتروني

٢٦ ٣٩
٫٢

 
٢٨ ٤٣
٫٩

 

١٨ ٢٧
٫١

 

٢٠ ٣١
٫٨

 

٣٫٤ ٦٫٠ ٩
٨

 ١٫٢
٥٠

ط 
س
متو

 

١٩ 

يؤمن 
اإلداريون في 
اإلدارة بدور 

اإلدارة 
اإللكترونية 

في إنجاز 
األعمال 
بكفاءة 
 .وفعالية

١٩٫ ٢٩
٥

 

٣٢ ٤٨
٫٢

 

٢٣ ٣٥
٫٥

 

١٦٫ ٢٥
٨

 

٨٫ ١٢
١

 ٣٫٣
٨

 ١٫٢
٠٦

ط 
س
متو

 

٣٫٨ المجموع 
٤٥

 ٠٫٨
٧٦
٢١

 

رة
كبي

 

 : النتائج اآلتية) ٦(يتضح من الجدول 

أظهــرت اســتجابات إجمــالي أفــراد الدراســة أن المتوســط العــام الســتجابات أفــراد         

وتـراوح المتوسـط الحـسابي      ،  أي بدرجـة كبيـرة    ) ٣٫٨٤٥(الدراسة كان على وجـه العمـوم        

وبــانحراف ، )٣٫٥٠(و، )٤٫١٦(الدراســة علــى عبــارات المحــور األول مــا بــين الســتجابات أفــراد 

 ). ٠٫٨٧٦٢١(معياري إجمالي بلغ 



 

 
٢٧٠

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

وقــد جــاءت اســتجابات أفــراد الدراســة حــول كــل فقــرة مــن فقــرات المحــور األول          

والمتعلـق بواقــع تطبيـق اإلدارة اإللكترونيــة فـي اإلدارة العامــة للتعلـيم فــي منطقـة عــسير      

 :ليعلى النحو التا

اليوجـــد لـــدى اإلدارة خطـــة اســـتراتيجية : " التـــي نـــصت علـــى) ٣(جـــاءت العبـــارة  -

فــي المرتبــة األولــى بمتوســط  "واضــحة لتطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي إداراتهــا وأقــسامها  

تــــوفر اإلدارة الــــصيانة الدوريــــة   : "التــــي نــــصت علــــى) ١(وجــــاءت العبــــارة ، )١٦، ٤(حــــسابي 

، )٠٠٥، ٤(بمتوســـط حـــسابي ، فـــي المرتبـــة الثانيـــة "اتالـــضرورية علـــى األجهـــزة والـــشبك 

توجـد فـي اإلدارات واالقـسام تعليمـات غيـر محـددة             : " التي نصت علـى   ) ٤(وجاءت العبارة   

ــة  ــتخدام اإلدارة اإللكترونيـ ــسابي   "السـ ــط حـ ــة بمتوسـ ــة الثالثـ ــي المرتبـ ــاءت ، )٩١، ٣(فـ وجـ

 :في المرتبة قبل األخيرة التي نصت على) ١٨(العبارة

ــصين الستــــــشارتهم فــــــي تطبيــــــق اإلدارة   تــــــستعين " ــالخبراء والمتخصــــ  اإلدارة بــــ

، فـي المرتبـة األخيـرة   ) ١٩(في حين جـاءت العبـارة      ،  )٣٫٤٨(بمتوسط حسابي   " اإللكترونية  

يــؤمن اإلداريــون فــي اإلدارة بــدور اإلدارة اإللكترونيــة فــي إنجــاز األعمــال     " التــي نــصت علــى 

 . أي بدرجة متوسطة)٣٫٣٨(بمتوسط حسابي ، ."بكفاءة وفعالية

ــارات المحــور األول للدراســة           يــستخلص مــن اســتجابات أفــراد الدراســة حــول عب

الميدانية الخاص بواقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية فـي اإلدارة العامـة للتعلـيم فـي منطقـة                 

 :عسير ما يلي

ــدى اإلدارة خطــة اســتراتيجية واضــحة        - ــه ال يوجــد ل اتفــاق أفــراد الدراســة علــى أن

 .ق اإلدارة اإللكترونية في إداراتها وأقسامها بدرجة كبيرةلتطبي

اتفاق أفراد الدراسة على أن اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تـوفر الـصيانة               -

 .الدورية الضرورية على األجهزة والشبكات بدرجة كبيرة



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٧١

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

ــتخدام اإلدارة        - ــددة السـ ــر محـ ــات غيـ ــود تعليمـ ــى وجـ ــة علـ ــراد الدراسـ ــاق أفـ اتفـ

 .ة في اإلدارة واألقسام باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير بدرجة كبيرةاإللكتروني

ــصين       - ــالخبراء والمتخصـــ ــستعين بـــ ــى أن اإلدارة تـــ ــة علـــ ــراد الدراســـ ــاق أفـــ اتفـــ

 .الستشارتهم في تطبيق اإلدارة اإللكترونية بدرجة متوسطة

فـي إنجـاز    اتفاق أفراد الدراسة على أن اإلداريين يؤمنون بدور اإلدارة اإللكترونية            -

 .األعمال بكفاءة وفعالية بدرجة متوسطة 

ــائج مــع دراســة آل شــعثان     التــي أوضــحت أن اإلدارة العامــة   ) م٢٠١١(  وتتفــق هــذه النت

للتعلــيم بمنطقــة عــسير ال تــزال تتعامــل بأســاليب تقليديــة ال تتماشــى مــع مــا وصــلت إليــه       

 القيــادات اإلداريــة وبعــض   ولعــل ذلــك يعــزى إلــى صــعوبة اقتنــاع  ، التقنيــة اإلداريــة الحديثــة 

منــسوبي اإلدارة بأهميــة تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة وضــعف اإلمكانــات الماليــة والبــشرية    

التـي أوضـحت    ) م٢٠١١(كما تتفـق مـع دراسـة الـشهري          ،  الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية   

هتمــام أن واقــع تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة كــان مطبــق بدرجــة إلــى حــد مــا ممــا يتطلــب اإل 

 .بالبنية التحتية والعمل على وضع خطة واضحة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

 : نتائج السؤال الثاني
مـا معوقـات    : " أجابت الدراسة في جانبها الميداني عن الـسؤال الثـاني الـذى نـص علـى               

ولإلجابة عـن هـذا   ، تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتعليم في منطقة عسير؟ 

الــسؤال تــم اســتخدام التكــرارات، والمتوســطات الســتجابات أفــراد العينــة، وقــد جــاءت     

 :النتائج على النحو التالي



 

 
٢٧٢

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

ودرجة مستوى الموافقة الستجابات أفراد ، التكرارات، والمتوسطات) ٧(جدول 

 الدراسة حول المحور الثاني 

 ". في منطقة عسيرمعوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتعليم" 
 درجة الموافقة

موافق 
غير  موافق بشدة

 متأكد
 غير
 موافق

 غير
موافق 
 م بشدة

معوقات 
تطبيق اإلدارة 
 اإللكترونية

%ت %ت %ت %ت % ت

ط
س
متو
ال

 

ف
حرا
االن

 
ري
عيا
الم

 

قة
واف
الم

وى 
ست
م

 

٢٠ 

مقاومة بعض 
الجهات التنفيذية 

للتحول نحو 
اإلدارة 
 .اإللكترونية

٢٢ ٣٤
٫٨

 

٣٨ ٥٨
٫٩

 
١٧ ٢٦
٫٤

 

١٥ ٢٣
٫٤

 

٣٫٥ ٥٫٤ ٨
٨

 ١٫١٥
٧

رة 
كبي

 

٢١ 

صعوبة اقتناع 
القيادات العليا 
والعاملين في 

اإلدارة بتطبيق 
اإلدارة 
 .اإللكترونية

٣٢ ٤٩
٫٩

 

٢٨ ٤٣
٫٩

 

١٤٫ ٢١
١

 ١٦٫ ٢٥
٨

 

٧٫ ١١
٤

 ٣٫٦
٣

 ١٫٢
٩٦

رة 
كبي

 

٢٢ 

ضعف إمكانات 
العاملين في 
اإلدارة نحو 
استخدام 

التكنولوجيا 
 .داريةاإل

٢٣ ٣٥
٫٥

 

٣٨ ٥٨
٫٩

 

٢٠ ٣١
٫٨

 

١٣ ٢٠
٫٤

 

٣٫٦ ٣٫٤ ٥
٦
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٢٧٤

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د
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 : النتائج اآلتية) ٧(يتضح من جدول 

وجه العموم أظهرت استجابات إجمالي أفراد الدراسة أن المتوسط العام كان على          

وتــراوح المتوســط الحــسابي الســتجابات أفــراد الدراســة علــى  ، أي بدرجــة كبيــرة) ٣٫٦٥٨(

 ). ٨٧٩، ٠(وبانحراف معياري  إجمالي بلغ ، )٣٨، ٣(و، )٤٫١٩(عبارات المحور الثاني ما بين 

وقد تراوحت اسـتجابات أفـراد الدراسـة حـول كـل فقـرة مـن فقـرات المحـور الثـاني                    

ــيم فــي منطقــة      والمتعلــق بمعوقــات  ــة فــي اإلدارة العامــة للتعل  تطبيــق اإلدارة اإللكتروني

 :وكان من أبرزها مايلي، عسير مابين درجة كبيرة ومتوسطة

قلة وجـود تـشريعات تجـرم وتعاقـب علـى        : " التي نصت على  ) ٣٠(جاءت العبارة    -

العبـارة  بينمـا جـاءت     ،  )١٩،  ٤(في المرتبة األولـى بمتوسـط حـسابي         " اختراق قواعد البيانات  



 

 
٢٧٦

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

فـي  " غمـوض مفهـوم اإلدارة اإللكترونيـة  لـدى بعـض مـوظفي اإلدارة                "التي نصت على  ) ٣٢(

قلـة رغبـة   :" التي نـصت علـى  ) ٢٩(وجاءت العبارة ، )٠٧،  ٤(المرتبة الثانية  بمتوسط حسابي    

فـي  " العديد من العاملين في اإلدارة العامة للتعليم في منطقة عـسير التعليميـة فـي التغييـر           

مقاومـة  " والتـي نـصت علـى     ) ٣١(وجاءت العبـارة    ،  )٠٠،  ٤(وبمتوسط حسابي   ،  ة الثالثة المرتب

العــاملين للتحــول نحــو العمــل اإللكترونــي فــي اإلدارة العامــة للتعلــيم فــي منطقــة عــسير        

) ٣٦(فــي حــين جــاءت العبــارة ، )٩٧، ٣(بمتوســط حــسابي ، فــي المرتبــة الرابعــة" التعليميــة

لتحتية الالزمة لتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة فـي اإلدارة العامـة          ضعف البنية ا  :"التي نصت على  

وقـد جـاءت    ) ٩٦،  ٣(بمتوسـط حـسابي     ،  فـي المرتبـة الخامـسة     " للتعليم في منطقة عسير     

 .هذه العبارات بدرجة كبيرة

خـوف العـاملين مـن حركـة التـنقالت التـي            : " التي نـصت علـى    ) ٢٦(جاءت العبارة    -

بمتوســط ، فــي المرتبــة الــسادسة عــشرة  "ة اإللكترونيــة قــد تحــدث نتيجــة لتطبيــق اإلدار  

نقص الخبرة الفنية الالزمـة      : "التي نصت على  ) ٢٧(في حين جاءت العبارة     ) ٤٨،  ٣(حسابي

بمتوسـط حـسابي   ، فـي المرتبـة الـسابعة عـشرة    " لصيانة األجهزة اإللكترونيـة فـي اإلدارة        

 التمويـل الـالزم لتطبيـق اإلدارة        نقـص  :"التـي نـصت علـى     ) ٢٨(بينما جـاءت العبـارة      ). ٤٧،  ٣(

وقــد جــاءت هــذه ) ٣٨، ٣(فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط حــسابي " اإللكترونيــة فــي اإلدارة 

 .العبارات الثالت بدرجة متوسطة

ويستخلص من استجابات أفراد الدراسـة حيـال عبـارات المحـور الثـاني للدراسـة            
نيـة فـي اإلدارة العامـة للتعلـيم         الميدانية والخاص بمعوقات تطبيـق اإلدارة اإللكترو      

 : في منطقة عسير ما يلي

 اتفاق أفراد الدراسة على معظم عبـارات المحـور الثـاني التـي جـاءت الموافقـة عليهـا          

مـــابين الموافقـــة بدرجـــة كبيـــرة ومتوســـطة حيـــال معوقـــات تطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـــة   

 :التاليوذلك على النحو ، باإلدارة العامة للتعليم في منطقة عسير



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٧٧

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 .قلة وجود تشريعات تجرم وتعاقب على اختراق قواعد البيانات -

 .غموض مفهوم اإلدارة اإللكترونية  لدى بعض موظفي اإلدارة  -

قلة رغبة العديـد مـن العـاملين فـي اإلدارة العامـة للتعلـيم فـي منطقـة عـسير فـي                        -

 .التغيير

لعامـة للتعلـيم فـي      مقاومة العـاملين للتحـول نحـو العمـل اإللكترونـي فـي اإلدارة ا               -

 .منطقة عسير التعليمية

ضـــعف البنيـــة التحتيـــة الالزمـــة لتطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـــة فـــي اإلدارة العامـــة         -

 . للتعليم في منطقة عسير

خـــوف العـــاملين مـــن حركـــة التـــنقالت التـــي قـــد تحـــدث نتيجـــة لتطبيـــق اإلدارة     -

 . اإللكترونية

 .لكترونية في اإلدارةنقص الخبرة الفنية الالزمة لصيانة األجهزة اإل -

 .نقص التمويل الالزم لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة -

وتعزى هذه النتائج إلى قناعة معظم أفراد الدراسة في ضـعف توجـه بعـض القيـادات         

اإلداريــة فــي اإلدارة العامــة للتعلــيم بمنطقــة عــسير لتطبيــق األســاليب الحديثــة فــي تطــوير  

ويتفق ذلـك مـع دراسـة آل        ،   اإلدارة وفقاً لمدخل اإلدارة اإللكترونية     األعمال اإلدارية داخل  

ــعثان  ــدي   ) م٢٠١١(شـ ــة حمـ ــى دراسـ ــافة إلـ ــن    ) م٢٠٠٨(؛ إضـ ــد مـ ــن العديـ ــشفت عـ ــي كـ التـ

الصعوبات اإلدارية والبـشرية والتقنيـة والبرمجيـة والماليـة التـي تحـد مـن اسـتخدام اإلدارة                   

التقنيـة فـي العمليـات اإلداريـة وبنـاء أجيـال           اإللكترونية مما يستلزم نشر ثقافة استخدام       

 وتهيئة البيئة اإلدارية لهذا التوجه من خالل غرس الثقـة فـي التعـامالت    ، معدة إعداداً جيداً  

 وهــذا مــا ، اإللكترونيــة لــدى الرؤســاء والمرؤســيين بــاإلدارة العامــة للتعلــيم بمنطقــة عــسير

التخطـيط الجيـد إلعـداد العـاملين     التي أوصت بضرورة  ) م٢٠٠٨(يتفق مع دراسة العريشي     



 

 
٢٧٨

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

ودراســة المــسعود ، وتهيئــتهم نحــو التحــول مــن اإلدارة التقليديــة إلــى اإلدارة اإللكترونيــة   

، التــي أوصــت بــضرورة تــشجيع العمــل اإلداري اإللكترونــي مــن قبــل المــسؤلين      )  م٢٠٠٨(

 . وحث جميع العاملين على استخدام تقنية المعلومات اإلدارية

 : الثالث نتائج السؤال 
مــا متطلبــات : " أجابـت الدراســة بجانبهــا الميــداني عــن الــسؤال الثالــث الــذى نــص علــى 

ولإلجابة عن هذا   ،  تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ؟          

الــسؤال تــم اســتخدام التكــرارات، والمتوســطات الســتجابات أفــراد العينــة، وقــد جــاءت     

 :حو التاليالنتائج على الن

 :المتطلبات البشرية  - أ

ودرجة مستوى الموافقة الستجابات أفراد ، التكرارات، والمتوسطات) ٨(جدول 

المتطلبات البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتعليم "  الدراسة حول

 ".في منطقة عسير
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٣٩ 

تدريب العاملين 
وتثقيفهم 
دارة لتطبيق اإل

 .اإللكترونية

٤٠ ٦١
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 ٢٤ ٣٧
٫٨

 
١٥ ٢٣
٫٤

 

٣٫٧ ٣٫٤ ٥
٥

 ١٫٢
٣٥

رة 
كبي

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٧٩

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 درجة الموافقة

موافق 
 بشدة

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

 م
المتطلبات 
 البشرية

بي%ت %ت %ت %ت %ت
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

 

حر
االن

ف
ا

 
ري
عيا
الم

 

قه
واف
الم

وى 
ست
م

 

٤٠ 

وجود مدربين 
مؤهلين لتدريب 

العاملين على 
تقنيات 
 .المعلومات

٢٣ ٣٥
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٣٩ ٥٩
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٫٨

 
١٣ ٢٠
٫٤

 

٣٫٧ ٠٫٧ ١
٢

 ٠٫٩
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٤١ 

توافر خبراء  في 
تصميم البرامج 

اإللكترونية 
 .وتطويرها

٢٢ ٣٤
٫٨

 
٣٤ ٥١
٫٢

 
٣٠ ٤٦
٫٩

 
١٠٫ ١٦
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٣٫٦ ١٫٣ ٢
٦

 ٠٫٩
٩١

رة 
كبي

 

٤٢ 

توزيع العاملين 
على مجاالت 

العمل المناسبة 
لتخصصاتهم 

 .ومؤهالتهم 

٢٢ ٣٣
٫١

 ٤٦ ٦٩
٫٣

 
٢٠ ٣١
٫٨

 
٩٫٤ ١٤ 

٣٫٧ ١٫٣ ٢
٩

 ٠٫٩
٤١
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كبي

 

٤٣ 

توافر الفنيين 
المهرة لصيانة 

الشبكة 
اإللكترونية 
 .وتحديثها

٢٧ ٤١
٫٥

 
٢٨ ٤٣
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٤٤ 

مشاركة 
العاملين باإلدارة 

في صنع القرارات 
الخاصة بتطبيق 

اإلدارة 
اإللكترونية 
 .واتخاذها

٣٠ ٤٥
٫٢

 

٣٧ ٥٦
٫٦

 

١٥ ٢٣
٫٤

 

١٤٫ ٢٢
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 درجة الموافقة
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٤٥ 

تدريب العاملين 
على البرمجيات 

اإللكترونية 
المعتمدة على 
 .اللغة اإلنجليزية

٤٠ ٦١
٫٩

 
١٥ ٢٣
٫٤

 ٢٤ ٣٧
٫٨

 
١٥ ٢٣
٫٤

 

٣٫٧ ٣٫٤ ٥
٥

 ١٫٢
٣٥

رة 
كبي

 

٤٦ 

تصحيح االعتقاد 
الخاطأ لدى 
البعض بأن 

التعامل مع اإلدارة 
اإللكترونية 

يتوقف عند سن 
 .معينة

٢٣ ٣٥
٫٥

 
٣٩ ٥٩
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٢٢ ٣٤
٫٨

 
١٣ ٢٠
٫٤
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كبي

 

٤٧ 

ترقية الممارسين 
المتميزين 

لتطبيقات اإلدارة 
اإللكترونية 

هم مناصب وتوليت
قيادية أعلى 
 .باإلدارة

٢٢ ٣٤
٫٨

 
٣٤ ٥١
٫٢

 
٣٠ ٤٦
٫٩

 
١٠٫ ١٦
٧

 

٣٫٦ ١٫٣ ٢
٦

 ٠٫٩
٩١

رة 
كبي

 

٤٨ 

تحديث بيانات 
منسوبي اإلدارة 

بشكل دائم 
 .ومستمر
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دعم اإلداريين 
والعاملين 

المتميزين لحضور 
المؤتمرات 
 اإللكترونية

العالمية 
 والمشاركة بها
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٣٫٨ المجموع 
١

 ١٫٨
٧٩

رة 
كبي

 

 : النتائج اآلتية) ٨(يتضح من جدول 

أظهرت استجابات إجمالي أفراد الدراسة أن المتوسط العام كان على وجه العموم          

ي الســتجابات أفــراد الدراســة علــى    وتــراوح المتوســط الحــساب  ، أي بدرجــة كبيــرة ) ٣٫٨١(

 ). ١٫٨٧٩(وبانحراف معياري  إجمالي بلغ ، )٣٫٥٦(و، )٣٫٧٩(عبارات المحور الثالث ما بين 

وقــد جــاءت اســتجابات أفــراد الدراســة حــول كــل فقــرة مــن فقــرات المحــور الثالــث      

علــيم فــي والمتعلـق بالمتطلبــات البــشرية لتطبيــق اإلدارة اإللكترونيـة فــي اإلدارة العامــة للت  

 :منطقة عسير على النحو التالي

ــارة - ــاءت العبـ ــاالت العمـــل   :" التـــي نـــصت علـــى ) ٤٢(جـ ــاملين علـــى مجـ توزيـــع العـ

، )٧٩، ٣(فــــي المرتبـــة األولــــى بمتوســـط حــــسابي   " المناســـبة لتخصــــصاتهم ومـــؤهالتهم   

ــارة ــاذ    : "التـــي نـــصت علـــى ) ٤٤(وجـــاءت العبـ ــنع واتخـ ــاإلدارة فـــي صـ ــاملين بـ مـــشاركة العـ

ــرارات ال ــة بتطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـــة القـ فـــي المرتبـــة الثانيـــة بمتوســـط حـــسابي   ، "خاصـ

تدريب وتثقيف العاملين لتطبيـق اإلدارة      :" التي نصت على  ) ٣٩(بينما جاءت العبارة  ،  )٣٫٧٩(

التي نـصت   ) ٤٥(وجاءت العبارة   ،  )٣٫٧٥(في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي      ،  "اإللكترونية

فــي "البرمجيــات اإللكترونيــة المعتمــدة علــى اللغــة اإلنجليزيــةتــدريب العــاملين علــى :" علــى

وجـود  :" التـي نـصت علـى     ) ٤٠(وجاءت العبـارة    ،  )٣٫٧٥(وبمتوسط حسابي   ،  المرتبة الرابعة 

بمتوسـط  ،  في المرتبة الخامـسة   "مدربين مؤهلين لتدريب العاملين على تقنيات المعلومات      



 

 
٢٨٢

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

دعــــم اإلداريــــين والعــــاملين  : "التــــي نــــصت علــــى ) ٤٩(وجــــاءت العبــــارة ، )٣٫٧٢(حــــسابي 

، في المرتبـة العاشـرة    " المتميزين لحضور المؤتمرات اإللكترونية العالمية والمشاركة بها        

 :التي نصت على) ٤٨(في حين جاءت العبارة ) ٥٧، ٣(بمتوسط حسابي

، فـــي المرتبـــة األخيـــرة  " تحـــديث بيانـــات منـــسوبي اإلدارة بـــشكل دائـــم ومـــستمر     " 

 ).٥٦، ٣(بمتوسط حسابي 

ويستخلص من استجابات أفراد الدراسة حول عبارات المحـور الثالـث والمتعلـق             
ــيم فــي      ــة فــي اإلدارة العامــة للتعل بالمتطلبــات البــشرية لتطبيــق اإلدارة اإللكتروني

 : منطقة عسير ما يلي

اتفاق معظم أفراد الدراسة علـى معظـم عبـارات المحـور الثالـث ؛ حيـث جـاءت                    -

وذلــك ألن تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة  ، ت البــشرية بدرجــة كبيــرة الموافقــة علــى المتطلبــا 

باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير يتطلب العديـد مـن المتطلبـات البـشرية الـواردة فـي                  

 .الجدول السابق حتى يمكن االستفادة القصوى من تطبيقها في تطوير األعمال اإلدارية

ن منـسوبي اإلدارة بأهميـة تطبيـق اإلدارة    ولعل ذلك يرجع إلى قناعة أفراد الدراسة مـ   

وأن هــذه المتطلبــات ســوف تعمــل علــى تحقيــق النتــائج    ، اإللكترونيــة فــي تطــوير أعمالهــا  

 . المرجوة من تطبيقها باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير

كــذلك اتفــاق معظــم أفــراد الدراســة علــى أهميــة توزيــع العــاملين علــى مجــاالت   -

ومشاركة العاملين باإلدارة في صنع القـرارات       ،  اتهم ومؤهالتهم العمل المناسبة لتخصص  

وتــدريب العــاملين وتثقــيفهم علــى تطبيــق  ، الخاصــة بتطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة واتخاذهــا 

ــة ــة    ، اإلدارة اإللكتروني ــى اللغــة اإلنجليزي ــات المعتمــدة عل ــى البرمجي ووجــود مــدربين  . وعل

ومــات حيــث حــازت علــى المراتــب الخمــس    مــؤهلين لتــدريب العــاملين علــى تقنيــات المعل  

ــاإلدارة العامــة للتعلــيم         ــوالي؛ حيــث تــسهم فــي تطــوير العمليــات اإلداريــة ب األولــى علــى الت

 .بمنطقة عسير
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اتفاق معظم أفـراد الدراسـة علـى أهميـة تـوافر الكـوادر البـشرية الالزمـة للعمـل                     -

ور المـؤتمرات العالميـة     والعمل على دعم اإلداريين والعاملين المتميـزين لحـض        ،  اإللكتروني

المتعلقة بـاإلدارة اإللكترونيـة والمـشاركة بهـا ؛ حيـث جـاءت فـي آخـر األولويـات وبدرجـة             

كبيرة ممـا يبـرز أهميـة المتطلبـات البـشرية لتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة فـي اإلدارة العامـة                     

 .للتعليم في منطقة عسير 

 : المتطلبات اإلدارية  - ب

"  ودرجة مستوى الموافقة الستجابات أفراد الدراسة حول، سطاتالتكرارات، والمتو) ٩(جدول 

 ".المتطلبات اإلدارية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتعليم في منطقة عسير
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دعم القيادات 
اإلدارية العلىا 

للتحول نحو 
تطبيق اإلدارة 
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توافر خطة 
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لتطبيق اإلدارة 
 .اإللكترونية
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اعتماد مراسالت 
البريد اإللكتروني 

بصفة رسمية 
 .باإلدارة
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 درجة الموافقة
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إعادة بناء 
الهيكل 

التنظيمي كي 
يتالءم مع 

تطبيق اإلدارة 
 .اإللكترونية

٥٧ ٨٦
٫٧

 
٣٠ ٤٦
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١٠٫ ١٥
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٥٤ 

وجود قسم 
خاص تقني يعنى 

بمتابعة 
تطبيقات اإلدارة 
 .اإللكترونية

٥٧ ٨٥
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٥٥ 

تفعيل تبادل 
المعلومات 
والخدمات 

إلكترونياً بين 
اإلدارة وما يتبع 
لها من مكاتب 
 .ومدارس

٥٥ ٨٢
٫٠

 

٣٠ ٤٥
٫٢

 

١١٫٤ ١٧ 
٢٫٧ ٤ 
٤٫٣ ٠٫٧ ١
٦

 ٠٫٨
٤٠

رة 
كبي
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عقد االجتماعات 
والندوات 

والمحاضرات 
باإلدارة 
 .إلكترونياً
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مشاركة جميع 
العاملين في 

تطبيق اإلدارة 
 .اإللكترونية
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 أكدمت

غير 
 موافق

 غير
موافق 
 بشدة

 م
المتطلبات 
 اإلدارية
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٥٨ 

وجود رقابة 
ان مستمرة لضم

حسن سير 
العمل 
 .اإللكتروني

٥٢ ٧٨
٫٣

 
٣٦ ٥٥
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٤
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٩٣

رة 
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٥٩ 

وجود أدلة توضح 
متطلبات 

وإجراءات 
تطبيق اإلدارة 
 .اإللكترونية

٥٧ ٨٥
٫٠

 
٢٩ ٤٤
٫٥

 
٨٫ ١٣
٧

 
٤٫٠ ٦ 
٤٫٣ ٠٫٧ ١
٨

 ٠٫٨
٥٩

رة 
كبي

 

٦٠ 

وجود آلية لحفظ 
الملفات 

واستدعائها 
بطريقة 
 .الكترونية

٥٩ ٨٨
٫١

 

٣٢ ٤٨
٫٢

 

٧٫ ١١
٤

 

٠٫٧ ١ 
٤٫٤ ٠٫٧ ١
٨

 ٠٫٧
٢٢

رة 
كبي

 

٦١ 

وجود آلية 
لتسهيل 

الحصول على 
البيانات 
 .والمعلومات

٥١ ٧٦
٫٠

 ٣٨ ٥٨
٫٩

 
٨٫ ١٢
١

 
١٫٣ ٢ 
٤٫٣ ٠٫٧ ١
٨

 ٠٫٧
٥٠
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٤٫٦ المجموع 
٩٣

 ٠٫٩
٥١

رة 
كبي

 

 : ما يلي) ٩(يتضح من جدول 

لعام كان على وجه العموم   أظهرت استجابات إجمالي أفراد الدراسة أن المتوسط ا       

ــرة ) ٤٫٦٩( ــى      ، أي بدرجــة كبي ــراوح المتوســط الحــسابي الســتجابات أفــراد الدراســة عل وت



 

 
٢٨٦

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

وبـانحراف معيـاري  إجمـالي       ،  )٤٫٣٦(و) ٤٫٤٨(العبارات المتعلقة بالمتطلبات اإلدارية ما بين       

 ). ٠٫٩٥١(بلغ 

ور الثالـث   وقد جاءت استجابات أفراد الدراسة حول كل فقـرة مـن فقـرات المحـ                
والمتعلق بالمتطلبات اإلدارية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامـة للتعلـيم            

 :في منطقة عسير على النحو التالي

عقـد االجتماعـات والنـدوات والمحاضـرات       : "التي نـصت علـى    ) ٥٦(جاءت العبارة    -

) ٦٠(مـا جـاءت العبـارة   بين، )٤٨، ٤(في المرتبـة األولـى بمتوسـط حـسابي      " باإلدارة إلكترونياً 

فـي المرتبـة    ،  "وجود آلية لحفـظ الملفـات واسـتدعائها بطريقـة الكترونيـة           :" التي نصت على  

اعتماد مراسـالت  :" التي نصت على  ) ٥٢(وجاءت العبارة   ،  )٤٨،  ٤(الثانية  بمتوسط حسابي     

، )٤٧، ٤(وبمتوسـط حـسابي   ، فـي المرتبـة الثالثـة   " البريد اإللكترونـي بـصفة رسـمية بـاإلدارة     

إعادة بناء الهيكل التنظيمي كي يتالءم مع تطبيق        :" التي نصت على  ) ٥٣(وجاءت العبارة   

) ٦١(وجــاءت العبــارة ، )٤٥، ٤(بمتوســط حــسابي ، فــي المرتبــة  الرابعــة" اإلدارة اإللكترونيــة

، قبـل األخيــرة " وجــود آليـة لتــسهيل الحـصول علــى البيانـات والمعلومــات   :" التـي نــصت علـى  

تفعيــل تبــادل :" التــي نــصت علــى) ٥٥(فــي حــين جــاءت العبــارة  ) ٣٨، ٤(يبمتوســط حــساب

فـي المرتبـة   " المعلومات والخدمات إلكترونياً بين اإلدارة وما يتبع لها من مكاتب ومـدارس    

 ).٣٦، ٤(بمتوسط حسابي ، في المرتبة األخيرة

 ويــستخلص مــن اســتجابات أفــراد الدراســة حــول عبــارات المحــور الثالــث والمتعلــق   

بالمتطلبـــات اإلداريـــة لتطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـــة فـــي اإلدارة العامـــة للتعلـــيم فـــي منطقـــة 

 : عسير ما يلي

اتفــاق أفــراد الدراســة علــى أن معظــم عبــارات المحــور جــاءت الموافقــة عليهــا      -

وأن تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتعليم في منطقة عـسير          ،  بدرجة كبيرة 

يد من المتطلبات اإلدارية  الواردة في الجـدول الـسابق حتـى يمكـن االسـتفادة                 تتطلب العد 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٨٧

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

مما يـسهم فـي تجويـد العمـل اإلداري بـاإلدارة العامـة       ، القصوى من تطبيقها بشكلٍ متميز  

 .للتعليم في منطقة عسير 

اتفــاق معظــم أفــراد الدراســة علــى أهميــة دعــم القيــادات اإلداريــة العليــا للتحــول   -

وتـوافر خطـة اسـتراتيجية واضـحة ومرنـة لتطبيـق اإلدارة             ،  دارة اإللكترونيـة  نحو تطبيـق اإل   

 .اإللكترونية

اتفــاق معظــم أفــراد الدراســة علــى أهميــة وجــود قــسم خــاص يُعنــي بمتابعــة            -

ــة ــإدارة العامـــة    ، تطبيقـــات اإلدارة اإللكترونيـ ــا بـ ــاملين فـــي تطبيقهـ ومـــشاركة جميـــع العـ

وتعـزى هـذه النتـائج      .  عليهـا بدرجـة كبيـرة      حيث جـاءت الموافقـة    .للتعليم بمنطقة عسير  

إلى قناعة أفراد عينة الدراسة بأهمية توافر المتطلبات اإلدارية كونها تساعد على تفعيـل              

تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة لمــا لهــا مــن أهميــة لكافــة النــواحي اإلداريــة وتطــوير العمليــات     

 األقـسام واإلدارات المختلفـة   والوظائف اإلداريـة والعمـل علـى إتاحـة التواصـل الفعـال بـين             

 .في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير



 

 
٢٨٨

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

 :   المتطلبات التقنية والمالية-ج

ودرجة مستوى الموافقة الستجابات أفراد ، التكرارات، والمتوسطات) ١٠(جدول 

 المتطلبات التقنية والمالية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة"  الدراسة حول

 ".للتربية والتعليم في منطقة عسير
 درجة الموافقة

موافق 
 بشدة

 موافق
غير 
 متأكد

غير 
 موافق

 غير
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٦٢ 

توافر أجهزة 
الحاسب اآللي 

المتطورة الالزمة 
لتطبيق اإلدارة 
 .اإللكترونية
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 .باستمرار 

٤٩ ٧٣
٫٠

 
٣٤ ٥٢
٫٩

 
٩٫٤ ١٤ 
٦٫٠ ٩ 
٤٫٢ ٠٫٧ ١
٦

 ٠٫٧
٦٤

رة 
كبي

 

٦٤ 

توافر الدعم 
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٤٥ ٦٨
٫٦

 
٤٠ ٦١
٫٩

 
١٠٫ ١٦
٧

 
٢٫٧ ٤ 
- - ٤٫٣
٠

 ٠٫٧
٥٤

رة 
كبي

 

٦٥ 

توافر الدعم 
المالي الالزم 
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 .والبرامج
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توافر شبكة 
إنترنت عالية 
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 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 درجة الموافقة

موافق 
 بشدة
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 م بشدة

المتطلبات 
 التقنية والمالية

%ت%ت%ت%ت% ت
ط
س
متو
ال

 
بي
سا
لح
ا

 

ف
حرا
االن

 
ري
عيا
الم

 

قه
واف
الم

وى 
ست
م

 

٦٧ 

توافر موارد مالية 
لالستعانة 

بمدربين مؤهلين 
لتدريب العاملين 

على العمل 
 .اإللكتروني
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٦٨ 

وجود شبكة  
داخلية مفعلة 

لتبادل 
المعلومات بين 

اإلدارة 
وأقسامها 
والمكاتب 
والمدارس 
 .التابعة لها 

٤٧ ٧١
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توافر نظام 
إلكتروني أمني 
لحماية البيانات 

والمعلومات 
 .وضمان سريتها 
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توافر نظام 
تشغيل 
احتياطي 

للتعامل مع 
األزمات عند 

تعطل أجهزة 
الحاسب، 
وشبكات 
 .االتصال
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٢٩٠

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

 درجة الموافقة

موافق 
 بشدة
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رقمية 
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والمحاضرات 
 .عبر الشبكة
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توفير خدمات 
الكترونية تحقق 

متطلبات 
المستفيدين من 
اإلدارة بسرعة 

 .عالية
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إمكانية تبديل 
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 .اإلدارة
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 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 درجة الموافقة

موافق 
 بشدة

 موافق
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 متأكد
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%ت%ت%ت%ت% ت
ط
س
متو
ال

 
بي
سا
لح
ا

 

ف
حرا
االن

 
ري
عيا
الم

 

قه
واف
الم

وى 
ست
م

 

٧٥ 

توفير معامل 
المحاكاة 
االفتراضية 

وخاصة لإلداريين 
غير 

المتخصصين في 
 .التقنية
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٧٦ 

توفير معامل 
افتراضية خاصة 

باللغات األجنبية  
 .باإلدارة
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٧٧ 

ربط النظام 
اإلداري في 
اإلدارة آلياً 

بمكاتب التربية 
والتعليم التابعة 

لها في 
 .المحافظات

٥٤ ٨١
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٧٨ 

توفير قواعد 
بيانات الكترونية 

باللغة العربية 
للتغلب على 

عائق اللغة لدى 
 .اإلداريين

٥١ ٧٧
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٧٩ 

توفير مكتب 
للخدمات 

اإللكترونية مثل 
البرامج 

الحاسوبية 
 .باالدارة

٥٤ ٨١
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 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
 دراسة ميدانية: بمنطقة عسير

  منصور بن عوض القحطاني. د

 درجة الموافقة

موافق 
 بشدة

 موافق
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 التقنية والمالية
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 : النتائج اآلتية) ١٠(يتضح من جدول 

راد الدراسة أن المتوسط العام كان على وجه العموم       أظهرت استجابات إجمالي أف   

وتــراوح المتوســط الحــسابي الســتجابات أفــراد الدراســة حــول    ، أي بدرجــة كبيــرة) ٤٫٣٤(

 ). ٠٫٩٨٧٦(وبانحراف معياري  إجمالي بلغ ، )٤٫٢٠(و) ٤٫٤٢(عبارات المحور الثالث ما بين 

ــ        ــن الفقـ ــرة مـ ــل فقـ ــى كـ ــة علـ ــراد الدراسـ ــتجابات أفـ ــاءت اسـ ــد جـ ــة وقـ رات المتعلقـ

بالمتطلبـــات التقنيـــة والماليـــة لتطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـــة فـــي اإلدارة العامـــة للتعلـــيم فـــي 

 :منطقة عسير على النحو التالي

توافر نظام تـشغيل احتيـاطي للتعامـل مـع     :" التي نصت على  ) ٧٠(جاءت العبارة    -

ولــى بمتوســط فــي المرتبــة األ، "األزمــات عنــد تعطــل أجهــزة الحاســب، وشــبكات االتــصال 

ــارة  ، )٤٢، ٤(حــسابي  ــوافر آليــة ســهلة االســتخدام   : " التــي نــصت علــى  ) ٧٢(وجــاءت العب ت

في المرتبـة الثانيـة      " تسمح بتقديم الخدمات اإللكترونية للمستفيدين في أي زمان ومكان          

ربـط النظـام اإلداري    :"التي نـصت علـى   ) ٧٧(بينما جاءت العبارة    ،  )٤٫٤٢(بمتوسط حسابي   

، فــي المرتبــة الثالثــة" ارة آليــاً بمكاتــب التربيــة والتعلــيم التابعــة لهــا فــي المحافظــات فــي اإلد

تـوفير مكتـب للخـدمات    :" التي نصت على) ٧٩(وجاءت العبارة ، )٤٫٤٢(وبمتوسط حسابي   
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بمتوســـط حـــسابي ، فـــي المرتبـــة الرابعـــة" اإللكترونيـــة مثـــل البـــرامج الحاســـوبية بـــاالدارة

تـوفير خـدمات الكترونيـة تحقـق متطلبـات       : "التي نصت علـى ) ٧٣(وجاءت العبارة   ،  )٤٫٤٢(

) ٤٫٢٣(بمتوسـط حـسابي   ،  في المرتبة قبل األخيرة   "المستفيدين من اإلدارة بسرعة عالية      

توافر نظام إلكتروني أمني لحمايـة البيانـات         : "التي نصت على  ) ٦٩(في حين جاءت العبارة     

وبدرجـــة ) ٤٫٢٠(بمتوســـط حـــسابي ، رةفـــي المرتبــة األخيـــ "والمعلومــات وضـــمان ســـريتها  

 .كبيرة

ويستخلص من استجابات أفراد الدراسة حول عبـارات المحـور الثالـث والخـاص                 
بالمتطلبات التقنيـة والماليـة الالزمـة لتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة فـي اإلدارة العامـة                 

 : للتعليم في منطقة عسير ما يلي

ت المحــور جــاءت الموافقــة عليهــا  اتفــاق أفــراد الدراســة علــى أن معظــم عبــارا   -

وأن اإلدارة اإللكترونيـــة تتطلـــب العديـــد مـــن المتطلبـــات التقنيـــة والماليـــة  ، بدرجـــة كبيـــرة

) ١٠(لتطبيقها في اإلدارة العامة للتعليم في منطقة عسير وفق ماورد فـي الجـدول الـسابق         

 .حتى يمكن االستفادة القصوى من تطبيقها

 أهميـة تـوفير قواعـد بيانـات إلكترونيـة باللغـة             اتفاق معظـم أفـراد الدراسـة علـى         -

وتـوافر آليـة سـهلة    ،  العربية ؛لما لها من إسهام في التغلب على عائق اللغة لدى المـوظفين            

وتوافر ، االستخدام تسمح بتقديم الخدمات اإللكترونية للمستفيدين في أي زمان ومكان     

ــي المتطــورة الالزمــة لتطبيــق اإلدارة اإل     ــةأجهــزة الحاســب اآلل ــوافر كــاميرات  ، لكتروني وت

 ، رقمية وبرمجيات إلجراء المحادثات واالجتماعات والنـدوات والمحاضـرات عبـر الـشبكة            

 .وقد جاءت الموافقة عليها بدرجة كبيرة 

ويعزى ذلك إلى أهمية المتطلبات التقنية والمالية فـي تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة               -

ملية اإلدارية باإلدارة العامـة للتعلـيم بمنطقـة    في مجال استخدام التقنية وتطبيقها في الع  

؛ )م ٢٠٠٩(؛و الغامـدي    )م  ٢٠٠٨(حمـدي   : وتتفق هـذه النتـائج مـع دراسـات كـل مـن            ،  عسير
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ويعزى ذلك إلى قناعة أفراد الدراسة بـضرورة تـوافر المتطلبـات التقنيـة          ). م٢٠١١(والشهري

يــادة المخصــصات الماليــة التــي وز، الجيــدة والحديثــة التــي تيــسر تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة 

وتمكـن مـن شـراء البـرامج        ،  تسهم في الحد من تأثير معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونيـة         

وعقــد بــرامج متميــزة  ، المتطــورة وصــيانة أجهــزة الحاســب اآللــي بــشكلٍ دوري ومــستمر   

 .تؤهل منسوبي اإلدارة على التطبيقات الحديثة لإلدارة اإللكترونية
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 :توصيات البحث
في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث؛ يورد الباحث عـدداً مـن التوصـيات التـي يمكـن                

، أن تسهم في تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكترونية في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير    

وذلــك علــى النحــو ، متبوعــة بــبعض اآلليــات التــي قــد تــسهم فــي تنفيــذها علــى أرض الواقــع 

 :ي التال

 ، وضــع اســتراتيجيات شــاملة لنــشر الــوعي بأهميــة تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة -١

والتنوع في األساليب المستخدمة وذلك لكسب أكبر قدر ممكن من الدعم المبني على 

 : وذلك من خالل اآلليات التالية ، الفهم واالستيعاب داخل اإلدارة العامة للتعليم

 ، دوري ومـــستمر علـــى عقـــد ورش عمـــل أن تعمـــل القيـــادات اإلداريـــة وبـــشكل   -

 .ودورات تدريبية وندوات ومؤتمرات تعزز الوعي بأهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

تقدير جهود العاملين المهتمين بنشر ثقافـة اإلدارة اإللكترونيـة بـاإلدارة العامـة                -

 .للتعليم 

 داخــل أن تعمــل القيــادات اإلداريــة علــى إيجــاد أدلــة تنظيميــة وإرشــادية واضــحة     -

 .اإلدارات واألقسام باإلدارة العامة توضح كيفية تطبيق اإلدارة اإللكترونية

إيجــاد هيكــل تنظيمــي يــساعد علــى تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة بــاإلدارة العامــة      -

 .للتعليم

وضع بوابة خاصة بالمعرفة على موقع اإلدارة في الشبكة العنكبوتية في مجـال         -

 .تطبيق اإلدارة اإللكترونية

جــاد خطــط مــستقبلية خاصــة بتحويــل الوثــائق الورقيــة إلــى صــيغ إلكترونيــة         إي -

 .باإلدارة العامة للتعليم 
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جـــذب الخبـــراء والعلمـــاء واســـتقطابهم مـــن مختلـــف المؤســـسات لالســـتفادة   -

 .منهم في تدريب منسوبي اإلدارة العامة للتعليم على تطبيق اإلدارة اإللكترونية

طبيــق اإلدارة اإللكترونيــة بــاإلدارة العامــة إيجــاد اســتراتيجية واضــحة ومحــددة لت -

 .للتعليم 

نشر ثقافة اإلدارة اإللكترونيـة مـن خـالل عمـل بـرامج توعويـة لمنـسوبي اإلدارة                   -

 .العامة للتعليم بمنطقة عسير

حل المشكالت المعيقة لنشر ثقافة اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعلـيم            -

 .بمنطقة عسير

ــات ا  - ــتخدام التقنيـ ــديات     اسـ ــن طريـــق المنتـ ــيم عـ ــة للتعلـ ــاإلدارة العامـ ــة بـ لحديثـ

 .واإلنترنت للمساهمة في التشارك المعرفي

تعزيــز التعــاون مــع المــستفيدين مــن البــرامج اإللكترونيــة داخــل وخــارج اإلدارة      -

 .واالستفادة من أرائهم ومقترحاتهم

تــدعيم فكــرة التعــاون الجــاد والمثمــر بــين المــوظفين فيمــا يتعلــق بعمليــات       -٢

 :تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم؛ وذلك من خالل اآلليات التالية

أن تعمل القيادات اإلدارية باإلدارة العامة على تكوين فرق متخصصة في التقنية            -

 .داخل األقسام واإلدارات تسمح بإعادة تطبيق اإلدارة اإللكترونية

دهـــا علـــى المـــشاركة الجماعيـــة فـــي أن تـــشجع القيـــادات اإلداريـــة بـــاإلدارة أفرا -

 .عمليات التطبيق 

تعزيـــز التواصــــل الفعـــال وتبــــادل الخبـــرات بــــين مختلـــف المــــستويات اإلداريــــة      -

 .واألكاديمية باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير
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تأهيل األفراد العاملين في اإلدارة تأهيالً مناسباً وتطويرهم مهنياً من خـالل عقـد               -

 .إلدارة اإللكترونية برامج تطويرية في ا

تكثيف عمليات التدريب الداخلي والخارجي للموظفين في مجال تطبيـق اإلدارة            -

 .اإللكترونية

 .توفير قاعدة معلومات عامة عن الموظفين باإلدارة  -

توزيـــع المهـــام والمـــسؤوليات للقيـــام بعمليـــات اإلدارة اإللكترونيـــة فـــي جميـــع   -

 .إدارات وأقسام اإلدارة العامة للتعليم

 .تعزيز أوجه التشارك والتعاون في مجال نشر وتطبيق اإلدارة اإللكترونية  -

رفــع الجاهزيــة للبيئــة اإللكترونيــة والبنيــة التحتيــة لــإلدارة العامــة للتعلــيم مــن   -٣

 :عمليات تطبيق اإلدارة اإللكترونية ؛وذلك من خالل اآلليات التالية

لتعلـيم لجـان مختـصة للبحـث        تشكل القيادات اإلداريـة والفنيـة بـاإلدارة العامـة ل           -

 .عن األفراد المتميزين في مجال اإلدارة اإللكترونية 

 .تشكيل لجان متخصصة لتحديد احتياجات تطبيق اإلدارة اإللكترونية  -

أن تعمــل القيــادات اإلداريــة بــاإلدارة العامــة للتعلــيم علــى جلــب وتــوطين اإلدارة     -

 . المتقدمة في هذا المجالالعلميةاإللكترونية من خالل العمل المشترك مع المؤسسات 

 .استقطاب الخبراء في مجال أنظمة المعلومات  -

تــــوفير وســــائل تقنيــــة حديثــــة ومتطــــورة تــــسهم فــــي تفعيــــل تطبيــــق اإلدارة     -

 .اإللكترونية 

تحــديث العمليــات اإلداريــة وتطويرهــا بجميــع اإلدارات واألقــسام داخــل اإلدارة      -

 .العامة للتعليم 

 .اإللكترونية في اتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة توظيف عمليات اإلدارة  -
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متابعــة النمــو التقنــي المتــسارع وأهميــة اســتخدامه فــي جميــع األعمــال اإلداريــة     -

 .والمالية 

 .مراجعة خطط رفع الجاهزية لإلدارة اإللكترونية  -

 والعمــــل علــــى تعزيــــز   ، تــــوفير ميزانيــــة مناســــبة لتطبيــــق اإلدارة اإللكترونيــــة     -

اليــة لتــصميم البــرامج واألنظمــة اإللكترونيــة وتــسهيل إجــراءات الــصرف   المخصــصات الم

 .المالي 

التــدريب المــستمر والمتواصــل علــى كــل مــاهو جديــد مــن التقنيــات الحديثــة فــي     -

 .مجال اإلدارة اإللكترونية 

توفير جهـاز إداري يكـون مـسؤوالً عـن الـصيانة الدوريـة للمحافظـة علـى وسـائل                  -

 .ية تقنيات اإلدارة اإللكترون

 .التقييم المستمر لنظام تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم  -

تفعيل دور القيادات اإلدارية بـاإلدارة العامـة للتعلـيم بمنطقـة عـسير وتطـوير                 -٤

مساهماتها في مجال تبني التوجهات العلمية والتطبيقية لإلدارة اإللكترونية في إداراتها           

 : اآلليات التاليةوأقسامها ؛ وذلك من خالل

التزام اإلدارة العليا بتوفير كافـة الـسُبل والوسـائل والمتطلبـات الالزمـة لتطبيـق                  -

 .اإلدارة اإللكترونية 

ضـــــمان التـــــزام المـــــوظفين بـــــالنظم واإلجـــــراءات المقترحـــــة لتطبيـــــق اإلدارة    -

 .اإللكترونية 

ة عبـر   تشجيع القيادات اإلدارية والفنيـة أفرادهـا علـى عـرض معـارفهم المختلفـ               -

 .كافة الوسائل المتاحة 
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إصـــدار القـــوانين والتـــشريعات وتقـــديم الـــدعم مـــن المـــستويات اإلداريـــة العليـــا   -

 .لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

مــنح كامــل الــصالحيات والــسلطات المناســبة للجهــات المــسؤولة عــن تطبيــق      -

 .اإلدارة اإللكترونية 

 .اإلدارة العامة للتعليم بعسير إيجاد قيادات مؤهلة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية ب -

تفعيــل نظــام الحــوافز والمكافــآت لمــا لــه مــن دور رئــيس فــي التــشجيع علــى    -٥

 :المشاركة الفاعلة في تطبيق اإلدارة اإللكترونية ؛وذلك من خالل اآلليات التالية

ماديـة أو  (تضع اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير نظاماً للحـوافز التـشجيعية             -

 .نح لمنسوبيها المتميزين في تطبيق اإلدارة اإللكترونية تم) معنوية 

وضــع سياســة واضــحة تــدعم المتميــزين فــي تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة داخــل      -

 .إدارات وأقسام اإلدارة العامة للتعليم

تحفيــز األفــراد العــاملين إلظهــار معــارفهم الــضمنية فــي مجــال تطبيــق اإلدارة          -

 .اإللكترونية 

لعاملين باإلدارة العامة للتعليم بمنطقـة عـسير لتطبيقهـا فـي     تدعيم المبادرات ل  -

 .جميع المعامالت 

دعم جهود العاملين وأنشطتهم فـي اإلدارة لالسـتفادة القـصوى مـن معـارفهم                -

 .في مجال اإلدارة اإللكترونية



 

 
٣٠٠

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية باإلدارة العامة للتعليم
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 :مقترحات البحث

ي، رغبة في إثراء ميدان البحث العلمي بالموضوعات ذات الصلة بموضوع البحـث الحـال        

 :وفي ضوء ما سبق يمكن اقتراح ما يلي

االحتياجات التدريبية للمـوظفين والعـاملين لتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة       " دراسة   -

 ".باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير 

ــيم العــام فــي المملكــة       " دراســة  - ــة فــي التعل معوقــات تطبيــق اإلدارة اإللكتروني

 ".العربية السعودية

 تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مـدارس التعلـيم العـام فـي فـي               متطلبات"  دراسة   -

 ".منطقة عسير

 

@      @      @ 
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 : البحثمراجع
 :المراجع العربية: أوالً 
 .الدار الجامعية: اإلدارة اإللكترونية، اإلسكندرية): م٢٠١٠(إبراهيم، خالد ممدوح  .١

مـدارس التعلـيم قبـل الجـامعي فـي المملكـة       اإلدارة اإللكترونيـة ل ): م٢٠٠٢(عونيـة طالـب    ،  أبو سنينة  .٢

األردنيــة الهاشــمية مــن وجهــة نظــر مــديري المــدارس ـ دراســة ميدانيــة، مجلــة كليــة التربيــة جامعــة      

 .، أغسطس)١١٠(األزهر، عدد 

ــد   .٣ ــايض، يحيـــى محمـ ــو مغـ ــدي   ): م٢٠٠٤( أبـ ــورة علـــى العمـــل اإلداري التقليـ ــة ثـ ــة اإللكترونيـ . الحكومـ

 .مكتبة العبيكان: الرياض

خـوارزم  :اإلدارة التربويـة بـين العلميـة والمهنيـة والمـستقبلية، جـدة             ): م٢٠١١(حمد، أشـرف محمـود    أ .٤

 .العلمية ناشرون ومكتبات

ــية اإلدارة أداء تحـــسين فـــي اإللكترونيـــة اإلدارة دور). م٢٠١٠ (نـــسرين، تمـــيم آل .٥  بالمرحلـــة المدرسـ

 جامعــة). منــشورة غيــر (تيرماجــس رســالة. ووكيالتهــا المــدارس مــديرات نظــر وجهــة مــن الثانويــة

 .الرياض. وتخطيط تربوية إدارة قسم، االجتماعية العلوم كلية، اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام

: متطلبــات تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة بــإدارات التربيــة والتعلــيم    ): م٢٠١١( علــي عــائض  ، آل شــعثان .٦

 ". ينبن"بحث ميداني باإلداراة العامة للتربية والتعليم بعسير 

اإلدارة اإللكترونيـــة فـــي كليـــات التربيـــة للبنـــات  ). م٢٠٠٧(بخـــش، فوزيـــة بنـــت حبيـــب عبـــد الرشـــيد  .٧

رســالة دكتــوراة غيــر منــشورة، كليــة   . بالمملكــة العربيــة الــسعودية فــي ضــوء التحــوالت المعاصــرة   

 .التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

اإلدارة اإللكترونيــة فــي عمليــة االتــصال  ): م٢٠٠٨(والعنــزي، فهــد معيــوف الحمــدان، جاســم محمــد؛   .٨

مجلـة  ).  ومقترحـات تطويرهـا      – ومعوقاتها   –أهميتها  ( اإلداري بالمدارس اإلبتدائية في دولة الكويت       

 .١٣٤-٩٣، )١١٥(رسالة الخليج العربي، 
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  منصور بن عوض القحطاني. د

ة اإللكترونيـة فـي إدارة      الـصعوبات التـي تواجـه اسـتخدام اإلدار        ): م٢٠٠٨(حمدي، موسى بن عبـداهللا     .٩

المدارس الثانوية للبنين بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ، جامعة  

 .أم القرى ، مكة المكرمة 

رؤيـة مـستقبلية لتطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة بالمرحلـة الثانويـة       ): م٢٠٠٥(الدعيلج، فوزيـة عبـد العزيـز       .١٠

رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، كليـة          . رة المدرسية بمكـة المكرمـة     من وجهة نظر مشرفات اإلدا    

 .التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية

معوقـــات تطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـــة بمكاتـــب الرئاســـة العامـــة لرعايـــة  ): م٢٠١٣(الزهرانـــي، ســـعيد  .١١

ية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمـة ، المملكـة     رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الترب      . الشباب  

 .العربية السعودية 

دار وائـل   : اإلدارة اإللكترونيـة، عمـان    ): م٢٠٠٨(السالمي، عالء عبدالرزاق؛ والـسليطي، خالـد إبـراهيم         .١٢

 .للنشر

إمكانيـة تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة فـي اإلدارة العامـة للتربيـة              ): م٢٠٠٩(السحيباني، نوال بنـت صـالح      .١٣

التعليم للبنات بمدينة الريـاض مـن وجهـة نظـر القيـادات التربويـة ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة،              و

 .جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض

 المكرمـة  مكـة  بمدينـة  االبتدائيـة  المـدارس  لمـديري  التدريبيـة  االحتياجـات ). م٢٠١٢ (منـصور ،  السلمي .١٤

 كليــة، القــرى أم جامعــة). منــشورة غيــر (ماجــستير رســالة .اإللكترونيــة اإلدارة متطلبــات ضــوء فــي

 .المكرمة مكة. وتخطيط تربوية إدارة قسم، التربية

: واقـــع تطبيـــق اإلدارة اإللكترونيـــة فـــي الممارســـات اإلشـــرافية  ): م٢٠١١(الـــشهري، عبـــداهللا مرعـــي  .١٥

امعـة الملـك   ج: دراسة ميدانيـة فـي منطقـة عـسير التعليميـة، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، أبهـا                

 .خالد
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تــأثير وظــائف نظــم المعلومــات فــي ممارســة  ): م٢٠٠٠(يوســف ســيد ، عبــد الرضــا؛ والزلزلــة، الــشواف .١٦

دراسة مطبقـة علـى المنظمـات الحكوميـة الكويتيـة، المجلـة             "اإلداريتين العلىا والوسطي بالمنظمة     

 .ابع، العدد األول، ينايرالعربية للعلوم اإلدارية المجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، المجلد الس

ــرون   .١٧ ــداهللا؛ وآخـ ــد عبـ ــة للنـــشر   ): م٢٠٠٥(الـــصباب، أحمـ ــوارزم العلميـ ــة، خـ ــيات اإلدارة الحديثـ أساسـ

 .، جدة، المملكة العربية السعودية١والتوزيع، ط

آفاق استراتيجية الحكومـة اإللكترونيـة واقعهـا وآفـاق تطبيقهـا فـي       ): م٢٠٠٥(الطائي، على حسون   .١٨

 .٨:www.alsabaah.com. العراق

متطلبـات تطبيـق اإلدارة اإللكترونيـة فـي وزارة التربيـة والتعلـيم فـي                ): م٢٠١٣(الطشة ، غنـيم حمـود      .١٩

 .١ج ، ٣٧ ع ، مصر- عين شمس -مجلة كلية التربية . دولة الكويت من وجهة نظر العاملين

ــر وجـــواد، العـــاني .٢٠ ــان، دار الثقافـــة للنـــشر والتوزيـــع ،  اإلدارة اإللكترونيـــة) :م٢٠١٤(شـــوقي ،  مزهـ ، عمـ

 .األردن

 .دار السحاب للنشر والتوزيع. اإلدارة اإللكترونية نماذج معاصرة): م٢٠٠٧(عامر، طارق عبدالرؤوف .٢١

تـــصور مقتــرح لـــدور اإلدارة اإللكترونيــة فـــي تجويــد العمـــل    ): م٢٠٠٦(أحمـــد حــسين  ، يعبــد المعطــ   .٢٢

، ٢٣، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة الزقــازيق، المجلــد "دراســة تقويميــة"يــة بمــصر اإلداري بكليــات الترب

 . العدد الثاني، يوليو

إمكانيــة تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي اإلدارة العامــة للتربيــة والتعلــيم ): م٢٠٠٨(العريــشي، محمــد  .٢٣

 أم القـرى ، مكـة   رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، كليـة التربيـة ، جامعـة           ). بنـين (بالعاصمة المقدسـة    

 .المكرمة ، المملكة العربية السعودية

مكتبة الملك فهـد    : الرياض. اإلدارة التقليدية والتحول اإللكتروني   ): م٢٠٠٨(العمار، عبداهللا سليمان   .٢٤

 .الوطنية
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 دراســة –المتطلبــات اإلداريــة واألمنيــة لتطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة   ): م٢٠٠٣(العمــري، ســعيد معلــى   .٢٥

رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، أكاديميــة نــايف العربيــة  . مؤســسة العامــة للمــوانئ مــسحية علــى ال

 . للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية

دراسة : نوعية اإلدارة والحكومة اإللكترونية في العالم الرقمي      ): م٢٠٠٣(العواملة، نائل عبدالحافظ   .٢٦

 ).٢ (١٥مجلة العلوم اإلدارية، . استطالعية

واقــع تطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي مــدارس تعلىــم البنــين   ): م٢٠٠٩(لغامــدي، عــزال محمــد مطلــق ا .٢٧

دراسة من وجهة نظـر المـديرين       " بمدينة ينبع الصناعية ودرجة مساهمتها في تجويد العمل اإلداري          

 جامعة أم القرى: ، رسالة ماجستير غير منشورة، مكة المكرمة" والوكالء

: المنــصورة. آفــاق الحاضــر وتطلعــات المــستقبل  : اإلدارة اإللكترونيــة): م٢٠٠٤(غنــيم، أحمــد محمــد  .٢٨

 .المكتبة العصرية

دراســـة : تطبيقـــات اإلدارة اإللكترونيـــة فـــي األجهـــزة األمنيـــة): م٢٠٠٧( القرنـــي، عبـــدالرحمن ســـعد .٢٩

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسـات العلىـا،      . مسحية على ضباط شرطة منطقة الرياض     

 .مية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعوديةأكادي

 ).م.د: (جده. نظم المعلومات اإلدارية): م٢٠٠٤(كتوعه، هشام صالح .٣٠

المتطلبــات الماديــة والبــشرية لتطبيــق اإلدارة اإللكترونيــة فــي المــدارس ): م٢٠٠٨(المــسعود، خليفــة .٣١

رســالة ماجــستير غيــر   . ئهــا بمحافظــة الــرس  الحكوميــة مــن وجهــة نظــر مــديري المــدارس ووكال     

 .منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية

اإلدارة اإللكترونيـة، اإلسـتراتيجية والوظــائف والمـشكالت، الريــاض دار    ): م٢٠٠٤(عبـود نجــم  ، نجـم  .٣٢

 .المريخ

مجموعـة النيـل    :الواقـع واآلافـاق، القـاهرة       : ونيةالحكومة اإللكتر ): م٢٠٠٦(الهوش، أبو بكر محمود    .٣٣

 .العربية
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Implementation of Electronic Management at the General Directorate of 

Education in Asir Province: A Field Study 

Dr. ManSoor AwaDH Al-QaHTaani 
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King Khalid University 

Abstract: 

The study aims at identifying the reality of the implementation of electronic 

management at the General Directorate of Education in Asir,and monitoring its 

hindrances, as well asidentifying the requirements of its implementation. The 

descriptive survey approach is used in this study. The study instrument is a 

questionnaire addressed to a sample of 120 members of directors, heads of 

departments and employees of the General Directorate of Education in Asir.  

Results of the study reveal that the directorate does not have a clear strategic plan 

for implementing electronic management in its departments and divisions. 

Results also show that the concept of electronic management is still ambiguous 

to somepersonnel. There is also a lack of funding for designing and developing 

electronic software as well as hardware maintenance and providing a high-level 

internet network.Moreover, most of the study population highlyagreed upon 

thehuman, administrative, technological and financial requirements of 

implementingelectronic management.This resulted inpresenting some 

recommendations and suggestions in light of the study findings. 

Keywords:  electronic management,general directorate of education at Asir 
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 :ملخص البحث
 

 الدراســة الحاليــة إلــى التعــرف علــى دور اإلدارة المدرســية فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى طالبــات  هــدفت

ــه والمتابعــة،          ــة، مــن خــالل الممارســات األساســية لمــدير المدرســة وهــى التخطــيط والتوجي ــة الثانوي المرحل

 طالبـة، وتـم تطبيـق أداة الدراسـة علـيهن، وأوضـحت              ٢٦٤و   معلمـة،    ٢٢٠ مـنهن  ٤٨٤وتكونت عينة الدراسة    

 من عينة الدراسة توافـق علـى أن اإلدارة المدرسـية لهـا دور فـي تنميـة قـيم        %٦٠النتائج أن نسبة ال تقل عن     

 بـين وجهـات   ٠٫٠١وأنه توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى        . المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية    

ــة       نظــر المعلمــات   والطالبــات حــول أدوار اإلدارة المدرســية فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى الطالبــات بالمرحل

 . الثانوية، وذلك لصالح وجهات نظر المعلمات
 
 
 
 
 



 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣١٥

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 :مقدمةال
يمر العالم العربي في المرحلة الراهنة بأحداث كثيرة وكبيرة، انعكست على جميع       

. وبالتــالي بــرزت الحاجــة إلــى تعزيــز مفهــوم المواطنــة وقيمهــا  . الــدول التــي تقــع فــي نطاقــه 

 .حيث تعد أهم ركائز الدولة وتماسكها، وتقدمها وأمنها

د سياســة التعلــيم فيهــا علــى أن   والمملكــة العربيــة الــسعودية مــن الــدول التــي تؤكــ    

الغاية األسمى للتربية والتعليم هي فهم اإلسـالم فهمـا صـحيحا متكـامال، وإعـداد الطالـب                  

وتهـدف  . ليكون لبنة صالحة في بناء أمته، ويـشعر بمـسؤوليته لخدمـة بـالده والـدفاع عنهـا                 

ب، هــذه الــسياسية بالدرجــة األولــى إلــى تنميــة الــسلوك اإلســالمي فــي شخــصيات الطــال         

وتأكيـد انتمــاءهم لـوطنهم وارتبــاطهم بأصـوله وقيمــه العريقـة، ومــساعدتهم علـى فهــم      

وتربية المواطنة من أهم وظائف التعليم      . "واقع المجتمع ومستقبله في مختلف المجاالت     

فقد يربى الطالب تربية تقوي صلته بربه، وقد يربى تربيـة تنمـي مداركـه، وتهـذب        . األساسية

ية مهنية تمكنه من اكتساب رزقـه، ولكنـه إن لـم يـنعم عـالوة علـى        وقد يربى ترب  / نفسه  

ذلك بتربية وطنية حقة ، تبين له حقوقه وواجباته، كانت تربيتـه ناقـصة وفائدتـه لمجتمعـه                  

فتربية المواطنة وتعزيزها لدى الطالب تجعله يدرك أنه جزء من وطنه ومجتمعـه     . معدومة

ي وفي أحداث الحاضر وفي أماني المـستقبل،     غير منفصل أبدا، يشاركه في ذكريات الماض      

ــه،         ــا لخدمــة دينــه ووطن ــدا ومتعــة مختلفــة ، إذ يــشعر أنــه يحي وتكتــسب حياتــه معنــى جدي

  )هـ١٤٢٩آل سعد ". (وليس لمجرد تحقيق مصالحه الخاصة وأهدافه الذاتية

وتعد المدرسة من أهم المؤسسات التربوية التي تؤدي دورا بارزا في المحافظة على           " 

القيم والسلوك واألفكار المنظبطة المعينة على تحقيق أهداف المجتمـع وتطلعاتـه نحـو            

كمـا أن لهـا دورا فـي تـشكيل سـلوك الـنشء              . المجاالت تنمية شاملة مستدامة في شتى    
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وتكوين المفاهيم الصحيحة وتعزيزها في أذهانهن بصورة تتوافق مـع تطلعـات المجتمـع              

 جيهات السلبية واإليجابية في فهي مجال خصب لغرس التو. وغاياته

نفوس الطـالب وترجمتهـا إلـى سـلوكيات عمليـة فـي واقـع حيـاتهم، وتنميـة االنتمـاء                     

 "  )هــ ١٤٢٨الـشهري،  ." ( والطاعـة لـوالة األمـر بطريقـة تربويـة سـليمة       لألمة والوطن والـوالء 

 وتمثــل اإلدارة المدرســية الــركن األساســي الــذي يقــوم عليــه كيــان المدرســة والمحــرك     

لطاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية، والموجه والمنسق لها لبلوغ األهداف التربوية التـي            

 ) ٢٠٠١البدري،" .(تسعى المدرسة إلى تحقيقها

وحتى تضطلع اإلدارة المدرسية بدورها الفاعل فـي تنميـة قـيم المواطنـة لـدى طالبـات                 

 . وتعزيزها لديهنالمرحلة الثانوية، البد وأن تعمل على غرس قيم المواطنة

 :مشكلة الدراسة
وقد أشار القحطاني إلى البيئة المدرسية بأن لها تأثيرا مباشـرا فـي تحقيـق مـا تهـدف                "

إليه التربية الوطنية ، حيث أن تركيبة ونوعية الحياة داخل المدرسة تؤثر في الطالب أكثر               

لتربـويين الـذين   من عمل المنهج الرسـمي بمـواده ومحتوياتـه المقـررة، كمـا يعتقـد بعـض ا              

ــنظم          ــة مــن خــالل المــنهج الخفــي ، أي ال ــة الوطني ــة تحــسين أو تطــوير التربي ــرون إمكاني ي

والقواعد السائدة داخل المدرسة ، فممارسة الطالب لمـسؤولية تعلـيم أنفـسهم ، وحـل                

الخالفــات والمــشكالت التــي تــواجههم فــي مدرســتهم ســوف تجعلهــم يتعلمــون كيــف  

تهم بينمــا تعتقــد مجموعــة أخــرى مــن التربــويين أنــه يلــزم   يعملــون بمــسؤلية فــي مجتمعــا 

االلتحاق بالمدرسة ليـتم الحكـم علـى قدراتـه وكفايتـه عـن طريـق المـنهج الرسـمي حتـى                      

  )١٩٩٨القحطاني،." (يمكنه القيام بدور المواطن البالغ المسؤل في مجتمعه مستقبال

ين الطالب مـن خـالل      كما يقع على عاتق إدارة المدرسة عبء نشر الوعي الوطني ب          " 

تــشكيل لجــان وطنيــة مــن الطــالب والمعلمــين وأوليــاء األمــور، واالســتفادة مــن التقنيــات       
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التربويــة فــي إبــراز رمــوز الــوطن  ومنجزاتــه، وإعــداد النــشرات والــدوريات والملــصقات ذات    

تـه،  المضامين الوطنية واالنسانية التي تحث على االعتزاز بـالوطن واالنتمـاء لـه والـوالء لقياد             

والحفـــاظ علـــى أمنـــه وســـالمته والمحافظـــة علـــى المـــصالح العامـــة والمنـــشآت الحـــضارية، 

والتأكيد على التالحم والتشارك مع اآلخـرين فـي التطـوير والبنـاء، والتـساوي فـي الحقـوق             

 )هـ١٤٢٥فرج، ." (والواجبات

مــة وبالتــالي فــإن اإلدارة المدرســية باعتبارهــا المهيمنــة علــى شــئون المدرســة، والمنظ

ــة، ويعتقــد كثيــر مــن         ــأثير وتــداخل كبيــرين فــي تحقيــق األهــداف التعليمي ألعمالهــا ذات ت

التربــويين إمكانيــة تحقيــق األهــداف التعليميــة الكبــرى وأهمهــا قــيم المواطنــة مــن خــالل     

المــنهج الخفــي وعمليــات الــتعلم والــنظم والقواعــد الــسائدة داخــل المدرســة، فممارســة    

هم، وحــل الخالفــات والمــشكالت التــي تــواجههم فــي    الطــالب لمــسؤولية تعلــيم أنفــس  

مدرستهم سوف تجعلهم يتعلمون كيف يتحملون المـسئولية فـي مجتمعـاتهم، وأن مـا               

التخطـــيط والتنظـــيم والتوجيـــه : تقـــوم بـــه اإلدارة المدرســـية مـــن وظـــائف أساســـية مثـــل 

لمدرسـية ذات   والرقابة وصنع القرار وغيرهـا مـن العمليـات اليوميـة التـي تقـوم بهـا اإلدارة ا                  

وبالتالي فقد تمثلت مشكلة الدراسة في  . تأثير بالغ على تحقيق قيم المواطنة لدى الطالب       

 :األسئلة التالية

 :أسئلة الدراسة
ما دور اإلدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى الطالبـات بالمرحلـة الثانويـة                .١

 من وجهة نظر المعلمات بالمدارس الثانوية؟

ة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى الطالبـات بالمرحلـة الثانويـة             ما دور اإلدار   .٢

 من وجهة نظر الطالبات بالمدارس الثانوية؟
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حـول دور اإلدارة المدرسـية فـي    ) المعلمات، والطالبات(هل تختلف وجهات نظر    .٣

 تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المدرسة الثانوية؟

 :أهداف الدراسة
 :عرف هدفت الدراسة إلى الت

إلدارة المدرســـية فـــي تنميـــة قـــيم المواطنـــة لـــدى الطالبـــات بالمرحلـــة  اعلـــى دور  .١

 .الثانوية من وجهة نظر المعلمات بالمدارس الثانوية

علـــى دور اإلدارة المدرســـية فـــي تنميـــة قـــيم المواطنـــة لـــدى الطالبـــات بالمرحلـــة   .٢

 .الثانوية من وجهة نظر الطالبات بالمدارس الثانوية

حـــول دور ) المعلمـــات، والطالبـــات(وقـــات بـــين وجهـــات نظـــر إن كـــان هنـــاك فر .٣

 .اإلدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المدرسة الثانوية

 :أهمية الدراسة
تأتى أهمية الدراسة الحالية من خالل اهتمامها بمفهوم المواطنة وقيمها، األمـر الـذي              

كمـا تكتـسب   . سياسيس فـي المنطقـة  بات ملحًا التأكيد عليه في ظل عدم االسـتقرار الـ   

هــذه الدراســة أهميتهــا مــن حقيقــة وأهميــة الــدور الــذي تلعبــه اإلدارة المدرســية مــن خــالل   

وظائفها المختلفة فـي تنميـة قـيم المواطنـة لـدى الطالبـات، ويمكـن بلـورة أهميـة الدراسـة               

 : من خالل

ــة مــن       - ــه، حيــث تعــد المواطن ــذي تتناول األبعــاد القــضايا ذات  طبيعــة الموضــوع ال

المشاركة مـن قبـل األفـراد فـي      السياسية واألمنية التي تعبر عن معايير االنتماء ومستوى

الحماية والذود عن الوطن، كما تعبر عن وعي الفرد بـالحقوق والواجبـات واحتـرام اآلخـر،               

الوطنيــة، كمــا تعكــس مــدى إدراكــه    وصــيانة المرافــق العامــة، والحــرص علــى المــصلحة  

 .والدولة في آن واحد مجابهة التحديات التي تواجه المجتمعكمواطن لدوره في 
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ــاره عنــصراً أساســاً فــي        - األهميــة الكبيــرة للمــواطن الفاعــل فــي المجتمــع، باعتب

 .إحداث التنمية الشاملة

تنــاول موضــوع المواطنــة فــي ســياق تــداعيات العولمــة وأخطارهــا علــى العــالم          -

 . العربي واإلسالمي

لمرحلـة الثانويـة باعتبـارهن فـي مرحلـة المراهقـة تلـك           االهتمام بفئة الطالبـات با     -

 .المرحلة التي تموج بالتغيرات وتتسم بالقلق على كافة المستويات

 .التأكيد على دور اإلدارة المدرسية الفاعل في تنمية مفهوم المواطنة وقيمها -

 :مصطلحات الدراسة
ــدور - ــه   :الــ ــدور بأنــ ــدي الــ ــرف الغامــ ــة  " يعــ ــن األنــــشطة المرتبطــ ــة مــ  أو مجموعــ

األطرالسلوكية التي تحقق مـاهو متوقـع فـي مواقـف معينـة، وتترتـب علـى األدوار إمكانيـة                    

ويقـــصد بـــه فـــي هـــذه  )هــــ١٤٢٤، الغامـــدي" (التنبـــوء بـــسلوك الفـــرد فـــي المواقـــف المختلفـــة

مــدى ماتــسهم بــه اإلدارة المدرســية فــي تنميــة المواطنــة لــدى طالبــات المرحلــة    : الدراســة

 .الثانوية

كـل جهـد    "اإلدارة المدرسـية بأنهـا      ) هــ ١٤٢٤(يعـرف الحقيـل      :رسيةاإلدارة المد  -

يبذل في مجال التخطيط والتنسيق والتوجيه لكـل عمـل تعليمـي يحـدث داخـل المدرسـة                

 قيـادة تربويـة تحمـل       :ويقـصد بهـا فـي هـذه الدراسـة          ".من أجل تطوير وتقدم التعليم فيهـا      

 أجـل تحقيـق األهـداف التربويـة         على عاتقها بأمانة وإخالص، اإلشراف علـى المدرسـة مـن          

المرسومة، كما تعمل على تعزيز المواطنـة لـدى طالبـات المرحلـة الثانويـة وفـق الـسياسة                  

 العامة للدولة ومقتضيات تعاليم اإلسالمز
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المواطنـة بأنهـا الـشعور باالنتمـاء والـوالء للـوطن            ) ٢٠٠٠هالل،  ( يعرف   :المواطنة -

االنتمــاء، : ع للحاجــات األساســية، وأن قيمهــا وللقيــادة الــسياسية التــي هــي مــصدر اإلشــبا   

 . والحقوق، والواجبات، والمشاركة المجتمعية، والقيم العامة

 انتمـاء للـوطن وممارسـة واعيـة مـن الطالـب للحقـوق                :ويقصد بها في هذه الدراسـة     

 .والواجبات، ومبادرة تجاه نفسه وتجاه الوطن الذي ينتمي إليه

 :خلفية الدراسة
مفهــوم المواطنــة والمــصطلحات المرتبطــة بهــا مثــل مفــاهيم الــوطن تناولــت الباحثــة 

والمواطن والوطنية، وأبعاد المواطنة، وقيم المواطنة، واالتجاهات الحديثـة فـي تنميـة قـيم               

المواطنــة، وبعــض التجــارب الدوليــة فــي تنميــة المواطنــة لــدى الطــالب، وأهميــة تنميــة قــيم    

ر اإلدارة المدرســية فــي تنميــة قــيم المواطنــة،   المواطنــة لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة، ودو  

 :وذلك على النحو التالي

 :مفهوم المواطنة والمصطلحات المرتبطة بها-١

). ٢٠٠٠ابـــن منظـــور، (لغـــة هـــو المنـــزل الـــذي يقـــيم فيـــه اإلنـــسان فهـــو محلـــه الـــوطن 

واصطالحاً قطعة األرض التـي تعمرهـا األمـة، وبـشكل خـاص هـو المـسكن، فـالروح وطـن                     

سكن اإلدراكـــات، والبـــدن وطـــن لكونـــه مـــسكن الـــروح، والثيـــاب وطـــن لكونهـــا ألنهـــا مـــ

حجـازي،  . (مسكن البدن، فالمنزل والمدينة والدولة والعالم كلها أوطان لكونها مـساكن          

٢٠٠٠ .( 

والشــك أن الــوطن فــي حقيقتــه يمثــل البيئــة الماديــة والمعنويــة علــى الــسواء ويتعلــق   

همــا، ومــن ثــم يكتــسب كيانــه الجــسمي والروحــي المــواطن بهــاتين البيئتــين ويتفاعــل مع

ــوطن          ــر هــو ال ــذي يتغي ــيالً، لكــن ال ــر العــصور إال قل ــة قــد ال تتغيــر عب والثقــافي، فالبيئــة المادي
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المعنوي المتمثل في قيم المجتمع وعاداته وتقاليده وأساليب تعامل أفراده، وهـو مـا يغيـر                 

  )١٩٩١الشيباني، (من تجاوب المواطن مع وطنه وشعوره بالسعادة أو الضيق 

وتعـرف  ). (١٩٩٦الموسـوعة العربيـة،     (مصطلح يشير إلى االنتمـاء إلـى أمـة           والمواطنـة

من الناحية االجتماعية بأنها عالقـة اجتماعيـة تقـوم بـين فـرد طبيعـي ودولـة، حيـث يقـدم                

وتعــرف المواطنــة مــن الزاويــة النفــسية ). ١٩٩٥غيــث، (الفــرد الــوالء، وتتــولى الدولــة حمايتــه 

كمـا تعـرف مـن      ). ٢٠٠٠هـالل،   (نها الـشعور باالنتمـاء والـوالء للـوطن وللقيـادة الـسياسية              بأ

المنظور اإلسالمي بأنها مجموعة العالقات التـي تنـشأ بـين دار اإلسـالم وكـل مـن يقطنهـا            

 ).١٩٩٨القحطاني، . (مهما كانت ديانته

 لـيس األرض بمـا      اإلنسان مضافاً إليه مدلول من دالالت الـوطن       " المواطن"وتعنى كلمة   

فيهــا مــن مــوارد فحــسب، وإنمــا الــوطن فــي أوســع معانيــه الــذي يمــنح المنتمــي إليــه اإلقامــة   

ــا الـــوطن      والحمايـــة واالنتمـــاء والعمـــل واالســـتقرار وغيـــر ذلـــك مـــن الحقـــوق التـــي يتيحهـ

 ) ١٩٩٨غالب ، . (للمواطن

ة ويمــأل ويــشير مفهــوم المواطنــة إلــى الــشعور الجمعــي الــذي يــربط بــين أبنــاء الجماعــ

قلـــوبهم بحـــب الـــوطن والجماعـــة، واالســـتعداد لبـــذل أقـــصى الجهـــد فـــي ســـبيل بنائهمـــا،   

 )٢٠٠٩ .Patrick, J(واالستعداد للموت دفاعاً عنهما 

وهنـاك العديـد مــن المؤسـسات التـي تــشكل مفهـوم المواطنـة، وتنمــى الـشعور بهــا        

ومجموعــات العمــل، لــدى الفــرد، ومنهــا األســرة، والمؤســسات الدينيــة، وجماعــات الرفــاق، 

والمدرسة التي تنفرد عن غيرها بالمـسؤولية الكبيـرة فـي تنميـة هـذا المفهـوم، وتـشكيل           

شخصية المواطن والتزاماته، وذلك بتزويده بالمعرفـة والمهـارات الالزمـة مـن أجـل تعزيـز                 

 )٢٠٠٨الكندري، . (هذا المفهوم والقيم المرتبطة به
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أبنــاء توحــد وتجمــع جميــع  واســع تــدل علــى  وتــرى الباحثــة أن المواطنــة بمفهومهــا ال 

الوطن الواحد، مهما اختلفـت أيـدلوجياتهم وتوجهـاتهم الفكريـة نحـو وجـدان ومـشاعر                 

 . إيجابية تدفعهم وتحفزهم إلى ممارسات وسلوكيات إيجابية نحو الوطن والمواطنين

 فقــد اختلــف البــاحثون فــي نظــرتهم للوطنيــة تبعــاً الخــتالف مدارســهم أمــا الوطنيـــة

الوطنية تشير إلـى شـعور الفـرد بحبـة لمجتمعـه      "اتجاهاتهم الفكرية، فهناك من رأى أن   و

ووطنــه، واعتـــزازه باالنتمـــاء إليــه، واســـتعداده للتـــضحية مـــن أجلــه، وإقبالـــه طواعيـــة علـــى    

ــدالكريم " (المــشاركة فــي أنــشطة وإجــراءات وأعمــال تــستهدف المــصلحة العامــة      العب

نيــة بأنهــا عبــارة عــن مــشاعر وروابــط فطريــة تنمــو        كمــا عرّفــت الوط ). هـــ١٤٢٦،والنــصار

 )١٩٩٧عمارة،(. باالكتساب لتشد اإلنسان إلى الوطن الذي استوطنه

وذهب بعضهم إلى أن مفهوم الوطنيـة لـيس مجـرد ارتبـاط بـين مجموعـة مـن البـشر                 

. بــأرض محــددة، وإنمــا هــي والء وانتمــاء مــن كــل هــؤالء الــذين يعيــشون علــى هــذه األرض     

وبالتالي فإن الوطنية مفهوم يشير إلى حب الفرد وإخالصه لوطنـه الـذي             ) ٢٠٠٠،  بهاء الدين (

يشمل االنتماء إلى األرض والبـشر والعـادات والتقاليـد والفخـر بالتـاريخ والتفـاني فـي خدمـة                    

وترى الباحثة أن الوطنية تعبر عن حـب الفـرد الفطـري            ). ١٩٩٦الموسوعة العربية،   . (الوطن

 .لمواطنة التي تحمل المشاعر الفطرية والمكتسبة معاًللوطن وهى تختلف عن ا

وبعــد هــذا العــرض لمفهــوم المواطنــة والمــصطلحات المرتبطــة بهــا، تــرى الباحثــة أن     

الشعور باالنتماء والوالء للوطن وللقيادة السياسية التي هـي مـصدر اإلشـباع       : المواطنة هي 

 .للحاجات األساسية

  أبعاد المواطنة -٢

 :وهي كالتالي)) ٢٠١٠، بلولة، ٢٠٠٧. المنشاوي(م متعدد األبعاد،  المواطنة مفهوو
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حيـث تمثـل المعرفــة عنـصراً جوهريـاً فـي نوعيـة المـواطن الــذي         :البعـد الثقـافي   -

 لــيس مواطنــاً يتحمــل - مــثالً -تــسعى إليــه مؤســسات المجتمــع، وال يعنــي ذلــك بــأن األمــي 

ــوطن، وإنمــا المعرفــة وســيلة      ــالوالء لل ــدين ب ــه،   مــسؤولياته وي ــاء مهارات ــوفر للمــواطن لبن  تت

ــا ينطلـــق مـــن ثقافـــة   . وكفاياتـــه التـــي يحتاجهـــا ــا أن تعزيـــز مفهـــوم المواطنـــة وقيمهـ كمـ

 .المجتمع مع األخذ في االعتبار الخصوصيات الثقافية للمجتمع

التفكيـر الناقـد، والتحليـل،      :  ويقصد به المهارات الفكريـة، مثـل       :البعد المهاراتي  -

حيث إن المواطن الـذي يتمتـع بهـذه المهـارات يـستطيع تمييـز               وحل المشكالت وغيرها،    

 .األمور ويكون أكثر عقالنية ومنطقية فيما يقول ويفعل

 ويقـصد بهــا الكفايـة االجتماعيــة فـي التعــايش مـع اآلخــرين،     :البعـد االجتمــاعي  -

 .والعمل معهم

ويعنى غرس انتماء الطالب لثقافاتهم، ومجتمعهم، ووطـنهم،     :البعد االنتمائي  -

 . وتوحدهم مع هذه الثقافة الداعمة لثقافة

ــديني - ويقـــصد بـــه البعـــد الموافـــق لتعـــاليم الـــشريعة، ويمثـــل العدالـــة،    :البعـــد الـ

 .والمساواة، والتسامح، والحرية، والشورى، والديمقراطية

 وهو اإلطار المادي والبشرى الذي يعـيش فيـه المـواطن، أي البيئـة      :البعد المكاني  -

يها، ويتعامل مع أفرادهـا، وال يتحقـق ذلـك إال مـن خـالل المعـارف فـي        المحلية التي يتعلم ف   

غرفة الصف، بل البـد مـن المـشاركة التـي تحـصل فـي البيئـة المحليـة، والتطـوع فـي العمـل                         

 .البيئي

 :قيم المواطنة -٣

 :  هناك مجموعة من القيم األساسية للمواطنة أهمها
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ال انتمى فالن إلـى فـالن إذا ارتفـع إليـه             االنتماء في اللغة يعني الزيادة ويق      :االنتماء -

في النسب، وفي االصطالح هو االنتـساب الحقيقـي للـدين والـوطن فكـراً تجـسده الجـوارح                   

وهو شـعور داخلـي يجعـل الفـرد يعمـل بحمـاس وإخـالص               ). ١٩٩٩الدروع، وآخرون،   " (عمالً

يفتخـر الفـرد بـالوطن    ومن مقتـضيات االنتمـاء أن       ). ١٤١٧الزيد،  . (لالرتقاء بوطنه والدفاع عنه   

 . ويدافع عنه ويحرص على سالمته

 يتـــضمن مفهـــوم المواطنـــة حقوقــــاً يجـــب أن يتمتـــع بهـــا جميــــع       :الحقـــــوق  -

حرية االعتقاد، وحفظ الحقوق الخاصة، وتوفير التعليم، وتقـديم الرعايـة           : المواطنين منها 

 وهــذه الحقــوق .الــصحية، وتقــديم الخــدمات األساســية، وتــوفير العدالــة، والحيــاة الكريمــة 

 )(٢٠١٠ ,Susan. يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين بدون استثناء

ـــات - ــى المــواطن        :الواجب ــة عل ــات المترتب ــدول عــن بعــضها فــي الواجب  تختلــف ال

باختالف الفلسفة التي تقوم عليها، فبعضها يرى أن المشاركة السياسية في االنتخابـات             

هوم المواطنة مجموعة من الواجبات التي    واجب وطني، وبعضها ال يرى ذلك، ويتضمن مف       

احترام النظام، وعدم خيانـة الـوطن، والحفـاظ علـى           : يجب أن تكون لدى المواطنين منها     

الممتلكات، والدفاع عن الوطن، والمساهمة فـي تنميـة الـوطن، والمحافظـة علـى المرافـق                 

كــل مــواطن وهــذه الواجبــات يجــب أن يقــوم بهــا   . العامــة، والتكــاتف مــع أفــراد المجتمــع  

 )١٤١٧الزيد، . (حسب قدرته وإمكانياته وعليه االلتزام بها وتأديتها على أكمل وجه

 من أبرز سمات المواطنة أن يكون المـواطن مـشاركاً           :المشاركة المجتمعية  -

في األعمال المجتمعية، والتـي مـن أبرزهـا األعمـال التطوعيـة فكـل إسـهام يخـدم الـوطن             

ــة أو   ــصلحته وتقويـ ــه مـ ــة    ويترتـــب عليـ ــي للمواطنـ ــى الحقيقـ ــسد المعنـ ــع، يجـ ــر المجتمـ . اصـ

 )١٩٩٢المشاط، (
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عزيــز، ( أن يتحلــى المــواطن بــاألخالق الفاضــلة ومنهــا كمــا يــذكر :القــيم العامـــة -

١٩٩٨ :( 

 . وتعنى عدم استغالل الوظيفة أو المنصب ألي غرض شخصي:األمانة -

  ويـــشمل اإلخـــالص هللا فـــي جميـــع األعمـــال، واإلخـــالص فـــي العمـــل:اإلخـــالص -

 .الدنيوي واتقانه، واإلخالص في حماية الوطن

 ويتطلــب عــدم الغــش أو الخــداع أو التزويــر، فبالــصدق يكــون المــواطن   :الــصدق -

 .عضواً نافعاً لوطنه

 . من أهم العوامل التي تساعد على ترابط المجتمع واتحاده:الصبر -

حمـة   هـذه القيمـة تجعـل المجتمـع مترابطـاً، وتتـألف القلـوب وتـزداد الر                  :التناصح -

 . بين المواطنين

  :االتجاهات الحديثة في تنمية قيم المواطنة -٤

ال يوجــد اتفــاق حــول األولويــة التــي يجــب أن تعطــي ألي مــن أهــداف النظــام التعليمــي،     

وعنــد النظــر إلــى الــنظم الــسياسية يالحــظ أنهــا تــسعى لتحقيــق درجــة مــن االنــسجام            

وضـوع رئـيس فـي العـالم الغربــي،     الـسياسي بـين مواطنيهـا، وتبـرز التنـشئة الــسياسية كم     

ليمتد من التربية الوطنية إلى التدريب والتوجيـه واإلرشـاد الروحـي فـي األنـساق الـسياسية،         

وفــي كــل الحــاالت تــتحكم فــي العمليــة عــدة متغيــرات أهمهــا المواقــف واألهــداف تجــاه      

 . السلطة السياسية

م التربـوي فـي كـل    والشك أن تحقيق المواطنة الصالحة يمثـل الهـدف الـرئيس للنظـا        

الــدول، ممــا أدى بهــا لالهتمــام بالتربيــة الوطنيــة، ولكــن هــذا االهتمــام يتفــاوت مــن دولــة إلــى  

وهنا يجب التأكيد علـى دور اإلدارة المدرسـية فـي تنميـة المواطنـة         ). ١٩٩٩المجادي،  (أخرى  

ــصالحة ــى طــرق         . ال ــد عل ــة والتأكي ــة الديمقراطيــة باســتخدام التربي ويتمثــل ذلــك فــي تنمي
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التدريس المختلفة لتنمية المواطنـة، ومـن أهـم االتجاهـات الحديثـة فـي تنميـة المواطنـة مـا                 

  )١٩٩٩علي،(يلي 

 إن المدرسـة وحـدة اجتماعيـة تعمـل          :التأكيد على دور المدرسة كمؤسسة     -

فهـي  . على تـشكيل إحـساس الطالـب، وفـي تحديـد نظرتـه تجـاه البنـاء االجتمـاعي القـائم                    

لية التنشئة السياسية ألنها تمثل الخبرة األولى المباشرة للطالـب     تلعب دوراً حيوياً في عم    

خارج نطـاق األسـرة، فالمدرسـة تتـولى غـرس القـيم واالتجاهـات الـسياسية التـي يبتغيهـا                     

النظـــام الـــسياسي بـــصورة مقـــصودة مـــن خـــالل المنـــاهج والكتـــب الدراســـية واألنـــشطة    

 نـوع االتجاهـات والقـيم الـسياسية        كمـا أنهـا تـؤثر فـي       . المختلفة التي ينخرط فيها الطالب    

 . التي يؤمن بها الفرد

حينمــا يكــون المعلــم متمكنــاً مــن مادتــه " :اختيــار المعلــم وتحــسين نوعيتــه -

الدراســية متعمقــاً فيهــا، فإنــه يكتــسب قــدراً كبيــراً مــن احتــرام الطــالب، وبالتــالي يــسهل   

ها إيمانه بتوجهات النظام عليه التأثير عليهم فكرياً، فإذا أضاف إلى ذلك معاملة يظهر في        

السياسي القائم وتحمساً له، فإن طريقه يـصبح سـهالً لغـرس قـيم هـذا النظـام فـي قلـوب                   

 ".الطالب والعكس صحيح

 تختلف العالقة في الفصل الدراسـي       :ديمقراطية العالقة بين المعلم والطالب     -

ء واألفكار التـي  بين المعلم والطالب، فقد تكون سلطوية ال تسمح للطالب أن يناقش اآلرا   

يطرحهــا المعلــم وقــد تتجــاوز ذلــك إلــى اســتخدام أســاليب االســتبداد والقهــر، أو يكــون        

المعلم ذا طبيعة ديمقراطية يتعامل مع الطالب بنـوع مـن الحريـة ويتـركهم يعبـرون عـن                   

آرائهـم وأفكـارهم مـن خـالل نقـاش مفيـد وهـو مـا يـساعد علـى نمـو شخـصياتهم وزيـادة              

 . ثقتهم بأنفسهم
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 لكل إدارة مدرسية أسلوب وتنظيمات معينة    :ء التنظيمات اإلداريــة القوية   بنا -

ــاء          ــذاتي واالنتمـ ــدار الـ ــب باالقتـ ــدى الطالـ ــساس لـ ــو اإلحـ ــف نمـ ــة، ويتوقـ ــا المدرسـ ــدير بهـ تـ

االجتماعي على إمكانيـة انـضمامه إلـى هـذه التنظيمـات والمـساهمة فـي شـئون المدرسـة،                    

ومـن ثـم يتـضح تـأثير طبيعـة          . معظـم االتجاهـات   والحد الذي تسمح بـه النـسياب اآلراء فـي           

النظـــام المدرســـي علـــى الطـــالب، ففـــي نظـــام يعتمـــد علـــى الحفـــظ والترديـــد، ويعـــد نتـــائج   

االمتحانات المؤشر الوحيد لتقويم الطالب، تبرز النزعات الفرديـة وتتفـشى ظـاهرة الغـش               

 علـى القـراءة   والمنافسة الـسلبية، بينمـا تختفـي مثـل هـذه النزعـات فـي نظـام تعلـم يقـوم                 

 ).١٩٩٢المشاط، (واالطالع الحر ويغرس قيم االبتكار والجماعية والتعاون 

 السالم هـدف إنـساني وغايـة نبيلـة تـسعى اإلنـسانية              :التربية من أجل السالم    -

لتحقيقهــا علــى امتــداد تاريخهــا، وقــد ازدادت الــدعوة للــسالم بعــد الحــرب العالميــة وقيــام   

هم تجمع شعوب العالم حول هذا الهدف، ويعتبر االهتمام هيئة األمم المتحدة كأداة تفا  

ولقــد بــدأ االهتمــام بدراســات الــسالم    . بالــسالم ضــمن المواطنــة مــن االتجاهــات الحديثــة   

كميـدان أكــاديمي فـي الجامعــات العالميـة منــذ الخمـسينات، وكــان التركيـز علــى الــسالم      

طهاد والحـروب، ليتطـور إلـى       لمواجهة العنف، كما هو الحال في االعتـداء والتعـذيب واالضـ           

ما يعانيه الناس نتيجة للنظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تـؤدي إلـى المـوت أو                

 ).١٩٩٦الهارون، . (االنتقاص من آدمية الفرد وانتهاك حقوقه

أصـبحت الديمقراطيـة ذات معـاني كثيـرة، فقـد             :التربية من أجل الديمقراطية    -

 تــستوجب ســيادة الــشعب فــي نظــام يقــوم علــى احتــرام   عرفــت بأنهــا عقيــدة سياســية 

حرية المواطنين والمساواة بينهم دون تمييـز بـسبب األصـل أو الجـنس أو الـدين أو اللغـة،                    

وهــى نظــام اجتمــاعي يؤكــد علــى قيمــة الفــرد وكرامتــه علــى أســاس المــشاركة فــي إدارة 

طبقيـة الموروثـة، ويطالـب      شئون المجتمع، أو أنهـا مبـدأ إنـساني ينـادي بإلغـاء االمتيـازات ال               
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بأن يكون الشعب مصدر السلطة السياسية، أو أنها نظام سياسـي يمـارس الـشعب مـن                 

والديمقراطيــة ). ١٩٩٩علــي، (خاللــه حقــه فــي الحكــم عــن طريــق انتخابــات دوريــة لممثليــه  

طريقة للحياة يستطيع كل فـرد أن يتمتـع بتكـافؤ الفـرص عنـدما يـشارك             : بمعناها العام 

 ).١٩٩٨عزيز، . (االجتماعيةفي الحياة 

وعند النظر إلى العالقة بين الديمقراطية والتربية يالحظ أن التربيـة عمليـة اجتماعيـة             "

تقــوم علــى تــشكيل الفــرد وإكــسابه الــصفات االجتماعيــة التــي تجعلــه يتوافــق مــع ثقافــة   

 وإذا كـان الفـرد أسـاس المجتمـع الـديمقراطي، فـإن تـشكيله ديمقراطيـاً يكـون                  . المجتمع

ــة        ــأتى ذلــك إال إذا اتخــذت التربيــة مــن الفــرد محــوراً للعمليــة التربوي ــة، وال يت  ".هــدفاً للتربي

Susan, ٢٠١٠)(  

وال ينظــر للديمقراطيــة كنظــام حكــم فقــط، بــل أيــضاً كطريقــة حيــاة تعــد اإلنــسان      

قيمة في حد ذاته، فهو أداة التنميـة وغايتهـا، تـرفض القيـود التـي تقـف أمـام إطـالق طاقاتـه                         

ــاخ          وتفــ ــوفر المن ــى نفــس الهــدف، ولهــذا كلمــا ت ــوي عل ــه، لتلتقــي مــع العمــل الترب تح قدرات

 . الديمقراطي ازدهر العمل التربوي

  التجارب الدولية لتنمية قيم المواطنة لدى الطالب -٥

اهتمت العديد من الـدول بتنميـة مفهـوم المواطنـة وقيمهـا لـدى الطـالب فـي المراحـل                     

عرض الباحثة لتجارب بعض هـذه الـدول للتعـرف علـى االهتمـام       التعليمية المختلفة، وهنا ت   

 : العالمي بقضية المواطنة

  :الواليات المتحدة األمريكية -
تــسعى الواليــات المتحــدة إلــى تنميــة قــيم المواطنــة مــن خــالل تحقيــق مجموعــة مــن    

رتقاء فهم البنية األساسية والوظيفية للحكومة المحلية والفيدرالية، واال       : األهداف أهمها 

بـــالمجتمع سياســـياً وديمقراطيـــاً لتحـــسين الوطنيـــة الديمقراطيـــة، وفهـــم مبـــادئ حقـــوق 
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وتمتــد بــرامج تربيــة المواطنــة مــن  ."األفــراد مــع مراعــاة مبــادئ الحريــة والعدالــة والمــساواة  

الــسياسات المدرســية، والــروتين،  "المنــاهج الدراســية الرســمية إلــى الــضمنية التــي تــشمل   

 ).١٩٩٠العريان،. (عسكرات والمنظمات الطالبيةوالممارسات، إلى الم

  أن تربية المواطنة في المجتمع األمريكي بدأت (٢٠٠١ ,Galston)كما أكد  قالستون 

إذ إن الوعي السياسي لخـريج الجامعـة فـي الوقـت الحاضـر              . تعود للسطح بعد غياب طويل    

ويـرى  . عـن خمـسين عامـا     ال يساوي ما كان عليه خريج الثانوية في الماضي أي قبل ما يزيـد               

قالــستون أنــه لكــي يتحقــق التعلــيم الــصحيح للمواطنــة فــي المــدارس البــد مــن شــراكة           

حقيقية مع المجتمـع المحلـي يـتم خاللهـا اإلسـهام فـي جهـود المدرسـة والتفاعـل معهـا             

 .بشكل إيجابي

 : اليـابان -
تـم توجيهـه    حيـث   "يعد النظام التعليمي أحد المقومـات الـسياسية للنهـضة اليابانيـة،             

سياسياً لتدعيم الوالء الوطني للنظام السياسي، وترسيخ القيم الجماعية وتغذيـة األفـراد     

 )١٩٨٣عبدالبديع،. ("بالمعتقدات التي تعلي من شأن االنتماء القومي

ولذا تـضع وزارة التربيـة اليابانيـة عـدداً مـن األهـداف التـي تـسعى لتحقيقهـا مـن خـالل                        "

احتــرام الــذات، واآلخــرين، واإلنــسانية كافــة، وفهــم   : ، أهمهــاموضــوعات التربيــة الوطنيــة 

الــشعوب والثقافــات المختلفــة، وزيــادة الــوعي بالمــشكالت والقــضايا المحليــة والعالميــة،     

ويــتم اللجــوء ). ١٩٩٩ســاتو، ". (تكــوين االتجاهــات الخاصــة بعمليــة الــسالم التفــاهم الــدولي

المــواد الدراســية مثــل  : بيــة الدوليــة، منهـــا لعــدد مــن األســاليب والوســائل لتنفيــذ بــرامج التر  

، واألنــشطة الخاصــة بــالمواد التعليميــة  )١٢٣: ١٩٩٩هــوك، (تــدريس الدراســات االجتماعيــة 

 ).١٩٩٩ساتو، (التي تمكن الطالب من اكتساب الخبرة عن موضوعات التربية الدولية 
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  :المملكة المتحدة -

ات الوطنيـة وعلـى إدمـاج االعتبـارات         تسعى المملكة المتحدة إلى ضـرورة تعلـم مهـار         

المتعلقة بالمواطنة ضمن التعلـيم فـي كـل مـستوياتة ابتـداء مـن الـسنوات األولـى وانتهـاء                     

إلـــى التعلـــيم المـــستمر وتعلـــيم الكباروهنـــاك عـــدة نمـــاذج للتربيـــة الوطنيـــة فـــي التعلـــيم   

 تـضمينها جميـع    بالمـشاريع التربويـة البيئيـة،    األساسي في المملكة المتحدة منها، القيـام   

. المـــــواد الدراسية،األســـــابيع العامـــــة، جماعـــــات النـــــشاط، النقاشـــــات وتمثيـــــل األدوار       

)Evans,٢٠٠٠( 

 : فـنـلـنــدة

تنميـة الـوعي   : تهدف برامج التربية الوطنية إلى تحقيـق مجموعـة مـن األهـداف أهمهـا        

وضـاع الـسائدة   بالحقوق والواجبات وفقاً لما جاء في اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنـسان واأل      

 . في المجتمع

وتجمـع وزارة التربيــة الفنلنديــة بــين المــنهج المــستقل والــشامل فــي تــدريس التربيــة  "

الدولية من خـالل التعلـيم العـام، حيـث تـضع مـادة دراسـية تحـت مـسمى التربيـة الوطنيـة،                        

يحيـى،  " (المـواد الدراسـية واألنـشطة المـصاحبة لهـا      وأيضاً تـضمن موضـوعاتها فـي مختلـف       

١٤٢٠.( 

 : المملكة العربية السعودية
تعد المملكة من الدول التي اهتمت بتربية المواطنة فقد نـصت سياسـة التعلـيم فيهـا           

تربية المواطن المؤمن ليكـون لبنـة صـالحة فـي بنـاء أمتـه ويـشعر بمـسئوليته لخدمـة                     : على

ة والخبــرات بــالده والــدفاع عنهــا، وتزويــد الطالــب بالقــدر المناســب مــن المعلومــات الثقافيــ  

وبالنظر إلى تلـك األهـداف يالحـظ أنهـا          . المختلفة التي تجعل منه عضوا عامال في المجتمع       

 .تتضمن حقوق وواجبات المواطنة
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وقد بذلت المملكة العربية الـسعودية كثيـرا مـن الجهـود لتأكيـد الوطنيـة فـي نفـوس                    

وكـان  ). "١٤١٨الـسيف   (الطالب فيالحظ أن المناهج التعليمية مليئة بما يبعث روح الوطنية           

األخــالق  "هـــ تحــت مــسمى مــادة    ١٣٤٨االهتمــام بوجــود مــادة التربيــة الوطنيــة منــذ عــام       

،  ثـــم عـــادت التربيـــة "المعلومـــات المدنيـــة"والتربيـــة الوطنيـــة ، وتحـــول مـــسماها إلـــى مـــادة 

هـ في التعليم الثانوي المطور، ثم عادت من جديد عـام     ١٤٠٥الوطنية كمادة مستقلة عام     

هـــ كمــادة مــستقلة تــدرس فــي جميــع مراحــل التعلــيم العــام بدايــة مــن الــصف الرابــع ١٤١٧

 ).١٩٩٨القحطاني، " (االبتدائي إلى الثالث الثانوي

 :دور اإلدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية. ٦

ــة      "إن   ــانوي بالمملكـ ــيم الثـ ــالب التعلـ ــدى طـ ــة لـ ــيم المواطنـ ــة قـ ــداف تنميـ ــة أهـ  العربيـ

الــسعودية ال تتحقــق بمجــرد تــسطيرها، وإدراجهــا فــي الوثــائق الرســمية، بــل إن تحقيــق       

األهــداف يتطلــب ترجمتهــا إلــى إجــراءات عمليــة، وتــضمينها المنــاهج والكتــب الدراســية،     

وتتمثل أهمية تنمية قيم المواطنة لدى طالب التعليم الثانوي بالمملكة العربية الـسعودية             

جــود الــشعور بالوطنيــة، وتــسهم فــي الحفــاظ علــى اســتقرار المجتمــع،   تــدعم و: فــي أنهــا

وتنمّي مهارات اتخاذ القرار، والحوار، واحترام الحقوق، والواجبات لدى الطالب، كما تنمّي           

 )٢٠٠٤الشيدي، :. (القيم الديمقراطية، والمعارف المدنية

انوي بالمملكـة  هـدف تنميـة قـيم المواطنـة لـدى طـالب التعلـيم الثـ            "ويمكن القول بـأن     

ــين،       ــواطنين مطلعـ ــوا مـ ــؤالء الطـــالب علـــى أن يكونـ ــو مـــساعدة هـ ــة الـــسعودية، هـ العربيـ

ــورون     ــاتهم، يطـ ــر يتحملـــون بالمـــسئولية، ومـــدركين لحقـــوقهم وواجبـ وعميقـــي التفكيـ

القحطـاني،  " (مهارات المشاركة، ويكون لديهم تعزيز للنمو الروحي، واألخالقي، والثقافي         

١٩٩٨( 



 

 
 دور اإلدارة المدرسية في تنمية المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية٣٣٢

 نوف بنت عبد العالي العجمي. د

 القيــادي لمــدير المدرســة  مــن األدوار الرئيــسية فــي العمليــة التربويــة   كمــا يعتبــر الــدور

والتعليمية واإلدارة داخل المدرسة؛ وذلك لما له من دور في ربط وحـدات التنظـيم بعـضها                 

بــبعض، مــن طلبــة ومعلمــين، وأوليــاء أمــور، ومجتمــع محلــي، ولــدوره الهــام فــي تحقيــق            

ك مــن خــالل القــدرات واإلمكانــات التــي     األهــداف التــي يــسعى النظــام للتوصــل لهــا، وذلــ      

ويـشكل الـدور الفاعـل إلدارة المدرسـة فـي تنميـة       . يمتلكها مـدير المدرسـة كقائـد تربـوي      

قــيم المواطنــة لــدى الطلبــة أمــراً فــي غايــة األهميــة؛ نظــراً للمتغيــرات المحيطــة بــالتعليم           

 ( بــشكل عــام ومــا تعترضــة قــيم الواطنــة مــن تحــديات فــي عــصر العولمــة بــشكل خــاص   

 ).٢٠٠٨الحربي،

أن هنـاك خمـسة عوامـل تـساعد المدرسـة علـى تنميـة         )  ١٩٩١,Lynch(وذكـر لـنش   

ــة وهــي     ــة لــدى الطلب وجــودة إدارة تعليميــة قــوي، وتوقــع عــالٍ ألداء الطلبــة،      : قــيم المواطن

والتركيــز علـــى المهــارات األساســـية، وتــوفير منـــاخ مدرســي آمـــن، وتقيــيم مـــستمر ألداء      

 .الطلبة

أن لتفعيــل دور اإلدارة المدرســة فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى  )٢٠٠٤(ويوضــح رســتم 

الطلبة البد من تحديث دورها في ذلك من خالل االهتمـام بالثقافـة القانونيـة للطلبـة واآلبـاء               

وهيئــات التدريس،وتقــديم خبــرات ديمقراطيــة للطلبــة والمعلمــين و اآلبــاء، كمــا أن عليهــا   

لتنظيمــات المدرســية، واقتــراح األســاليب الناجعــة مــن  تعــديل إطــار العمــل التنظيمــي فــي ا 

أجل تنميـة قـيم المواطنـة لـدى الطلبـة ووضـع الخطـوات اإلجرائيـة و الطـرق التـي يجـب أن                         

 .يسلكها الطالب لتنمية قيم المواطنة لديه

والشك أن لـإلدارة المدرسـية دور كبيـر فـي بنـاء نظـام قيمـي صـالح يقـوم علـى بلـورة                         

مــن أجــل تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية التربويــة التــي تــسعى إلــى    قــيم المواطنــة الحقــة  

تحقيقهــا زارة التربيــة والتعلــيم، مــن خــالل العمــل المكثــف والجهــود المتواصــلة مــن أجــل  
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ترسيخ قيم التعاون والتضامن والمشاركة الفاعلة، كما تظهر فـي العالقـات التربويـة بـين           

 تجعل من المدرسة والتعليم فرصة توفر       المعلمين والطلبة، وبين الطلبة أنفسهم، بحيث     

 ).٢٠١٠المحارّي،(للطبة جواً من مشاعر التعاون والتضامن و التكامل 

 :وترى الباحثة أن ترسيخ مفهوم المواطنة اإليجابي لدى المتعلمين يتطلب بما يلي

 .معالجة أشكال االنتماء والوالء السلبي لألرض أو العشيرة أو القوم أو الجنس -

علــى المفهــوم اإلســالمي المتميــز للــوطن والمواطنــة ومقارنتــه بغيــره مــن    التأكيــد  -

 .المفاهيم الباطلة وتدريبه على نقدها في ضوء المعيار اإلسالمي

 .عالج مظاهر الغلو والتزمت والتعصب الفكري لدى المتعلمين -

 .إكساب المتعلم مهارات التفكير الناقد وتحذيره من التبعية وبيان أضرارها -

علــــى الجانــــب العملــــي فــــي حــــب الــــوطن واالنتمــــاء إليــــه والقائمــــة علــــى  التأكيــــد  -

الممارســــات واألعمــــال ال مجــــرد األقــــوال أو العواطــــف والمــــشاعر الفارغــــة مــــن  

 .مضمونها

  :الدراسات السابقة .٧

أجريت العديد من الدراسات حول موضوع المواطنة وقيمهـا، وفيمـا يلـي عـرض لهـذه       

 .الدراسات

التي حاولت الكشف عن أثر الهيئات الثقافيـة       ) ١٩٩٥(ات  دراسة القاعود والطاه   -١

في محافظـة إربـد فـي ترسـيخ قـيم المواطنـة، وأفـادت نتـائج الدراسـة أن الهيئـات الثقافيـة                        

 فــي ترســيخ االنتمــاء الــوطني مــن وجهــة نظــر المــسئولين، بينمــا رأى  %٦٦تــسهم بنــسبة 

ي، وتعـد الفـرق الفنيـة مـن          فـي ترسـيخ االنتمـاء الـوطن        %٥٣المواطنون أنها تسهم بنسبة     

أكثر الهيئات مساهمة في ترسيخ االنتماء الوطني، وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز بـرامج       

 .التربية الوطنية ونشاطاتها وتفعيل دور هذه الهيئات



 

 
 دور اإلدارة المدرسية في تنمية المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية٣٣٤

 نوف بنت عبد العالي العجمي. د

لمفهــوم المواطنــة كأحــد مفــاهيم الفكــر الــسياسي مــن  ) ١٩٩٨(دراســة غــالّب  -٢

 المتـزامن مـع النـضال مـن أجـل االسـتقالل فـي           خالل تتبع تاريخ بروز هذا المصطلح ونموهـا       

ــم يتجــذر مــع بــروز            مختلــف الــبالد المــستقلة، وأن هــذا المفهــوم بــدأ ينحــسر بالتــدريج ول

االستعمار الجديد في صيغ متعددة، كالنظام العالمي الجديد والعولمة التي تحمل مفهـوم       

تــصادية والتقنيــة االحتـواء والهيمنــة وتجميــع الــدول والــشعوب تحــت مظلــة الــسيطرة االق 

والعـــسكرية والفكريـــة، وأفـــادت نتـــائج الدراســـة أن المواطنـــة تعنـــي أن يرعـــى المـــواطن   

مــسيرة الــوطن ويتحــرك فــي طريــق التنميــة االقتــصادية والديمقراطيــة وتــصحيح مــسار         

 . الحكم وأداء الرسالة التي يتحملها داخل الوطن وخارجه

فـي مفهـوم المـواطن الـصالح، علـى          عن العوامل التـي تـؤثر       ) ٢٠٠٢: (البيتىدراسة   -٣

طالبــا بالــصفوف الثانويــة، وعــدد مــن أوليــاء األمــور،  ) ٦٢(معلمــاً ومعلمــة، و) ٦٥(عينــة بلغــت 

وتوصلت الدراسة إلى أن األنشطة المدرسية تؤثر إيجابا في غـرس المواطنـة لـدى الطـالب،             

 .وخاصة طالب الصف األول الثانوي

عرفة أثر طريقة العمل في دعـم االنتمـاء   م: التي هدفت إلى ) ٢٠٠٠(دراسة فهمى    -٤

شـــاباً ) ٣٠(الــوطني للــشباب حيــث اختـــار الباحــث المــنهج التجريبــي، علـــى عينــة قوامهــا         

اإلقنـاع وحـل المـشكلة، وإعـادة صـياغة المعـايير التربويـة              : واستخدم استراتيجيتين همـا   

ى مالحظة تغيـر  والتثقيفية، كما استخدم مقياس االنتماء الوطني، وقد توصلت الدراسة إل      

 في سلوك الشباب نتيجة العمل الجماعي

اهتمـام   حـول القيـادة فـي الثقافـة المواطنيـة، وتناولـت      ) ٢٠٠٢ (Woyachدراسـة   -٥

الثقافــة المواطنيــة وتطــوير   القــائمين علــى الدراســات االجتماعيــة، بالمواطنــة وتحــسين   

يـة كفايـات القيـادة    الثقافـة، ودور التعلـيم فـي تنم    مفهـوم القيـادة وأثرهـا فـي تفعيـل تلـك      



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٣٥

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

الدراســة إلــى أن العديــد مــن طــالب المــدارس الثانويــة    وأشــارت. لتفعيــل ثقافــة المواطنــة 

 . برامج معدة خصيصاً لتشجيع ثقافة القيادة المواطنية وتطوير مهاراتها يشاركون في

هــدفت إلــى تطــوير منــاهج التعلــيم لتنميــة المواطنــة فــي        ): ٢٠٠٢(دراســة حامــد   -٦

لدى طالب المرحلة الثانوية وتكونت هذه الدراسة مـن جـزأين، شـمل الجـزء               األلفية الثالثة   

كتابــاً مــن كتــب المرحلــة الثانويــة، وبنــاء معيــار لقــيم المواطنــة، ) ٤٥(األول تحليــل محتــوى 

وهدف الجزء الثاني إلى معرفة أثر حقائب تعليميـة فـي بعـض المـواد الدراسـية علـى تنميـة                     

ــدى طــالب الــصف األول ا   ــانويالمواطنــة ل ــائج اكتــساب الطــالب مهــارات    . لث وأوضــحت النت

التعلم الذاتي والمستمر، والتعلم الجماعي، وتنمية الشعور بالمسئولية، والـوالء، واحتـرام          

 .العمل وممارسة السلوك الديمقراطي

حـول دور المدرسـة فـي تنميـة شخـصية طـالب المـدارس               ) ٢٠٠٢: (دراسة زكريـا   -٧

طـــالب، ونوعيـــة الحيـــاة المدرســـية كمـــا يـــدركها الثانويـــة مـــن خـــالل معرفـــة خـــصائص ال

الطالب، واتجاهاتهم  إزاء المناخ المدرسى، واستخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـى،          

، ومدرسـتان أجنبيتـان عـدد طالبهـا         )٣١٢(مدارس حكوميـة عـدد طالبهـا        ) ٦(وبلغت العينة   

الطـالب غيـر الراضـيين      وقد توصلت الدراسة إلى ارتفاع نسبة       . ، جميعهم من القاهرة   )٥٦(

 . من طالب العينة) ٪٩٨(عن المناخ المدرسى 

عـن معرفـة دور المدرسـة فـي التنـشئة الـسياسية للطـالب،               ) ٢٠٠٢: (دراسة على  -٨

مـــن خـــالل التعـــرف علـــى آراء واتجاهـــات طـــالب المرحلـــة الثانويـــة العامـــة والتـــي تعكـــس 

ومي والدولي التي يقـدمها     وعيهم إزاء بعض القضايا السياسية على المستوى المحلى والق        

طالبــاً وتوصــلت الدراســة إلــى أن العينــة   ) ٣٥٥(تكونــت العينــة مــن  . لهــم النظــام التعليمــي 

 .أثبتت معارضتها لفاعلية النظام التعليمي
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 نوف بنت عبد العالي العجمي. د

عن الوقوف على مدى قـدرة طـالب المرحلـة الثانويـة علـى              ) ٢٠٠٣(دراسة مبارك    -٩

واألسـرة ووسـائل اإلعـالم لمفهـوم     تعريف مفهوم المواطنة، وعلى مدى تنميـة المدرسـة      

وبلغـت العينـة    . لدى طالب المرحلة الثانويـة بمدينـة الريـاض        ) الواجبات والحقوق (المواطنة  

طالباً وتوصلت الدراسة إلى أهميـة دور المدرسـة فـي تنميـة الحقـوق والواجبـات لـدى                   ) ٧٠٠(

 .عينة الدراسة

 يتـصورها  كما اطنةالمو معرفة إلى الدراسة هذه هدفت) ٢٠٠٣(دراسة الصبح  - ١٠

 بــبعض ذلــك وعالقــة الــسعودية، العربيــة فــي المملكــة الثانويــة المرحلــة طــالب

 في الثانوية المرحلة طالب من طالباً )١٤٣ ( العينة من االجتماعية وتكونت المؤسسات

 مئوية نسبة والواجبات على الحقوق جميع حصلت وقد، الثانوية مدارس الرياض إحدى

 ). %٨٠(من  أعلى

لتطوير تأثير نظام التربية الوطنية علـى المهـارات والقـيم         ) ٢٠٠٣ (Smithسة  درا - ١١

الديمقراطية، وتم اقتراح مشروع تربية وطنية مطور لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعيـة            

وبعد تطبيق البرنامج اتضح أن تأثير البرنامج كان كبيراً على العديد من القـيم والمهـارات،         

 .ة بالتسامح االجتماعي والفعالية السياسية واالهتمام المدنيمثل النزعات المتعلق

حــول علــم التربيــة الوطنيــة والمبــادئ األخالقيــة وســط       ) ٢٠٠٦ (Wangدراســة  - ١٢

وهـدفت إلـى معرفـة    . عاما في جمهورية الـصين ) ١٥-١٣(األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين     

ادئ األخالقيـة وتـأثيره علـى       مدى اسـتيعاب وإدراك طـالب المـدارس للتربيـة الوطنيـة والمبـ             

واستخدم الباحث تحليل المحتوى لمعرفـة القـيم المتـوفرة فـي كتـب              . مواقفهم الوطنية 

طالبــاً، وتوصــلت إلــى تأكيــد  الـــصلة     ) ٧٥٦(وتكونــت عينــة الدراســة مـــن    . التربيــة الوطنيــة  

ية للبيئـة  الوثيقة بين المبادئ األخالقية التقليديـة والقـيم الوطنيـة، وافتقـار الفـصول الدراسـ             

 .  التربوية الحرة المرتبطة باإلجراءات الديمقراطية
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حول تعليم المواطنة والمشاركة االجتماعية بين      ) ٢٠٠٧  (,Segnatelliدراسة   - ١٣

األجيـــال ودور مـــنهج التربيـــة الوطنيـــة بالمـــدارس الثانويـــة فـــي التـــأثير علـــى المـــراهقين،          

ل اختبــار قَبْلــيّ وبَعْــديّ علــى  باســتخدام المــنهج التجريبــي حيــث طبقــت الدراســة مــن خــال  

فـرداً مـنهم   ) ٢٨٢(الطلبة وأولياء أمورهم فـي مدرسـة جلـين بـورني الثانويـة وبلغـت العينـة          

وتوصـلت إلـى أن الطـالب يفتقـرون للمعلومـات الـسياسية،         ).  ولي أمر  ١٤١ طالباً وطالبة، و   ١٤١(

ادة معرفـة الطـالب   ولديهم ضعف في الفاعلية السياسية ومستوى متدن لقـوة التـأثير، وزيـ        

للعمل السياسي وفهمهم له، وقد اختلفت نظرة الطالب لألمور السياسية بـشكل كبيـر              

 .مما يؤكد أهمية المادة وأثرها عليهم

نقديـة   دراسـة : حول المواطنة فـي الفكـر الغربـي المعاصـر    ) ٢٠٠٨(دراسة العامر - ١٤

وأبعـــاده  مـــن منظـــور إســـالمي، حيـــث هـــدفت إلـــى تحليـــل مفهـــوم المواطنـــة بمـــضامينه 

المنطقــي  الــسياسية واالجتماعيــة والثقافيــة مــن خــالل دراســة البنيــة النظريــة واتــساقها 

حقـوق   ومدى استقامتها مع طبيعة المجتمعات البشرية ومعطياتها، والوقـوف علـى أبـرز   

خلفيـة   المواطنة التي أفرزها الفكر الغربي في إطار نظريـات التنميـة الـسياسية التـي تمثـل     

ونبيـه    ذلـك فـي ضـوء مـا يقدمـه اإلسـالم باعتبـاره ديـن لإلنـسانية جمعـاء          المفهـوم ، ونقـد  

وبحثــت الدراســة تطــور المواطنــة فــي الفكــر  محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم خــاتم األنبيــاء

أن  منهجية التحليل، وخلصت الدراسـة إلـى   الغربي المعاصر ومحاضنه الثقافية باستخدام

المعاصـر ممـا    وم المواطنة في الفكر الغربيهناك العديد من المالبسات التي تحيط بمفه

 .ةيجعل المفهوم في حاجة إلى مراجعة مدى صالحيته للدول العربي

: حــول التعلــيم المــدني فــي القــرن الحــادي والعــشرين  ) ٢٠٠٩ ( Kubowدراســة  - ١٥

إنجلترا، وكندا، والواليات المتحدة، وهدفت إلـى  : أفكار منتقاه من برامج إعداد الطالب في       

ــة        معرفــة أ ــة فــي المرحل ــذين يــتم إعــدادهم لتــدريس المــواد االجتماعي فكــار المعلمــين ال
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االتجاهــات (الثانويــة، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، واســتبانة تركــز علــى    

العالميـــة، وخـــصائص المواطنـــة، واســـتراتيجيات وطـــرق وتجديـــدات أوصـــى بهـــا خبـــراء         

لباً وتوصـلت الدراسـة إلـى أنـه يوجـد اتفـاق            طا) ١٤٧(وتكونت عينة الدراسة من     ). التخطيط

: بــين الطــالب وخبــراء التخطــيط حــول الجوانــب المتعلقــة بالمواطنــة، وأن أبــرز الخــصائص 

 تغييـر   – تحمـل المـسؤولية حيـال المجتمـع          – التعـاون مـع اآلخـرين        –تقبل التباين الثقافي    

اعات بطريقـة سـلمية      حل النز  – الحفاظ على البيئة     –نمط الحياة والعادات االستهالكية     

 . التفكير النقدي المنظم– احترام حقوق اإلنسان –

وقد هدفت الدراسة الى التعرف على دور اإلدارة المدرسـية          ) ٢٠١١(دراسة الشايع  - ١٦

في تعزيز االنتماء الوطني لدى المعلمـين، والطـالب، ومـدى ممارسـة اإلدارة المدرسـية لهـذا             

ة الدراسة حول مساهمة اإلدارة المدرسية فـي        الدور، والكشف عن الفروق بين أفراد عين      

ولتحقيــق أهــداف  .تعزيــز االنتمــاء الــوطني لــدى المعلمــين والطــالب وممارســتها لهــدا الــدور 

وكـيال مـن جميـع مراحـل       ) ٥٠(مـديرا و  ) ٦٠(الدراسة تم اختيار عينة عشوائية مكونة من        

أن : تـائج، مـن أهمهـا     التعليم العـام فـي منطقـة القـصيم وتوصـلت الدراسـة إلـى عـدد مـن الن                   

اإلدارة المدرسية تسهم في تعزيز االنتماء الوطني لـدى المعلمـين بدرجـة كبيـرة، ولكنهـا          

تمارس تعزيز االنتماء الوطني لدى المعلمين بدرجة متوسطة، وهوأقـل مـن الـدور المتوقـع                

بينمـــا . لـــدى الطـــالب بدرجـــة كبيـــرة كمـــا أنهـــا تـــسهم فـــي تعزيـــز االنتمـــاء الـــوطني.منهـــا

وأن الـدور   .ستها لتعزيـزه كانـت بدرجـة متوسـطة، وهـو أقـل مـن الـدور المتوقـع منهـا                    ممار

الموجــه لتعزيــز االنتمــاء الــوطني لــدى المعلمــين مــن قبــل اإلدارة المدرســية أقــل مــن الــدور    

 .الموجه للطالب

دور اإلدارة المدرســية فــي  والتــي هــدفت إلــى التعــرف    ) .٢٠١١(دراســة البراشــدية   - ١٧

تنمية قيم المواطنة لدى طلبة التعليم مابعد األساسي بسلطنة عمـان، وكـذلك إلـى وضـع                 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٣٩

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 تــصور مقتــرح لتفعيــل دور اإلدارة المدرســية فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى طلبــة التعلــيم     

وكـان مـن أبـرز نتـائج الدراسـة أن درجـة ممارسـة اإلدارة            . مابعد األساسي بسلطنة عمـان    

التعلــيم مابعــد األساســي بــسلطنة عمــان مــن   لــدورها فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى طلبــة 

 .خالل عناصر وأبعاد المواطنة من وجهة نظرالطلبة تعتبر ضعيفة

توصلت الدراسات السابقة إلى الخصائص المشتركة، المطلوب توافرها في المواطن          

 العالميــة، والتــسامح واحتــرام  القــدرة علــى امــتالك المعلومــات الالزمــة عــن القــضايا  : وهــى

اآلخرين، والتفكير الناقد، والبحث عن العدالة، وأن يرى التعاون واالعتماد المتبـادل طريقـة              

للحياة، والمشاركة الفعالة فـي المجتمـع وتحمـل المـسئولية عـن تـصرفاته وأعمالـه، كمـا                   

ت الثقافيــة عــن دور الهئيــا) ٢٠٠٢ (Woyachو ) ١٩٩٥(أكــدت دراســات القــاعود والطاهــات 

: البيتــىو) ١٩٩٨(غــالّب : فــي ترســيخ االنتمــاء الــوطني، ألن المواطنــة كمــا ذكــرت دراســات 

تعني أن يرعى المواطن مسيرة الوطن ويتحرك فـي طريـق           ) ٢٠٠٣(دراسة الصبح    و )٢٠٠٢(

) ٢٠٠٢(، ودراسـة زكريـا   )٢٠٠٢(أوصت دراسة حامد التنمية االقتصادية والديمقراطية، كما   

ــى   ــسميرى  ) ٢٠٠٢(دراســة عل  Wangودراســة ) ٢٠٠٣ (Smithدراســة و) ٢٠٠٣(ودراســة ال

بتطــــوير منــــاهج التعلــــيم لتنميــــة المواطنــــة وتطــــوير دور المدرســــة فــــي التنــــشئة  ) ٢٠٠٦(

ــسياسية للطـــالب، و  ــة الـ ــادى  ، )٢٠٠٧  (,Segnatelliدراسـ حـــول تعلـــيم  ) ٢٠٠٧(دراســـة بـ

 .المواطنة والمشاركة االجتماعية بين األجيال



 

 
 دور اإلدارة المدرسية في تنمية المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية٣٤٠

 نوف بنت عبد العالي العجمي. د

 :ات الدراسةإجراء
 :منهج الدراسة

اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى المــنهج الوصــفي لقدرتــه علــى تحديــد ظــاهرة الدراســة 

كماتوجد في الواقع، ووصفها، وجمع المعلومات والبيانات عنها، مع تصنيفها، وتنظيمها،            

والتعبير عنهـا كمـا وكيفـا، بحيـث يـؤدي ذلـك غلـى الوصـول لفهـم العالقـات بـين الظـاهرة               

 )١٩٩٦عبيدات، . ( تعلقاتها، مع إمكانية تحليل البانات وتفسيرهاوم

 :مجتمع الدراسة

. يــشمل مجتمــع الدراســة جميــع طالبــات ومعلمــات المرحلــة الثانويــة بمدينــة الريــاض 

طالبـة، وعـدد المعلمــات   ) ٧٨٧٦٧(وقـد بلـغ عـدد طالبــات المرحلـة الثانويـة بمدينـة الريــاض       

 .لوزارة التعليم للعام الحاليمعلمة، حسب آخر إحصائية ) ٨٢١٣(

 :عينة الدراسة

تــم اختيــار بعــض المــدارس الثانويــة للبنــات بمدينــة الريــاض بطريقــة عــشوائية، وتــم      

 :فرداً على النحو التالي) ٤٨٤(اختيار عينة الدراسة الحالية التي تتكون من 

معلمــات حاصــالت علــى  ) ٣٠(معلمــة مــنهن ) ٢٢٠(تتكــون مــن : عينــة المعلمــات -

حاصــــالت علــــى ) ٢٠(حاصــــالت علــــى درجــــة البكــــالوريوس و) ١٧٠(الماجــــستير، و درجــــة 

تتـراوح  ) ٣٠( سـنوات، و   ٥تقل خبـرتهن عـن      ) ٥٥(مؤهالت أخرى، ومن حيث الخبرة منهن       

 . سنوات١٠خبرتهن أكثر من ) ١٣٥( سنوات، و١٠ -٥خبرتهن ما بين 

 طالبـــة ٦٦طالبـــة بالمرحلـــة الثانويـــة مـــنهن  ) ٢٦٤(تتكـــون مـــن : عينـــة الطالبـــات -

 .  طالبة بالصف الثالث ثانوي١١٤ طالبة بالصف الثاني ثانوي، ٨٤بالصف األول الثانوي، 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٤١

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 :أداة الدراسة

لتحقيــق هــدف الدراســة، وبعــد االطــالع علــى الدراســات الــسابقة والمراجــع العلميــة      

. تم إعداد اسـتبانتان ، إحـداهما للمعلمـات، واألخـرى للطالبـات            . المتعلقة بموضوع الدراسة  

وتكونت كال االسـتبانتين مـن أربعـة محـاور، المحـور األول ويتعلـق بالبيانـات األوليـة لعينـة                     

) ١٦(الدراســة، والمحــور الثــاني يتعلــق ببعــدالتخطيط، فــي اإلدارة المدرســية وتكــون مــن         

عبـارة، أمـا   ) ١٤(عبارة، والمحور الثاث تعلق ببعد التوجيه في اإلدارة المدرسية، وتكون من   

 .عبارة) ١٥(رابع فقد اشتمل على بعد المتابعة في اإلدارة المدرسية وتكون من المحور ال

ــية     وســـئلت عينـــة الدراســـة عـــن درجـــة مـــوافقتهن علـــى ممارســـات اإلدارة المدرسـ

ــود االســتبانة، وفــق مقيــاس      ــة    " ليكــرت"المــذكورة فــي بن " الخماســي، حيــث كانــت إجاب

ثــالث درجــات،  " محايــد"، وأربــع درجــات " تــساوي خمــس درجــات، موافــق  " موافــق بــشدة 

 .درجة واحدة" غير موافق إطالقا"درجتان، و" وغيرموافق

 :صدق وثبات أداة الدراسة

تـم بنـاء االسـتبانة األوليـة مـن قبـل الباحثـة، ومـن ثـم التأكـد مـن الـصدق                       : الصدق  . أ

 لهـا مـن خـالل عرضـها بـصورتها األوليـة، علـى مجموعـة مـن            ) Face Validity( الظاهري 

ــاتذة اإل ــبة    أسـ دارة والتخطـــيط التربـــوي، وذللـــك للتعـــرف علـــى أرآئهـــم حـــول مـــدى مناسـ

ومــدى وضــوح صــياغة . المحــاور المقترحــة ،ومــدى منــسبة كــل عبــارة للمحــور الــذي تتبــع لــه

ومن ثم خرجـت األداة فـي صـورتها النهائيـة         . وقد تم إجراء التعديالت المقترحة    . العبارات

 .و تم تطبيقها في الدراسة

ســـتخدام معامــل ألفـــا كرونبـــاخ فكانـــت النتــائج كمـــا هـــو موضـــح   تـــم ا :الثبــات   . ب

 :بالجدول اآلتي



 

 
 دور اإلدارة المدرسية في تنمية المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية٣٤٢

 نوف بنت عبد العالي العجمي. د

 )١(جدول 

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد االستبانة

 عدد العبارات البعد
معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ

 ٠٫٦٦ ١٥ التخطيط

 ٠٫٦٠ ١٥ التوجيه

 ٠٫٧٢ ١٥ المتابعة

 ٠٫٧٣ ٤٥ الثبات الكلي

 سابق أن االستبانة  تتمتع بمستوى مرتفع من الثباتويتضح من الجدول ال

 :نتائج الدراسة  ومناقشتها

ــة قـــيم المواطنـــة لـــدى الطالبـــات    : الـــسؤال األول ــية فـــي تنميـ ــا دور اإلدارة المدرسـ مـ

 بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمات بالمدارس الثانوية؟

ــائج األبعــاد ال      ــه وهــي تمــت اإلجابــة عــن هــذا التــساؤل مــن خــالل نت التخطــيط، : ثالثــة ل

 :  والتوجيه، والمتابعة وذلك على النحو التالي

ــد األول ــيط: البعــ ــتجابات     : التخطــ ــة الســ ــرارات والنــــسب المئويــ ــساب التكــ ــم حــ تــ

 المعلمات على عبارات البعد األول، والجدول التالي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٤٣

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 )٢(جدول رقم 

 )التخطيط(جابات المعلمات على عبارات البعد األول التكرارات والنسب المئوية الست

 لبيان دور اإلدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية

رقم 

 العبارة

التكرار والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 إطالقاً

 ١٠ ١٥ ٢٥ ٨٥ ٨٥ ت
١ 

% ٤ ٦ ١١ ٣٨ ٣٨ 

 ٥ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ١٠٠ ت
٢ 

% ٢ ٨ ١٧ ٢٧ ٤٥ 

 ١٠ ٢٥ ٤٠ ٧٠ ٧٥ ت
٣ 

% ٤ ١١ ١٧ ٣١ ٣٤ 

 ١٥ ٢٥ ٣٥ ٩٥ ٥٠ ت
٤ 

% ٦ ١١ ١٥ ٤٣ ٢٢ 

 ١٠ ١٠ ٢٥ ٨٥ ٩٠ ت
٥ 

% ٤ ٤ ١١ ٣٨ ٤٠ 

 ١٠ ٢٥ ٢٥ ٨٥ ٧٥ ت
٦ 

% ٤ ١١ ١١ ٣٨ ٣٤ 

 ١٥ ٣٠ ٢٠ ٨٥ ٧٥ ت
٧ 

% ٦ ١٣ ٨ ٣٨ ٣٤ 

 ١٠ ٢٠ ٣٠ ٨٠ ٨٠ ت
٨ 

% ٤ ٨ ١٣ ٣٨ ٣٨ 



 

 
 دور اإلدارة المدرسية في تنمية المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية٣٤٤

 نوف بنت عبد العالي العجمي. د

رقم 

 العبارة

التكرار والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 إطالقاً

 ٢٠ ٢٥ ٢٥ ٨٠ ٧٠ ت
٩ 

% ٨ ١١ ١١ ٣٨ ٣١ 

 ١٠ ٢٠ ١٥ ٩٠ ٨٥ ت
١٠ 

% ٤ ٨ ٦ ٤٠ ٣٨ 

 ١٠ ١٠ ٢٥ ٨٥ ٩٠ ت
١١ 

% ٤ ٤ ١١ ٣٨ ٤٠ 

 ١٠ ٢٥ ٢٥ ٨٥ ٧٥ ت
١٢ 

% ٤ ١١ ١١ ٣٨ ٣٤ 

 ١٥ ٥ ٢٥ ٩٠ ٨٥ ت
١٣ 

% ٦ ٢ ١١ ٤٠ ٣٨ 

 ١٠ ١٠ ٣٠ ٩٠ ٨٠ ت
١٤ 

% ٤ ٤ ١٣ ٤٠ ٣٦ 

 ١٥ ٣٠ ٣٠ ٧٥ ٧٠ ت
١٥ 

% ٦ ١٣ ١٣ ٣٤ ٣١ 

 ١٧٠ ٢٩٥ ٤١٥ ١١٨٥ ١٢٣٥ ت
 المجموع

% ٥ ١٠ ١٣ ٣٥ ٣٧ 

 :ويتضح من الجدول السابق أن

 J علـى أن التخطـيط   ) توافـق بـشدة وتوافـق    ( من استجابات عينة المعلمات      %٧٢

ــة          ــدى طالبــات المرحل ــة ل ــه دور فــي تنميــة قــيم المواطن كأحــد وظــائف اإلدارة المدرســية ل



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٤٥

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 أن مـديرة المدرسـة مطالبـة بإعـداد خطـة مدرسـية فـي بدايـة            ولعل ذلـك عائـد إلـى      . الثانوية

 .كل عام دراسي

 J على أن التخطـيط كأحـد وظـائف        ) محايدة( من استجابات عينة المعلمات      %١٣

 .اإلدارة المدرسية له دور في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية

 J افقـة علـى اإلطـالق   غيـر موافقـة  وغيـر مو     ( من استجابات عينة المعلمـات       %١٥ (

علــى أن التخطــيط كأحــد وظــائف اإلدارة المدرســية لــه دور فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى     

والتــي أظهــرت ) ٢٠٠٩(وهــذه النتيجــة تتفــق ودراســة البراشــدية . طالبــات المرحلــة الثانويــة

نتائجها أن دور اإلدارة المدرسية في تنمية  قيم المواطنة لدى الطلبـة مـن خـالل التخطـيط                    

 .نت ضعيفة وضعيفة جداكا

التوجيه تم حـساب التكـرارات والنـسب المئويـة السـتجابات المعلمـات              : البعد الثاني 

 .على عبارات البعد الثاني، والجدول التالي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج

 )٣(جدول رقم 

 )هالتوجي(التكرارات والنسب المئوية الستجابات المعلمات على عبارات البعد الثاني 

 لبيان دور اإلدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية

رقم 

 العبارة

التكرار والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 غير موافق محايد موافق

غير موافق 

 إطالقاً

 ١٠ ٢٥ ٢٥ ٨٥ ٧٥ ت
١ 

% ٤ ١١ ١١ ٣٨ ٣٤ 

 ١٥ ٥ ٢٥ ٩٠ ٨٥ ت
٢ 

% ٦ ٢ ١١ ٤٠ ٣٨ 

 ٢٥ ١٠ ٢٥ ٧٥ ٨٥ ت ٣



 

 
 دور اإلدارة المدرسية في تنمية المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية٣٤٦

 نوف بنت عبد العالي العجمي. د

رقم 

 العبارة

التكرار والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 غير موافق محايد موافق

غير موافق 

 إطالقاً

% ١١ ٤ ١١ ٣٤ ٣٨ 

 ١٥ ٣٠ ٢٥ ٧٥ ٧٥ ت
٤ 

% ٦ ١٣ ١١ ٣٤ ٣٤ 

 ١٥ ٣٠ ٣٠ ٧٥ ٧٠ ت
٥ 

% ٦ ١٣ ١٣ ٣٤ ٣١ 

 ٢٥ ٥٠ ٢٥ ٧٥ ٨٥ ت
٦ 

% ١١ ٤ ١١ ٣٤ ٣٨ 

 ١٠ ٢٥ ٤٠ ٧٠ ٧٥ ت
٧ 

% ٤ ١١ ١٧ ٣١ ٣٤ 

 ١٥ ٢٥ ٣٥ ٥٠ ٩٥ ت
٨ 

% ٦ ١١ ١٥ ٢٢ ٤٣ 

 ١٠ ١٠ ٢٥ ٨٥ ٩٠ ت
٩ 

% ٤ ٤ ١١ ٣٨ ٤٠ 

 ١٥ ٣٠ ٢٠ ٨٥ ٧٥ ت
١٠ 

% ٦ ١٣ ٨ ٣٨ ٣٤ 

 ١٥ ٢٠ ٣٠ ٧٥ ٨٥ ت
١١ 

% ٦ ٨ ١٣ ٣٤ ٣٨ 

 ٢٠ ٢٠ ٣٠ ٧٥ ٧٥ ت
١٢ 

% ٨ ٨ ١٣ ٣٤ ٣٤ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٤٧

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

رقم 

 العبارة

التكرار والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 غير موافق محايد موافق

غير موافق 

 إطالقاً

 ٢٠ ٢٠ ٣٠ ٧٥ ٧٥ ت
١٣ 

% ٨ ٨ ١٣ ٣٤ ٣٤ 

 ١٠ ١٠ ٢٥ ٨٥ ٩٠ ت
١٤ 

% ٤ ٤ ١١ ٣٨ ٤٠ 

 ١٠ ٢٥ ٤٠ ٧٠ ٧٥ ت
١٥ 

% ٤ ١١ ١٧ ٣١ ٣٤ 

لمجموا ٢٣٠ ٣٠٥ ٤٣٠ ١١٤٥ ١١٩٠ ت

 ٨ ٩ ١٣ ٣٤ ٣٦ % ع

 :ويتضح من الجدول السابق أن

 J علـى أن التوجيـه     ) توافـق بـشدة، وتوافـق     ( من اسـتجابات عينـة المعلمـات         %٧٠

ــة          ــدى طالبــات المرحل ــة ل ــه دور فــي تنميــة قــيم المواطن كأحــد وظــائف اإلدارة المدرســية ل

 )٢٠١١(وهذا يتفق مع دراسة الشايع . الثانوية

 J علـى أن التوجيـه كأحـد وظــائف    ) محايـدة (مـات   مـن اسـتجابات عينـة المعل   %١٣

 .اإلدارة المدرسية له دور في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية

 J غيـر موافقـة وغيـر موافقـة علـى اإلطـالق       ( من استجابات عينـة المعلمـات        %١٧ (

 علــى أن التوجيــه كأحــد وظــائف اإلدارة المدرســية لــه دور فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى         

 . طالبات المرحلة الثانوية

المتابعة، تم حساب التكرارات والنسب المئوية السـتجابات المعلمـات      : البعد الثالث 

 على عبارات البعد الثالث، والجدول التالي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج



 

 
 دور اإلدارة المدرسية في تنمية المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية٣٤٨

 نوف بنت عبد العالي العجمي. د

 )٤(جدول رقم 

 )المتابعة(التكرارات والنسب المئوية الستجابات المعلمات على عبارات البعد الثالث 

 لبيان دور اإلدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية

رقم 

 العبارة

التكرار والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 إطالقاً

 ١٠ ٢٥ ٤٠ ٧٠ ٧٥ ت
١ 

% ٤ ١١ ١٧ ٣١ ٣٤ 

 ١٥ ٣٠ ٣٠ ٧٥ ٧٠ ت
٢ 

% ٦ ١٣ ١٣ ٣٤ ٣١ 

 ١٠ ١٠ ٢٥ ٨٥ ٩٠ ت
٣ 

% ٤ ٤ ١١ ٣٨ ٤٠ 

 ١٥ ٣٠ ٢٠ ٨٥ ٧٥ ت
٤ 

% ٦ ١٣ ٨ ٣٨ ٣٤ 

 ١٥ ٢٠ ٣٠ ٧٥ ٨٥ ت
٥ 

% ٦ ٨ ١٣ ٣٤ ٣٨ 

 ٢٠ ٢٠ ٣٠ ٧٥ ٧٥ ت
٦ 

% ٨ ٨ ١٣ ٣٤ ٣٤ 

 ١٠ ١٠ ٢٥ ٨٥ ٩٠ ت
٧ 

% ٤ ٤ ١١ ٣٨ ٤٠ 

 ١٠ ٢٥ ٤٠ ٧٠ ٧٥ ت
٨ 

% ٤ ١١ ١٧ ٣١ ٣٤ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٤٩

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

رقم 

 العبارة

التكرار والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 إطالقاً

 ٢٠ ٢٠ ٣٠ ٧٥ ٧٥ ت
٩ 

% ٨ ٨ ١٣ ٣٤ ٣٤ 

 ١٥ ٢٥ ٣٥ ٥٠ ٩٥ ت
١٠ 

% ٦ ١١ ١٥ ٢٢ ٤٣ 

 ٢٠ ٢٠ ٣٠ ٧٥ ٧٥ ت
١١ 

% ٨ ٨ ١٣ ٣٤ ٣٤ 

 ١٥ ٢٠ ٣٠ ٧٥ ٨٥ ت
١٢ 

% ٦ ٨ ١٣ ٣٤ ٣٨ 

 ٢٠ ٢٠ ٣٠ ٧٥ ٧٥ ت
١٣ 

% ٨ ٨ ١٣ ٣٤ ٣٤ 

 ١٠ ٢٥ ٢٥ ٨٥ ٧٥ ت
١٤ 

% ٤ ١١ ١١ ٣٨ ٣٤ 

 ١٥ ٥ ٢٥ ٩٠ ٨٥ ت
١٥ 

% ٦ ٢ ١١ ٤٠ ٣٨ 

 ٢٢٠ ٣٤٠ ٤٤٥ ١٠٩٥ ١٢٠٠ ت
 مجموعال

% ٧ ١٠ ١٣ ٣٤ ٣٦ 

 :ويتضح من الجدول السابق أن

 J علــى أن المتابعــة ) توافــق بــشدة وتوافــق( مـن اســتجابات عينــة المعلمــات  %٧٠

كأحــد وظــائف اإلدارة المدرســية لهــا دور فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى طالبــات المرحلــة     



 

 
 دور اإلدارة المدرسية في تنمية المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية٣٥٠

 نوف بنت عبد العالي العجمي. د

اءت نتيجتهـا أن دور     والتـي جـ   ) ٢٠١١(وتختلف هـذه النتيجـة عـن دراسـة البراشـدية            . الثانوية

 .اإلدارسة المدرسية كان ضعيفا وضعيفا جدا

 J علـى أن المتابعـة كأحـد وظـائف         ) محايـدة ( من استجابات عينـة المعلمـات        %١٣

 .اإلدارة المدرسية لها دور في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية

 J لـى اإلطـالق  غيـر موافقـة وغيـر موافقـة ع     ( من استجابات عينـة المعلمـات        %١٧ (

علــى أن المتابعــة كأحــد وظــائف اإلدارة المدرســية لهــا دور فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى     

 . طالبات المرحلة الثانوية

مـــا دور اإلدارة المدرســـية فـــي تنميـــة قـــيم المواطنـــة لـــدى الطالبـــات : الـــسؤال الثـــاني

 بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الطالبات بالمدارس الثانوية؟

ــه وهــي      تمــت اإلج ــائج األبعــاد الثالثــة ل التخطــيط، : ابــة عــن هــذا التــساؤل مــن خــالل نت

 :  والتوجيه، والمتابعة وذلك على النحو التالي

تم حساب التكرارات والنسب المئوية السـتجابات الطالبـات         : التخطيط: البعد األول 

 على عبارات البعد األول، والجدول التالي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج

 )٥(جدول رقم 

 )التخطيط(التكرارات والنسب المئوية الستجابات الطالبات على عبارات البعد األول 

 لبيان دور اإلدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية

رقم 

 العبارة

التكرار والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 غير موافق محايد موافق

غير موافق 

 إطالقاً

 ١٨ ١٨ ٤٨ ١٤٤ ٣٦ ت
١ 

% ٦ ٦ ١٨ ٥٤ ١٣ 

 ٦ ١٨ ٥٤ ١٢٠ ٦٦ ت ٢



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٥١

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

رقم 

 العبارة

التكرار والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 غير موافق محايد موافق

غير موافق 

 إطالقاً

% ٢ ٦ ٢٠ ٤٥ ٢٥ 

 ٦ ٣٠ ٦٦ ٩٠ ٧٢ ت
٣ 

% ٢ ١١ ٢٤ ٣٤ ٢٧ 

 ٤٢ ٥٤ ٣٦ ١٠٢ ٣٠ ت
٤ 

% ١٥ ٢٠ ١٣ ٣٨ ١١ 

 ٤٨ ٣٠ ٣٠ ٤٢ ٦٠ ت
٥ 

% ١٨ ١١ ١١ ١٥ ٢٢ 

 ٤٨ ٤٨ ٣٠ ٢٤ ٩٠ ت
٦ 

% ١٨ ١٨ ١١ ٩ ٣٤ 

 ٦ ٢٤ ٢٤ ١٠٢ ١٠٨ ت
٧ 

% ٢ ٩ ٩ ٣٨ ٤٠ 

 ٦ ٥٤ ٣٠ ٩٠ ٨٤ ت
٨ 

% ٢ ٢٠ ١١ ٣٤ ٣١ 

 ٠ ٣٠ ٣٦ ٩٠ ١٠٨ ت
٩ 

% ٠ ١١ ١٣ ٣٤ ٤٠ 

 ١٨ ١٨ ٤٢ ١١٤ ٧٢ ت
١٠ 

% ٦ ٦ ١٥ ٤٣ ٢٧ 

 ٦ ٣٦ ٥٤ ٨٤ ٨٤ ت
١١ 

% ٢ ١٣ ٢٠ ٣١ ٣١ 



 

 
 دور اإلدارة المدرسية في تنمية المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية٣٥٢

 نوف بنت عبد العالي العجمي. د

رقم 

 العبارة

التكرار والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 غير موافق محايد موافق

غير موافق 

 إطالقاً

 ٢٤ ٤٢ ٦٦ ٩٠ ٤٢ ت
١٢ 

% ٩ ١٥ ٢٥ ٣٤ ١٥ 

 ٦ ١٨ ١٨ ٨٤ ١٣٨ ت
١٣ 

% ٢ ٦ ٦ ٣١ ٥٢ 

 ٠ ١٨ ٣٠ ١٣٨ ١٤٤ ت
١٤ 

% ٠ ٦ ١١ ٢٩ ٥٤ 

 ٦ ٢٤ ٦٦ ٩٠ ٧٨ ت
١٥ 

% ٢ ٩ ٢٥ ٣٤ ٢٩ 

 ٢٤٠ ٤٦٢ ٦٣٠ ١٣٤٤ ١٢١٢ ت
 مجموعال

% ٦ ١٣ ١٥ ٣٤ ٣٢ 

 :ويتضح من الجدول السابق أن

 J علـى أن التخطـيط     ) توافـق بـشدة وتوافـق     ( من اسـتجابات عينـة الطالبـات         %٦٦

ــة      ــه دور فــي تنميــة قــيم المواطن ــة   كأحــد وظــائف اإلدارة المدرســية ل ــدى طالبــات المرحل  ل

ولعل هذه النتيجة تدل على وعـي الطالبـات بـأن التخطـيط أحـد أهـم وأول وظـائف              . الثانوية

 .اإلدارة والذي يساهم في إنجاح العديد من المهام المناطة بمديرة المدرسة

 J علـى أن التخطـيط كأحـد وظـائف         ) محايـدة ( من استجابات عينة الطالبـات       %١٥

 .ر في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانويةاإلدارة المدرسية له دو



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٥٣

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 J غيــر موافقــة وغيــر موافقــة علــى اإلطــالق ( مــن اســتجابات عينــة الطالبــات %١٩ (

علــى أن التخطــيط كأحــد وظــائف اإلدارة المدرســية لــه دور فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى     

 . طالبات المرحلة الثانوية

رارات والنـسب المئويـة السـتجابات الطالبــات    التوجيـه تـم حـساب التكـ    : البعـد الثـاني  

 على عبارات البعد الثاني، والجدول التالي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج

 )٦(جدول رقم 

لبيان  )التوجيه(التكرارات والنسب المئوية الستجابات الطالبات على عبارات البعد الثاني 

 طالبات المرحلة الثانويةدور اإلدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى 

رقم 

 العبارة

التكرار والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 إطالقاً

 ٠ ٣٦ ٤٢ ٧٨ ٩٦ ت
١ 

% ٠ ١٣ ١٥ ٢٩ ٣٦ 

 ٦ ١٢ ٦٦ ١٢٠ ٦٠ ت
٢ 

% ٢ ٤ ٢٥ ٤٥ ٢٢ 

 ٦ ١٢ ٢٤ ١٥٦ ٦٦ ت
٣ 

% ٢ ٤ ٩ ٥٩ ٢٥ 

 ١٨ ٣٦ ٤٨ ٩٦ ٦٦ ت
٤ 

% ٦ ١٣ ١٨ ٣٦ ٢٥ 

 ٢٤ ٣٦ ٦٠ ٥٤ ٩٦ ت
٥ 

% ٩ ١٣ ٢٢ ٢٠ ٣٦ 

 ٢٤ ٣٦ ٢٤ ٥٤ ١٢٦ ت ٦



 

 
 دور اإلدارة المدرسية في تنمية المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية٣٥٤

 نوف بنت عبد العالي العجمي. د

رقم 

 العبارة

التكرار والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 إطالقاً

% ٩ ١٣ ٩ ٢٠ ٤٧ 

 ٠ ٤٢ ٤٨ ٩٦ ١٢٠ ت
٧ 

% ٠ ١٥ ١٨ ٣٦ ٤٥ 

 ١٢ ٦ ٤٢ ٧٨ ١٢٧ ت

٨ 
% ٢ ١٥ ٢٩ ٤٧ 

٤ 

 

 ١٢ ١٨ ٧٨ ٦٠ ٩٦ ت
٩ 

% ٤ ٦ ٢٩ ٢٢ ٣٦ 

 ٠ ٦ ٥٤ ٨٤ ١٢٠ ت
١٠ 

% ٠ ٢ ٢٠ ٣١ ٤٥ 

 ٠ ١٨ ٣٦ ٩٠ ١٢٠ ت
١١ 

% ٠ ٦ ١٣ ٣٤ ٤٥ 

 ٦ ٣٠ ٦٦ ٩٦ ٦٦ ت
١٢ 

% ٢ ١١ ٢٤ ٣٦ ٢٥ 

 ٢٤ ٤٦ ٤٢ ٧٢ ٧٨ ت
١٣ 

% ٩ ١٨ ١٥ ٢٧ ٢٩ 

 ١٨ ٣٠ ٧٢ ٨٤ ٥٤ ت
١٤ 

% ٦ ١١ ٢٧ ٣١ ٢٠ 

 ٧٨ ٣٠ ١٨ ٧٨ ٥٤ ت ١٥



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٥٥

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

رقم 

 العبارة

التكرار والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 إطالقاً

% ٢٩ ١١ ٦ ٢٩ ٢٠ 

 ٢٢٨ ٣٨٤ ٧٢٠ ١٢٩٦ ١٣٤٤ ت
 مجموعال

% ٥ ١٠ ٢٠ ٣٢ ٣٣ 

 :ويتضح من الجدول السابق أن

 J علــى أن التوجيــه  ) توافــق بــشدة وتوافــق (ابات عينــة الطالبــات   مــن اســتج %٦٥

ــة          ــدى طالبــات المرحل ــة ل ــه دور فــي تنميــة قــيم المواطن كأحــد وظــائف اإلدارة المدرســية ل

 ).٢٠١١(وهذا يتفق مع دراسة الشايع . الثانوية

 J علــى أن التوجيــه كأحــد وظــائف  ) محايــدة( مــن اســتجابات عينــة الطالبــات  %١٨

 .له دور في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانويةاإلدارة المدرسية 

 J غيــر موافقــة وغيــر موافقــة علــى اإلطــالق( مــن اســتجابات عينــة الطالبــات % ١٥ (

علــى أن التوجيــه كأحــد وظــائف اإلدارة المدرســية لــه دور فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى          

 . طالبات المرحلة الثانوية

ساب التكـرارات والنـسب المئويـة السـتجابات الطالبـات          المتابعة، تم ح  : البعد الثالث 

 على عبارات البعد الثالث، والجدول التالي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج
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 )٧(جدول رقم 

 )المتابعة(التكرارات والنسب المئوية الستجابات الطالبات على عبارات البعد الثالث 

 واطنة لدى طالبات المرحلة الثانويةلبيان دور اإلدارة المدرسية في تنمية قيم الم

رقم 

 العبارة

التكرار 

والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 إطالقاً

 ٠ ٦ ٥٤ ٨٤ ١٢٠ ت
١ 

% ٠ ٢ ٢٠ ٣١ ٤٥ 

 ٠ ١٨ ٣٦ ٩٠ ١٢٠ ت
٢ 

% ٠ ٦ ١٣ ٣٤ ٤٥ 

 ٦ ٣٠ ٦٦ ٩٦ ٦٦ ت
٣ 

% ٢ ١١ ٢٤ ٣٦ ٢٥ 

 ٢٤ ٤٨ ٤٢ ٧٢ ٧٨ ت
٤ 

% ٩ ١٨ ١٥ ٢٧ ٢٩ 

 ١٨ ٣٠ ٧٢ ٨٤ ٥٤ ت
٥ 

% ٦ ١١ ٢٧ ٣١ ٢٠ 

 ١٨ ٩٠ ١٨ ٧٨ ٥٤ ت
٦ 

% ٦ ٣٤ ٦ ٢٩ ٢٠ 

 ١٨ ١٨ ٤٢ ١١٤ ٧٢ ت
٧ 

% ٦ ٦ ١٥ ٤٣ ٢٧ 

 ٦ ٣٦ ٥٤ ٨٤ ٨٤ ت ٨
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رقم 

 العبارة

التكرار 

والنسبة 

 المئوية

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 إطالقاً

% ٢ ١٣ ٢٠ ٣١ ٣١ 

 ٢٤ ٤٢ ٦٦ ٩٠ ٤٢ ت
٩ 

% ٩ ١٥ ٢٥ ٣٤ ١٥ 

 ٦ ١٨ ١٨ ٨٤ ١٣٨ ت
١٠ 

% ٢ ٦ ٦ ٣١ ٥٢ 

 ٠ ١٨ ٣٠ ٧٨ ١٤٤ ت
١١ 

% ٠ ٦ ١١ ٢٩ ٥٤ 

 ٦ ٢٤ ٦٦ ٩٠ ٧٨ ت
١٢ 

% ٢ ٩ ٢٥ ٣٤ ٢٩ 

 ٠ ١٨ ٤٢ ٧٨ ٩٦ ت
١٣ 

% ٠ ١٣ ١٥ ٢٩ ٣٦ 

 ٦ ١٢ ٦٦ ١٢٠ ٦٠ ت
١٤ 

% ٢ ٤ ٢٥ ٤٥ ٢٢ 

 ٦ ١٢ ٢٤ ١٥٦ ٦٦ ت
١٥ 

% ٢ ٤ ٩ ٥٩ ٢٥ 

 ١٣٨ ٤٣٨ ٦٩٦ ١٣٩٨ ١٢٧٢ ت
 مجموعال

% ٥ ١١ ١٧ ٣٥ ٣٢ 

 :ويتضح من الجدول السابق أن
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 J علــى أن المتابعــة ) توافــق بــشدة وتوافــق (اســتجابات عينــة الطالبــات   مــن %٦٧

كأحــد وظــائف اإلدارة المدرســية لهــا دور فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى طالبــات المرحلــة     

 .الثانوية

 J علــى أن المتابعــة كأحــد وظــائف ) محايــدة( مــن اســتجابات عينــة الطالبــات %١٧

 .نة لدى طالبات المرحلة الثانويةاإلدارة المدرسية لها دور في تنمية قيم المواط

 J غيــر موافقــة وغيــر موافقــة علــى اإلطــالق ( مــن اســتجابات عينــة الطالبــات %١٦ (

علــى أن المتابعــة كأحــد وظــائف اإلدارة المدرســية لهــا دور فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى     

 . طالبات المرحلة الثانوية

حــول دور اإلدارة )  الطالبــات-المعلمــات(هــل تختلــف وجهــات نظــر : الــسؤال الثالــث

وللتحقـق مـن ذلـك تـم         المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المدرسة الثانويـة؟         

 ، والجدول التالي يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج )ت(استخدام اختبار 

 )٨(جدول رقم 

 لدى طالبات اختبار ت لداللة الفروق في دور اإلدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة

 المرحلة الثانوية ما بين المعلمات والطالبات

 الداللة ت ٢ع ١ع ٢م ١م األبعاد

 ٠٫٠١ ٦٫٢٢ ١٫٦٥ ١٫٣٢ ٥٤٫٨٨ ٥٩٫٣١ التخطيط

 ٠٫٠١ ٦٫٣٩ ٢٫٢٦ ٠٫٤٢ ٥٧٫٠٤ ٥٨٫٩٤ التوجيه

 ٠٫٠١ ٦٫٤٥ ١٫٦٥ ٠٫٤٢ ٥٢٫٤٧ ٥٨٫٦٣ المتابعة

الدرجة 

 الكلية
٠٫٠١ ٦٫١٨ ٢٫٢٣ ١٫١١ ٥٤٫٧٩ ٥٨٫٩٦ 

 :جدول السابق ما يلييتضح من ال
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 J    بـين وجهـات نظـر المعلمـات     ) ٠٫٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

كأحد أدوار اإلدارة المدرسية في تنمية قـيم المواطنـة    ) التخطيط(والطالبات حول وظيفة    

 . لدى الطالبات بالمرحلة الثانوية، وذلك لصالح وجهات نظر المعلمات

 J   بـين وجهـات نظـر المعلمـات     ) ٠٫٠١(ئية عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصا

كأحـد أدوار اإلدارة المدرسـية فـي تنميـة قـيم المواطنـة              ) التوجيـه (والطالبات حول وظيفة    

 . لدى الطالبات بالمرحلة الثانوية، وذلك لصالح وجهات نظر المعلمات

 J    بـين وجهـات نظـر المعلمـات     ) ٠٫٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

كأحـد أدوار اإلدارة المدرسـية فـي تنميـة قـيم المواطنـة             ) المتابعة(والطالبات حول وظيفة    

 . لدى الطالبات بالمرحلة الثانوية وذلك لصالح وجهات نظر المعلمات

 
@      @      @ 
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 نوف بنت عبد العالي العجمي. د

 مناقشة نتائج الدراسة
أشــارت نتــائج الدراســة إلــى دور اإلدارة المدرســية فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى    -١

طالبات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمات بالمدارس الثانوية، ويتـضح ذلـك فيمـا               ال

 من المعلمات أن اإلدارة المدرسية      %٧٠تقوم به اإلدارة المدرسية من وظائف فقد ارتأت         

 مــن المعلمــات %٧١ذات دور فــي تنميــة قــيم المواطنــة مــن خــالل عمليــات التخطــيط، وأن  

ية ذات دور فــي تنميــة قــيم المواطنــة مــن خــالل عمليــات التوجيــه،  رأيــن أن اإلدارة المدرســ

 من المعلمـات رأيـن أن اإلدارة المدرسـية ذات دور فـي تنميـة قـيم المواطنـة مـن          %٧٥وأن  

 . خالل عمليات المتابعة

أشــارت نتــائج الدراســة إلــى دور اإلدارة المدرســية فــي تنميــة قــيم المواطنــة لــدى    -٢

من وجهـة نظـر الطالبـات أنفـسهن بالمـدارس الثانويـة، ويتـضح            الطالبات بالمرحلة الثانوية    

 مـن الطالبـات أن اإلدارة     %٦٣ذلك فيما تقوم به اإلدارة المدرسية من وظـائف فقـد ارتـأت              

 مـن  %٦٥المدرسية ذات دور فـي تنميـة قـيم المواطنـة مـن خـالل عمليـات التخطـيط، وأن          

ة قــيم المواطنــة مــن خــالل عمليــات الطالبــات رأيــن أن اإلدارة المدرســية ذات دور فــي تنميــ

 مــــن الطالبــــات رأيــــن أن اإلدارة المدرســــية ذات دور فــــي تنميــــة قــــيم %٦٧التوجيــــه، وأن 

 .المواطنة من خالل عمليات المتابعة

 -التخطـيط (أوضحت النتائج أن المعلمات أكثر معرفة بـأدوار اإلدارة المدرسـية              -٣

 .اطنةمن الطالبات في دعم قيم المو)  المتابعة-التوجيه

وتبـدو هــذه النتــائج منطقيــة إلـى حــد بعيــد، فالعمليــات اإلداريـة تترتــب حــسب الترتيــب    

المنطقي، فالتخطيط كعملية إدارية قـد ال تـشارك فيهـا كـل المعلمـات أو كـل الطالبـات،            

لــذا كانــت النــسبة المئويــة الدالــة عليهــا لــدى المعلمــات والطالبــات أقــل النــسبة المئويــة           

متابعــة، كمــا أن بعــض المعلمــات وبعــض الطالبــات قــد ال تحتــاج إلــى      لعمليتــي التوجيــه وال 
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عملية التوجيه في تنمية قيم المواطنة، ولذا كانت النسبة المئوية لعملية التوجيه أقل من           

النسبة المئوية لعملية المتابعة لدى كل من المعلمـات والطالبـات، ونظـراً ألن المتابعـة هـي            

ع المعلمات والطالبات بالمدرسة فكانت نـسبتها المئويـة   العملية اإلدارية التي تغطى جمي 

كمـا أن المعلمـات   . أكبر من عمليتي التخطيط والتوجيه لدى كل من المعلمات والطالبات 

أكثر دراية من الطالبات بما تقوم به اإلدارة المدرسـية مـن عمليـات مـن شـأنها دعـم قـيم            

 . المواطنة لدى الطالبات

ــر المدرســة مــن أهــم ال    ــى عاتقهــا مهمــة      وتعتب ــي تقــع عل مؤســسات االجتماعيــة الت

ــرى    ــيم، حيـــث يـ ــدود نقـــل    ) Rosany(التربيـــة والتعلـ ــد حـ ــة ال تقـــف عنـ ــة المدرسـ أن وظيفـ

المعارف الموجودة في بطون الكتب، وإنما في عملية دمج المعارف في أوسـاط المعنيـين        

اجتماعيــة مؤســسة "إلــى وظيفــة المدرســة بأنهــا   ) Dewey(بهــا، بينمــا ينظــر جــون ديــوى   

أمــا كلــوس  ". تعمــل علــى تبــسيط الحيــاة االجتماعيــة واختزالهــا فــي صــور أوليــة بــسيطة     

)Clousse ( فيــرى أن وظيفــة المدرســة هــي تحويــل مجموعــة مــن القــيم الجــاهزة والمتفــق

عليها اجتماعياً، وقد مارست هذا الـدور فـي العـصور الوسـطية كمـا هـو فـي القـرن التاسـع                    

لمدرســـة تبـــث الدولـــة مبادئهـــا وقيمهـــا وتوجهاتهـــا الفكريـــة  ومـــن خـــالل اإلدارة ا. عـــشر

 .واالجتماعية والسياسية، وتعمل على تعزيز االنتماء والمواطنة

وإن أحد أهم أهداف المدرسة التي تـسعى إلـى غـرس وتنميـة  القـيم لـدى الطلبـة هـو             " 

لمدرسـة  التخطيط وإإلعداد الجيد لدستور المدرسة القيمي واألخالقـي والـذي يقـوم مـدير ا              

ان تكــون ) " ٢٠٠٨(كمــا تــرى نبيــه  ). ٢٠٠٩برنــت ديفيــز وآخــرون، " "بمراقبتــه بمــرور الوقــت 

ضمن خطة المدرسة قائمة بالقيم المرغوب إكسابها للطلبة على أن يكون لها فاعليتهـا     

يعمـل مـدير المدرسـة علـى توجيــه     " ومــن ثـم  " فـي االتـصال الفعـال داخـل المنـاخ المدرسـي      
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بــــستان " (لإلتجاهــــات المناســــبة التــــي تحقــــق أهــــداف المدرســــة المعلمــــين وإرشــــادهم 

 ).١٩٩٣وطه،

كمــا تقــع علــى اإلدارة المدرســية مهمــة التأكــد مــن حــسن ســير العمــل المدرســي       "

ومتابعة أداء العـاملين لـضمان تحيـق األهـداف المدرسـية، والعمـل علـى التقـويم المـستمر                    

 )٢٠٠٩الهنداوي،" (لمدرسيةلألداء داخل المدرسة،سعيا لتحسين الداء والفعالية ا

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج العديد مـن الدراسـات الـسابقة بـشكل مباشـر         

التـي حاولـت   ) ١٩٩٥(دراسة القاعود والطاهـات  أو بشكل غير مباشر، فهى تتفق مع نتائج     

ة الكشف عن أثر الهيئات الثقافية في ترسيخ قيم المواطنة، وال شك أن اإلدارة المدرسي           

حـول مفهـوم المواطنـة      ) ١٩٩٨(هي إحدى الهيئات الثقافية، كمـا تتفـق مـع دراسـة غـالّب               

كأحــد مفــاهيم الفكــر الــسياسي واعتبــار أن المواطنــة تعنــي أن يرعــى المــواطن مــسيرة      

: البيتـى كما تتفق مـع دراسـة       . الوطن ويتحرك في طريق التنمية االقتصادية والديمقراطية      

ثر في مفهوم المواطن الصالح، واستخدامها المعلمين وطالب        عن العوامل التي تؤ   ) ٢٠٠٢(

المرحلة الثانوية وقـد توصـلت إلـى أن األنـشطة المدرسـية تـؤثر إيجابـا فـي غـرس المواطنـة             

 .لدى الطالب، وخاصة طالب الصف األول الثانوي

حـول القيـادة فـي الثقافــة    ) ٢٠٠٢ (Woyachوتتفـق الدراسـة الحاليـة مـع نتـائج دراسـة       

بـرامج معـدة    إلـى ضـرورة مـشاركة طـالب المـدارس الثانويـة فـي        والتـي أشـارت   نيـة المواط

هدفت ): ٢٠٠٢(دراسة حامد خصيصاً لتشجيع ثقافة القيادة المواطنية وتطوير مهاراتها، و

حـول دور المدرسـة فـي       ) ٢٠٠٢:(ودراسـة زكريـا   . إلى تطوير مناهج التعليم لتنمية المواطنة     

ثانوية من خالل معرفة خصائص الطالب، ونوعية الحياة        تنمية شخصية طالب المدارس ال    

) ٢٠٠٢(المدرسية كما يدركها الطالب، واتجاهاتهم  إزاء المنـاخ المدرسـى، ودراسـة علـى       

عن مدى  ) ٢٠٠٣(عن معرفة دور المدرسة في التنشئة السياسية للطالب، ودراسة مبارك           



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٦٣

 هـ١٤٣٨ العدد الحادي عشر شوال

 وتنميــة المدرســة واألســرة قــدرة طــالب المرحلــة الثانويــة علــى تعريــف مفهــوم المواطنــة، 

 كمـا  المواطنـة  حـول معرفـة  ) ٢٠٠٣(ووسائل اإلعالم لمفهوم المواطنة، ودراسة الـصبح  

 Smithدراسـة  الـسعودية  ، و  العربيـة  فـي المملكـة   الثانويـة  المرحلـة  طـالب  يتـصورها 

لتطــوير تــأثير نظــام التربيــة الوطنيــة علــى المهــارات والقــيم الديمقراطيــة، ودراســة ) ٢٠٠٣(

Wang) ــة، ودراســة     ) ٢٠٠٦ ــادئ األخالقي ــة الوطنيــة والمب ) ٢٠٠٧  (,Segnatelliحــول التربي

حــول تعلــيم المواطنــة والمــشاركة االجتماعيــة بــين األجيــال ودور مــنهج التربيــة الوطنيــة  

حـول المواطنـة فــي   ) ٢٠٠٨(بالمـدارس الثانويـة فـي التـأثير علـى المــراهقين، ودراسـة العـامر       

حول التعلـيم المـدني فـي القـرن الحـادي      ) ٢٠٠٩ ( Kubow ودراسة الفكر الغربي المعاصر،

تقبــل التبــاين الثقــافي، والتعــاون مــع اآلخــرين، وتحمــل       : ، وأن أبــرز خصائــصه :والعــشرين

المــسؤولية حيــال المجتمــع، وتغييــر نمــط الحيــاة والعــادات االســتهالكية، والحفــاظ علــى   

ــو    ــرام حقـ ــلمية، واحتـ ــة، وحـــل النزاعـــات بطريقـــة سـ ــر النقـــدي  البيئـ ق اإلنـــسان، والتفكيـ

 .المنظم

وتعتبر المواطنة من أهـم القـيم التـي تعمـل اإلدارة المدرسـية علـى تنميتهـا وتعزيزهـا                

فــي نفــوس الطــالب خاصــة وأن القــيم هــي موجهــات الــسلوك، وهــى التــي تحــدد أنمـــاط            

السلوك للفرد وتحركه باعتباره مرجعا في الحكـم علـى أفعالـه وإطـار لتحقيـق تمـساك                   

وتتطلــب عمليــة غــرس مجموعــة مــن القــيم واالتجاهــات فــي نفــوس الطــالب،      . مجتمــعال

تزويــدهم بحــصيلة مــن المعــارف والمهــارات التــي تمكــنهم مــن المــساهمة اإليجابيــة فــي    

 .تأدية واجباتهم الوطنية وكل ذلك يتم عبر المدرسة

وحيــث إن قــيم المواطنــة تــدخل ضــمن مبــادئ حقــوق اإلنــسان فــإن عمليــة التنــشئة      

تهــدف إلــى "الجتماعيــة علــى هــذه القــيم ليــست عمليــة حــشو معلومــات، بــل هــي عمليــة   ا

تأسيس هذه القيم، والتي هي ذات صلة بواقعهم اليـومي يـستدخلونها فـي مرحلـة الحقـة                  
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وتؤدى اإلدارة المدرسـية فـي      . من أعمارهم على المستوى المعرفي والوجداني والسلوكي      

م االتجاهات المفاهيم والمعتقدات المتعلقـة بالنظـام        المجتمع الحديث دوراً هاماً في تعلي     

السياسي، بحيث تعطى الطالب المحتوى والمعلومات والمفاهيم التـي مـن شـأنها توسـيع        

وصقل مشاعره المتعلقة باالرتباط بالوطن، كما تضع تأكيداً أعظم على االمتثال للقـانون        

ــوائح المدرســة  ــدور الخــاص بتوجيــه الطا  . والــسلطة ول لــب نحــو النظــام االجتمــاعي   هــذا ال

والسياسي القائم، وتعضيد احترامـه لـه، ال شـك فـي أنـه أن إحـدى الطـرق التـي تعمـل فيهـا                       

ــة لنقــل العديــد مــن القــيم واالتجاهــات          ــى محــور التنــشئة االجتماعي اإلدارة المدرســية عل

ــد         ــم، وتردي ــاة المدرســية، مثــل تحيــة العل الــسياسية للطــالب مــن خــالل ممارســتهم للحي

يد الـــوطني، وتمجيـــد البطـــوالت، واالحتفـــال باألعيـــاد الوطنيـــة، كمـــا يـــتعلم الطـــالب   النـــش

 .احترام السلطة وطاعة القانون واتباع النظام

واإلســالمي  والقــومي الــوطني بأنواعــه االنتمــاءعــزز ت أن وعلــى اإلدارة المدرســية

 تاريخيـة الحقـائق ال  توضيح خالل من أو المعارف إطار في الطالب نفوس في واإلنساني

العالقـة   ذات بالمناسـبات  االحتفاليـة  األنـشطة  خـالل  مـن  أو المدرسـية  الكتـب  عبـر 

 .باالنتماء

 

@      @      @ 
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 :التوصيات والمقترحات
 :من خالل نتائج الدراسة يمكن التوصية بما يلي

 J إعداد دليل إرشادي لتنمية قيم المواطنة بالمدارس الثانوية 

 J يـــة لمـــديرات المـــدارس الثانويـــة لتبـــصيرهم بـــأدوارهم إعـــداد وتنفيـــذ بـــرامج تدريب

 .الحيوية في تنمية قيم المواطنة

 J  العمل على ترسيخ ثقافة المواطنة وقيمها في المدارس الثانوية 

 J   إنشاء وحدة لقياس وتنمية قيم المواطنة في اإلدارات التعليمية لمتابعة عمليات

 .ية بشكل عامتنمية المواطنة لدى الطلبة وفي المؤسسات التعليم

 

@      @      @ 
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 :المراجع
 .١٥، ج ١، بيروت، دار صادر للطبع والنشر، طلسان العرب) ٢٠٠٩(ابن منظور .١

. ، تشكيل مستقبليات التعليم من أجل الكفايـة والمواطنـة  ٢٠٠٠، )Evans Karen(إيفانز كارين .٢

 .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.ترجمة خميس بن حميد

األساليب المتبعة من قبل مديري المدارس الثانويـة لتعزيـز المواطنـة لـدى          " ،  )هـ١٤٢٩(سعد، خالد، آل   .٣

 رسالة ماجستير". الطالب في المملكة العربية السعودية

عمـان، دار الفكـر     ". األسـاليب القياديـة واإلداريـة فـي المؤسـسات التعليميـة           " ،  ) ٢٠٠٠(البدري،طارق،   .٤

 للطباعة والنشر والتوزيع

 للمشاركة المتوسطة المرحلة طالب تشجيع دراسة) ٢٠٠٢ ( البيتي بن عوض اهللا البيتى، ضيف .٥

 مجلـد  ، الـسعودية  العربيـة  ،المملكة القرى أم جامعة ،مجلة الالصفية المدرسية األنشطة في

 ،٢٠٠١ ،العدد ١٣

 "االتجاهات المعاصرة في تربية المواطنة: تربية المواطنة" ، )٢٠٠٥(الحبيب، فهد،  .٦

اإلدارة المدرســية وتعبئــة قواهــا البــشرية فــي المملكــة      ): ١٤٢٤(الحقيــل، ســليمان عبــد الــرحمن     .٧

 ، الرياض، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع العربية السعودية

 ، عمان ، الجنادرية للنشر والتوزيع١،  القيادة التربوية الحديثة ،ط)٢٠٠٨(الحربي، قاسم بن عائل، .٨

المدخل إلى دراسة المجتمع الـسعودي، الريـاض، جامعـة الملـك          ) ١٤١٨ (السيف، محمد بن إبراهيم    .٩

 .سعود

دراســـة : دور المـــدارس الثانويـــة فـــي نـــشر الـــوعي األمنـــي). هــــ١٤٢٨(الـــشهري ، فـــايز علـــي عبـــداهللا،  .١٠

رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة،              . مسحية لطالب مدينة أبهـا    

 الرياض
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التربيـة الوطنيـة فـي المنـاهج الدراسـية بـسلطنة عمـان،          ). ، مـارس  ٢٠٠٤(د بـن خلفـان      الشيدي، محم  .١١

 .مسقط، وزارة التربية والتعليمورشة عمل المواطنة في المنهج المدرسي، 

، الديمقراطيــــة المدرســــية، القــــاهرة، مركــــز القــــرار  )٢٠٠٤(رســــتم، رســــمي عبــــدالملك وآخــــرون، .١٢

 .لإلستشارات

  العربيـة  ،المملكـة  الثانويـة  المرحلـة  طـالب  يتـصورها  كمـا  الموطنة:) ٢٠٠٣( العزيز الصبح، عبد .١٣

 www.onkine.net السعودية،

منظـور   ، المواطنـة فـي الفكـر الغربـي المعاصـر، دراسـة نقديـة مـن        )٢٠٠٨ (عثمـان بـن صـالح    العـامر،  .١٤

 .لم االجتماع بالقاهرة ، الجمعية العربية لعمركز البحوث العربيةإسالمي ، 

التربيـــة الوطنيـــة فـــي مـــدارس المملكـــة العربيـــة      " هــــ، ١٤٢٦العبـــدالكريم، راشـــد، النـــصار، صـــالح ،    .١٥

 .الباحة‘، دراسة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي"السعودية

كــز البحــوث التجربــة األمريكيــة فــي تطــوير المــواد االجتماعيــة، مر ) ١٩٩٠(العريــان، جعفــر يعقــوب  .١٦

التربيـة الوطنيـة   ) ١٩٩٨(القحطاني ، سـالم علـي   . ٤، ع  مجلة التربية التربوية والمناهج بوزارة التربية،     

 .٦٦، مكتب التربية العربي لدول الخليج، رسالة الخليج العربي، ع "مفهومها، أهدافها، تدريسها"

اإلسالمية في تعزيـز بعـض مفـاهيم        دور مناهج التربية    " ،  )هـ١٤٢٤(الغامدي، عبداهللا بن عبدالرحمن،      .١٧

رســالة دكتــوراة . التربيــة الوطنيــة لــدى تالميــذ المرحلــة المتوســطة فــي المملكــة العربيــة الــسعودية

 .مكة المكرمة. جامعة أم القرى. كلية التربية. غير منشورة

 ، رســـالة الخلـــيج  "مفهومهـــا ، أهـــدافها ، تدريـــسها  : التربيـــة الوطنيـــة ) " ١٩٩٨(القحطـــاني، ســـالم،   .١٨

 ٣١العربي،ع

، مكتــب التربيــة  "مفهومهــا، أهــدافها، تدريــسها  "التربيــة الوطنيــة  ) ١٩٩٨(القحطــاني ، ســالم علــي    .١٩

 .٦٦العربي لدول الخليج، رسالة الخليج العربي، ع 
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 نوف بنت عبد العالي العجمي. د

دور التنشئة االجتماعية واإلعالم والمجتمع المدني فـي تحقيـق          ). ٢٠٠٨. (الكندري، يعقوب يوسف   .٢٠

 . مارس٢٥-٢٤، دة الوطنية لرابطة االجتماعيينمؤتمر الوحالوحدة الوطنية، 

ــدالجليل،   .٢١ ــاري، عبـــــــــــ ــد    )٢٠١٠(المحـــــــــــ ــة عنـــــــــــ ــاء والمواطنـــــــــــ ــي روح االنتمـــــــــــ ، كيـــــــــــــف ننمـــــــــــ

  php.www.moe.bh/teacher/article٨.طلبتنا

المواطنة والتربية البيئية، الكويت، مركز البحـوث التربويـة والمنـاهج بـوزارة             ) ١٩٩٩(المجادي، فتوح    .٢٢

 .٣١، ع تربيةمجلة الالتربية، 

 .، الكويت، دار سعاد الصباحالتربية والسياسة) ١٩٩٢(المشاط ، عبدالمنعم  .٢٣

تصور مقترح لمقرر لدعم الوحدة الوطنية لطالب المرحلة الثانويـة          ). ٢٠٠٧. (المنشاوي، عبد الحميد   .٢٤

تربيـة  ال: المؤتمر العلمي الحادي عـشر      الفنية ومعرفة مدى وعي معلمي المواد الفلسفية بأهميتها،         

 .، كلية التربية، جامعة طنطاوحقوق اإلنسان

 .مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض) ١٩٩٦ (الموسوعة العربية العالمية .٢٥

العدالـــة التنظيميـــة وأداء المعلمـــين لـــسلوك المواطنـــة بالمـــدارس ) ٢٠٠٦(الهنـــداوي، ياســـر فتحـــي  .٢٦

 .ة، جامعة عين شمس، كلية التربيةرسالة دكتوراة غير منشور. الثانوية العامة في مصر

أي تربيــة وأي مواطنــة، الكويــت، مركــز البحــوث التربويــة والمنــاهج بــوزارة    ) ١٩٩٨(أيــوب، عيــسوي  .٢٧

 .٢٥، ع مجلة التربيةالتربية، 
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The Role of School Managementin Fosteing Citizenship Valuesin Secondary 

School Female Students 

Dr. Nouf Abdul`aali Al-Ajmi 

Department of Educational Administration and Planning 
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Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

The current study aims to investigate the role of school management in 

fostering citizenship values in secondary school female students. This is done 

through the basic practices of the school principal, which are planning, guidance 

and monitoring. The study sample consists of 484 participants; 220 female 

teachers and 264 female students, The results show that aproportion of not less 

than 60% of the study sample agrees that the school management  has a role in 

fostering of citizenship values among secondary school female students. There 

are statistically significant differences at the level of 0.01 between the points of 

views of female teachers and students about the roles of school management in 

fostering citizenship values among secondary school female students, in favor of 

the points of views of teachers. 
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  كلية التربية - اإلدارة والتخطيط التربويقسم 
 جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

 
 

 :ملخص البحث
 إلـــى تقــديم مجموعــة مـــن التوصــيات والمقترحــات اإلجرائيـــة لتطــوير أداء القيـــادات      هــدفت الدراســة  

ت بجامعة الملك عبد العزيـز بجـدة فـي ضـوء اإلدارة اإلسـتراتيجية مـن خـالل رصـد                   اإلدارية بكليات فرع البنا   
 وصـممت   ,واقع أداء  القيادات اإلداريـة بكليـات فـرع البنـات بالجامعـة فـي ضـوء مـدخل اإلدارة اإلسـتراتيجية                      

 وجهــت إلــى المجتمــع الكلــي بكليــات فــرع البنــات " اســتبانه"الباحثــة مــن اجــل تحقيــق هــدف الدراســة أداة   
  تكونت االستبانه من جزئين ,والذي يتكون من وكيالت الكليات ومشرفات األقسام ومشرفات الوحدات

الجزء األول خاص بالبيانات األساسية والتي تحدد خصائص إفراد العينة والجزء الثـاني يـشمل أربعـة محـاور                   
 واتبعـت  ,ادات للتقنيـات الحديثـة    واستخدام القيـ   , وتدريبها , وطرق اختيارها  ,تتعلق بأنماط القيادات اإلدارية   

 ,وذلك إليجاد كال مـن التكـرارات  (SPSS)  واستخدمت برنامج التحليل اإلحصائي ,الباحثة المنهج الوصفي
 واالنحرافـات المعياريـة     , والمتوسـطات  , واألوزان النسبية  الستجابات أفراد عينة الدراسة       ,والنسب المئوية 

 المرتبـة  -الوظيفـة اإلداريـة   ( كلية لالسـتبانه تبعـا لمتغيـرات الدراسـة        والدرجة ال  ,في جميع محاور االستبانه   
للكـشف عـن الفـروق بـين     ) One-Wey ANOVA(وتحليـل التبـاين األحـادي    )  سـنوات الخبـرة   -العلميـة  

 واتـضح مـن النتـائج أن القيـادات     , ومتغيـرات الدراسـة  ,استجابات أفراد العينة حول محـاور االسـتبانه األربعـة      
 وال يـتم اختيارهـا   ,اإلدارية بكليـات فـرع البنـات بالجامعـة ال تعمـل علـى مـسايرة االتجاهـات اإلداريـة الحديثـة               

  , وال وفقا لقيام أعضاء هيئة التـدريس باألبحـاث والدراسـات العلميـة             ,وفقا ألقدمية الدرجة العلمية بالجامعة    
 ومازالــت تحــافظ علــى الطــرق التقليديــة ألداء      ,خــالل اإلبــداع التكنولــوجي  وال تــشجع الــتعلم النــشط مــن    

 كما تدرك أهمية جدوى البرامج التدريبية حيث تتزايد وتتنوع االحتياجات التدريبية لدى العاملين        ,وظائفهم
 كمــا أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية حــسب اســتجابات أفــراد العينــة تعــزى إلــى متغيــرات  ,بالجامعــة

كما تم التوصل إلى عدد مـن التوصـيات والمقترحـات    )  سنوات الخبرة  - المرتبة العلمية  -الوظيفة اإلدارية   (
اإلجرائيـــة مـــن أهمهـــا تطـــوير مهـــارات القيـــادات اإلداريـــة فيمـــا يتعلـــق بمهـــارات التفكيـــر بعامـــة والتفكيـــر  

واإلدارة االســتراتيجيه وذلــك مــن   إذ يعتبــر التفكيــر االســتراتيجي روح وقلــب القيــادة   ,االســتراتيجي بخاصــة 
  كمــا انــه يجــب أن تــشجع القيــادات اإلداريــة علــى اتخــاذ      ,خــالل دورات تدريبيــة متخصــصة فــي هــذا الــشأن   

المبــادرة والمخـــاطرة المحـــسوبة والخـــروج مـــن األطـــر التقليديـــة إلدارة وظـــائفهم وتمكيـــنهم مـــن اإلبـــداع  
 . تنظيمية حاضنه لإلبداع واالبتكار واإلداري من خالل بناء ثقافة, واألكاديمي,المهني
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 :مقدمةال
ــسارعة    ــورات متــ ــر تطــ ــا المعاصــ ــاالت   .يــــشهد عالمنــ ــة المجــ ــى كافــ ــة علــ  ومتالحقــ

 والتـي مـن أهـم أسـبابها االنفجـار      .االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والتربويـة     

 األمـر الـذي يتطلـب وجـود إدارة     .المعرفي الهائل والتقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات     

 وغيـــر تقليديـــة حيـــث إن اإلدارة التقليديـــة أصـــبحت بعملياتهـــا      واعيـــة وطموحـــة ومرنـــة  

 .٢٠٠٦ .الدوري. (ووسائلها وإجراءاتها غير قادرة على مواجهة متطلبات االضطراب البيئي        

 .ويأتي التعليم الجامعي اليوم على قمة أولويات اإلصالح والتطوير في نظـم التعلـيم              )١٧ص

 أن يقدمــه التعلــيم الجــامعي للمجتمــع مــن  وذلــك مــن منطلــق االعتقــاد القــوي فيمــا يمكــن 

 ولكي تحقق هذه الجامعة أهـدافها فـإن   .خدمات وحل للمشكالت بأسلوب علمي سليم  

 والعمل في ظـل إطـار   .األمر يتطلب أن تراعي طموحات وتوقعات المجتمع اإلسالمي منها  

 .هـا تنظيمي يحدد خطوط االتصال والسلطة والمسؤولية في ضـوء الهـدف العـام المحـدد ل               

كمــا أنهــا بحاجــة إلــى أن تأخــذ فــي الحــسبان القــدرات واالمكانيــات والعوائــق المرتبطــة        

 .بالمصادر المادية والبشرية التي لديها

وبمــا أن الجامعــات تعتبــر أداة حيويــة فــي المجتمعــات اإلنــسانية فــإن قيــادات هــذه          

 تتعلــق الجامعــات تعتبــر العنــصر المحــوري فــي تحقيــق مــا أنيطــت بــه مــن أهــداف وغايــات    

 وهـذا يفـرض علـى تلـك القيـادات تـوفر قـدرات ومتطلبـات                 .بالفاعلية والكفاءة المرغـوبين   

 والتعامــل معهــا .خاصــة حتــى تكــون قــادرة علــى مواجهــة التغيــرات والتحــوالت المعاصــرة

ــدار  ــاءة واقتـ ــل . (بكفـ ــره والفاضـ ــي    )٧٩ ص.٢٠٠٦ .عياصـ ــا فـ ــات دورًا مهمًـ وتلعـــب الجامعـ

 فهــي تعــد القــوة البــشرية  .لمجتمعــات علــى اخــتالف أنواعهــا عمليــات التنميــة فــي كافــة ا 

 كمــا أنهــا تــؤدي الــدور األكبــر فــي تــوفير    .القــادرة علــى التنميــة والمــشاركة فــي عملياتهــا   

وتعــد  )٨٥ ص.٢٠٠٨ .هاشــم. (الخبــرات وتقــديم الحلــول لمــشكالت المجتمــع المعاصــر     
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 . العلمي والتطـور التقنـي  الجامعة الركيزه األساسية لرأس المال البشري في مجال البحث    

 كمـا تمكنهـا أن      .ومد المجتمـع بنخبـة عاليـة المهـارات ذات دور رائـد فـي عمليـات التنميـة                  

 وتــوفر لهــم الــدوافع   .تــشكل لــدى الملتحقــين بهــا رؤى جديــدة ومتطــورة لمجتمعــاتهم      

 .الالزمة لتحويل هذه الرؤى إلى واقع يمكن إدراكه واالستفادة منه

اميـة والمتقدمـة تعمـل علـى تطـوير أداء جامعاتهـا لمـا تمثلـه هـذه                   لذلك فإن البلدان الن   

 وتقــوم بــإثراء المعرفــة وتطويرهــا  .الجامعــات مــن مؤســسات إنتاجيــة مــن الدرجــة األولــى  

 .وثقافيــاً .وفكريــاً .وإعــداد الكفــاءات البــشرية وصــناعة األجيــال الــصاعدة ورعايتهــا علميــاً

 فـي مجـال البحـث العلمـي والتقنـي ودورهـا فـي           هذا إلـى جانـب دورهـا       .واجتماعياً .وسياسياً

 .خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بها

 إذ أن صـلته بهـا   .وتعد أعمال القيادات بالكليات جزءاً من المنظومـة اإلداريـة للجامعـة      

 بـل أنهـا وحـدة    . وهـي ال تـشكل كيانـاً مـستقالً قائمـاً بـذاتها فحـسب              .صلة الخـاص بالعـام    

 .سة وتحقيق أهداف هذه المنظومة بأكملهامسئولةعن تنفيذ سيا

ألنهــا بمثايــة حلقــة الوصــل "فالقيــادة فــي أي مؤســسة مــن المؤســسات بالغــة األهميــة 

 وتصوراتها المستقبلية أو إنها ضرورة لتدعيم القوى      .بين العاملين وبين خطط المؤسسة    

 علـــى اإليجابيـــة فـــي المؤســـسة وتقلـــيص الجوانـــب الـــسلبية قـــدر اإلمكـــان وهـــي القـــادرة  

 ومـن ثـم فـإن    . وتـضع الحلـول الالزمـة لعـالج    .السيطرة على المشكالت التي تواجـه العمـل      

القيادة هي المسئولة عـن تنميـة وتـدريب ورعايـة األفـراد ومواكبـة التغيـرات المـستجدات               

-١٦٥ ص ص.٢٠٠٢ .العـدلوني ". (التي تحيط بالمؤسـسة وتعمـل علـى توظيفهـا لمـصلحتها          

 تتوقــف إلــى حــد كبيــر  . وكفايــة المؤســسات التربويــة التعليميــة وبالتــالي فــإن فاعليــة )١٦٦

 واألدوار . ومــستوى ممارســة هــذه القيــادات للمهــارات .كفايــة وفاعليــة أداء قيادتهــا : علــى

 . لذلك فإن أي برنامج يوضع لتطوير أداء القيـادات اإلداريـة           .القيادية المرسومة والمستجدة  
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 لتحديـد   .مقارنته باألداء المرغوب في ممارسته     و .يجب أن ينطلق من واقع األداء الممارس      

 والتي تقدم معلومات شاملة عـن   .الفجوة األدائية التي تكشف عنها عمليات تقييم األداء       

 )٢ ص .٢٠٠٥ .محمـد . ( تُبنى على أساسها القرارات التطويريـة      .الممارسات القيادية القائمة  

 والمهـــارات اإلداريـــة .بالمعـــارفوذلـــك ألن بـــرامج تطـــوير أداء القيـــادات اإلداريـــة تـــزودهم 

 ممــا يجعلهــم أكثــر  . وتمكــنهم مــن اإللمــام بفلــسفات ونظريــات العمــل اإلداري  .الالزمــة

يعـزى تعثـر كثيـر مـن المؤسـسات التربويـة فـي              "وخاصـة أنـه      .قدرة علـى مواجهـة تحدياتـه      

ــا ــتراتيجي   .خطواتهــ ــالفراغ االســ ــا يــــسمى بــ ــا إلــــى مــ ــاب اإلدارة . وتعطــــل برامجهــ  أو غيــ

 أو المـؤثرات    . وتـسهم فـي مواجهـة الـضغوط        .راتيجية التي تحقق العديد مـن المزايـا       االست

ــد االتجــاه       )٢ ص.٢٠٠٣ .الــشريف. (البيئيــة ــى أنهــا تحدي ــإلدارة االســتراتيجية عل ــذا ينظــر ل ل

 وبيان ما تسعى إليه مـن خـالل تحليـل المتغيـرات البيئيـة               .المستقبلي للمؤسسة التعليمية  

رارات الخاصة بتحديد وتخـصيص المـوارد المطلوبـة لتحقيـق ذلـك             المحيطة بها واتخاذ الق   

باعتبارهــا خطــة شــاملة وإطــار عمــل يحكــم سياســات المؤســسة التعليميــة بمختلــف          

أبـو  . (المجاالت من خالل العمل على صـياغة االسـتراتيجية المناسـبة وتطبيقهـا وتقويمهـا              

 .)١٤ ص.٢٠٠٦ .قاعود

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
 الجامعية تهتم بجودة التعليم بدالً من االهتمام بمجـرد سـير العمليـة       أصبحت اإلدارة 

 كمــا أخــذت تظهــر موضــوعات مثــل تطــوير أداء القيــادات اإلداريــة القائمــة علــى  .التعليميــة

أصول التفكير العلمي والتحليل الموضوعي المنظم الذي يساعد إدارة الجامعة علـى النمـو             

دارة الجامعية الفاعلة تسعى إلى تحقيق أهدافها مـن      فاإل .الذي يحقق التطوير المرجو منه    

 .خالل تطوير نظمها والمهام اإلدارية لقادتها
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وفي الوقت نفسه لم تعد أدوار القيادات اإلدارية في الجامعـة مرهونـة بالـدور التقليـدي            

 بــل اتــسع ليــشمل أدواراً أخــرى جديــدة تتعلــق بمــدى إدراكهــم لمفــاهيم  .داخــل حــدودها

ــى درايــة بجوانــب هــذا الفكــر        الفكــر اإلدا ــوا عل ــذي يتطلــب مــنهم أن يكون  .ري الحــديث ال

 ومـن أهـم المفـاهيم اإلداريـة       . ومن ثم أداءهم بشكل منظم وفعـال       .وإدراك مدى أهميته  

الحديثـــة والمهمـــة فـــي الوقـــوف علـــى حقيقـــة وتـــأثير دور القيـــادات اإلداريـــة هـــي اإلدارة         

 فــي الواقــع –بالكليــات بــأدوار عديــدة نجــدها  حيــث يقــوم القــادة اإلداريــون .االســتراتيجية

ــي   فالقائــد اإلداري بالجامعــات يجــد نفــسه أمــام     . متنوعــة ومتداخلــة فــي آن واحــد   –العمل

 . والتـي قـد ال تكـون ظـاهرة فـي كثيـر مـن األحيـان                 .العديد من األدوار التي عليه أن يقوم بها       

 والــدور التنظيميالنــاتج عــن .ومــن ذلــك الــدور اإلداري الــذي يتعلــق بالمــسئوليات المنوطــه بــه

ــصب  ــسئوليات المنـ ــات  .مـ ــظ المعلومـ ــل حفـ ــسات المجلـــس . مثـ ــذ بعـــض  . إدارة جلـ  تنفيـ

 . وحــضور اجتماعــات. وتوزيــع المخصــصات الماليــة.القــرارات أو تبليغهــا للجهــات المعنيــة 

ــة        ــة للكليـ ــة واإلداريـ ــي البنيـــة المهنيـ ــل فـ ــة الوصـ ــدور حلقـ ــام بـ ــي أدائهمـــا   .والقيـ ــؤثر فـ  وتـ

 والتي تتطلب منهم اإلعداد الجيد والمعرفة الوافيـة عـن     .ت واتخاذهما للقرارات  للمسئوليا

 .الجوانب اإلدارية التي يتولون مهامها

 هو أنها تعمل فـي مجتمـع يعـد مـن     .و مما يزيد من صعوبة قيام هذه القيادات بأدوارها        

 وتبــاين .ه الـذي يتـسم بتنـوع ثقافاتـ    . وهـو المجتمـع الجـامعي   .أعقـد المجتمعـات التنظيميـة   

 واختالف دوافع ومطالـب أطرافـه مـا بـين أعـضاء هيئـة تـدريس وطـالب وإداريـين               .اتجاهاته

 وفـي كـل األحـوال يتـضح لهـذه القيـادات             .وفنيين إلى مجتمع خارجي بمطالبه واحتياجاتـه      

 .أن متطلبات المنصب أعظم من عوائده

كــاديمي والثــاني ويــشتمل الهيكــل التنظيمــي للجامعــة علــى جــانبين األول الجانــب األ  

 ويحتــوي الهيكــل التنظيمــي للجامعــات الــسعودية علــى مجموعــة  .الجانــب اإلداري والفنــي
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 ثـم مجموعـة الوظـائف    .من اإلدارات واألقسام والوحدات التي تقـوم باألنـشطة المختلفـة    

 .التابعة لكل إدارة بأقسامها ووحداتها

ن جوانــب قــصور عديــدة وتعــاني إدارة الجامعــات الــسعودية بمــستوياتها المختلفــة مــ

 كمـــا أن التوســـع فـــي كليـــات .منهـــا مركزيـــة اإلدارة التـــي مـــا زالـــت تهـــيمن علـــى اإلدارات

األمـر الـذي أدى بـدوره إلـى      .الجامعة لم يصاحبه سرعة في إعداد القيادات اإلدارية وتدريبها   

ظهــور كثيـــر مـــن المــشكالت اإلداريـــة فـــي اإلدارة الجامعيـــة نتيجــة ضـــعف قـــدرتها علـــى    

 ومن أهم المـشكالت     .بة المتغيرات العالمية التي تتناولها المفاهيم اإلدارية الحديثة       مواك

اإلدارية التي تواجهها القيـادات اإلداريـة بالجامعـات الـسعودية وتـؤثر علـى فاعليـة أدائهـم                   

 )٢٠٠١ .زاهر: (لعملهم ما يلي

خطـئ وقـد     إن القرارات اإلدارية في أحسن حاالتها مازالت اجتهادًا شخـصيًا قـد ي             -١

 .يصيب

 ويظهــر ذلــك فــي نظــم التعامــل بــين إدارات . شــيوع مركزيــة اإلدارة فــي الجامعــة -٢

الجامعة وضعف إعطاء مشرفات الوحدات ومـشرفات األقـسام سـلطات إداريـة        

 .أوسع تساعد في تيسير العمل بكلياتهم

 . قلة توافر وسائل اتصال فعالة بين بعض كليات الجامعة وإدارتها -٣

 .إلدارية لدى غالبية أعضاء القيادات اإلدارية بالجامعات السعودية ضعف الخبرة ا -٤

 زيادة العـبء اإلداري المـرتبط بزيـادة أعـداد الطـالب ممـا يـؤثر علـى العمـل اإلداري                     -٥

 .والتربوي للقيادات اإلدارية

 قلــة كفايــة وســائل الرقابــة علــى العمــل اإلداري بالجامعــة نتيجــة ضــعف األجهــزة   -٦

 كمـا أن التقـارير الـسنوية التـي          .تابعـة العمـل اإلداري بالجامعـة      الرقابية لمراقبـة وم   
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يعدها الرؤساء غير كافية لمتابعة وال تعمل علـى اكتـشاف األخطـاء ومعالجتهـا                

 .قبل حدوثها

من كل هذا يمكن أن نـدرك مـدى الحاجـة إلـى تطـوير أداء القيـادات اإلداريـة بكليـات                      

واالسـتعانة بـأطر جديـدة       .ة االسـتراتيجية  جامعة الملك عبد العزيز في ضوء مـدخل اإلدار        

 .في التنظيم وتقنيات جديدة في اإلدارة تزيد من كفاءة اإلدارة وفعاليتها

 مــن بينهــا جامعــة الملــك عبــد  –وانطالقــاً مــن هــذا باتــت ممارســة الجامعــات العربيــة  

ــز  ــة     –العزيـ ــة إن أرادت التنميـ ــرورة ملحـ ــدي ضـ ــتراتيجية بـــشكل جـ ــدخل اإلدارة االسـ  لمـ

ــاح فــي عــصر          وال ــد االتجــاه نحــو االنفت ــادة قــدرتها التنافــسية خــصوصاً بعــد تزاي تطــوير وزي

 .العولمة

وبناء على ما سبق وانطالقًـا مـن الـدور الحيـوي والمـسؤول للقيـادات اإلداريـة بكليـات                    

 فإنه يتطلب وجود إدارة اسـتراتيجية تتمتـع بقيـادة اسـتراتيجية             .جامعة الملك عبدالعزيز  

 ورفـــع دافعيـــة .رفـــع مـــستوى االنتمـــاء والـــوالء للمؤســـسات التربويـــة واعيـــة تعمـــل علـــى 

العاملين نحو تطوير كفاءاتهم المعرفية والمهارية وتـشجيع مبـادرات التطـوير واإلصـالح              

 وتمتلك مـن الـصالحيات والمهـام القياديـة التـي تؤهلهـا القيـام بواجباتهـا الوطنيـة                    .اإلداري

ورًا رئيـــسًا وحيويًــــا فــــي رســــم الــــسياسات   كونهــــا تلعــــب د.تجـــاه المــــسيرة التعليميــــة 

 وتطــوير البــرامج التربويــة والتعليميــة بالكليــات الجامعيــة بالمملكــة والتــي     .االســتراتيجية

 .تمكنها من تحقيق أهدافها المرجوة

 :ومما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي
امعة الملك عبد العزيز فـي ضـوء        كيف يمكن تطوير أداء القيادات اإلدارية بكليات ج       

 مدخل اإلدارة االستراتيجية؟

 :ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية
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 ما متطلبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية في الجامعات السعودية؟ -١

ما واقع أداء القيادات اإلدارية بكليات فرع البنات بجامعة الملك عبد العزيـز فـي      -٢

  من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟.دارة االستراتيجيةضوء مدخل اإل

ــات      -٣ ــة بكليـ ــادات اإلداريـ ــوير أداء القيـ ــة لتطـ ــات اإلجرائيـ ــيات والمقترحـ ــا التوصـ مـ

 جامعة الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية؟

 أهداف الدراسة
 :هدفت الدراسة إلى ما يلي

 .تراتيجية في الجامعات السعودية الوقوف على متطلبات تطبيق اإلدارة االس -١

رصد واقع أداء القيـادات اإلداريـة بكليـات فـرع البنـات بجامعـة الملـك عبـد العزيـز                  -٢

 .في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

 تقـــديم مجموعـــة مـــن التوصـــيات والمقترحـــات اإلجرائيـــة لتطـــوير أداء القيـــادات   -٣

 .معة الملك عبد العزيز في ضوء اإلدارة االستراتيجيةاإلدارية بكليات جا

 أهمية الدراسة 
 :تبرز أهمية الدراسة والحاجة إليها على النحو التالي

 من المأمول أن تعمل الدراسة على تحقيق تحديث شـامل لكليـات فـرع البنـات            -١

ــة العالميــة       وفعاليــة عمليتــي . علــى أســاس منظــومي  .يواكــب التطــورات العلميــة والمهني

 . والجودة كمدخل للتطوير.التعليم والتعلم

 قد تساعد الدراسة الكليات في تحقيق الجودة المطلوبـة فـي القيـادات اإلداريـة                -٢

 .للوصول لالعتماد في مجتمع عالمي يأخذ الجودة معياراً للميزة التنافسية

ــام       -٣ ــصدر اهتمـ ــزال مـ ــذي ال يـ ــتراتيجية الـ ــادة واإلدارة االسـ ــوع القيـ ــا لموضـ  تناولهـ

 ممـا قـد يثـري التـراث التربـوي      .احثين وموضوع حديث وفعال فـي الفكـر اإلداري الحـديث         الب
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ــيم   ــزة مــن ركــائز الفكــر الحــديث     .واإلداري المعاصــر فــي مجــال التعل ــذي يــشكل ركي  وال

 .والمعاصر

 قـــد تـــسهم الدراســـة فـــي تـــوفير المعلومـــات الالزمـــة إلصـــدار األحكـــام وتقـــدير   -٤

 مما يمكن   .ادات اإلدارية بكليات جامعة الملك عبدالعزيز     الحاجات اإلدارية والتربوية للقي   

 .المسؤولين عن القيادات اإلدارية من اتخاذ القرارات التطويرية الالزمة لذلك

 حاجة كليات جامعـة الملـك عبـد العزيـز لقيـادات إداريـة وتربويـة ذات مـؤهالت                    -٥

 .إدارية ومهنية وفنية عالية تتسلح بالتطوير الفكري الحديث

فيد الدراسة واضعي السياسات التعليمية ومتخذي القررات التربوية بوزارة          قد ت  -٦

التعلــيم العــالي بالمملكــة العربيــة الــسعودية فــي تطــوير أداء القيــادات اإلداريــة بكليــات          

 .جامعة الملك عبد العزيز

 حدود الدراسة
 :تحدد الدراسة بالحدود التالية

طــوير أداء القيــادات اإلداريــة بكليــات  تقتــصر الدراســة علــى ت:الحــدود الموضــوعية – ١

 .فرع البنات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة على ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

ــشرية  – ٢ ــات       :الحــدود الب ــات فــرع البن ــة بكلي ــادات اإلداري ــى القي ــصر الدراســة عل  تقت

ت بجامعــة الملــك عبــد العزيــز علــى وكليــات الكليــات والمــشرفات علــى األقــسام بالكليــا 

 .ومشرفات الوحدات

 تقتــصر الدراســة علــى القيــادات اإلداريــة النــسائية بكــل مــن        :الحــدود المكانيــة  – ٣

االقتــصاد المنزلــي فــرع البنــات بجامعــة  .التربيــة .العلــوم .كليــات األداب والعلــوم االنــسانية

 .الملك عبد العزيز بجدة
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 هـ١٤٣٨ الحادي عشر شوالالعدد 

ي الثــاني مــن العــام   تــم تطبيــق أداة الدراســة فــي الفــصل الدراســ  :الحــدود الزمنيــة – ٤

 .هـ١٤٣٥-هـ١٤٣٤الجامعي 

 مصطلحات الدراسة 
 :تتحدد مصطلحات الدراسة بما يلي

 Developing التطوير – ١

 :التطوير لغًتا  )أ 

هـو  ) الطور(وطور الشيء أي حوله من طور إلى طور   ) طور(التطوير في اللغة من الفعل      

 ).٦٢٣ ص.ت. د.ابن منظور. (الحالة

لتدريجي الذي يحدث في تركيب المجتمـع أو العالقـات أو الـنظم             والتطوير هو التغيير ا   

 )٣٩٦ ص.م١٩٩٩/هـ١٤١٩ .المعجم الوجيز. (أو القيم السائدة فيه

 التطوير اصطالحاً  )ب 

بأنـه النمـو فـي    ) ٢٩٨ ص.١٩٧٣ .Goodجود  (أما التطوير في معناه االصطالحي فيعرفه       

 .البنية والوظيفة والتنظيم

وير بأنـه نـسق نظـامي مخطـط ومـدبر يهـدف إلـى إحـداث         ويعرف قاموس اإلدارة التطـ   

تغيير في المؤسسة لرفع كفاءتها في تحقيق أهدافها وحـل مـشكالتها فـالتطور عمليـة        

 .كعكي. (منظمة تسير وفق خطوات محددة لتعديل الواقع الحالي وتحسين أداء النظام          

 )٤٨ ص.م٢٠٠٠

ممنهجــة لتحــسين أداء    و.ويعــرف التطــوير إجرائيــاً بأنــه عمليــة مخططــة ومنظمــة        

القيادات اإلدارية بكليات فرع البنات بجامعة الملك عبد العزيز إلى األفضل واألحـسن فـي            

ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية بهدف رفع كفاءة أداء هؤالء القيادات لتحقيق أهدافها            

 .المنشودة والمرجوة
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 Performance األداء – ٢

ن مـسئوليات وواجبـات وفقـا للمعـدل المفـروض      يعرف بأنه القيـام بأعبـاء الوظيفـة مـ     

 )٣٣٥ ص.١٩٩٤ .بدوي. (أداؤه من العامل الكفء المدرب

.  األداء بأنـــه تنفيـــذ أو اتمـــام مهـــام إداريـــة معينـــةWebsterويعـــرف قـــاموس وبـــستر 

(David and other's. ١٩٨٩. p. ١٠٧) 

تـي يمـارس بهـا    كما يعرف األداء اصـطالحًا بأنـه مـستوى درجـة الكفـاءة واإلنتاجيـة ال       

 .األفراد والجماعات نشاطهم داخل النظام

 University الجامعة – ٣

 وتـدل علـى مجموعـة      .كلمة جامعة في المعجم اللغوي اسم فاعل من الفعـل جمـع           

 .المعجم الوجيز . (من المعاهد العلمية تسمى كليات تدرس فيها األداب والفنون والعلوم         

 ).١١٦ ص.م١٩٩٤

ســسة تعليميــة يلتحــق بهــا الطــالب بعــد إكمــال دراســتهم     وتعنــي الجامعــة أنهــا مؤ 

 وتطلـق أسـماء   . والجامعـة أعلـى مؤسـسة معروفـة فـي التعلـيم العـالي           .بالمدرسة الثانويـة  

الكليــة والمعهــد واألكاديميــة : أخــرى علــى الجامعــة وبعــض المؤســسات التابعــة لهــا مثــل

 ألنهـا   .اختالط فـي الفهـم     وهذه األسماء تسبب     .ومجمع الكليات التقنية والمدرسة العليا    

 )٦٢ ص.٢٠٠٨ . واألسدي. والطائي.الصيادي. (تحمل معاني مختلفة من بلد ألخر

  Administrative Leadership  القيادة اإلدارية– ٤

ــادة االداريــة   بأنهــا النــشاط الــذي يمارســه القائــد االداري فــي مجــال اتخــاذ     "تعــرف القي

باسـتخدام الـسلطة الرسـمية       .اري علـى االخـرين    واصدار القرارات واالوامر واالشـراف االد     

 ) ٤٥ص.٢٠٠١.عليوه " (وعن طريق التاثير واالستمالة قصد تحقيق هدف معين



 

 
 ية التربومجلة العلوم   ٣٩٣

 هـ١٤٣٨ الحادي عشر شوالالعدد 

أما التعريف اإلجرائي للقيادة اإلدارية فتقصد بها الباحثـة بأنهـا النـشاط الـذي يقـوم بـه                 

وتنميـة  ) المرؤوسـين (القائد اإلداري بطرق وأسـاليب اإلدارة العلميـة وزيـادة قـدرات األفـراد             

مهاراتهم على استخدام تلك الطرق واألسـاليب فـي حـل مـشاكل العمـل ورفـع كفـاءة             

العــاملين فــي كافــة المــستويات إلحــداث تغييــر محــسوس فــي اإلدارة الجامعيــة لتحقيــق    

 .الهدف

 Strategic Management اإلدارة االستراتيجية – ٥

ية يُعد مصطلحاً جديداً يتعلق باإلدارة      يشير البعض إلى أن مفهوم اإلدارة االستراتيج      

 أما ما عدا ذلك     .العليا للمؤسسة ويركز على المؤسسة ككل وليس على بعض أجزائها         

ــا مـــن حيـــث      ــا مـــسمى اإلدارة التـــشغيلية ويختلـــف كـــل منهـ ــات يطلـــق عليهـ : مـــن عمليـ

 .  والرؤية وطرق التحليل وكذلك المهارات المطلوبة لكل منها. االتجاهات.العمليات

العمليــة التــي يتحــدد بمقتــضاها "وتُعــرف اإلدارة االســتراتيجية فــي ذلــك الــسياق بأنهــا 

العالقة بين المؤسسة والبيئة الخاصة بها والتي تبدو من خالل استخدام األهداف التي تـم               

ـا يحقــق         ــة تحقيــق الوضــع المرغــوب فيــه مــن خــالل عمليــة تخــصيص المــوارد بمـ اختيارهــا ومحاول

 (٨ .p .٢٠٠٤ .Barren & Wilsted) تخص المؤسسة ككل كفاءة وفعالية برامج

ويـــرى الـــبعض أن اإلدارة االســـتراتيجية هـــي عمليـــة إداريـــة متكاملـــة تتـــضمن تحليـــل  

الفــرص والتهديــدات فــي المؤســسة وتــدعيم نقــاط القــوة ومعالجــة نقــاط الــضعف داخــل    

 .Pearce & Rohinson). المؤســسة ووضــع األهــداف وصــياغة االســتراتيجية وتنفيــذها  

٢٠٠٦. p. ١٩) 

تمثل عملية اإلدارة االستراتيجية تطورًا مهمًا في الفكر اإلداري بصفة عامة والتربوي             

بصفة خاصة لتنفيذ الخطط االستراتيجية التي تم التوصل إليها من خالل عملية التخطيط             

 .االستراتيجية
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 الدراسات السابقة والتعليق عليها 
 وكـذلك الدراسـات   .لـسابقة المحليـة والعربيــة    تعرض الدراسة فيمـا يلـى للدراسـات ا        

 : والتى تم تصنيفها إلى ثالثة محاور على النحو التالى.األجنبية المرتبطة بمجال الدراسة

 . الدراسات التى تناولت القيادة اإلدارية:المحور األول-

 . الدراسات التى تناولت اإلدارة االستراتيجية:المحور الثانى-

 .دراسات التى تناولت القيادة اإلدارية واإلدارة االستراتيجية ال:المحور الثالث-

وسوف يتم عرض المحاور الثالثـة الـسابقة للدراسـات العربيـة واألجنبيـة علـى النحـو                  

 :التالى

وســوف يــتم عرضــها طبقـــاً     . الدراســات التــى تناولــت القيــادة اإلداريــة    :المحــور األول

 :النحو التالىللتسلسل الزمنى من األحدث إلى األقدم على 

إســهام برنــامج تــدريب القيــادات    " : بعنـــوان .)م٢٠١٠ .منــصور الحميــدى ( دراســة -١

التربوية المرشحين لوكالة مدارس التعليم العام بمحافظات الطائف فى تطـوير أدائهـم      

 ."المهنى من وجهة نظر مشرفى اإلدارة المدرسية ومديرى المدارس

برنامج تدريب القيادات التربوية للمرشـحين     هدفت الدراسة الى التعرف على إسـهام       

لوكالة مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف فى تطوير أدائهم المهنى من وجهـة نظـر               

 والمنهج . واستخدم الباحث المنهج الوصفى .مشرفى اإلدارة المدرسية ومديرى المدارس    

البرنامج يسهم بشكل    وأظهرت النتائج أن     . واالستبانة كأداة للدراسة   .التحليلى المقارن 

 وأن أهـم المعوقـات التـى تحـد مـن فاعليـة       .عال فى تطـوير األداء المهنـى لوكيـل المدرسـة         

غيــاب الحــوافز الماديــة لــوكالء المــدارس وكثــرة  : (البرنــامج مــن تطــوير األداء المهنــى هــى 

 ).أعباء العمل الملقاة على عاتق وكيل المدرسة
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درجة ممارسة القيادة التربوية العليا فى " :ان بعنـو.)٢٠٠٩ .عماد الحديدى( دراسة -٢

 . "وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية لدورها اإلدارى فى ضوء الفكر الحديث

هدفت الدراسة الى التعرف على مدى ممارسة القيادة التربوية العليا فـى وزارة التربيـة            

ر اإلدارى الحديث من وجهة نظر والتعليم العالى الفلسطينية لدورها اإلدارى فى ضوء الفك       

 وهدفت أيضاً إلى الكشف عن سبل تطوير هذا الـدور فـى ضـوء الفكـر اإلدارى            .المرؤوسين

 وأظهـرت نتـائج     . واالسـتبانة كـأداة للدراسـة      . واستخدم الباحث المنهج الوصـفى     .الحديث

العـالى لـدورها   الدراسة أن درجة ممارسة القيادة التربوية العليا فـى وزارة التربيـة والتعلـيم           

اإلدارى فى ضوء الفكر اإلدارى الحديث جاءت حسب مجاالت الدراسـة مرتبـة تنازليـاً علـى       

 . والرقابة . والمتابعة. والتوجيه. والتنظيم.التخطيط : النحو التالى

درجــة ممارســة القيــادات التربويــة فــى   : " بعنــوان.)م٢٠٠٨ .خالــد عــالم ( دراســة - ٣

 ".لتعليم للبنين بالعاصمة المقدسة لعملية اتخاذ القراراإلدارة العامة للتربية وا

 هدفت الدراسـة الـى التعـرف علـى درجـة ممارسـة عمليـة اتخـاذ القـرارات لـدى القـادة                      

 . واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفى.التربـــويين فـــى اإلدارة العامـــة بالعاصـــمة المقدســـة

 محاور عمليـة اتخـاذ القـرارات     وبينت النتائج أن درجة ممارسة     .واالستبانة كأداة للدراسة  

عند القادة التربويين فى اإلدارة العامـة للتربيـة والتعلـيم للبنـين بالعاصـمة المقدسـة كانـت                   

 .كبيرة

األنمــاط القياديــة وعالقتهــا بــاألداء    : "بعنــوان) م٢٠٠٣ .طــالل الــشريف ( دراســة - ٤

 ".الوظيفى من وجهة نظر العاملين بإمارة مكة المكرمة

 الى التعرف على أنماط القيادة السائدة والتعرف علـى األداء الـوظيفى             هدفت الدراسة 

 .وطبيعـــة العالقـــة بـــين األنمـــاط القياديـــة واألداء الـــوظيفى بإمـــارة منطقـــة مكـــة المكرمـــة

 وتوصـلت نتـائج الدراسـة    . واالسـتبانة كـأداة للدراسـة      .واستخدم الباحـث المـنهج الوصـفى      
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 حيــث يمــارس القــادة الــنمط .مــاط القيــادة الثالثيــةإلــى نتــائج مــن أهمهــا أن هنــاك تــوافر ألن 

ووجــود عوامــل وخــصائص تــؤدى إلــى ارتفــاع مــستوى    .القيــادى الــديمقراطى بدرجــة عاليــة 

 .األداء الوظيفى

 وســوف يــتم عرضــها . الدراســات التــى تناولــت اإلدارة االســتراتيجية :المحــور الثــانى

 :نحو التالىطبقـاً للتسلسل الزمنى من األحدث إلى األقدم على ال

دور اإلدارة االستراتيجية : " بعنوان.)م٢٠١١ .زكريا سالم سليمان إبراهيم( دراسة - ١

 ).تصور مستقبلى(فى اإلصالح المدرسى بجمهورية مصر العربية 

 . هـــدفت الدراســـة التعـــرف علــــى مفهـــوم وأهميـــة ومجـــاالت اإلدارة االســــتراتيجية      

 لإلصـالح المدرسـى بمـدارس الحلقـة الثانيـة      وكذلك تحديد متطلبـات اإلدارة االسـتراتيجية   

واستخدم الباحث المنهج الوصفى لتحليل      .من التعليم األساسى بجمهورية مصر العربية     

ـــل البينـــى   ــلوب التحليـ ــتخدم أسـ  . لتحليـــل الواقـــع الكيفـــى (SWOT)الواقـــع الكمـــى واسـ

لــدور وتوصــلت الدراســة إلــى وضــع تــصور مــستقبلى   .واســتخدم االســتبانة كــأداة للدراســة

 .اإلدارة االستراتيجية فى اإلصالح المدرسى بجمهورية مصر العربية

ــة - ٢ ــالل الــــشريف (دراســ ــوان) م٢٠٠٩ .طــ ــرح لتطبيــــق اإلدارة  : "بعنــ ــوذج مقتــ أنمــ

 ". هـ١٤٣٠–١٤٢٣اإلستراتيجية فى الجامعات السعودية الناشئة خالل الفترة من عام 

 اإلســتراتيجية فــى الجامعــات   لتطبيــق اإلدارة. هــدفت الدراســة وضــع أنمــوذج مقتــرح  

 .من وجهة نظر القيادات األكاديميـة     ) هـ ١٤٣٠ – ١٤٢٣(السعودية الناشئة خالل الفترة من      

 . واســتخدم الباحــث االســتبيان كــأداة للدراســة  .وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفى  

ــدى أفــراد مجتمــع        ــى أن وضــوح مفهــوم اإلدارة اإلســتراتيجية ل ــائج الدراســة إل  وتوصــلت نت

 وموافق علـى    .البحث وأن أهمية تطبيقها عالية وأن متطلبات تطبيقها موافق عليها تماماً          

 .معوقات تطبيقها
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 هـ١٤٣٨ الحادي عشر شوالالعدد 

ــدالعظيم مــصطفى  (دراســة - ٣ مــدخل : " بعنــوان.)  م٢٠٠٨ .الهاللــى الــشربيني وعب

 ".اإلدارة اإلستراتيجية ومتطلبات تطبيقه فى كليات جامعة المنصورة

اإلدارة اإلستراتيجية وعالقتها بالتخطيط للمستقبل  هدفت الدراسة توضيح مفهوم   

والجودة الـشاملة والتفكيـر االبتكـارى وإبـراز التحـديات التـى تواجـه األخـذ بمدخــل اإلدارة                    

 وقــد اســتخدم الباحثــان المــنهج الوصــفى .اإلســتراتيجية فــى مؤســسات التعلــيم الجــامعى

لـة إحـصائية بـين درجـة األهميـة           وقد أظهرت نتائج الدراسة وجـود فـروق ذات دال          .التحليلى

 . األهـداف .الرسـالة :  وهـى .ودرجة التوافر لصالح األهمية فى جميع مفردات محاور الدراسة      

 . تحديد البدائل اإلستراتيجية. تحليل البيئة الداخلية  . تحليل البيئة الخارجية   .اإلستراتيجية

 .لتقويمومحور ا .وتطبيق اإلستراتيجية .واختيار اإلستراتيجية المناسبة

ــز - ٤ ــة ديفيـ ـــوان(٢٠٠٧ .Davies)  دراسـ ــيط   : "بعنـ ــن التخطـ ــى مـ ــه المدرسـ التوجـ

 ".التطويرى التقليدى إلى التخطيط اإلستراتيجيى

 هدفت الدراسة التأكيـد علـى أن طـرق التخطـيط التقليـدى لـم تعـد تخـدم احتياجـات                   

ات المـدارس  المدارس وأن مفهوم التوجه اإلستراتيجى طريقة جديدة أمام قيـادات وإدار     

 والبحـــث . واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفى .لمواجهـــة التحـــدى فـــى األلفيـــة الجديـــدة 

وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى أن التوجهــات اإلســتراتيجية للمدرســة تتمثــل فــى      .المكتبــى

 وتـوفير  . وربط المدرسـة باألسـرة   .إيجاد توقعات عالمية من خالل تطوير المجتمع المحلى       

 وبنــاء قيــادة جديــدة مــن خــالل   . اســتخدام التكنولوجيــا لكــل طالــب التعلــيم المبنــى علــى 

 وأظهــرت الدراســة أن التخطــيط اإلســتراتيجى يعتبــر أداة لقيــاس مــدى  .الهيئــة التدريــسية

 .تطور األداء الفردى للقيادات التربوية والحكم عليها بالنجاح والفشل

  دارة اإلستراتيجية الدراسات التى تناولت القيادة التربوية واإل:المحور الثالث

 :وسـوف يتم عرضها طبقـاً للتسلسل الزمنى من األحدث إلى األقدم على النحو التالى
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درجة فعالية العمليات اإلشرافية وعالقتها : "بعنوان) م٢٠١٣ .نجاة الحاج(دراسة - ١

 ".باإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرى المدارس الثانوية بمحافظات غزة

 وعالقتهــــا بــــاإلدارة .ف درجــــة فعاليــــة العمليــــات اإلشــــرافية هــــدفت الدراســــة تعــــر

 واتبعــت الدراســة المــنهج  .اإلســتراتيجية لــدى مــديرى المــدارس الثانويــة بمحافظــات غــزة  

وأظهرت النتائج أن درجة فعاليـة العمليـات اإلشـرافية لمـديرى المـدارس الثانويـة                 .الوصفى

ممارســة مــديرى المــدارس   وأن درجــة .مــن وجهــة نظــر معلمــيهم جــاءت بدرجــة كبيــرة  

 وجـاءت المجـاالت   .الثانوية لإلدارة اإلستراتيجية من وجهة نظر معلمـيهم جـاءت كبيـرة    

 : مرتبة تنازلياً كالتالى

 تحديــد األهــداف . تحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة .التقــويم والرقابــة اإلســتراتيجية 

 . اإلستراتيجية تحديد البدائل . صياغة رؤية ورسالة المدرسة.اإلستراتيجية

إطار مقترح لتطوير نظام اختيار وتدريب : "بعنوان) م٢٠١٢ .ميرفت راضي(دراسة - ٢

القيادات اإلدارية التربويـة بمؤسـسات التربيـة والتعلـيم فـى قطـاع غـزة فـى ضـوء مـدخل                      

 ".اإلدارة اإلستراتيجية

يـــة  هـــدفت الدراســـة تعـــرف واقـــع نظـــام اختيـــار وتـــدريب القيـــادات اإلداريـــة التربو        

 حيـث   .بمؤسسات التربية والتعليم فى قطـاع غـزة فـى ضـوء مـدخل اإلدارة اإلسـتراتيجية                

 حيــث قامـــت الباحثــة بدراســـة   . والبحـــث المكتبــى .اســتخدمت الباحثــة المـــنهج الوصــفى   

 ومـا أجـرى مـن    .الظاهرة وتحليلها من خالل االطالع علـى مـا كتـب حـول موضـوع الدراسـة           

 .دراسات سابقة

ــان مـــن أبـــرز نتـــائج     أن نظـــام اختيـــار وتـــدريب القيـــادات اإلداريـــة فـــى      . الدراســـةوكـ

 وضعف اهتمـام القيـادات      .مؤسسات التربية والتعليم يفتقر إلى استخدام الطرق الحديثة       

 وانخفـاض كفـاءة     . والمـشكالت الحاليـة    . واالقتصار علـى تـسيير العمـل       .التربوية بالتطوير 



 

 
 ية التربومجلة العلوم   ٣٩٩

 هـ١٤٣٨ الحادي عشر شوالالعدد 

 ممـا أثـر سـلباً علـى نقـل التـدريب إلـى               .تعلـيم البرامج التدريبية المقدمة من وزارة التربيـة وال       

 وهنـاك  . وأن فلسفة نظام التدريب فى وزارة التربيـة والتعلـيم غيـر واضـحة              .الواقع العملى 

 .قصور فى التحديد الفعلى لالحتياجات التدريبية للقيادات التربوية

ــوان) م٢٠١١ .أشــرف أحمــد ومحمــد الفقيــة  (دراســة - ٣ ــادة اإلســتراتيجية  : "بعن القي

 ".  دراسة ميدانية بجامعة نجران.لرؤساء األقسام األكاديمية

هــدفت الدراســة تحديــد أبعــاد القيــادة اإلســتراتيجية ومقوماتهــا وضــرورتها للقيــادات     

وكــذلك التعــرف علــى درجــة ممارســة رؤســاء األقــسام األكاديميــة بجامعــة    .األكاديميــة

المــنهج الوصــفى مــع االســتعانة  واســتخدم الباحثــان  .نجــران ألبعــاد القيــادة اإلســتراتيجية 

باالســتبانة التــى تــم تطبيقهــا علــى عينــة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس بجامعــة نجــران مــن        

 .التخصصات النظرية والعملية

 : منها.وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
توصــــلت الدراســــة إلــــى أن أكثــــر  : بالنــــسبة للبعــــد اإلدارى للقيــــادة اإلســــتراتيجية - أ 

ا البعــد كانــت التأكــد مــن التــزام أعــضاء هيئــة التــدريس بقواعــد وإجــراءات ممارســات هــذ

 . وتحميل أعضاء هيئة التدريس المسئولية عن نتائج القسم.العمل األكاديمى

توصـــلت الدراســـة إلـــى أن أكثـــر : بالنـــسبة للبعـــد التحـــويلى للقيـــادة اإلســـتراتيجية-ب

ــدريس بأ       ــة الت ــزام أعــضاء هيئ ــة المــدى   ممارســات هــذا البعــد هــو الت  .هــداف القــسم طويل

 .والعمل مع أعضاء هيئة التدريس على ابتكار رؤية مشتركة للعمل األكاديمى بالقسم

ــادة االســتراتيجية   -ج  ــسياسى للقي ــر    : بالنــسبة للبعــد ال ــى أن أكث توصــلت الدراســة إل

ممارسات هذا البعـد هـى االحتفـاظ بعالقـات قويـة مـع القيـادات األكاديميـة العليـا بالكليـة                      

 . واستخدام الصالحيات لتنفيذ جدول أعمال القسم.لجامعةوا



 

 
٤٠٠

تطوير أداء القيادات اإلدارية بكليات فرع البنات جامعة 
 الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

 عالية محمد العتيبي. د

توصـــلت الدراســـة إلـــى أن أكثـــر  : بالنـــسبة للبعـــد األخالقـــى للقيـــادة اإلســـتراتيجية -د 

 وتشجيع أعـضاء هيئـة   .ممارسات هذا البعد هى الصدق مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم  

وصية أعضاء هيئـة   واحترام خص.التدريس بالقسم على القيام بكل فعل حسن وصحيح 

 .التدريس بالقسم

تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات : "بعنوان) م٢٠٠٧ .سناء الحورانى( دراسة - ٤

 وتقنياتهــا لمواجهــة تحــديات  .التربويــة فــى ضــوء مفــاهيم اإلدارة اإلســتراتيجية الحديثــة  

 ".القرن الحادى والعشرين فى األردن

ــد االحتياجــات التد    ــة فــى ضــوء مفــاهيم     هــدفت الدراســة تحدي ــادات التربوي ــة للقي ريبي

 مـن  . وتقنياتها لمواجهـة تحـديات القـرن الحـادى والعـشرين      .اإلدارة اإلستراتيجية الحديثة  

 كمـا   .وجهة نظر مديرى التربيـة والتعلـيم ورؤسـاء األقـسام ومـديرى المـدارس ومـديراتها                

ألكثـر شـيوعاً فـى هـذا        هدفت معرفة العالقة بـين االحتياجـات التدريبيـة وبـين المتغيـرات ا             

 إضـــافة إلـــى تحديـــد التحـــديات التـــى تواجـــه القيـــادات التربويـــة فـــى القـــرن الحـــادى  .المجـــال

 .  ودرجة توفرها لديهم. وتعرف درجة أهمية االحتياجات التدريبية لدى القادة.والعشرين

 واسـتخدمت اداة االسـتبانة بمجاالتهـا األربعـة         .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى   

 والمتابعــة  . وتنميــة المــوارد البــشرية   . والتخطــيط المــستقبلى  .اغة األهــداف التربويــة  صــي(

 ).والتقييم

وبينت نتائج الدراسة أن واقع تحديد االحتياجات التدريبية لدى القيادات التربويـة جـاء        

 وأن درجــة تــوافر االحتياجــات التدريبيــة لــدى   .بنــسب متوســطة لجميــع مجــاالت الدراســة  

 .وية كانت بدرجة متوسطة لجميع المجاالتالقيادات الترب

برنــامج تــدريبى : "بعنــوان) م٢٠٠٧ .عــادل إبــراهيم وعبــد الهــادى النجــار  (دراســة - ٥

 ". مقترح لتأهيل القيادات الجامعية بمصر فى ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيجية



 

 
 ية التربومجلة العلوم   ٤٠١

 هـ١٤٣٨ الحادي عشر شوالالعدد 

 هــدفت الدراســة التعــرف علــى واقــع اإلدارة الجامعيــة فــى مــصر وبيــان كيفيــة إعــداد     

 ووضع برنامج لتأهيل القيادات الجامعيـة       .تدريب القيادات اإلستراتيجية للتعليم الجامعى    و

 . واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى .بمصر فى ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيجية

 : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 :  من أهمها. وجود مشكالت تتعلق باختيار القيادات الجامعية-أ 

 .  كثير من ذوى الكفاءات عن تولى مسئولية اإلدارة الجامعيةعزوف-

 . تدخل بعض األجهزة السيادية فى االختيار-

 .غياب نظام االنتخاب الختيار القيادات الجامعية-

 .غياب المعايير الواضحة والموضوعية الختيار القيادات الجامعية-

علـق بـنمط اإلدارة المتبـع        معاناة اإلدارة الجامعية فى مصر من عدة مـشكالت تت          -ب

 :من أهمها

قصور التمويـل الـالزم لقيـام اإلدارة الجامعيـة بوظائفهـا وإنفـراد كثيـر مـن القيـادات            -

 .الجامعية بصنع القرارات المهمة

 .اتباع النمط المركزى فى اإلدارة الجامعية-

 .ضعف مرتبات القيادات الجامعية-

 :ومنها . تعدد مشكالت تدريب القيادات الجامعية-ج

 .إهمال التشريعات الجامعية لتدريب القيادات الحديثة-

 .إغفال تدريب القيادات الجامعية على وظائفها الجديدة-

 .غياب المخطط الالزم لتدريب تلك القيادات-

برنامج تدريبى مقترح لتطوير القيادات : "بعنوان) م٢٠٠٧ .محمود عساف(دراسة -٦

 ".ارة اإلستراتيجيةالجامعية الفلسطينية فى مجال اإلد



 

 
٤٠٢

تطوير أداء القيادات اإلدارية بكليات فرع البنات جامعة 
 الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

 عالية محمد العتيبي. د

 هـــدفت الدراســـة تعـــرف أهـــم عمليـــات اإلدارة اإلســـتراتيجية الالزمـــة لتطـــوير اإلدارة 

الجامعية كمدخل للتطوير والكـشف عـن أهميـة التـدريب اإلدارى للقيـادات الجامعيـة فـى                  

 ومــن ثــم وضــع تــصور تــدريبى مقتــرح لتطــوير القيــادات الجامعيــة فــى مجــاالت       .فلــسطين

وقـد خلـصت نتـائج       . واستخدم الباحث المـنهج الوصـفى االسـتنباطى        .تيجيةاإلدارة اإلسترا 

 وتــشكيل .الدراســة إلــى ضــرورة توعيــة القيــادات الجامعيــة بأهميــة اإلدارة اإلســتراتيجية    

ــة بكــل الوســائل          ــادات الجامعي ــدريب القي فريــق وطنــى مــن المــدربين المتخصــصين فــى ت

ــة ــة مــن خــالل مواقــع     .الممكن ــرامج تدريبي ــة يطــرح فيهــا     وتقــديم ب الجامعــات اإللكتروني

 والعمــل علــى ترســيخ ثقافــة .دورات متعلقــة بتحــسين وتطــوير العمــل اإلدارى واألكــاديمى

 والعمل علـى خلـق قاعـدة بيانـات          . وذلك من خالل التقويم الذاتى للعاملين      .النظم واألدوار 

علـق   وهـى عبـارة عـن شـبكة مـن المعلومـات تت             .ونظم معلومـات متطـورة لـدى الجامعـات        

 . بالييئة الداخلية والخارجية

المشاكل التى تحد من تطبيـق      : "بعنوان) م٢٠٠٠ .عبد الحميد أبو ناعم   ( دراسة   - ٧

 ".اإلدارة اإلستراتيجية فى المنظمات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 هــدفت الدراســة تــشخيص الممارســة الفعليــة لــإلدارة اإلســتراتيجية ومكوناتهــا فــى  

 وتحديد العوامل التى تحد من تطبيق اإلدارة اإلسـتراتيجية فـى المنظمـات         .ماتالعامةالمنظ

وتوصــلت الدراســة إلــى  . واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفى .العامــة فــى دولــة اإلمــارات 

مجموعـــة مـــن النتائجمنهـــا أن بعـــض القيـــادات غيـــر قـــادرة علـــى ممارســـة عمليـــة اإلدارة  

ــا  .كفــاءة والفاعليــة المطلوبــة  بال.اإلســتراتيجية بكــل مكوناتهــا   وأن اهتمــام اإلدارة العلي

 والتـى تـضمنت تـسيير المنظمـة أكثـر مـن اهتمامهـا بـاألمور                 .بالمشكالت الحالية الداخليـة   

 وأن هنــاك قــوة  . وأن هنــاك صــعوبة فــى إدخــال مفــاهيم اإلدارة اإلســتراتيجية   .التطويريــة

 .جهات المنظمة المستقبلية ومحاولتها السيطرة على تو.تأثير لألطراف الخارجية



 

 
 ية التربومجلة العلوم   ٤٠٣

 هـ١٤٣٨ الحادي عشر شوالالعدد 

 :ويتضح من عرض الدراسات السابقة ما يلي
ــادات اإلداريــة بالجامعــات علــى ضــوء        -١ ــداً بتطــوير أداء القي  أن هنــاك اهتمامــاً متزاي

 .المداخل اإلدارية الحديثة ومنها اإلدارة االستراتيجية

ــالتعليم العــالي       -٢ ــة ب ــادات اإلداري وكــذلك  تنوعــت الدراســات التــي بحثــت أداء القي

 .أهمية تطبيق مدخل اإلدارة االستراتيجية في المؤسسات التعليمية

ــدخل اإلدارة      -٣ ــة لمــ ــة والفكريــ ــر النظريــ ــة األطــ ــات معرفــ ــدفت بعــــض الدراســ  هــ

 .االستراتيجية وأهميتها في تطوير المؤسسات التعليمية

 لم تتعرض الدراسات السابقة للعالقة بين تطوير أداء القيادات اإلداريـة بكليـات             -٤

امعة الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية فـال توجـد دراسـة               ج

 .مباشرة تناولت موضوع الدراسة الحالية

 ويمكــن القــول أن معظــم الدراســات الــسابقة كانــت عربيــة وأجنبيــة اســتفادت   -٥

 :منها الدراسة الحالية في اآلتي

ور شامل عن هـذه الدراسـة     وفي تكوين تص   .صياغة اإلطار النظري للدراسة الحالية    ) أ  

 .من حيث المفاهيم والمنهج واألدوات

إجراء الدراسة الحالية مـن الموضـع الـذي انتهـت عنـده الدراسـات الـسابقة حيـث                   ) ب

 .إنها ربطت بين تطوير أداء القيادات اإلدارية ومدخل اإلدارة االستراتيجية

 .بناء أداة الدراسة) ج

 .رائيةصياغة التوصيات والمقترحات اإلج) د 

وبعد أن تناولت الباحثة المنهجية البحثية للدراسة سـوف تعـرض لخطـوات الدراسـة             

 :على النحو التالي

 :خطوات الدراسة
 :تسير خطوات الدراسة وفقاً لما يلي
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 :اإلطار النظري للدراسة -المحور األول 

 . األطر النظرية والفكرية لإلدارة االستراتيجية:أوالً

 .ت السعودية فيما يتعلق بتطبيق االدارة االستراتيجية واقع الجامعا:ثانياً

 : اإلطار الميداني للدراسة–المحور الثاني 

التوصـــيات والمقترحـــات اإلجرائيـــة لتطـــوير أداء القيـــادات اإلداريـــة   –المحـــور الثالـــث 

 . بكليات جامعة الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

 :ات السابقة على النحو التاليوسوف توضح الباحثة الخطو

 : وهو كما يلي-اإلطار النظري للدراسة: المحور األول 
ــة االســتراتيجية   :أوالً  ــة لإلداري ــة والفكري ــة مــن خــالل   .  األطــر النظري وتوضــحها الباحث

 :اآلتي

 .مفهوم اإلدارة االستراتيجية) أ 

غة االســتراتيجية يــرى الــبعض أن اإلدارة االســتراتيجية ال تــشير فقــط إلــى بنــاء وصــيا    

 وفــي هــذا التعريــف إشــارة إلــى المكونــات والمراحــل .ولكــن أيــضًا التطبيــق والرقابــة عليهــا

ــتراتيجية  "الرئيـــسة لمفهـــوم اإلدارة االســـتراتيجية وهـــي عبـــارة عـــن    ــاء االسـ صـــياغة وبنـ

 ولذلك يمكـن    .تنفيذ االستراتيجية وتقويم ورقابة االستراتيجية    ) التخطيط االستراتيجي (

 حيــث .بــأن مــدخل اإلدارة االســتراتيجية يتــضمن مفهــوم التخطــيط االســتراتيجي    القــول 

ــري لــــإلدارة          ــود الفقــ ــة العمــ ــيط بمثابــ ــد التخطــ ــتراتيجية ويعــ ــاء االســ ــياغة وبنــ ــي صــ يعنــ

".  ولكنــه لــيس كــل اإلدارة االســتراتيجية وهــو مرحلــة أساســية لتطبيقهــا    .االســتراتيجية

 ).٧-٥ ص ص.م٢٠٠٠ .Higginsهيجنس (

مجموعــة مــن القــرارات والتــصرفات اإلداريــة التــي تحــدد أداء     "علــى أنهــا  كمــا تعــرف  

 )٢٣٤ ص.٢٠٠٤ .Wheelenويلن ". (المنظمة في األمد الطويل
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ويـــرى الـــبعض أن اإلدارة االســـتراتيجية هـــي عمليـــة إداريـــة متكاملـــة تتـــضمن تحليـــل  

ل الفرص والتهديدات في المؤسـسة وتـدعيم نقـاط القـوة ومعالجـة مـواطن الـضعف داخـ                  

 ).٨ ص.٢٠٠٤ .Barrenبارين (المؤسسة ووضع األهداف وصياغة االستراتيجية وتنفيذها 

وفــي هــذا المــضمون يــشير آخــرون بــأن اإلدارة االســتراتيجية هــي مجموعــة القــرارات    

ــى صــياغة االســتراتيجية وتنفيــذها فهــي تتــضمن عمليــة اختيــار           واألعمــال التــي تعمــل عل

تعظـيم أهـداف المؤسـسة وتتـضمن كـل األنـشطة            االستراتيجية والـسياسات المالئمـة و     

التــي تــؤدي إلــى تحديــد رســالة المؤســسة وإعــداد الخطــط واالســتراتيجيات والــسياسات      

 )١٩ ص.٢٠٠٦ .Pearceبيرس . (المتبعة لتحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسة ككل

ــا       ــتراتيجية بأنهـ ــرف اإلدارة االسـ ــذي يعـ ــف الـ ــد التعريـ ــذا ويعـ ــوم  "هـ ــي تقـ ــة التـ  العمليـ

بمقتــضاها اإلدارة العليــا بتحديــد المؤســسة فــي المــستقبل ووضــع أهــدافها طويلــة األجــل    

 وذلك فـي ضـوء كـل مـن          .وصياغة االستراتيجيات الالزمة التي تساعد في تحقيق األهداف       

ثـم  ) الظـروف البيئيـة المحيطـة     (والخارجيـة   ) إمكانيات المؤسـسة  (عوامل البيئة الداخلية    

 . اره والرقابة عليهاتطبيق االستراتيجية المخت

 :وهناك عدة محاور رئيسة حول مدخل اإلدارة االستراتيجية وهي

 .إن اإلدارة االستراتيجية تعد مسئولية اإلدارة العليا بالمؤسسة) أ 

 :اإلدارة االستراتيجية تتضمن محورين رئيسين هما) ب

 .)التخطيط االستراتيجي( بناء وصياغة استراتيجية في ضوء اتجاه محدد -

 . التطبيق الدقيق لهذه اإلدارة االستراتيجية والرقابة عليها-

تركــز عمليــة اإلدارة االســتراتيجية علــى تحقيــق التكيــف مــع الظــروف البيئيــة مــن  ) ج

 .بما يحقق فاعلية األداء وفي المستقبل)  الداخلية–الخارجية (خالل تحليل البيئة 
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ــبة وتطب    ) د ــح واســـتراتيجية مناسـ ــود اتجـــاه واضـ ــب لالســـتراتيجية   إن وجـ يـــق مناسـ

 )٣ ص.٢٠٠٠ .أبو ناعم. (المختارة يؤدي إلى تعظيم أداء المؤسسة ككل

تلك العملية التي تهتم بالمؤسسة ككل وتعمل علـى إدارة وتحقيـق            "وعرفت بأنها   

رسالتها وذلك من خالل إدارة العالقات بين المؤسـسة وظروفهـا والتوفيـق بـين الظـروف                 

وذلك من أجل اتخـاذ قـرارات اسـتراتيجية تعمـل علـى توجيههـا            .الخارجية والداخلية لها  

 )١٩ ص.٢٠٠١ .رمضان. (مستقبالً

منظومــة مــن العمليــات المتكاملــة ذات العالقــة "بأنهــا ) ١٥ص .٢٠٠٢.ياســين(ويعرفهــا 

بتحليل البيئة الداخلية والخارجيـة وصـياغة اسـتراتيجية مناسـبة وتطبيقهـا وتقييمهـا فـي                 

ات المهمــة عليهــا وذلــك بمــا يتــضمن تحقيــق ميــزه اســتراتيجية   ضــوء تحليــل أثــر المتغيــر 

 ". للمنظمة وتعظيم إنجازها في أنشطة األعمال المختلفة

 الفكـــــر  تطـــــور  مراحـــــل  أن) ١٠٢-١٠١ص ص .٢٠٠٣ (غـــــانم  ومـــــنهم  الـــــبعض  يـــــرى

 يتعلــق فيمــا المؤســسات تفكيــر فــي الجــذري التغيــر مــدى تعكــس الــسابقة االســتراتيجي

 االهتمــام هــو التقليــدي التفكيــر كــان فبينمــا .بالمــستقبل وكــذلك ةاالســتراتيجي بــاألمور

 واالهتمـام  التركيـز  مرحلـة  إلـى  اآلن المؤسسات انتقلت .الماضي مشكالت وحل بالحاضر

ــإدارة ــى والتعــرف اآلخــرين قبــل المــستقبل هــذا واستكــشاف مــستقبلها ب ــات عل  متطلب

 االســتراتيجية اإلدارة مامــاتاهت فــإن هــذا وعلــى .مطلوبــة خــدمات إلــى وترجمتهــا العمــالء

 :هي بالمستقبل جميعها تتعلق رئيسة نقاط ثالث على التركيز في بدأت

 والتهديــدات الفــرص (مــستقبالً المؤســسة ســيواجه الــذي التنافــسي التحــدي فهــم ) أ

 ).المتوقعة

 والوقـــت المـــال وتخـــصيص المـــستقبل هـــذا واكتـــشاف المـــستقبل عـــن البحـــث) ب

 .اآلخرين قبل المستقبل هذال للوصول الالزم والجهد
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 .للمؤسسة التنافسية الميزة ضوء في للمستقبل المطلوبة الخدمات تحديد) ج

 :اإلدارة االستراتيجية في المؤسسات التربوية)ب

تظهر أهمية اإلدارة االستراتيجية مع االتجاه الحالي نحو المسافة المحليـة والعالميـة             

عل المنظمــات تتعــرف علــى وضــعها الحــالي  حيــث إن اإلدارة االســتراتيجية هــي مــن ســيج 

 ومن ثـم تطـور المنظمـات اسـتراتيجياتها وسياسـاتها            .ومستقبلها المرغوب للوصول إليه   

 .للوصول بالمنظمة إلى القدرة على مواجهة المستقبل بكل تحدياته

 أحــد المــداخل الــشاملة التــي  Strategic Managementوتعــد اإلدارة االســتراتيجية 

 فلسفة جديدة لإلدارة للتعامل مع هذه التحديات ومواجهتها ويمثـل هـذا           أنبأت عن وجود  

ــا متكــامالً للممارســة اإلداريــة حيــث ينظــر لــإلدارة االســتراتيجية علــى أنهــا     المــدخل منهجً

أدريـس   (Competitive Advantages The Managementإدارة المميـزات التنافـسية   

 ).٢٤-٢٣ ص ص.٢٠٠٦ .والمرسي

ــا يلـــي  وتتـــضمن اإلدارة  جليـــك : (االســـتراتيجية مجموعـــة مـــن المهـــام مـــن أهمهـــا مـ

Glueck. ٢٦-١٨ ص ص.٢٠٠٥( 

 والتــي تتــضمن عبــارات عامــة تعكــس غــرض  .صــياغة مهمــة أو رســالة المنظمــة -

 .المنظمة وفلسفتها وأهدافها

 .تنمية صورة للمنظمة والتي تظهر ظروفها وقدراتها ومواردها الداخلية -

نظمــة بمــا تتــضمنه مــن قــوى ومتغيــرات تــسود بيئتهــا تقيــيم البيئــة الخارجيــة للم -

 .العامة أو تلك التي تسود بيئتها التنافسية

تحليــل البــدائل االســتراتيجية مــن خــالل محاولــة إحــداث التوافــق بــين مواردهــا        -

 .والظروف السائدة في بيئتها الخارجية
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ظمـة  تحديد أكثر البدائل االستراتيجية من حيـث اإليجابيـة فـي ضـوء رسـالة المن                -

 .ومواردها وظروفها البيئية

اختبار مجموعة من األهداف طويلة األجـل واالسـتراتيجيات العامـة التـي يمكـن                -

 .أن تساعد في أكثر الفرص إيجابية

ــع       - ــي تتـــسق مـ ــتراتيجيات قـــصيرة األجـــل والتـ ــداف الـــسنوية واالسـ ــد األهـ تحديـ

 .األهداف طويلة األجل واالستراتيجيات العامة

تراتيجية مــن خــالل تخــصيص المــوارد مــع مراعــاة األبعــاد    تنفيــذ الخيــارات االســ  -

 .الخاصة بالمهام واألفراد والهياكل

تقييم مدى نجاح العمليـة االسـتراتيجية واالسـتفادة مـن المعلومـات المـساهمة                -

 .في زيادة فعالية القرارات االستراتيجية المستقبلية

ســية للتطــور نتيجــة ولقــد مــر فكــر وفلــسفة العمليــة االســتراتيجية بعــدة مراحــل أسا

. التغير السريع للظروف والعوامل البيئية التـي أدت إلـى حتميـة التطـور داخـل المؤسـسات               

 )١٨-١٣ ص ص.٢٠٠٣ .Bernardبرنارد (

 :مبررات اإلدارة االستراتيجية في المؤسسات التربوية)ج 

تبــرز أهميــة تطبيــق اإلدارة االســتراتيجية فــي المؤســسات التربويــة فــي اســتجابتها         

 وذلــك باتخاذهــا قــرارات ذات توجــه اســتراتيجي .تحــديات التــي تواجههــا فــي هــذا العــصر لل

ليساعد المنظمة على اختيـار أفـضل البـدائل المتاحـة لمواجهـة المـستقبل بكـل تحدياتـه                   

 ومن ثم فإن هناك مجموعة من المبررات التـي تـدعو إلـى تطبيـق مـدخل اإلدارة                   .المتعددة

 : من أهمها.معة الملك عبد العزيزاالستراتيجية لتطوير كليات جا

إن اإلدارة االســتراتيجية تتــصف بالــشمول والعموميــة حتــى وإن كانــت تمــارس     -

 بمعنى أنها ال تهتم بـاألمور اليوميـة العاديـة       .على مستوى الوحدات اإلدارية داخل المنظمة     
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ولكنها تركز بصورة أساسية على وضع االستراتيجيات والسياسات العامـة التـي تحكـم              

 )٨-٧ ص ص.٢٠٠١ .مختار. (الفكر والتصرف اإلداري معا

إن اإلدارة االستراتيجية تمارس دورًا حيويًا فـي حيـاة المنظمـات لكونهـا عمليـة                 -

 وهـي عمليـة مـستمرة ومتكيفـة مـع تحـديات           . ومتجـددة  .عقالنية ومثالية التصور وتحليلية   

 )٢٤ ص.٢٠٠٦ .الدوري. (البيئة الخارجية والداخلية

 ونقـــص . وكونيـــة األعمـــال.يـــر الكمـــي والنـــوعي فـــي بيئـــة األعمـــال تـــسارع التغ -

 والتغير التكنولوجي والتحـول مـن المجتمعـات الـصناعية إلـى مجتمعـات المعرفـة                  .الموارد

 )٤٧ ص.٢٠١٢ .عيوي. (باإلضافة إلى التزايد في حدة المنافسة

  لكن مـع ضـرورة التمييـز       .كونها تهتم بالكفاءة التشغيلية كتوجه استراتيجي      -

 لكـون جـوهر اإلدارة االسـتراتيجية هـو إنجـاز            .بين الكفاءة التشغيلية وبين االستراتيجية    

 .٢٠٠٩ .الماضـي . (مجموعة من األنشطة بطريقة مختلفة متميزة عن المنافـسين اآلخـرين          

 )٤١ص

 فالمـديرين الـذين     .تساعد اإلدارة العليا في القيام بمـسئولياتها بكفـاءة وفعاليـة           -

والحـــس الشخــصي عنـــد اتخـــاذ القــرار يعتبـــر تبنـــي مـــنهج اإلدارة   ال يــستخدمون الحـــدس  

 .م٢٠١١ .الـشيمي . (االستراتيجية هو المعين لهم ألنه يساعدهم فـي صـياغة االسـتراتيجية           

 )١٥ص

من المتفرض أن يكون ألي منظمة رسـالتها ورؤيتهـا وأهـدافها واسـتراتيجياتها               -

 )٢٣ ص.٢٠٠٥ .مصطفى. (ةوسياساتها وهو ما يدخل في هيكل اإلدارة االستراتيجي

أنهــا تــساعد الجهــات الحكوميــة لمنافــسة المنظمــات الخاصــة باعتمادهــا علــى     -

 )٥٥ ص.٢٠١٢ .مصطفى. (التنافسية كون المنظمات الخاصة تعمل في بيئة تنافسية
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تمثل أحد محددات األداء المرتفع مما يساعد المنظمة على تحقيـق رفاهيـة فـي           -

 )٤٥ ص.٢٠٠٧ .منير و زاهر. (األجل الطويل

ــى اإلدارة االســتراتيجية باعتبارهــا إدارة األلفيــة      - ينظــر علمــاء اإلدارة وخبرائهــا إل

 لما تتصف به من صفات وتوجهات تتوافق مع طبيعة وسرعة المتغيرات المنتظـرة        .الثالثة

 وما يفرض ذلك من تحـديات تتطلـب بـذل الجهـود لوضـع الحلـول المناسـبة                   .في هذا العصر  

 )٢٦ ص.٢٠٠٤ .حبتور. (لها

ينظــــر لــــإلدارة االســــتراتيجية باعتبارهــــا منظومــــة متكاملــــة التخــــاذ قــــرارات         -

 كمـا يمكـن   .استراتيجية مستقبلية تعكس أفـضل البـدائل والخيـارات المتاحـة للمنظمـة          

 وتحقيق تناسق بـين     .من خالل اإلدارة االستراتيجية تطبيق أنظمة فعالة لتحفيز العاملين        

 .٢٠٠٧ .مبـروك . (عية لتطبيـق أسـاليب إداريـة فعالـة        جماعات العمـل وتـوفير فـرص موضـو        

 )٥٩ص

 :مبادئ اإلدارة االستراتيجية)د 

 ص  .٢٠٠٨ .درويـش : (تقوم اإلدارة االستراتيجية علـى عـدة مبـادئ تـذكر منهـا مـا يلـي                

 )١٢ ص.٢٠١١ .شنودة(و ) ١٨-١٦ص

فـاإلدارة االسـتراتيجية تمكـن المنظمـات        : تقوم على تحقيق المبـادأة والمبـادرة       -

 ومن ثم تستطيع المنظمـة أن  .التعليمية من أخذ المبادرة وتكوين الفعل وليس رد الفعل     

 .تحدد مستقبلها وأهدافها المراد تحقيقها

تقوم اإلدارة االسـتراتيجية علـى أنهـا ذات بعـد مـستقبلي يمـر عبـر عـدة مراحـل             -

 .حتى تصل إلى األهداف المنشودة

لفكر االستراتيجي يمكن المنظمـات     إن أخذ المنظمات با   : إنتاج االستراتيجيات  -

 . وتكون ملزمة للعاملين.التعليمية من وضع استراتيجيات على أسس علمية ومنطقية
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إن اتبــاع اســتراتيجيات واضـحة يــؤدي إلـى تحقيــق وحــدة   : تحقيـق وحــدة الفهـم   -

الفهــم للعمــل اإلداري المبنــي علــى اســتراتيجيات محــددة تكــون مرشــدة وموجهــة لــألداء  

 .ادة مستوى التمكين للمرؤوسينوتعمل على زي

تعتبــر االســتراتيجيات الموضــوعة ألي منظمــة أداة  : تحقيــق التناســق والتكامــل  -

للتنــسيق والتكامــل بــين إداراتهــا المختلفــة ممــا ســيؤدي إلــى تحقيــق التكامــل المفقــودين  

 .للوحدات اإلدارية والتنظيمية

 محـددة ومعينـة ألي   إن العمل وفـق اسـتراتيجيات  : تحقيق االلتزام بين العاملين    -

منظمة سيؤدي إلـى تحقيـق االلتـزام مـن قبـل العـاملين فـي هـذه المنظمـة وهـذا مـا سـيوفر                   

 .نوعية عالية من األداء المتميز لهذه المنظمة

 :خطوات اإلدارة االستراتيجية)هـ

تتعــدد خطــوات اإلدارة االســتراتيجية التــي توصــل إليهــا البــاحثون فــبعض الكتابــات        

 .Wright):  هـي .ات اإلدارة االستراتيجية تتـضمن سـتة محـاور أساسـية    تشير إلى أن خطو  

Kroll. Parnell. ٢٠٠٠. p.٤) 

 . صياغة رسالة المنظمة وتحديد غاياتها وأهدافها– ١

 . صياغة االستراتيجية– ٢

 : التحليل االستراتيجي وتتضمن ما يلي– ٣

 .تحليل الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية)  أ 

 .ل جوانب القوة ومواطن الضعف في البيئة الداخليةتحلي)  ب

 : الخيارات االستراتيجية وتأخذ مستويات متعددة أهمها– ٤

 .البدائل االستراتيجية على مستوى المنظمة)  أ 

 .البدائل االستراتيجية على مستوى وحدة األعمال)  ب



 

 
٤١٢

تطوير أداء القيادات اإلدارية بكليات فرع البنات جامعة 
 الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

 عالية محمد العتيبي. د

 .البدائل االستراتيجية على المستوى الوظيفي)  ج

 .راتيجية تنفيذ االست– ٥

 . تقييم ورقابة األداء للتأكد بأن أهداف المنظمة هي مدركة ومنجزة– ٦

: ويــرى آخــرون أن خطــوات اإلدارة االســتراتيجية تتمثــل فــي خمــس مراحــل كمــا يلــي 

 )٦ ص.٢٠٠٨ .قابيل(

 . التشخيص والتحليل والتقييم لألوضاع المحيطة بالمنظمة– ١

 ).ة واألهدافالرؤية والرسال( صياغة االستراتيجية – ٢

 . تحليل البدائل االستراتيجية المتاحة للمنظمة والمفاضلة بينها– ٣

 . تطبيق االستراتيجية ومتطلبات التطبيق الفعال– ٤

 . متابعة وتقييم االستراتيجية– ٥

وبناء على ما تقدم يمكن القول أن اإلدارة االسـتراتيجية تـشكل فـي جملتهـا عمليـة          

 )١٩٥-١٩٤ ص ص.٢٠٠٤ .براهيماإل: (ذات خصائص أساسية هي

 . ال يمكن البدء في مرحلة قبل االنتهاء من المرحلة السابقة لها– ١

 . صورة كل مرحلة تتوقف على جودة المرحلة السابقة لها– ٢

 مراحل اإلدارة االستراتيجية متداخلة ومتكاملة فالتغيير الذي يحدث في أي منها             – ٣

 .قة أم الالحقة لهايؤثر على المراحل األخرى سواء الساب

 اإلدارة االستراتيجية عملية مستمرة ولذلك فـإن عمليـة تقيـيم ورصـد التغييـرات                – ٤

 .في البيئة الداخلية والخارجية ال تتوقف بل تتم على فترات دورية

 البد مـن وجـود تـدفق مـستمر للمعلومـات ليـتم بواسـطتها مراجعـة مراحـل هـذه                      -٥

 . في أي من مكوناتهاالعملية وإجراء الخطوات التصحيحية
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 : واقع الجامعات السعودية فيما يتعلق بتطبيق االدارة االستراتيجية -ثانياً 
يعد التعليم الجامعي على وجه الخصوص أكثـر الوسـائل تـأثيرًا لتحقيـق التميـز ودفـع                 

 ومـن   .القدرة التنافسية للدولة من خالل دعم المواطنين بالخبرات والقدرات الالزمة لـذلك           

وقــع أن تــشتد المنافــسة العالميــة فــي ظــل تطبيــق نظــم ضــمان الجــودة واالعتمــاد        ثــم يت

بقطاع التعليم من أجل إعداد وتكوين القوى البـشرية المؤهلـة والمدربـة لجميـع مجـاالت                 

 )٤٣ ص.٢٠٠١ .جويلي. (العمل واإلنتاج

حيث إن الجامعات في حقيقة أدوارها وجوهر رسـالتها هـي مـصنع العقـول التـي تنـتج                   

 –التــدريس ( وأن الجامعــة لــن تـتمكن مــن القيــام بأدوارهــا الثالثــة  .دع وتــصنع الحــضارةوتبـ 

 .إال أن ارتفعت إلى مستوى التحديات العالمية المعاصـرة        )  خدمة المجتمع  –البحث العلمي   

وإلــى شــتى المــستويات مــن أجــل صــنع التقــدم والرخــاء ورفــع مــستوى الحيــاة وازدهارهــا     

 .وارتقائها

على دعم الجامعات من أجـل تطويرهـا واالرتقـاء بهـا وفقًـا للمعـايير                وتعمل المملكة   

 وقــد تــم ويــتم ذلــك علــى عــدد مــن       .العالميــة للجــودة واالعتمــاد األكــاديمي والمؤســسي    

وتنميـة   .والبحـث العلمـي    .والتقنيـات  .والمعامـل  .والمجاالت مثل البنية األساسية    .األصعدة

 .الموارد البشرية وغيرها

ي تـشهد الجامعـات الـسعودية عمليـات دعـم وتطـوير وتوسـع غيـر           وفي الوقـت الحـال    

مــسبوق تأكيــدًا لالهتمــام بمجتمعيــة البحــث العلمــي وربطــه بمتطلبــات خطــط التنميــة          

 .االقتصادية واالجتماعية

 : مجاالت اإلدارة االستراتيجية في تطوير أداء القيادات اإلدارية بكليات الجامعة–

داريــة بالمؤســسات الجامعيــة حيــث إن إعــداد هــذه  هنــاك حاجــة لتطــوير القيــادات اإل

المؤسسات لمواجهة تحديات القـرن الحـادي والعـشرين يتطلـب تغييـر الفكـر المـسيطر                 
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ــا بــإجراء تعــديالت داخليــه لــيس لهــا    علــى إدارتهــا وتحويلــه مــن فكــر تقليــدي يهــتم أساسً

يــدات فــي عالقــة بالبيئــة الخارجيــة إلــى فكــر اســتراتيجي يهــتم باكتــشاف الفــرص والتهد  

البئيــة الخارجيــة ويعمــل علــى اســتخدام االمكانــات الداخليــة لتعظــيم اســتغالل الفــرص     

 )٢٦٤ ص.٢٠٠١ .عوض. (ولتدعيم أساليب مواجهة التهديدات

ويمكن تطبيق مفهوم اإلدارة االسـتراتيجية فـي المؤسـسات الجامعيـة لرفـع جـودة          

رؤية المـستقبلية لهـا وتحديـد    العملية التعليمية من خالل قيام تلك المؤسسات بتحديد ال     

 وتحديد أبعاد العالقـة المتوقعـة بينهـا وبـين بيئتهـا بمـا يـساعد                 .غاياتها على المدى الطويل   

في تحديـد الفـرص والمخـاطر المحيطـة ونقـاط الـضعف والقـوة المميـزة لهـا وذلـك بهـدف                 

 .اتخاذ القرارات االستراتيجية على المدى البعيد ومراجعتها وتقويمها

لعديــد مـن المبــررات التــي تحـتم ضــرورة اتبــاع نمـط اإلدارة االســتراتيجية فــي    وهنـاك ا 

مجال التعلـيم مـن منطلـق ماتحققـه مـن مزايـا وإيجابيـات يكـون مـن شـأنها زيـادة كفايـة                         

 )٨٠-٧٩ ص ص.٢٠٠٣ .المبعوث: (المؤسسات التربوية وفعاليتها ومن هذه المزايا ما يلي

القـضايا الجوهريــة التـي تواجههــا ومـن ثــم     تـساعد القيـادات اإلداريــة علـى تحديــد     -١

 .إرشادها إلى صنع قرارات منطقية رشيدة تتناسب وتلك القضايا

ــا          -٢ ــة والمزاي ــة القــرارات اإلداري ــاتج عــن مركزي ــا عــدم التكــرار الن ــين مزاي  تجمــع ب

المترتبة على توفير فرص مشاركة جميع المستويات اإلدارية فـي وضـع الخطـط              

 .المراد تنفيذها

التكامــل بــين عناصــرها بــصورة تتــيح فــرص التفاعــل واالتــصال المــستمر   تتــسم ب -٣

 .بين المؤسسة التعليمية والبيئة المحيطة

وهنــاك عــدة أهــداف يجــب أن تــسعى لتحقيقهــا المؤســسات الجامعيــة حتــى تــصل      

 )١٢ ص.٢٠٠٦ .السلطان: (لتطبيق اإلدارة االستراتيجية بصورة سليمة وهي
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 .ة للمؤسسات الجامعية تحسين مستوى الكفاءة الداخلي -١

 . تحسين مخرجات المؤسسات الجامعية -٢

 . تنمية الموارد البشرية بالمؤسسات الجامعية -٣

 . تحسين البيئة التعليمية -٤

 استغالل التطورات الحديثة في تقنيـة المعلومـات واالتـصاالت فـي خدمـة العمليـة                 -٥

 .التعليمية

 . تنمية القدرات والدخول بقوة في عالم البحث العلمي -٦

 : اإلدارة االستراتيجية واستخدام القيادات اإلدارية بالجامعة للتقنيات الحديثة–

 .لقــد تــزامن االنفجــار المعرفــي مــع الثــورة التكنولوجيــة التــي تطــورت بــسرعة مذهلــه   

وتعتمـد هـذه التغيـرات علـى        . وأحدثت تغييرات عميقة في سـائر ميـادين النـشاط البـشري           

 واســـتخدامه الفعـــال لتكنولوجيـــا .لميــة المتقدمـــة العقــل البـــشري وتوظيفـــه للمعرفـــة الع 

 حيث دخلت التكنولوجيـا  .المعلومات واالتصاالت واستراتيجيات التفكير الخالق والمبدع  

 . وأصبح لها دور متزايد في تيسير األعمال المختلفة.جميع مجاالت الحياة

تطوير أداء ويؤكد التحدي التكنولوجي المتمثل في اإلدارة االستراتيجية أن مستقبل  

ــيم      ــا التعلــ ــر بتكنولوجيــ ــرتبط بــــشكل كبيــ ــات مــ ــة بالجامعــ ــادات اإلداريــ ــة .القيــ  وخاصــ

 حيــث .بالحاســوب الــذي أصــبح يــستخدم فــي جميــع جوانــب العمليــة التربويــة والتعليميــة   

ــا .يوظـــف فـــي تيـــسير العمليـــات اإلداريـــة فيـــستخدم التخطـــيط والتنظـــيم والتقـــويم    كمـ

 .فــضالً عــن دمجــه فــي عمليــات التعلــيم والتــدريسيــستخدم فــي عمليــات الــتعلم والبحــث 

وكــذلك عمليــات التواصــل مــع اآلخــرين مــن داخــل الجامعــة ومــن خارجهــا وغيــره مــن           

. التطبيقات التي جعلت الحاسـوب يمثـل مقومـاً أساسـياً مـن مقومـات الجامعـة المعاصـرة          

 )٤٥-٤١ ص ص.٢٠٠٣ .Williamوليم (
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ــتراتي    ــاالت اإلدارة االســ ــين مجــ ــة بــ ــة عالقــ ــة  وثمــ ــادات اإلداريــ ــوير أداء القيــ جية وتطــ

 :بالجامعات من خالل ما يلي

اإلدارة االســـتراتيجية ونمـــط القيـــادات اإلداريـــة بكليـــات الجامعـــة حيـــث ذهـــب    -

الكثير من علماء اإلدارة إلى القول بـأن القيـادة هـي جـوهر العمليـة اإلداريـة وقلبهـا النـابض                      

يـؤثر فـي كـل جوانـب العمليـة اإلداريـة       وأهمية مكانتها نابع من كونها تقوم بدور أساس       

وأصــبحت أنمــاط القيــادات اإلداريــة مــن األهميــة  .فتجعــل اإلدارة أكثــر ديناميكيــة وفاعليــة

 ومـن ثـم ترشـيد سـلوك األفـراد وحـشد       .بمكان باعتبارها فن التأثير في السلوك البشري     

 بطريقـــة تـــضمن ثقـــتهم واحتـــرامهم  .طاقـــاتهم وتعبئـــة قـــدراتهم وتنـــسيق جهـــودهم 

 )٤٥ ص.٢٠٠١ .إبراهيم. (وتعاونهم لتحقيق األهداف المرجوة

وعلــى ضــوء مــا ســبق يتطلــب تطــوير أداء القيــادات اإلداريــة علــى ضــوء مــدخل اإلدارة     

 :االستراتيجية مايلي

 .تركيز العمل على رفع مستوى إنجاز القيادات التربوية -

 .امعةاستخدام طرق حديثة لبناء التواصل وتنفيذ رؤية مشتركة داخل الج -

 .تطبيق عمليات التخطيط االستراتيجي -

 .اتباع استراتيجات حديثة لالتصال داخل الجامعة وخارجها -

 .استخدام التكنولوجيات الجديدة والمالئمة للعمل داخل الجامعة -

 الصعوبات التـي تواجـه تطبيـق اإلدارة االسـتراتيجية لتطـوير أداء القيـادات اإلداريـة            –

 :التعليميةاالستراتيجية في المؤسسات 

مــن أهــم المعوقــات التــي تواجــه تطبيــق اإلدارة االســتراتيجية وتطــوير أداء القيــادات      

 :اإلدارية االستراتيجية في المؤسسات التعليمية ما يلي
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 ركزت بعض القيادة اإلدارية على تنميـة وتوسـيع نطـاق    :البيروقراطية المترهلة  -١

 البيروقراطيــة تقــف عثــرة أمــام  ســلطاتها وإمبراطوريتهــا اإلداريــة حتــى ترهلــت وأصــبحت 

 بـل وتعتبـره مـتطفالً يجـب مقاومتـه      .كل قائد يريـد أن يحـدث نـوع مـن التغييـر أو التحـديث           

 . حيــث أصــبحت خدمــة الثقافــة البيروقراطيــة هــي هــدف تلــك اإلدارات   .وإيقافــه عنــد حــده 

 )٣٩ ص.٢٠٠٨ .المربع. (بينما األهداف التي أنشئت تلك اإلدارات ألجلها أهدافاً ثانوية

 تعيـــق القـــوانين واألنظمـــة واللـــوائح والتعليمـــات المتراكمـــة  :األنظمـــة واللـــوائح -٢

 لذلك تعد من أكبر العوائـق التـي تواجـه القـادة           .تنظيم وتسيير شؤون المؤسسة التربوية    

:  حيـث تعـاني تلـك األنظمـة        .اإلداريين ألنها تقلـل المرونـة وتعـاني مـن التقـدم واإلزدواجيـة             

 )٢١٤-٢١٢ ص ص.٢٠٠١ .القحطاني(

 .الجمود بشكل ال يساعد على سرعة اتخاذ القرار -

 .كثرة التعديالت وتفسيرات األنظمة واللوائح -

 .غموض بعض األنظمة واللوائح بشكل يجعل القادة يجتهدون لتفسيرها -

 تمـــارس القيـــادة مـــن المركزيـــة وعـــدم :المركزيـــة الـــشديدة وعـــدم التفـــويض -٣

ى أكبر قدر منهـا تعبيـراً عـن األهميـة والمركـز             الرغبة في تفويض السلطة واالستحواذ عل     

ــادة    .االجتمــاعي نتيجــة االنقــسامات الــسياسية    والقوميــة التــي تقلــل درجــة اطمئنــان القي

 ).٣١٦ ص.١٩٩٩ .كنعان. (فيتقلص التفويض

 وفقدان . إن عدم استقرار القيادة والكوادر المتخصصة:عدم االستقرار اإلداري -٤

 قد يحـول دون إمكانيـة   . والتقاعد المبكر.يدات الخصخصةاألمن الوظيفي الناجم عن تهد  

 ).١٧ ص.٢٠٠٦ .الكبيسي. (إعداد وتأهيل استراتيجية تنزع إلى التفكير في المستقبل

 . تخــشى القيــادة اإلداريــة التطــور التكنولـــوجي    :نقــل واســتخدام التكنولوجيــا    -٥

قـــدراتها علـــى  أو تطـــوير .وتعتقـــد أنـــه مـــن المـــستحيل نقـــل تلـــك التقنيـــات واللحـــاق بهـــا  
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 فـي ظـل عـدم       .استخدام التقنيـة الحديثـة العتقـادهم أنهـا تتطلـب تـدريباً شـاقاً ومـستمراً                

 )٢١٥-٢١٤ ص ص.٢٠٠١ .القحطاني. ( أو صعوبة العمل على هذه التقنيات.توافر الوقت

 أصبحت سيطرة الماديات على الوضع القـائم        :البيئة المادية والتنمية الخرسانية    -٦

 .وية من أعقد المـشكالت التـي تواجـه القيـادة واإلدارة االسـتراتيجية             في المؤسسات الترب  

ــدءاً مــن إعــادة تأســيس          ــة علــى االهتمــام بالوضــع المــادي ب ــادات اإلداري حيــث تــسعى القي

ــالة       ــتراتيجيات ورســ ــى حــــساب اســ ــزل علــ ــاء بالــــسيارة والمنــ ــاث وانتهــ المكتــــب واألثــ

 .المؤسسة

 الحكوميــة وغيرهــا مــن    غيــاب المنافــسة بــين المؤســسات   :غيــاب المنافــسة  -٧

 طالمـا أنهـا فـي       . وال يدعوها للتفكير بجدية لتحديد مستقبلها      .القطاعات يجعلها في مأمن   

 ممـا يـضعف عمليـة إيجـاد قيـادات اسـتراتيجية قـادرة علـى                 .مأمن من المقارنـة والمـساءلة     

 )١٨ ص.م٢٠٠٦ .الكبيسي. (التطوير والتحديث في المؤسسات

 تفـرض العـادات والتقاليـد والقـيم         :ت االجتماعيـة  القيم واالنتمـاءات والـضغوطا     -٨

واالنتمــاءات االجتماعيــة والحزبيــة بعــض التــصرفات علــى القــادة اإلداريــين قــد ال تتفــق مــع  

 )٢١٦ ص.م٢٠٠١ .القحطاني. (متطلبات العصر الحاضر كالوساطات والمحسوبيات

 عــدم وضــوح أهــداف التخطــيط أمــام صــناع القــرار فــي    :التخطــيط غيــر الــسليم  -٩

 ممـا يجلـب فجـوة بـين مـا هـو مطلـوب تحقيقـه               .ملية التنبؤ المـستقبلي عنـد اتخـاذ القـرار         ع

 )٣٣٢ ص.١٩٩٩.كنعان. (وبين الواقع العملي

قــد ال يــسمح االلتــزام بالموازنــات الــسنوية التــي تــضعها    : نقــص المــوارد الماديــة  -١٠

ــرامج وأنــشطة مــستقبلية إلعــدا         ــأن تفكــر بوضــع ب ــة مؤســسة ب ــة ألي د األجهــزة المركزي

 )١٨ ص.م٢٠٠٦ .الكبيسي. (قيادات استراتيجية قادرة على التفكير في المستقبل



 

 
 ية التربومجلة العلوم   ٤١٩

 هـ١٤٣٨ الحادي عشر شوالالعدد 

الــضغوطات الداخليــة والخارجيــة التــي يمارســها : الــضغوط الداخليــة والخارجيــة -١١

ــبالد  .زمــالء العمــل واألهــل واألقــارب والقــادة اآلخــرون     . أو أصــحاب النفــوذ والــسلطة فــي ال

ع القيـادة إلـى مراعـاة المـصالح تلـك األطـراف عنـد         قـد تـدف  .لتحقيق مصالح أو منـافع معينـة    

 )٢١٩-٢١٧ ص ص.م٢٠٠١ .القحطاني. (اتخاذ أي قرار

ــدم كفـــاءة القيـــادة واإلدارة     : ضـــعف كفـــاءة القيـــادة اإلداريـــة    -١٢ تعـــد أســـباب عـ

 :االستراتيجية ومنها ما يلي

ظ  فـالكثير مـن القيـادة االسـتراتيجية لـم تحـ          .ضعف التأهيل العلمي للقيـادة اإلداريـة       •

 .بالمستوى التعليمي المناسب

 حيـث ال تعتمـد القيـادة علـى التعلـيم فحـسب بـل يـشكل                  .ضعف مـستوى التـدريب     •

 .التدريب رافداً مهماً في تكوين شخصيتها القيادية

 قد تعيق القبضة البيروقراطية االسـتفادة مـن الخبـرات ومـن      .ضعف مستوى الخبرة   •

 .ملية بالخارجالقادة الذين ابتعثوا لرفع مستوى خبراتهم الع

يــشكل االنحــراف اإلداري واألخالقــي قلقــاً رئيــسًا  : االنحــراف اإلداري واألخالقــي -١٣

 ويـؤدي إلـى اإلخـالل بالثقـة     .للقيادة االستراتيجية نظرًا النتقـال العـدوى إلـى غالبيـة العـاملين       

 .العامة واألمانة

قـــــد يـــــشكل االستـــــشاريون مـــــشكلة للقـــــادة  : العالقـــــة مـــــع المستـــــشارين -١٤

 : يجيين لألسباب التاليةاالسترات

االعتماد على االستشاريين لفترة طويلة يحول دون تطوير مهارات وخبـرات القـادة              •

 .االستراتيجيين

نشأة بعض المشكالت بين المستشارين والتنفيذيين نتيجـة عـدم وضـوح الفاصـل        •

 .بين مهام المستشارين والتنفيذيين
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كــــون الــــسلطة ويمارســــون ضــــجر االستــــشاريين العتقــــادهم أن التنفيــــذيين يمتل •

 وعـدم حـصولهم علـى       .النشاطات الرئيسة مع تهميش دورهـم وإنكـار جهـودهم         

 .التقدير الكافي

يترتب على ذلك نـوعين مـن       : قلة االستفادة من التقدم التقني في مجال اإلدارة        -١٥

 :المعوقات هما

ــة ونقــص المــوارد   .عوائــق ناتجــه عــن نقــص المعرفــة    • ــدرة وجــود  . وتفــشي األمي  ون

 .علمية تقنيةسياسة 

عوائق تتعلق بالدول المتقدمة ناقلة التقنية والـشركات متعـددة الجنـسيات ومـدى               •

 )٢٣٢ ص.م١٩٩٩ .كنعان. (استعدادها لنقل التقنية في ضوء المتغيرات السياسية

قـد يـؤثر الوقـت المنفـق فـي عمليـة اإلدارة االسـتراتيجية علـى                 : استنزاف الوقت  -١٦

جــب أن يكــون التــدريب علــى كيفيــة جدولــة المهــام بمــا      بالتــالي ي.مــسؤولياتها الوظيفيــة 

ــضروري فقــط فــي األنــشطة االســتراتيجية        .إدريــس و المرســي . (يــسمح بإنفــاق الوقــت ال

 )٣٥ ص.٢٠٠٦

فقد يتنصل بعـض المـشاركين مـن مـسؤولية القـرارات         : ضعف االلتزام بالتنفيذ   -١٧

 .االستراتيجية التي تم التوصل إليها

حيث يجب أن يدرب : يق األداء أو النتائج المرغوبةاالحباط الناتج عن عدم تحق -١٨

 أو مـــشاعر اليـــأس التـــي قـــد تتـــسرب إلـــى نفـــوس  .المـــديرين علـــى توقـــع حـــاالت اإلحبـــاط 

 واســتخدام األســاليب . أو المنفــذين لهــا.المــشاركين فــي عمليــات إعــداد االســتراتيجيات 

 .المالئمة للتعامل معها

 :معايير اإلدارة االستراتيجية مداخل تطوير القيادات اإلدارية في ضوء –
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تعــد عمليــة تطــوير أداء القيــادات اإلداريــة فــي المؤســسات التربويــة فــي ضــوء معــايير     

 وتحــسين  . أحــد الــسبل األكثــر أهميــة لتنميــة قــيمهم الشخــصية       .اإلدارة االســتراتيجية

  وتزويـدهم بالمعـارف والمعلومـات التـي تعـزز مـن مقـدرتهم فـي التـأثير         .مهاراتهم اإلدارية 

 ويــشير كامبــل وآخــرون إلــى وجــود مــداخل متنوعــة لتطــوير األداء    .علــى العــاملين معهــم 

 .Campbell. D.. Dardis): اإلداري لقــادة المؤســسات التربويــة اإلداريــة ومــن بينهــا مــا يلــي

G. & Campbell. K.. ٢٠٠٣. pp. ٤٠-٢٩) 

 ويهــدف هــذا المــدخل مــساعدة القائــد      :تطــوير الخــصائص الشخــصية العامــة     -١

 . من خالل رفع مستوى الوعي بالذات.داري على وضع نموذج ذاتي يتصف بالدقة والصحة       اإل

ولتحقيــق ذلــك يــتم تبــصير اإلداري بكيفيــة ممارســة أدواره االجتماعيــة بكفايــة وفاعليــة   

 وتجــسيد قــيم وأخالقيــات الواجــب والمثــابرة     .والتــي تتــضمن تحفيــز وتمكــين العــاملين    

 .وإدارة التفوق والتميزوالنزاهة واإلخالص والمصداقية 

 ويعمل هذا المدخل على تطوير مهارات القائـد اإلداري          :تطوير مهارات مستقلة   -٢

 والتخطـيط  . وإدارة االجتماعـات . وحـل النزاعـات    .في مجاالت معينة كالعالقات اإلنسانية    

 وتمليهـا  . واكتساب محددة تتطلبهـا الوظيفيـة والموقـع القيـادي    . وحل المشكالت .لألداء

 .ات المرتبطة بهذا الواقعالتحدي

 ويركــز هــذا المــدخل علــى تحــسين قــدرات القائــد    :تطــوير المهــارات المعرفيــة  -٣

 . وخاصـــة مـــا يتعلـــق منهـــا باستـــشراف مـــشكالت العمـــل وتحليلهـــا       .اإلداري المعرفيـــة

ــي يــتم اتخاذهــا      ــات القــرارات الت ــار ومترتب ــصار آث ــى التكيــف   .واستب ــة والقــدرة عل  . والمرون

 . وااللتزام بمبدأ التعليم المستمر.تيةوتعزيز الثقة الذا

 ويهدف هذا المدخل إلى زيادة مقـدرة القائـد اإلداري فـي      :تطوير مهارات االتصال   -٤

 مــن خــالل امتالكــه لرؤيــة ملهمــة عــن مــستقبل المؤســسة        .التــأثير علــى العــاملين معــه   
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س العـاملين   والـوالء فـي نفـو   . والتفـوق . والنزاهـة . وترسيخ قيم وأخالقيات العدالة    .التربوية

 وهذا يتطلب قدرة عاليـة علـى االتـصال والتواصـل مـع العـاملين لنـشر رسـالة وأهـداف                      .معه

 .المؤسسة وقيمها

 : اإلطار الميداني للدراسة–المحور الثاني 
سوف تتناول الباحثة في هذا المحور الطريقـة واإلجـراءات التـي اتبعتهـا الدراسـة فـي                  

غــرض الوصــول إلــى إجابــة الــسؤال الثــاني والخــاص   تنفيــذ الجانــب الميــداني مــن الدراســة ب  

ــز فــي ضــوء          ــادات اإلداريــة بكليــات فــرع البنــات بجامعــة الملــك عبــد العزي بواقــع أداء القي

 وذلــك مــن خــالل عــرض أهــداف الدراســة الميدانيــة وإجراءاتهــا مــن  .اإلدارة االســتراتيجية

الـصدق  (ها وتقنينهـا    وفروضـ ) االسـتبانة (حيث عينـة الدراسـة وخصائـصها أو أداة الدراسـة            

 ثـــم عـــرض لنتـــائج الدراســـة بعـــد تحليلهـــا  .واألســـاليب اإلحـــصائية المـــستخدمة) والثبـــات

 :وتفسيرها وذلك على النحو التالي

 : أهداف الدراسة الميدانية–أوالً 
 :تسعى الدراسة الميدانية إلى تحقيق األهداف التالية

ملـك عبــد العزيـز مـن أعــضاء     رصـد واقـع أداء القيـادات اإلداريــة بكليـات جامعـة ال      -١

 .هيئة التدريس في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية من وجهة نظرهم

 التوصل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحـات اإلجرائيـة لتطـوير أداء القيـادات               -٢

 .اإلدارية بكليات جامعة الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

 :ائصها عينة الدراسة وخص–ثانياً 

تــم اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة عمديــة مــن وكــالء الكليــات والمــشرفات علــى           

األقــسام ومــشرفات الوحــدات مــن أعــضاء هيئــة التــدريس بكليــات فــرع البنــات بجامعــة     

وذلك لإلجابة عن محـاور االسـتبانة األربعـة         ) ٥٠(الملك عبد العزيز بجدة ويتراوح عددهم       
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ة بكليات جامعة الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة      حول واقع أداء القيادات اإلداري    

 :االستراتيجية والجدول التالي يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة على النحو التالي

 )١(جدول 

 خصائص أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات والنسبة المئوية لها

 العدد متغيرات الدراسة م
النسبة

% 

 ١٢ ٦ لكلياتوكيالت ا

 ١ ٣٨ ١٩ مشرفات الوحدات
 الوظيفة

 اإلدارية
 ٥٠ ٢٥ المشرفات على األقسام

 ٧٠ ٣٥ أستاذ مساعد

 ٢ ٣٠ ١٥ أستاذ مشارك
 المرتبة

 العلمية
 - - أستاذ

 ١٦ ٨  سنوات٣أقل من 

 ٣ ٤٤ ٢٢  سنوات٥ سنوات إلى أقل من ٣من 

 سنوات الخبرة

 في

 ٤٠ ٢٠  سنوات فأكثر٥من  المجال اإلداري

 : يتضح من الجدول السابق ما يلى

 بنــسبة مئويــة أفــراد) ٦(يــشغلون وظيفــة الــوكيالت بلــغ  الــذين األفــرادعــدد إن  -١

 بنـسبة   وكيـل ) ١٩ (بلـغ مـشرفات وحـدات     يشغلون وظيفـة   الذين   األفرادعدد   وبلغ   .)%١٢(

يشغلون وظيفة مـشرفات علـى األقـسامبلغ      الذين األفرادعدد   في حين بلغ     )%٣٨(مئوية  

  .)%٥٠( بنسبة مئوية مشرف) ٢٥(

 حيــث .النــسب المئويــة لتوزيــع أفــراد عينــة الدراســة بنــاءً علــى الرتبــة العلميــة     -٢

 وأن عـدد  . من أفراد عينة الدراسة من يشغلون رتبة علمية أستاذ مساعد    %٧٠يتضح بأن   

  .%٣٠األفراد والذين يشغلون رتبة علمية أستاذ مشارك نسبتهم 
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بنــسبة مئويــة ) ٨(بلــغ  ســنوات ثــالثرتهم عــن تقــل خبــالــذين األفرادعــدد إن  -٣

 وأقــل مــن خمــس ثــالث تنحــصر ســنوات خبــرتهم مــا بــين  الــذيناألفــرادعــدد  وبلــغ .)%١٦(

خمــس  تبلــغ خبــرتهم الــذين األفــرادعــدد فــي حــين بلــغ . )%٤(بنــسبة مئويــة ) ٢٢(ســنوات 

 ).%٤٠(بنسبة مئوية ) ٢٠(أكثر سنوات ف

 ):االستبانة( أداة الدراسة – ٢

دمت الباحثـة االسـتبانة كـأداة للدراســة والتـي هـدفت رصـد واقـع أداء القيــادات        اسـتخ 

اإلداريــــة بكليــــات فــــرع البنــــات بجامعــــة الملــــك عبــــد العزيــــز فــــي ضــــوء مــــدخل اإلدارة    

 .االستراتيجية

 :إعداد االستبانة) أ 

 تـم إعـداد االســتبانة مـن خـالل الرجــوع إلـى األدبيـات التربويــة المتعلقـة بكـال مــن أداء         

لقيــــادات اإلداريــــة بكليــــات فــــرع البنــــات بجامعــــة الملــــك عبــــد العزيــــز ومــــدخل اإلدارة   ا

 . وكذلك الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.اإلستراتيجية

 .وقــد بــدأت الباحثــة أوالً بتحديــد المحــاور األربعــة األساســية التــي شــملتها االســتبانة      

اور والتـي تـم ترتيبهـا ترتيبـاً منطقيـاً مـع             وتحديد العبارات التي يشملها كل محور من المح       

 :مراعاة اآلتي

 . وبالتالي توحي بأكثر من إجابة.االبتعاد عن الكلمات التي تحمل أكثر من معنى 

 .أال تشتمل العبارة أكثر من فكرة واحدة 

بـسهولة إلـى المطلـوب      ) أفـراد العينـة   (وضع تعليمات محددة ترشـد المـستجيب         

 :نة من جزئين هماالقيام به وتكونت االستبا
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 خاص بالبيانات األساسية والتي تحدد خصائص أفراد عينـة الدراسـة            : الجزء األول  - ١

 المرتبــة –الوظيفــة اإلداريــة : (مــن حيــث المتغيــرات الــثالث التاليــة) وهــم القيــادات اإلداريــة(

 ). سنوات الخبرة–العلمية 

 : التالي الذي يشمل على اربعة محاور على النحو: الجزء الثاني- ٢

 اإلدارة االستراتيجية وأنماط القيادات اإلداريـة بكليـات الجامعـة           :المحور األول  •

 .عبارة) ١١(

 اإلدارة االســتراتيجية وطــرق اختيــار القيــادات اإلداريــة بكليــات :المحــور الثــاني •

 .عبارات) ١١(الجامعة 

ت القيـــادات اإلداريـــة بكليـــا    اإلدارة االســـتراتيجية وتـــدريب :المحـــور الثالـــث  •

 .عبارات) ٩(الجامعة 

القيــادات إلداريــة للتقنيــات    اإلدارة االســتراتيجية واســتخدام  :المحــور الرابــع  •

 .عبارات) ١٠(الحديثة بكليات الجامعة 

 ):الصدق والثبات(تقنين أداة الدراسة ) ب

 :باستخدام الصدق والثبات كما يلي) االستبانة( قامت الباحثة بتقنين أداة الدراسة 

ــدق أداة - ــةصـ ــى       : الدراسـ ــها علـ ــم عرضـ ــتبانة تـ ــوى االسـ ــدق محتـ ــن صـ ــق مـ  وللتحقـ

 وفـي ضـوء   .مـن ذوي الخبـرة واالختـصاص   ) ١٠(مجموعة مـن الـسادة المحكمـين وعـددهم        

آراء السادة المحكمين كمعيار على صـالحية المحـاور والعبـارات ووضـوحها لتبقـى ضـمن        

 الخماسـي بعبـارات   (Likart Scale)األداة التي اسـتخدمت فيهـا الباحثـة مقيـاس ليكـرت      

 :لفظية تقابلها الدرجات الخام الدالة عليها على النحو التالي
موافق بدرجة 

 كبيرة جداً

موافق بدرجة 

 كبيرة

موافق بدرجة 

 متوسطه
 غير موافق موافق بدرجة قليلة

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
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 عدد االستبانات الموزعة والفاقدة والعائدة والمستبعدة

 تبانات والنسبة المئوية للصالح منهاوالصالحة من االس

 العائد الفاقد الموزع

المستبعد 

لعدم 

استكمال 

 البيانات

 الصالح
النسبة المئوية 

 للصالح

٧١ ٥٠ ١٥ ٦٥ ٥ ٧٠% 

اسـتبانة بنـسبة    ) ٥٠(يتضح من الجدول السابق أن إجمـالي عـدد االسـتبانات الـصالحة              

 .من إجمالي العدد األصلي) %٧١(

 )تحليلها وتفسيرها: (لدراسة الميدانية نتائج ا–ثالثاً 
يتناول هذا الجزء إجراءات الدراسة الميدانية والخطوات التي قامت بها الباحثة والتي            

واألسـاليب  ) الثبات-الصدق(تشتمل على عينة الدراسة وأداة الدراسة وفروضها وتقنينها         

 وتعــرض .) وتفــسيرهاتحليلهــا(اإلحــصائية المــستخدمة وأخيــراً نتــائج الدراســة الميدانيــة    

 :الدراسة ما سبق بشيء من التفصيل على النحو التالي

 : إجراءات الدراسة الميدانية
 :فروض الدراسة 

ــى         -١ ــة تعــزى إل ــه إحــصائية حــسب اســتجابات أفــراد العين ال توجــد فــروق ذات دالل

 .متغير الوظيفة اإلدارية وذلك في محاور اإلستبانة األربعة والدرجة الكلية

ــ توجــــد ال -٢  حــــسب األربعــــة االســــتبانة محــــاور بــــين إحــــصائية داللــــه ذات روقفــ

 اإلســتبانة  فــي محــاور   وذلــك  العلميــة  متغيــر المرتبــة  إلــى  تعــزى  العينــة  أفــراد  اســتجابات

 .الكلية والدرجة
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 حــــسب األربعــــة االســــتبانة محــــاور بــــين إحــــصائية داللــــه ذات فــــروق توجــــد ال -٣

 فــي اإلداري المجــال فــي وذلــك بــرةالخ ســنوات متغيــر إلــى تعــزى العينــة أفــراد اســتجابات

 .الكلية والدرجة اإلستبانة محاور

 : منهج الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي العتماده على دراسة الظاهرة       

معتمدا على معلومات نوعية أو كمية في فترة زمنية معينـة أو خـالل     .او حدث ما ومتابعته   

ــة  ــرات مختلفـ ــا مـــن    بغـــرض التعـــرف  .فتـ ــا بغيرهـ ــاهرة وعالقاتهـ ــتى جوانـــب الظـ  علـــى شـ

. الظــاهرات للوصــول الــى نتــائج تــساعد فــي فهــم الواقــع الــراهن ليــتم تطــويره مــستقبال           

 )١١١ص .٢٠١٤.مطاوع والخليفة(

ويـستفاد مـن المـنهج الوصـفي فـي الحــصول علـى حقـائق دقيقـة فـي الظـروف القائمــة           

حديـد الظـروف والعالقـات التـي توجـد       فيصف مـا هـو كـائن ويهـتم بت      .والكشف عن الواقع  

 والتعـرف علـى المعتقـدات واالتجاهـات عنـد           . ويهتم أيضاً بالممارسات السائده    .في الواقع 

 )١٣٦ ص.١٩٩٦.جابر و كاظم. (األفراد والجماعات وطرائقها في النمو والتطور

ــا مــن أركــان البحــث العلمــي     ــا أساسً  وجــاءت .بنــاءً علــى ذلــك فقــد جــاء الوصــف ركنً

 كونـه   . ويمكن اعتماده كمـنهج للدراسـة      .يقة الوصفية من أهم الطرائق المتبعة فيه      الطر

 .من أنسب المناهج التي تتالءم مع طبيعة الدراسة

 :مجتمع الدراسة وخصائصها
كانت الخطوة األولى في عملية اختيار العينة هي تحديد المجتمع األصلي والذي يتمثل  

تــم بجــدة حيــث جامعــة الملــك عبــد العزيــز  البنــات فــي كليــات فــرع اإلداريــةلقيــادات افــي 

 ٩(قياديــة مقــسمين علــى النحــو التــالي    ) ٧٠(للدراســة و بلــغ  عينة المجتمــع الكلــي  اختيــار

فـي كليـات فـرع البنـات جامعـة          )  مـشرفات وحـدات    ٣١ - مشرفات اقسام    ٣٠ -وكيالت  

 -ميم والفنــون  كليــة التـصا - كليـة العلـوم   -كليـة التربيــة  ( الملـك عبـدالعزيز بجــدةوهي   
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 )٥٠(وبلـغ عــدد االسـتبانات الـصالحة للتطبيـق االحــصائي     ) كليـة االداب والعلـوم االنـسانية    

وكليات الكليات والمشرفات على األقسام ومشرفات الوحدات مـن أعـضاء           من  استبانه  

 وذلـك لإلجابـة عـن       .هيئة التـدريس بكليـات فـرع البنـات جامعـة الملـك عبـد العزيـز بجـدة                  

والجدول التـالى يوضـح خـصائص أفـراد عينـة الدراسـة علـى النحـو                 .بانة األربعة محاور االست 

 :التالي

 ) ٣(جدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة و النسبة المئوية لها 
 النسبـة المئـوية التكـرار متغيـرات الـدراسـة م

 %١٢ ٦ وكيالت الكليات

 الوظيفة ١ %٣٨ ١٩ مشرفات الوحدات

 %٥٠ ٢٥ المشرفات على األقسام

 %٧٠ ٣٥ أستاذ مساعد

 الرتبة العلمية ٢ %٣٠ ١٥ أستاذ مشارك

 %٠ ٠ أستاذ

 %١٦ ٨  سنوات٣أقل من 

 ٥  من سنوات إلى أقل٣ من

 سنوات
٣ %٤٤ ٢٢ 

سنوات الخبرة في 

 المجال اإلداري

 %٤٠ ٢٠ فأكثر سنوات ٥ من

 : تقنين أداة الدراسة-

 :باستخدام الصدق والثبات كما يلي) اإلستبانة(الباحثة بتقنين أداة الدراسة قامت 

  Validity االستبانة صدق -١

 :وقد تم التحقق من صدق اإلستبانة بالطرق التالية

 الصدق باستخدام االتساق الداخلي  -أ
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ى  والدرجة الكلية للمحور الذ    العبارةتم حسابه عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين         

تنتمـــى إليـــه وكـــذلك ارتباطهـــا بالدرجـــة الكليـــة لالســـتبانة والجـــداول التاليـــة توضـــح هـــذه   

 :المعامالت

 :صدق االتساق الداخلى للمحور األول -١

 ) ٤(جدول 

 يوضح صدق االتساق الداخلى للمحور األول
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لألداة معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمحور العبارة

٠٫٥٣ @@٠٫٥٠ ١@@ 

٠٫٧١ @@٠٫٦٨ ٢@@ 

٠٫٥٢ @@٠٫٦٨ ٣@@ 

٠٫٥٦ @@٠٫٦٥ ٤@@ 

٠٫٦٠ @@٠٫٧٧ ٥@@ 

٠٫٥٦ @@٠٫٦٨ ٦@@ 

٠٫٥٩ @@٠٫٦٢ ٧@@ 

٠٫٦٤ @@٠٫٧٣ ٨@@ 

٠٫٦٠ @@٠٫٧٢ ٩@@ 

٠٫٥١ @@٠٫٥٣ ١٠@@ 

٠٫٥٨ @@٠٫٥٧ ١١@@ 

 ٠٫٠١دال عند @@ 

عبـارة جميعهـا دالـة    ) ١١( وعـددها  األوليتضح من الجدول الـسابق أن عبـارات المحـور       

 .األولمما يوضح صدق االتساق الداخلي للمحور ) ٠٫٠١(عند مستوى 

 :صدق االتساق الداخلي للمحور الثانى -٢
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 ) ٥(جدول 

 يوضح صدق االتساق الداخلى للمحور الثانى
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لألداة معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمحور العبارة

٠٫٤٧ @@٠٫٦٢ ١@@ 

٠٫٥٧ @@٠٫٧٢ ٢@@ 

٠٫٥٦ @@٠٫٥٢ ٣@@ 

٠٫٤٤ @@٠٫٥٨ ٤@@ 

٠٫٥٥ @@٠٫٧٣ ٥@@ 

٠٫٥٨ @@٠٫٦٧ ٦@@ 

٠٫٥٦ @@٠٫٦٥ ٧@@ 

٠٫٥٦ @@٠٫٤٥ ٨@@ 

٠٫٥٣ @@٠٫٦٠ ٩@@ 

٠٫٥٥ @@٠٫٦٤ ١٠@@ 

 ٠٫٠١دال عند @@ 

 جميعهــا عبــارات) ١٠( وعــددها الثــانىيتــضح مــن الجــدول الــسابق أن عبــارات المحــور  

 .الثانىمما يوضح صدق االتساق الداخلي للمحور ) ٠٫٠١(لة عند مستوى دا

 : صدق االتساق الداخلي للمحور الثالث -٣
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 ) ٦(جدول 

 يوضح صدق االتساق الداخلى للمحور الثالث
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لألداة معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمحور العبارة

٠٫٦٠ @@٠٫٤١ ١@@ 

٠٫٦٤ @@٠٫٤٠ ٢@@ 

٠٫٦٢ @@٠٫٤٣ ٣@@ 

٠٫٥٢ @@٠٫٧٤ ٤@@ 

٠٫٥٠ @@٠٫٧٦ ٥@@ 

٠٫٥١ @@٠٫٧٩ ٦@@ 

٠٫٥٤ @@٠٫٧٦ ٧@@ 

٠٫٤٩ @@٠٫٧٥ ٨@@ 

٠٫٤٣ @@٠٫٦٧ ٩@@ 

  ٠٫٠١دال عند  @@ 

 جميعهــا عبــارات) ٩( وعــددها الثالــثيتــضح مــن الجــدول الــسابق أن عبــارات المحــور  

 .الثالثتساق الداخلي للمحور مما يوضح صدق اال) ٠٫٠١(دالة عند مستوى 

 :صدق االتساق الداخلي للمحور الرابع -٤

 ) ٧(جدول 

 يوضح صدق االتساق الداخلى للمحور الرابع 
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لألداة معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمحور العبـارة

٠٫٦٤ @@٠٫٨٢ ١@@ 

٠٫٦٦ @@٠٫٨٣ ٢@@ 

٠٫٦٠ @@٠٫٧٨ ٣@@ 

٠٫٦١ @@٠٫٧٨ ٤@@ 

٠٫٦١ @@٠٫٨٣ ٥@@ 
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 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لألداة معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمحور العبـارة

٠٫٦٠ @@٠٫٨٠ ٦@@ 

٠٫٥٩ @@٠٫٨١ ٧@@ 

٠٫٦٤ @@٠٫٨٩ ٨@@ 

٠٫٥٢ @@٠٫٨١ ٩@@ 

٠٫٦٢ @@٠٫٨٣ ١٠@@ 

 ٠٫٠١دال عند  @@ 

 جميعهــا عبــارات) ١٠( وعــددها  الرابــعيتــضح مــن الجــدول الــسابق أن عبــارات المحــور

 .الرابعحور مما يوضح صدق االتساق الداخلي للم) ٠٫٠١(دالة عند مستوى 

كمــا تــم حــساب معــامالت االرتبــاط بــين المحــاور الفرعيــة والدرجــة الكليــة لــألداة          

 :والجدول التالى يوضح هذه المعامالت

 ) ٨(جدول 

 معامالت االرتباط بين المحاور الفرعية 

 والدرجة الكلية لإلستبانة
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية المحور

 @@٠٫٩٠ األول

 @@٠٫٨٦ الثانى

 @@٠٫٨٤ الثالث

 @@٠٫٧٤ الرابع

 ٠٫٠١دال عند  @@ 

 والـذى  ٠٫٠١يتضح من الجداول السابقة أن جميع معامالت االرتبـاط دالـة عنـد مـستوى       

أن المحــاور تتــسق مــع  ) ٨( ويتــضح مــن جــدول  .يؤكــد صــدق االتــساق الــداخلي لإلســتبانة  

وجميعهــا دالــة عنــد ) ٠٫٩٠-٠٫٧٤: (اإلســتبانة ككــل حيــث تتــراوح معــامالت االرتبــاط بــين
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 وأنه بوجـه عـام      .مما يشير إلى أن هناك اتساقا بين جميع محاور اإلستبانة         ) ٠٫٠١( مستوى

 .قياس ما وضع لقياسه صادق في

 ):زيالصدق التمي( صدق المقارنة الطرفية -ب

مـن أفـراد العينـة      ) %٢٥أعلـى مـن     (والصدق التميزي يقصد به المقارتة بين الفئـة العليـا           

مــن أفــراد العينــة علــى محــاور االســتبانة و المجمــوع الكلــى    ) %٢٥أقــل مــن (نيا والفئــة الــد

 :لالستبانة والجدول التالي يوضح هذه المقارنة

 ) ٩(جدول 

 الصدق التميزيلالستبانة بين أفراد العينة في محاور االستبانة
محاور 

 األستبانة
 العدد المجموعة

المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

قيمة 

 "ت"
 مستوى الداللة

 ١٠٫٨٧ ٣٢٫٥٨ ١٢ الفئة الدنيا
 األول

 ٥٫٨٠ ٤٦٫٦٧ ١٢ الفئة العليا
 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٣٫٩٦

 ٧٫٤٩ ٢٣٫٤٢ ١٢ الفئة الدنيا
 الثانى

 ٨٫٣٤ ٣٧٫٨٣ ١٢ الفئة العليا
 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٤٫٤٥

 ٧٫١٧ ٢٢٫٧٥ ١٢ الفئة الدنيا
 الثالث

 ٧٫٥١ ٣٤٫٥٠ ١٢ الفئة العليا
 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٣٫٩١

 ٨٫٣١ ٢٣٫٠٨ ١٢ الفئة الدنيا
 الرابع

 ٨٫٦٢ ٣٩٫٥٠ ١٢ الفئة العليا
 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٤٫٧٥

الدرجة  ٢٩٫١٠ ١٠١٫٨٣ ١٢ الفئة الدنيا

 ٢٥٫٢٢ ١٥٨٫٥٠ ١٢ الفئة العليا الكلية
 ٠٫٠١دالة عند مستوى  ٥٫٠٩

 والـذى  . ٠٫٠١دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى         " ت"يم  يتضح من الجدول السابق أن جميع قـ       

ــالحية       ــد صـ ــذا يؤكـ ــتبانة ككـــل وهـ ــتبانة واإلسـ ــاور االسـ ــزى لمحـ ــدل علـــى الـــصدق التميـ يـ

 .األستبانة للتطبيق
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 ثبات اإلستبانة -٢

طريقـة ألفـا كرونبـاخ وطريقـة        : قامت الباحثة بحساب ثبات اإلستبانة بطريقتين همـا       

والجــدول التــالي يوضــح معــامالت    نة واإلســتبانة ككــل  التجزئــة النــصفية لمحــاور االســتبا   

 :الثبات

 )١٠(جدول 

  معامالت الثبات لمحاور اإلستبانة واإلستبانة ككل

 معامل ألفا كرونباخ المحور
 التجزئة النصفية 

 )سبيرمان براون ( 

 ٠٫٨٦ ٠٫٨٥ األول

 ٠٫٧٢ ٠٫٨٢ الثانى

 ٠٫٥٣ ٠٫٨١ الثالث

 ٠٫٩٠ ٠٫٩٤ الرابع

 ٠٫٨٨ ٠٫٩٤ كلاإلستبانة ك

 يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن جميــع معــامالت الثبــات للمحــاور األربعــة لالســتبانة         

ألفـا  أن قـيم معـامالت      جاءت بنسب مرتفعة والذى يؤكد ثبات االستبانة وذلـك مـن خـالل              

مرتفعة مما يـشير إلـى أن االسـتبانة تتمتـع بدرجـة ثبـات        كرونباخ والتجزئة النصفية كانت     

 وبـذلك فـإن األداة المـستخدمة تتميـز بالـصدق والثبـات           .الحيتها للتطبيـق  عالية ومن ثـم صـ     

 .ويمكن استخدامها علمياً

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة
اسـتبانة صـالحة للتطبيـق    ) ٥٠(في معالجـة البيانـات بعـد تجميـع اسـتمارات االسـتبانة             

) يــادات اإلداريــة الق(تــم تفريغهــا فــي جــداول واســتخدمت نتــائج اســتجابات أفــراد العينــة     

وتمت معالجة البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية التـي تتناسـب مـع طبيعـة الدراسـة             
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عـن طريـق   ) SPSS(للتحقق من فروضها باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

 : وذلك على النحو التالي.الحاسب اآللي

 .استخدام التكرارات والنسب المئوية واألوزان النسبية -١

 .t-test" ت"استخدام اختبار  -٢

 .استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -٣

  .(One-Way ANOVA)استخدام تحليل التباين األحادي  -٤

 .استخدام صدق االتساق الداخلي والصدق التميزي لصدق االستبانة -٥

 .استخدام معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة -٦

 .راون لثبات االستبانةالتجزئة النصفية لسبيرمان ب -٧

 للمقارنـة بـين التكـرارات    .(Chi Square)) ٢كـا (اختبـار حـسن المطابقـة مربـع      -٨

 : وذلك وفقًا للمعادلة التالية.)ق( والتكرارات المتوقعة .)هـ(المشاهدة أو المالحظة 

  =٢كا

  

فـي البحـث الحـالي لبيـان داللـة الفـروق بـين اسـتجابات أفـراد                  ) ٢كـا ( وقد تم استخدام    

 . من حيث درجة تحققها في الواقع الفعلي.العينة على كل عبارة

 .استخدام معامل االرتباط لبيرسون -٩

وبهــذا يكــون قــد تــم التطــرق إلجــراءات الدراســة الميدانيــة واألســاليب والمعالجــات     

اإلحصائية المستخدمة في الدراسة والتي تمت من خاللها معالجة استجابات أفراد العينة            

 .ربعة لالستبانةعلى المحاور األ

 ٢) ق -هـ (مج 
 ق
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 ):تحليلها وتفسيرها(نتائج الدراسة الميدانية 
وفـق محـاور االسـتبانة      ) تحليلها وتفسيرها ( لنتائج الدراسة الميدانية     وتعرض الباحثة 

 :على النحو التالي

 :النتائج الخاصة بالمحور األول@ 
ن النـسبية   واألوزا .وداللتهـا ٢التكـرارات والنـسب المئويـة وقـيم كـا         ) ١١(ويوضح جـدول    

 .الستجابات العينة ككل على العبارات في المحور األول

  اإلدارة االستراتيجية وأنماط القيادات اإلدارية بكليات الجامعة :المحور األول

 عينة الدراسةأفراد  الستجابات واألهمية النسبيةالتكرارات والنسب المئوية   )١١(جدول 

 )نماط القيادة اإلدارية بكليات الجامعةاإلدارة االستراتيجية وأ( للمحور األول
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تزايـــد الـــضغوط "والتـــى تـــنص علـــى  ) ٦(الجـــدول الـــسابق أن العبـــارة   يتـــضح مـــن •

وجـاءت فـى المرتبـة      ) ٤٫٢٨(وزن نـسبى      حصلت على أعلـى    "واألعباء على القيادات اإلدارية   

 كمــا جــاءت .٠٫٠١ وهــى دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى  ٦. ٤٨=  لهــا ٢األولــى و كانــت قيمــة كــا 

ــارة  ــى  ) ٥(العبـ ــى تـــنص علـ ــوائح    "والتـ ــات واللـ ــالقوانين والتعليمـ ــة بـ ــادات اإلداريـ ــد القيـ تتقيـ

اً عنــد  وهــى دالــة إحــصائي٦. ٤٨ = ٢وكانــت قيمــة كــا) ٢٦. ٤(فــى المرتبــة الثانيــة "..المختلفــة

  .٠٫٠١مستوى 

ــرة    ــاء كثيـ ــاك أعبـ ــى أن هنـ ــدل علـ ــذا يـ ــة    .وهـ ــادات اإلداريـ ــى القيـ ــرة علـ ــغوط كبيـ وضـ

 كمــــا تتقيـــد القيــــادات اإلداريـــة بــــالقوانين والتعليمـــات واللــــوائح والتعميمــــات    .بالجامعـــة 

المختلفــة وهــذا يؤكــد الــنمط االوتــوقراطي فــي التعامــل مــع المرؤوســين ممــا يجعلهــم ال       

عـض مـن سـلطاتهم ممـا يـسبب لهـم كثـرة الـضغوط واألعبـاء اإلداريـة              يقمون بتفويض ب  

فــي ان معانــاة االدارة الجامعيــة فــي مــصر ) ٢٠٠٧ .ابــراهيم والنجــار(وهــذا يتفــق مــع دراســة 

 .اتباع النمط المركزي في االدارة 
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تساير القيادات اإلدارية االتجاهات    "والتى تنص على    ) ١١(كما جاءت العبارة رقم      •

 . وهـى غيـر دالـة إحـصائياً    ٦٫٦ = ٢فى المرتبة قبل األخيرة و كانت قيمة كـا   " حديثةاإلدارية ال 

تعمـل القيـادات اإلداريـة    "فى المرتبة األخيرة والتى تنص علـى  ) ١٠(كما جاءت العبارة رقم     

 و هـى غيـر دالـة        ٧٫٤ = ٢و كانـت قيمـة كـا      " على تسيير العمل داخـل الجامعـة دون تطـويره         

 .إحصائياً

ى أن القيادات اإلدارية ال تعمل علـى مـسايرة االتجاهـات اإلداريـة الحديثـة               وهذا يدل عل  

بــل تقــوم بــأداء أعمالهــا وتــسييرها للعمــل داخــل الجامعــة دون أن يكــون هنــاك تغييــر أو    

 .ابــو نــاعم(ممــا يتفــق مــع دراســة  .تطــوير وهــذا يتعــارض مــع مــدخل اإلدارة االســتراتيجية 

 علـى ممارسـة عمليـة االدارة االسـتراتيجية بكـل            من ان بعض القيـادات غيـر قـادرة        ) ٢٠٠٠

ــا بالمــشكالت الحاليــة       مكوناتهــا بالكفــاءة والفاعليــة المطلوبــة وان اهتمــام االدارة العلي

 .الداخلية والتي تضمنت تسيير المنظمة اكثر من اهتمامها باالمور التطويرية

ــانى    ــالمحور الث ــة ب ــائج الخاص يــار القيــادات  اإلدارة االســتراتيجية وطــرق اخت  : النت

  بكليات الجامعةاإلدارية

  عينة الدراسةالستجابات واألهمية النسبيةالتكرارات والنسب المئوية  )١٢(جدول رقم 

 )اإلدارة االستراتيجية وطرق اختيار القيادات اإلدارية بكليات الجامعة( للمحور الثانى
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دال 
عند 
٠٫٠٥ 

١٠ 

يتم اختيار القيادات 
اإلدارية بالجامعة 

عمل وفقا للقيام ب
األبحاث والدراسات 

 العلمية
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دال 
عند 
٠٫٠١ 

غيـاب نظـام االنتخـاب      "و التى تـنص علـى       ) ٤(يتضح منالجدول السابق أن العبارة       •

ــة بالجامعــة   ــادات اإلداري ــار القي ــى أعلــى وزن نــسبى   " الختي وجــاءت فــى  ) ٣٫٦٢(حــصلت عل

ــى وكانــت قيمــة كــا    ــة إحــصائياً   ٢. ١٤=  لهــا ٢المرتبــة األول ــد مــستوى   وهــى دال  كمــا .٠٫٠١عن

غياب المعايير الواضحة والموضـوعية  "فى المرتبة الثانية والتى تنص على      ) ١(جاءت العبارة   

و كانت قيمـة  ) ٣٫٥٢(حيث حصلت علي وزن نسبي    " عند اختيار القيادات اإلدارية الجامعة    

 . وهى غير دالة إحصائيا٦ً. ٨=  لها ٢كا

داريــة بالجامعــة يــتم تعيــنهم بعيــدًا عــن نظــام  وهــذا يــدل علــى أن اختيــار القيــادات اإل 

االنتخابــات الــذي يمثــل الديموقراطيــة فــي اختيــار القيــادات اإلداريــة مــن قبــل أعــضاء هيئــة     

 كما أنه ال توجد معايير واضـحة وموضـوعية يمكـن مـن خاللهـا اختيـار                  .التدريس بالجامعة 

التـي تـشير الـي      ) ٢٠٠٧ .نجـار ابـراهيم وال  (القيادات اإلدارية بالجامعـة ممـا يتفـق مـع دراسـة             

وجــود مــشكالت تتعلــق باختيــار القيــادات الجامعيــة منهــا غيــاب نظــام االنتخــاب الختيــار   

القيــادات الجامعيــة وغيــاب المعــايير الواضــحة والموضــوعية الختيــار القيــادات الجامعيــة         



 

 
٤٤٢

تطوير أداء القيادات اإلدارية بكليات فرع البنات جامعة 
 الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

 عالية محمد العتيبي. د

الــي مــن ان اختيــار القيــادات االداريــة فــي مؤســسات التربويــة يفتقــر ) ٢٠١٢ .راضــي(ودراســة 

 .استخدام الطرق الحديثة

 ةيـتم اختيـار القيـادات اإلداريـة بالجامعـ         "والتى تنص على    ) ٩(كما جاءت العبارة     •

 وهـى دالـة    ١٢٫٦=٢فى المرتبة قبل األخيرة وكانـت قيمـة كـا         " وفقا ألقدمية الدرجة الجامعية   

القيـادات  يـتم اختيـار     "والتـى تـنص علـى       ) ١٠( كمـا جاءتالعبـارة      . ٠٫٠٥إحصائياً عند مستوى    

فـى المرتبـة األخيـرة وكانـت        " اإلدارية بالجامعة وفقا للقيـام باألبحـاث والدراسـات العلميـة          

  .٠٫٠١ وهى دالة إحصائياً عند مستوى ٣٥ = ٢قيمة كا

وهــذا يــدل علــى أن القيــادات اإلداريــة بالجامعــة ال يــتم اختيارهــا وفقــاً ألقدميــة الدرجــة   

 وهـذا  .ضاء هيئة التدريس باألبحاث والدراسات العلمية     العلمية بالجامعة وال وفقاً لقيام أع     

 وكـذلك األنـشطة البحثيـة العلميـة     .يخالف العرف في الجامعـة بـضرورة احتـرام األقدميـة      

 .التي تميز عضو هيئة تدريس عن غيره

اإلدارة االسـتراتيجية وتـدريب القيـادات اإلداريـة         :النتائج الخاصة بـالمحور الثالـث     @

 بكليات الجامعة

  عينة الدراسةالستجابات واألهمية النسبيةالتكرارات والنسب المئوية   )١٣(ول جد

 )اإلدارة االستراتيجية وتدريب القيادات اإلدارية بكليات الجامعة( للمحور الثالث
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 ية التربومجلة العلوم   ٤٤٣
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غير 
 موافق

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

اختبار 
 الثالثالمحور م التطابق

 %ك %ك %ك %ك %ك
ال

بي
س
 الن
زن
و

 

ب
رتي
الت

 
ك
 ٢ا

الدال
 لة

٢ 

تعقد القيادات 
اإلدارية دورات 

إلكساب 
العاملين 

مهاراتاستخدام 
 لوجياوالتكن

٣٫٤ ٢٠ ١٠ ٢٨ ١٤ ٣٦ ١٨ ١٠ ٥ ٦ ٣
٦

 

١٥ ١
٫٤٠

 

دال 
عند 
٠٫٠١ 

٣

تفعل القيادات 
اإلدارية وحدة 
التدريب لعالج 
أوجه القصور 

ة بآداء قلعالمت
 العاملين

٢٫٧ ١٢ ٦ ١٤ ٧ ٣٢ ١٦ ٢٢ ١١ ٢٠ ١٠
٦

 

٦٫٢ ٩
٠

 

غير 
 دالة

٤
ضعف االمكانات 
المادية والبشرية 

الالزمة لتدريب 
 .القيادات اإلدارية

٣٫١ ٢٠ ١٠ ٢٤ ١٢ ٢٦ ١٣ ١٤ ٧ ١٦ ٨
٨

 

٢٫٦ ٤
٠

 

غير 
 دالة

٥
غياب الخطط 
الالزمة لتدريب 
 .القيادات اإلدارية

٣٠ ١٥ ٢٠ ١٠ ٢٠ ١٠ ١٢ ٦ 

٣٫٢ ١٨ ٩
٢

 

٤٫٢ ٢
٠

 

غير 
 دالة

٦

اهمال اللوائح 
يمات موالتع

الجامعية لبرامج 
تدريب القيادات 

 .اإلدارية

٣٫٠ ١٤ ٧ ٢٤ ١٢ ٣٠ ١٥ ١٤ ٧ ١٨ ٩
٢

 

٤٫٨ ٥
٠

 

غير 
 دالة

٧
غموض أدوار 

ووظائف القيادات 
اإلدارية في برامج 

 .التدريب

٣٨ ١٩ ١٤ ٧ ١٠ ٥ 

٣٫٢ ١٦ ٨ ٢٢ ١١
٠

 

١٢٫ ٣
٠٠

 

دال 
عند 
٠٫٠
٥ 

٨

ضعف مالئمة 
ية تدريبالبرامج ال

لالتجاهات 
اإلدارية الحديثة 
 .بالجامعات

٣٫٠ ١٤ ٧ ٢٤ ١٢ ٢٨ ١٤ ١٦ ٨ ١٨ ٩
٠

 

٣٫٤ ٦
٠

 

غير 
 دالة



 

 
٤٤٤

تطوير أداء القيادات اإلدارية بكليات فرع البنات جامعة 
 الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

 عالية محمد العتيبي. د
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أهمية ضعف 
وجدوى البرامج 
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 بالجامعة
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غير 
 دالة

تعقــد القيــادات اإلداريــة "والتــى تــنص علــى ) ٢(يتــضح منالجــدول الــسابق أن العبــارة  •

حـصلت علـى أعلـى وزن نـسبى         " دورات إلكساب العاملين مهارات اسـتخدام التكنلوجيـا       

 .٠٫٠١ وهى دالة إحصائياً عند مستوى ١٥٫٤=  لها ٢ األولى وكانت قيمة كا وجاءت فى المرتبة  

غيـاب الخطـط الالزمـة لتـدريب         " علـى  فى المرتبة الثانية والتى تـنص     ) ٥(كما جاءت العبارة    

 وهــى غيــر دالــة إحــصائياًوهذا يــدل علــى أن  ٤٫٢=  لهــا ٢وكانــت قيمــة كــا" .القيــادات اإلداريــة

ة تركز على الدورات التدريبية للعاملين فيما يتعلق بالتكنولوجيـا  القيادات اإلدارية بالجامع 

 .ال اداركهم أهمية مجال التكنولوجيا في عصر تتزايد فيـه المعرفـة والتغيـرات المتالحقـة               

ــد اهدافــه وهــذا مــا يتعــارض معمفهــوم االدارة           رغــم غيــاب الخطــط مــن التــدريب وتحدي

يب وتـصميم االهـداف وتقييمهـا واختيـار         االستراتيجية التـي يـتم فيهـا وضـع الخطـط للتـدر            

المناسب منها وتحديد كيفية بلوغها من خالل برامج وجـداول زمنيـة محـدده وهـذا يتفـق            

التــي توصــلت الــي ان غيــاب المخطــط الــالزم      ) ٢٠٠٧.ابــراهيم والنجــار  (مــع نتــائج دراســة   

 .لتدريب تلك القيادات من اهم مشكالت التي تعاني منها القيادات الجامعية

 أهميــة وجــدوى البـــرامج   ضـــعف"والتــى تــنص علــى    ) ٩(كمــا جــاءت العبــارة رقـــم     •

 = ٢فى المرتبة قبل األخيرة وكانت قيمـة كـا   " التدريبية المقدمة للقيادات اإلدارية بالجامعة    

تفعـل القيـادات اإلداريـة    "والتـى تـنص علـى   ) ٣( كما جاءتالعبارة   . وهى غير دالة إحصائياً      ١٫٤



 

 
 ية التربومجلة العلوم   ٤٤٥

 هـ١٤٣٨ الحادي عشر شوالالعدد 

فـى المرتبـة األخيـرة وكانـت        " جه القـصور المختلفـة بـآداء العـاملين        وحدة التدريب لعالج أو   

 . وهى غير دالة إحصائيا٦٫٢ً = ٢قيمة كا

وهــذا يــدل علــى أن القيــادات اإلداريــة بالجامعــة تــدرك اهميــة جــدوى البــرامج التدريبيــة 

ب وال يـتم تفعيـل اسـالي       .حيث تتزايد وتتنوع االحتياجات التدريبية لدى العـاملين بالجامعـة         

ــا ومعالجــة        التــدريب وتطــوير االحتياجــات التدريبيــة للتواكــب مــع الجديــد فــي التكنولوجي

والتـي تـشير   )٢٠١٢ .راضـي (أوجه القصور المختلفة باداء العاملين وهـذا مـا يتفـق مـع دراسـة       

الــى انخفــاض كفــاءة البــرامج التدريبيــة المقدمــة مــن وزارة التربيــة والتعلــيم ممــا اثــر ســلبا  

ب الى الواقع العملي وان فلسفة نظام التدريب فـي الـوزارة غيـر واضـح وان                على نقل التدري  

ــة كمــا اشــارت          ــادات التربوي ــة لقي ــي لالحتياجــات التدريبي ــد الفعل ــاك قــصور فــي التحدي هن

الى ان واقع تحديد االحتياجات التدريبيـة وتوافرهـا لـدى القيـادات         ) ٢٠٠٧.الحوراني  (دراسة  

 . التربوية جاء بنسب متوسطة 

اإلدارة االستراتيجية واستخدام القيادات اإلدارية  :النتائج الخاصة بالمحور الرابع@

 للتقنيات الحديثة

  عينة الدراسةالستجابات واألهمية النسبيةالتكرارات والنسب المئوية   )١٤(جدول 

 )اإلدارة االستراتيجية وتدريب القيادات اإلدارية للتقنيات الحديثة( للمحور الرابع
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تعلم فعالة 
وخبرات مدعمة 
 .بالتكنولوجيا

٢٫٩ ١٢ ٦ ١٤ ٧ ٤٠ ٢٠ ٢٢ ١١ ١٢ ٦
٢

 

١٤٫ ١٠
٢٠

 

دال 
عند 
٠٫٠١ 
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غير 
 موافق

موافق 
بدرجة 
 قليلة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

اختبار 
 الرابعحور الم م التطابق

 %ك %ك %ك %ك %ك
بي
س
 الن
زن
الو

 

ب
رتي
الت

 
كا
٢ 

الدال
 لة

٩ 

تستخدم 
القيادات اإلدارية 
التكنولوجيا في 
تيسير الخدمات 

 .المكتبية

٣٨ ١٩ ٢٦ ١٣ ١٤ ٧ ٨ ٤ 

٣٫٣ ١٤ ٧
٦

 

١٤٫ ٤
٤٠

 

دال 
عند 
٠٫٠١ 

١٠ 

تتمكن القيادات 
من اإلدارية 

تحديد 
االستراتيجيات 

المالئمة لتحقيق 
 .أهداف الجامعة

٣٤ ١٧ ٢٢ ١١ ٦ ٣ 

٣٫٢ ١٦ ٨ ٢٢ ١١
٠

 

١٠٫ ٦
٤٠

 

دال 
عند 
٠٫٠
٥ 

 

تعمل القيـادات اإلداريـة     "والتى تنص على    ) ٧(يتضح من الجدول السابق أن العبارة        •

 حـصلت علـى أعلىـوزن نـسبى و جـاءت          " على ايجاد موقع على االنترنت لـسهولة التواصـل        

 كمـا  .٠٫٠١ وهـى دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى      ٢٢٫٤=  لهـا  ٢فى المرتبة األولى وكانـت قيمـة كـا     

توظـف القيـادات اإلداريـة التقنيـة الحديثـة بهـدف تطـوير        "والتـى تـنص علـى     ) ٢(جاءتالعبارة  

 .٠٫٠١ وهى دالة إحصائياً عند مستوى ٢٩٫٨ = ٢فى المرتبة الثانية وكانت قيمة كا" الجامعة

 على ان القيادات االدارية بالجامعة تعمل على ايجاد مواقع على االنترنت            وهذا يدل  •

كمــا انهــا توظــف التقنيــة الحديثــة بهــدف تطــوير    .لــسهولة التواصــل بــين اعــضاء الجامعــه 

وذلك الدراك القيادات االدارية باهمية التقنية ومجاالت استخدامها حيث تعتبـر            .الجامعة

 .عةمن التحديات التى تواجهها الجام

تـشجع القيـادات اإلداريـة الـتعلم النـشط          " والتى تنص على  ) ٥(كما جاءت العبارة     •

 وهـى غيـر   ٨٫٤ = ٢فى المرتبة قبل األخيـرة وكانـت قيمـة كـا    " من خالل اإلبداع التكنولوجي  

تصمم القيـادات  "فى المرتبة األخيرة والتى تنص على ) ٨( كما جاءت العبارة  .دالة إحصائياً 
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 وهى ١٤٫٢=  لها ٢وكانت قيمة كا" علم فعالة وخبرات مدعمة بالتكنولوجيا اإلدارية بيئات ت  

 . ٠٫٠١دالة إحصائياً عند مستوى 

وهـذا يـدل علـى أن القيــادات اإلداريـة بالجامعـة التـشجع الــتعلم النـشط مـن خــالل          •

ــة الداء وظــائفهم       ــى الطــرق التقليدي ــوجي ومازالــت تحــافظ عل ــداع التكنول كمــا انهــا   .االب

ات تعلم فعالة وخبـرات مدعمـة بالتكنولوجيـا حيـث التـساهم فـي بنـاء ثقافـة            التصمم بيئ 

 . تنظيمية حاضنة لالبداع واالبتكار

 : النتائج المتعلقة بفروض الدراسة -٢
 :وتعرض الباحثة نتائج فروض الدراسة على النحو التالي

ــذي نــص علــى  ) أ  ــائج الفــرض األول وال ب ال توجــد فــروق ذات داللــه إحــصائية حــس  : نت

ــة وذلــك فــي محــاور اإلســتبانة          ــر الوظيفــة اإلداري ــى متغي ــة تعــزى إل اســتجابات أفــراد العين

 .األربعة والدرجة الكلية

 وللتحقق من صحة الفرض استخدمت الباحثة تحليل التبـاين األحـادى حـساب قيمـة               

 :ج والجداول التالية توضح ما توصلت إليه الباحثة من نتائ.والتوصل إلى مستوى الداللة) ف(

 )١٥(جدول 

 األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية فى جميع محاور االستبانة 

 والدرجة الكلية لألستبانة تبعاًللوظيفة اإلدارية
 ع م ن الوظيفة المحور

 ٤٫٧٣ ٣٨٫٠٠ ٦ وكيالت الكليات

 األول ٦٫٧٠ ٤١٫٣٢ ١٩ مشرفات الوحدات

 ٩٫٥٣ ٣٧٫٧٢ ٢٥ مشرفات االقسام

 الثانى ٣٫٦٦ ٢٨٫١٧ ٦ ت الكلياتوكيال

 ٩٫٢١ ٣٠٫٥٣ ١٩ مشرفات الوحدات



 

 
 ية التربومجلة العلوم   ٤٤٩
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 ع م ن الوظيفة المحور

 ٧٫٨٣ ٢٩٫٢٨ ٢٥ مشرفات االقسام

 ٥٫٧٨ ٢٦٫١٧ ٦ وكيالت الكليات

 الثالث ٧٫٠٠ ٢٨٫٨٩ ١٩ مشرفات الوحدات

 ٧٫٩٧ ٢٦٫٧٢ ٢٥ مشرفات االقسام

 ٩٫٧٥ ٣٥٫٨٣ ٦ وكيالت الكليات

 الرابع ٨٫٠١ ٣٥٫٢٦ ١٩ مشرفات الوحدات

 ٩٫٨٢ ٣٠٫٤٠ ٢٥ فات االقساممشر

 ٣٫٦٦ ٢٨٫١٧ ٦ وكيالت الكليات

 ٩٫٢١ ٣٠٫٥٣ ١٩ مشرفات الوحدات
الدرجة 

 الكلية
 ٧٫٨٣ ٢٩٫٢٨ ٢٥ مشرفات االقسام

 

 )١٦(جدول 

 تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين استجابات أفراد العينة

 يةحول محاور االستبانة األربعة ومتغير الوظيفة اإلدار

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 قيمة ف
مستوى 

 الداللة

 ٧٤٫٠٧ ٢ ١٤٨٫١٤ بين المجموعات

 ٦٥٫٩٨ ٤٧ ٣١٠١٫١٥ داخل المجموعات
 األول

 
  ٤٩ ٣٢٤٩٫٢٨ الكلى

 غير دالة ١٫١٢

 ١٥٫٥٩ ٢ ٣١٫١٧ بين المجموعات

 الثانى ٦٥٫٢٥ ٤٧ ٣٠٦٦٫٦١ خل المجموعاتدا

  ٤٩ ٣٠٩٧٫٧٨ الكلى

 غير دالة ٠٫٢٣
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 مصدر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 قيمة ف
مستوى 

 الداللة

 ٣١٫٤١ ٢ ٦٢٫٨٢ بين المجموعات

 الثالث ٥٤٫٧٦ ٤٧ ٢٥٧٣٫٦٦ داخل المجموعات

  ٤٩ ٢٦٣٦٫٤٨ الكلى

 غير دالة ٠٫٥٧

 ١٥٦٫٩٩ ٢ ٣١٣٫٩٨ بين المجموعات

 الرابع ٨٣٫٨٨ ٤٧ ٣٩٤٢٫٥٢ داخل المجموعات

  ٤٩ ٤٢٥٦٫٥٠ ىالكل

 غير دالة ١٫٨٧

 ٧٦٤٫٩٠ ٢ ١٥٢٩٫٨١ بين المجموعات

 ٧٤١٫٥٦ ٤٧ ٣٤٨٥٣٫٤٧ داخل المجموعات
الدرجة 

 الكلية
  ٤٩ ٣٦٣٨٣٫٢٨ الكلى

 غير دالة ١٫٠٣

 يتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين الوظـــائف   

 و يتـضح    . و هـى غيـر دالـة إحـصائياً         ١٫١٢" = ف"المختلفة فى المحـور األول حيـث كانـت قيمـة            

مــن الجــدول الــسابق أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين الوظــائف المختلفــة فــى       

 و يتـضح مـن الجـدول        . و هـى غيـر دالـة إحـصائياً         ٠٫٢٣" = ف"المحور الثانى حيث كانت قيمـة       

لمحـور الثالـث    السابق أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين الوظـائف المختلفـة فـى ا                     

 و يتـضح مـن الجـدول الـسابق أنـه ال             . و هـى غيـر دالـة إحـصائياً         ٠٫٥٧" =ف"حيث كانت قيمة    

توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين الوظــائف المختلفــة فــى المحــور الرابــع حيــث كانــت   

 ويتـضح مـن الجـدول الـسابق أنـه ال توجـد فــروق       . و هـى غيـر دالـة إحـصائياً    ١٫٨٧" = ف"قيمـة  

" = ف" إحــصائية بــين الوظــائف المختلفــة فــى الدرجــة الكليــة حيــث كانــت قيمــة   ذات داللــة

 . و هى غير دالة إحصائيا١٫٠٣ً
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 –مـــن وكليـــات الكليـــات (وهـــذا يـــدل علـــى أن الوظـــائف اإلداريـــة للقيـــادات الجامعيـــة 

ال توجــد لــديهم أي فــروق والجميــع يعملــوا علــى  )  مــشرفات وحــدات –مــشرفات اقــسام 

 .ة االستراتيجية في عملهم وال يتدخل متغير الوظيفة في ذلكتطبيق مدخل اإلدار

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين محـاور         : نتائج الفرض الثانى والذي نص على     ) ب

االستبانة األربعة حسب اسـتجابات أفـراد العينـة تعـزى إلـى متغيـر المرتبـة العلميـة وذلـك                     

 .فيمحاور اإلستبانة والدرجة الكلية

 تم حساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة           الفرضعن هذا   ولإلجابة  

 وكـذلك قـيم   .لكل محور والدرجة الكلية لألستبانة بالنسبة لكل مرتبه علمية على حـده  

 : ويمكن عرض ما توصلت إليه الباحثة من نتائج فيما يلي.و داللتها اإلحصائية" ت"

 ) ١٧(جدول 

 وداللتها في" ت " نحرافات المعيارية و قيمة يوضح األعداد و المتوسطات و اال

 محاور االستبانة والدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير الرتبة العلمية
محاور 

 األستبانة

نوع 

 المدرسة
 العدد

المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
 مستوى الداللة "ت"قيمة 

أستاذ 

 مساعد
٧٫٠٢ ٣٨٫٤٦ ٣٥ 

 األول
أستاذ 

 شاركم
١٠٫٤٣ ٤٠٫٦٧ ١٥ 

 غير دالة ٠٫٨٧

أستاذ 

 مساعد
٧٫٠٠ ٢٩٫٠٠ ٣٥ 

 الثانى
أستاذ 

 مشارك
٩٫٩٥ ٣١٫٠٧ ١٥ 

 غير دالة ٠٫٨٤

 الثالث
 ٦٫٣٦ ٢٧٫٠٦ ٣٥أستاذ 

 غير دالة ٠٫٦١
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محاور 

 األستبانة

نوع 

 المدرسة
 العدد

المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى
 مستوى الداللة "ت"قيمة 

 مساعد

أستاذ 

 مشارك
٩٫٤٢ ٢٨٫٤٧ ١٥ 

أستاذ 

 مساعد
٨٫٤٤ ٣١٫٨٩ ٣٥ 

 الرابع
أستاذ 

 مشارك
١١٫٠٧ ٣٥٫٢٧ ١٥ 

 غير دالة ١٫١٨

أستاذ 

 مساعد
٢١٫٨٥ ١٢٦٫٤٠ ٣٥ 

 الدرجة الكلية
أستاذ 

 مشارك
٣٧٫١٢ ١٣٥٫٤٧ ١٥ 

 غير دالة ١٫٠٨

 يتضح من الجدول الـسابق أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين الرتـب العلميـة              

 ويتـضح  . وهـى غيـر دالـة إحـصائياً    ٠٫٨٧" = ت"المختلفة فى المحور األول حيث كانـت قيمـة     

السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الرتب العلميـة المختلفـة فـى           من الجدول   

 ويتـضح مـن الجـدول       . وهـى غيـر دالـة إحـصائياً        ٠٫٨٤" = ت"المحور الثانى حيـث كانـت قيمـة         

السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الرتب العلمية المختلفة فى المحـور الثالـث         

 ويتــضح مــن الجــدول الــسابق أنــه ال  . وهــى غيــر دالــة إحــصائياً ٠٫٦١" =ت"حيــث كانــت قيمــة  

توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين الرتــب العلميــة المختلفــة فــى المحــور الرابــع حيــث       

 ويتــضح مــن الجــدول الــسابق أنــه ال توجــد   . وهــى غيــر دالــة إحــصائياً ١٫١٨" =ت"كانــت قيمــة 

ة فــى الدرجــة الكليــة حيــث كانــت فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين الرتــب العلميــة المختلفــ 



 

 
 ية التربومجلة العلوم   ٤٥٣

 هـ١٤٣٨ الحادي عشر شوالالعدد 

أسـتاذ مـساعد   ( وهى غير دالة إحصائياً وهـذا يـدل علـى أن المرتبـة العلميـة                ١٫٠٨" =ت"قيمة  

 .ال توجد فروق بينهما في تطبيق مدخل اإلدارة االستراتيجية) وأستاذ مشارك

 ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بـين محـاور  : نتائج الفرض الثالث والذي نص على     )ج

االستبانة األربعة حسب اسـتجابات أفـراد العينـة تعـزى إلـى متغيـر سـنوات الخبـرة وذلـك                     

 .في المجال اإلداري في محاور اإلستبانة والدرجة الكلية

 وللتحقق مـن هـذا الفـرض اسـتخدمت الباحثـة تحليـل التبـاين األحـادى حـساب قيمـة                 

 : توصلت إليه الباحثة من نتائج والجداول التالية توضح ما.والتوصل إلى مستوى الداللة) ف(

 ) ١٨(جدول 

 األعداد والمتوسطات واالنحرافات المعيارية فى جميع محاور االستبانة 

 والدرجة الكلية لألستبانة تبعاًلسنوات الخبرة

 ع م ن سنوات الخبرة المحور

 ٥٫٢٦ ٣٨٫٢٥ ٨  سنوات٣أقل من 

 األول ٩٫٩٣ ٣٧٫٩١ ٢٢  سنوات٥  من سنوات إلى أقل٣ من

 ٦٫٨٥ ٤٠٫٨٠ ٢٠ فأكثر سنوات ٥ من

 ٥٫٨٥ ٢٧٫٦٣ ٨  سنوات٣أقل من 

 الثانى ٨٫٣٠ ٢٨٫٩٥ ٢٢  سنوات٥  من سنوات إلى أقل٣ من

 ٨٫٣٥ ٣١٫١٥ ٢٠ فأكثر سنوات ٥ من

 ٤٫٩٤ ٢٦٫١٣ ٨  سنوات٣أقل من 

 الثالث ٨٫١٣ ٢٦٫٠٥ ٢٢  سنوات٥  من سنوات إلى أقل٣ من

 ٦٫٩٨ ٢٩٫٦٠ ٢٠ فأكثر سنوات ٥ من

 ٧٫٦٠ ٣٢٫٥٠ ٨  سنوات٣أقل من 

 الرابع ٩٫٨٩ ٣٠٫٥٩ ٢٢  سنوات٥  من سنوات إلى أقل٣ من

 ٨٫٩٩ ٣٥٫٦٠ ٢٠ فأكثر سنوات ٥ من
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 ع م ن سنوات الخبرة المحور

 ١٠٫٠٦ ١٢٤٫٥٠ ٨  سنوات٣أقل من 

 ٣٢٫٣٦ ١٢٣٫٥٠ ٢٢  سنوات٥  من سنوات إلى أقل٣ من
الدرجة 

 الكلية
 ٢٤٫٦٣ ١٣٧٫١٥ ٢٠ فأكثر سنوات ٥ من

 تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات  )١٩(ل جدو

 محاور اإلستبانة والدرجة الكلية تبعاً لسنوات الخبرة

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 قيمة ف
مستوى 

 الداللة

 ٤٧٫٣٨ ٢ ٩٤٫٧٦ بين المجموعات

 ٦٧٫١٢ ٤٧ ٣١٥٤٫٥٢ تداخل المجموعا
 األول

 
  ٤٩ ٣٢٤٩٫٢٨ الكلى

 غير دالة ٠٫٧

 ٤٤٫٢٠ ٢ ٨٨٫٤٠ بين المجموعات

 الثانى ٦٤٫٠٣ ٤٧ ٣٠٠٩٫٣٨ داخل المجموعات

  ٤٩ ٣٠٩٧٫٧٨ الكلى

 غير دالة ٠٫٦٩

 ٧٤٫٩٣ ٢ ١٤٩٫٨٥ بين المجموعات

 الثالث ٥٢٫٩١ ٤٧ ٢٤٨٦٫٦٣ داخل المجموعات

  ٤٩ ٢٦٣٦٫٤٨ الكلى

 غير دالة ١٫٤١

 ١٣٢٫١٩ ٢ ٢٦٤٫٣٨ بين المجموعات

 الرابع ٨٤٫٩٤ ٤٧ ٣٩٩٢٫١٢ داخل المجموعات

  ٤٩ ٤٢٥٦٫٥٠ الكلى

 غير دالة ١٫٥٥

 ١٠٧٧٫٦٢ ٢ ٢١٥٥٫٢٣ بين المجموعات

 ٧٢٨٫٢٦ ٤٧ ٣٤٢٢٨٫٠٥ داخل المجموعات
الدرجة 

 الكلية
  ٤٩ ٣٦٣٨٣٫٢٨ الكلى

 غير دالة ١٫٤٨
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بق أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين سـنوات الخبـرة                 يتضح من الجدول السا   

 ويتضح من   . وهى غير دالة إحصائياً    ٠٫٧" = ف"المختلفة فى المحور األول حيث كانت قيمة        

الجدول السابق أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين سـنوات الخبـرة المختلفـة فـى                       

 ويتـضح مـن الجـدول    . غيـر دالـة إحـصائياً    وهـى ٠٫٦٩" = ف"المحور الثـانى حيـث كانـت قيمـة        

السابق أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين سـنوات الخبـرة المختلفـة فـى المحـور                         

 ويتضح من الجدول الـسابق أنـه        . وهى غير دالة إحصائياً    ١٫٤١" = ف"الثالث حيث كانت قيمة     

حــور الرابــع حيــث توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين ســنوات الخبــرة المختلفــة فــى الم  

 ويتــضح مــن الجــدول الــسابق أنــه ال توجــد . وهــى غيــر دالــة إحــصائيا١٫٥٥ً" = ف"كانــت قيمــة 

فروق ذات داللة إحـصائية بـين سـنوات الخبـرة المختلفـة فـى الدرجـة الكليـة حيـث كانـت                   

 .وهى غير دالة إحصائيا١٫٤٨ً" = ف"قيمة 

ي لــيس لهــا أي تــأثير علــى   وهــذا يــدل علــى أن عــدد ســنوات الخبــرة فــي المجــال اإلدار    

 .القيادات اإلدارية بالجامعات في تطبيق مدخل اإلدارة االستراتيجية

 : التوصيات والمقترحات اإلجرائية-المحور الثالث 
مــن المقترحــات التــي يمكــن أن تــسهم فــي تطــوير أداء القيــادات اإلداريــة بكليــات          

 :جامعة الملك عبد العزيز ما يلي

لعلمـــي ألســـاتذة كليـــات الجامعـــة ممـــا يثـــري المجتمـــع  نـــشر النـــاتج الفكـــري وا -١

 .بخالصة الفكر والمعرفة

 وأن تزيــد مــن إســهاماتها  .أن تحــافظ جامعــة الملــك عبــد العزيــز علــى مكانتهــا   -٢

 وذلـك مـن خـالل البحـث العلمـي      .العلمية والفكرية التي تقدمها داخل المملكة وخارجهـا     

 . وغير ذلك.واالبتكار
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ــة وقــيم الجامعــة  ربــط اســتراتيجيات العمــل ب   -٣ ــد    .رؤي ــا يجــب أن يــسأل القائ  وهن

هــل تــرتبط اســتراتيجيات العمــل ارتباطــاً مباشــراً مــع المكونــات        : نفــسه ســؤاالً رئيــساً  

 .الرئيسة للرؤية؟ ويكون دوره ضمان توافق استراتيجيات العمل مع رؤية وقيم الجامعة

 وبـصورة   .معـة أن ترتقي الجامعة بجـودة أداء كافـة فئـات المـوارد البـشرية بالجا               -٤

ــأدوارهم المطلوبــة        ــادات اإلداريــة وتنميــتهم للقيــام ب خاصــة أعــضاء هيئــة التــدريس والقي

مـنهم مــع التــشجيع علــى اإلبــداع واالبتكــار فــي إطــار متطلبــات التطــور فــي التعلــيم العــالي  

 .وعالقته بمجتمع المعرفة

 الفعليـة   تقديم برامج تطويرية للقيـادات اإلداريـة مبنيـة علـى تحديـد االحتياجـات               -٥

لترقية الكفايات المهنية واإلدارية الالزمة لتحقيق األداء المتميز القادر علـى التنـافس علـى             

 .مستويات األداء والمتوافق مع االحتياجات المستقبلية

أن تعمل الجامعة على رفع الكفـاءة الداخليـة والخارجيـة فـي األداء المؤسـسي                -٦

 .عتماد المؤسسي واالعتماد األكاديمي للبرامج  وتأكيد جودة أدائها وفق معايير الجودة لال      

مثـل العمـل اإلداري والمعامـل       : إلى جانب شهادة الجودة الـشاملة لغيـر ذلـك مـن مجـاالت             

 .والمختبرات والبيئة

مساعدة القيادات اإلدارية على بناء رؤية واضحة للمستقبل األكاديمي والمهني           -٧

تـصويبها لبنـاء رؤيـة مـشتركة وأكثـر      واإلداري ألنفسهم ولغيرهم وتـشاطر تلـك الرؤيـة و      

 وذلـــك مـــن خـــالل تحفيـــز وتـــشجيع وتمكـــين كـــل األعـــضاء .نـــضجاً لمـــستقبل كليـــتهم

لالعتقاد في المسعى االستراتيجي والحاجة إلى التغيير والتطوير ذو المغزى بالنسبة لهـم؛           

إذ أن مـــــن مـــــسئوليات القـــــادة االســـــتراتيجيين تمكـــــين اآلخـــــرين مـــــن ابتكـــــار التغييـــــر 

 .تراتيجي كما هو مطلوباالس
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العمــل علــى تنميــة ورعايــة المهــارات والخــصائص القياديــة لــدى القــادة اإلداريــين    -٨

وبنــاء صــف ثــان مــن القيــادات اإلداريــة مــن خــالل إيجــاد منــاخ يعــزز ويــشجع تطــوير قــدرات  

إذ أن أبــرز مــا تتميــز بــه القيــادة االســتراتيجية أنهــا تهــتم    .قيــادة اســتراتيجية لــدى اآلخــرين 

 .وير القدرات القيادية في اآلخرين بدرجة قد تفوق اهتمامها بنفسهابتط

أن تحقيق الجامعة رسالتها في الرقي بالمجتمع عبر تميز ثقافي وعلمـي وبحثـي               -٩

وتعمل على تحقيق رؤيتها المستقبلية وتحقق هويتهـا المـرادة لـيس فقـط كجامعـة بهـا            

ــرة  ــداد كبيـ ــة بحث .تخصـــصات متنوعـــة وأعـ ــضًا كجامعـ ــة   ولكـــن أيـ يـــة وجامعـــة الكترونيـ

 . وذلك وفقًا لمتطلبات مجتمع المعرفة.وجامعة ريادة أعمال وأيضًا جامعة مفكرة

 .ضــرورة تــشجيع القيــادات اإلداريــة علــى اتخــاذ المبــادرة والمخــاطرة المحــسوبة -١٠

والخروج مـن األطـر التقليديـة ألداء وظـائفهم وتمكيـنهم مـن اإلبـداع المهنـي واألكـاديمي                 

ل بنــاء ثقافــة تنظيميــة حاضــنة لإلبــداع واالبتكــار وترعــى وتنمــي األفكــار    واإلداري مــن خــال

 إذ أن أحــــد مهمــــات القيــــادة االســــتراتيجية هــــو العنايــــة      .والــــرؤى الجديــــدة للمــــستقبل  

باألشخاص الذين يولدون أفكار ومقترحـات وآراء إبداعيـه وابتكاريـة والعمـل علـى رعايـة                 

 .هذه ألفكار وتطويرها

ــصنيفات      أن ترتقــي الجامعــة ب  -١١ ــى مــستوى الت ــصنيفي ســواء أكــان عل موقعهــا الت

 وأن يكون لها حضور محسوس ومشاركات       .اإلقليمية أم التصنيفات العالمية للجامعات    

 وخاصــة فــي مجــاالت البحــث العلمــي المختلفــة ونقــل التقنيــات للجامعــة    .إيجابيــة متنوعــة

 .وذلك على المستوى العالمي

 وتنميـة مهاراتـه     .ل تـشجيع فـرق العمـل      أن يتم تعزيـز العمـل الجمـاعي مـن خـال            -١٢

ــدعيم ثقافــة المــشاركة    ــادات وت ــدى القي ــذها وتقويمهــا    .ل  إذ أن وضــع االســتراتيجية وتنفي

 .يقوم على العمل التشاركي بين جميع القيادات اإلدارية
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تطوير مهارات القيادات اإلدارية فيما يتعلـق بمهـارات التفكيـر بعامـة والتفكيـر                -١٣

ــة  ــتراتيجي بخاصـــ ــادة واإلدارة    إ .االســـ ــب القيـــ ــتراتيجي روح وقلـــ ــر االســـ ــر التفكيـــ ذ يعتبـــ

 . ويمكن أن يتم ذلك من خالل دورات تدريبية متخصصه في هذا الشأن.االستراتيجية

 : يمكن للجامعات السعودية أن تقوم بما يلي.ومن هذا المنطلق -١٤

ي تدعيم الروابط العلمية بين مراكز البحث العلمي ومؤسسات اإلنتاج واألعمال ف    

 .المجتمع السعودي

ــررات       ــرامج والمقـ ــة للبـ ــاذج بديلـ ــع نمـ ــصين فـــي وضـ ــالخبراء والمتخصـ ــتعانة بـ االسـ

 . إسهاماً لشراكة مجتمعية فاعلة.الدراسية

 وإتاحـة الفرصـه لهـم للعمــل التطـوعي مـن خـالل المـشاركة فــي        .تـشجيع الطـالب   

 .أنشطة المجتمعات المحلية والتي يعيشون بها

ــشاركة وال    ــة المـ ــشر ثقافـ ــة     نـ ــسابقات الدينيـ ــالل المـ ــن خـ ــالب مـ ــين الطـ ــاون بـ تعـ

 .والثقافية التي تقيمها عمادة شئون الطالب بالجامعات السعودية

مـــشاركة أعــــضاء هيئـــة التــــدريس بتقـــديم االستــــشارات العلميـــة واألكاديميــــة      

واإلداريـــة لمؤســـسات المجتمـــع المختلفـــة فـــي نـــشاطاتها االقتـــصادية والثقافيـــة    

 مـــن أجـــل اإلســـهام فـــي تحقيـــق ميـــزة تنافـــسية لهـــذه    واالجتماعيـــة والتوعويـــة

 .المؤسسات

تــوفير آليــات االتــصال بــين الجامعــات الــسعودية ورجــال األعمــال مــن أجــل إبــرام        

ــزة     تعاقــــدات رســــمية لتلبيــــة احتياجــــات مؤســــساتهم ورفــــع اإلنتاجيــــة المتميــ

 .لمخرجاتهم السلعية والخدمية

المجتمــع ســواء فــي مجــال  التنــسيق بــين الجامعــات الــسعودية وكافــة قطاعــات    

األعمــال أم فــي مجــال الخــدمات لتحديــد المواصــفات الفنيــة والمهنيــة والكفايــات     

القياســية لخريجــي الجامعــات ممــا يمكــنهم مــن االلتحــاق بــسوق العمــل المتغيــر   

 .باستمرار
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 .  القاهره. جامعة عين شمس– كلية البنات . رسالة دكتوراه.")تصور مستقبلي(العربية 

دور القـرارات االسـتراتيجية فـي إدارات التعلـيم الجـامعي فـي              )."٢٠٠٤أكتـوبر   (عدنان بـدري     .اإلبراهيم 

-١٩٤ ص ص. العــدد الثــاني .المجلــد الثــامن عــشر   .مجلــة البحــث فــي التربيــة وعلــم الــنفس      ."األردن

 . جامعة المنيا.١٩٥

المــشاكل التــي تحــد مــن تطبيــق اإلدارة االســتراتيجية فــي    )."٢٠٠٠(عبدالحميــد مــصطفى  .أبــو نــاعم 

 . أبو ظبي. معهد التنمية اإلدارية."المنظمات العامة بدولة اإلمارات العربية المتحدة

مكتبــة المعــارف  :  اإلســكندرية."اإلدارة المدرســية فــي األلفيــة الثالثــة  )."٢٠٠١(أحمــد إبــراهيم   .أحمــد 

 .الحديثة

القيـادة اإلسـتراتيجية لرؤسـاء األقـسام     )." ٢٠١١نـوفمبر  (محمـد هـادى      .أشرف السعيد و الفقيـة     .أحمد 

 – ٥٧١ ص ص  .)١٤٦(العـدد ) األول  (الجـزء    .مجلـة التربيـة    . دراسـة ميدانيـة بجامعـة نجـران        ."األكاديمية

 .كلية التربية جامعة األزهر .٦١٥

ــرحمن و المرســي    .إدريــس  ــدين محمــد   .ثابــت عبــد ال اإلدارة االســتراتيجية مفــاهيم  )."٢٠٠٦(جمــال ال

 .الدار الجامعية: اإلسكندرية ."ونماذج تطبيقه

مكتبـة  : االسـكندرية  .بعة الثالثـة  الط."اساسيات االدارة االستراتيجيه  )."٢٠٠٠(عبدالسالم   .ابو قحف  

 االشعاع للطباعة والنشر 

دور االدارة االســــتراتيجية فــــي تحــــسين االداء المؤســــسي فــــي )."٢٠٠٦(غــــازي رســــمي .أبــــو قــــاعود 

 .رســالة دكتــوراه ."المنظمــات العامــة مــع التطبيــق علــى وزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي فــي االردن 

 .القاهرة .جامعة القاهرة



 

 
٤٦٠

تطوير أداء القيادات اإلدارية بكليات فرع البنات جامعة 
 الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

 عالية محمد العتيبي. د

برنـامج تـدريبي مقتـرح لتأهيـل     )."٢٠٠٧ينـاير  (عبـدالهادي مبـروك محمـد     .رعادل رجب والنجا  .ابراهيم 

المــؤتمر الــسنوي الخــامس عــشر  " القيــادات الجامعيــة بمــصر فــي ضــوء مــدخل االدارة االســتراتيجيه  

رة الجمعيـة المـصرية للتربيـة المقارنـة واالدا         .بعنوان تاهيل القيادات التربوية فـي مـصر والعـالم العربـي           

  ٤٦٩-٣٩٦ص ص  .دار الفكر العربي: القاهره .الجزء االول .التعليمية

 .دار الكتاب المصري:  القاهر.)٢(ط  ."معجم مصطلحات العلوم اإلدارية)."١٩٩٤(أحمد زكي .بدوي 

دار الوفاء :  اإلسكندرية ."دراسات تربوية في القرن الحادي والعشرين     )."٢٠٠١(مهاعبد الباقي    .جويلي 

 .النشرللطباعة و

منـــــاهج البحـــــث فـــــي التربيـــــة وعلـــــم  )."١٩٩٦(احمـــــد خيـــــري  .جـــــابر عبدالحميـــــد وكـــــاظم  .جـــــابر 

 . دار النهضة العربية: القاهره."النفس

درجة فعالية العمليات اإلشـرافية وعالقتهـا بـاإلدارة اإلسـتراتيجية     )."٢٠١٣(نجاة عبد اهللا على  .الحاج 

 . غزة . الجامعة اإلسالمية.الة ماجستير رس."لدى مديرى المدارس الثانوية بمحافظات غزة

دار :  عمــان."إدارة جديــدة فــي عــالم متغيــر -اإلدارة االســتراتيجية)."٢٠٠٤(عبــد العزيــز صــالح   .حبتــور 

 .المسيرة للنشر والتوزيع

إسهام برنامج تدريب القيادات التربوية للمرشحين لوكالة مدارس .")٢٠١٠(منصور بن علي  .الحميدي 

 جامعة – كلية التربية . رسالة ماجستير  ."محافظة الطائف في تطوير أدائهم المهني     التعليم العام ب  

 . المملكة العربية السعودية.أم القرى

درجة ممارسة القيادة التربوية العليـا فـى وزارة التربيـة والتعلـيم العـالى               )."٢٠٠٩(عماد أمين   .الحديدى 

 كليـــة التربيـــة الجامعـــة .الة ماجـــستير رســـ."الفلـــسطينية لـــدورها اإلدارى فـــى ضـــوء الفكـــر الحـــديث

 . غزة .اإلسالمية



 

 
 ية التربومجلة العلوم   ٤٦١

 هـ١٤٣٨ الحادي عشر شوالالعدد 

تحديــد االحتياجــات التدريبيــة للقيــادات التربويــة فــى ضــوء مفــاهيم اإلدارة     )."٢٠٠٧(ســناء .الحــورانى 

 رســالة ." وتقنياتهــا لمواجهــة تحــديات القــرن الحــادى والعــشرين فــى األردن  .اإلســتراتيجية الحديثــة

 .ان عم. الجامعة األردنية.ماجستير

:  عمــان." مفـاهيم وعمليــات وحــاالت دراســية –اإلدارة االســتراتيجية )."٢٠٠٦(زكريــا مطلــك .الـدوري  

 .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

 طبقــــاً للمواصــــفات –اإلدارة االســــتراتيجية للمنظمــــات التعليميــــة )."٢٠٠٨(محمــــد أحمــــد .درويــــش 

 .عالم الكتب: القاهرة ."والمعايير العالمية

 .دار النهضة العربية: القاهرة ."اإلدارة االستراتيجية)."٢٠٠١(مد أحمدحا .رمضان 

إطــار مقتــرح لتطــوير نظــام اختيــار وتــدريب القيــادات اإلداريــة التربويــة    )."٢٠١٢(ميرفــت محمــد .راضــى 

 بحــث مقــدم ."بمؤســسات التربيــة والتعلــيم فــى قطــاع غــزة فــى ضــوء مــدخل اإلدارة اإلســتراتيجية  

 . غزة .)رؤى إبداعية( التميز فى التعليم الفلسطينى . لوزارة التربية والتعليمللمؤتمر الدولى األول

اإلدارة االسـتراتيجية وأهميـة تطبيقهـا بالمنظمـات المـصرية           )."٢٠٠٧ابريـل   (ليلى   .اسحاق ومنير  .زاهر 

 .٤٥ ص.)١١٥( العدد .مجلة التنمية اإلدارية ."وحدات الجهاز اإلداري

ــ)."٢٠٠١(علــي شــتوي  .زاهــر  امج تــدريبي مقتــرح لتطــوير قــدرات القيــادات األكاديميــة بمؤســسات    برن

 مكـة  . جامعة أم القرى–كلية التربية  .رسالة ماجستير."التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية  

 .المكرمة

 .دار السماح: القاهر .الطبعة االولي ."تنمية المهارات القيادية للمديرين الجدد)"٢٠٠١(عليوه  .السيد 

الخطـة المـستقبلية للتعلـيم الجـامعي فـي المملكـة العربيـة              ").٢٠٠٦مارس  (خالد بن صالح     .لسلطانا 

 .مــشروع افــاق .التخطــيط والطفــرة المــستقبلية : قــدم الــى نــدوة العــودة الــى المــستقبل   ."الــسعودية

 . ٣١-١ص ص .جامعة الملك سعود



 

 
٤٦٢

تطوير أداء القيادات اإلدارية بكليات فرع البنات جامعة 
 الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

 عالية محمد العتيبي. د

االستراتيجية ومتطلبات تطبيقه في  مدخل اإلدارة   )."٢٠٠٨(مصطفى .الهاللي وعبد العظيم   .الشربيني 

 . جامعة المنصورة.)١١(المجلد .) ١١( العدد .مجلة بحوث التربية النوعية ."كليات جامعة المنصورة

اسـتخدام التخطـيط االسـتراتيجي لتطـوير األداء المؤسـسي           )."٢٠٠١أبريـل   (أميل فهمـي حنـا     .شنودة 

وير بــرامج التعلــيم العــالي النــوعي كليــة   مــن بحــوث تطــ."األكــاديمي المؤســسات التعليميــة الفرعيــة 

 .التربية النوعية

أنمــاط القيــادة التربويــة وعالقتهــا بــاألداء الــوظيفى مــن وجهــة نظــر )."٢٠٠٣(طــالل عبــداهللا  .الــشريف 

 . الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.رسالة ماجستير ."العاملين بإمارة مكة المكرمة

انموذج مقترح لتطبيق االدارة االستراتيجيه في الجامعات السعودية )."٢٠٠٩ (طالل عبداهللا .الشريف 

 . مكة المكرمة.جامعة ام القرى .رسالة دكتوراة ."١٤٣٠ -١٤٢٣الناشئة خالل الفترة من عام 

 . القاهرة."اإلدارة االستراتيجية)."٢٠١١(أشرف عبد الرحمن .الشيمي 

إدارة "). ٢٠٠٨(أفنــان عبــد علــي    .واألســدييوســف حجــيم   .هاشــم فــوزي دمــاس والطــائي    .الــصيادي 

 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: عمان ."التعليم الجامعي مفهوم حديث في الفكر اإلداري المعاصر

الــدار :  اإلســكندرية."اإلدارة االســتراتيجية األصــول واألســس العلميــة   )."٢٠٠١(محمــد أحمــد  .عــوض 

 .اجامعية

 دار كنــوز المعرفــة اللنــشر    . عمــان . الطبعــة الثانيــة  ."تراتيجيةاإلدارة االســ )."٢٠١٢(فريــد منيــر   .عيــوي  

 .والتوزيع

دار :  األردن . عمـان  ."االتصال القيادي فـي المؤسـسات التربويـة       )."٢٠٠٦(محمد .علي و الفاضل   .عياصرة 

 .الحامد للنشر والتوزيع

الهيئـة المـصرية    : القـاهرة  ."صـنع القـرار الـسياسي فـي منظمـات اإلدارة العامـة            )."١٩٨٨(السيد .عليوه 

 .العامة للكتاب

 .دار ابن حزم:  بيروت."العمل المؤسسي)."٢٠٠٢(محمد أكرم  .العدلوني 



 

 
 ية التربومجلة العلوم   ٤٦٣

 هـ١٤٣٨ الحادي عشر شوالالعدد 

درجة ممارسة القيادات التربوية فى اإلدارة العامة للتربية والتعلـيم للبنـين           )."٢٠٠٨(خالد أحمد  .عالم 

 المملكـة  . جامعـة أم القـرى  . كلية التربيـة  . رسالة ماجستير  ."بالعاصمة المقدسة لعملية اتخاذ القرار    

 .العربية السعودية

برنــامج تــدريبي مقتــرح لتطــوير القيــادات الجامعيــة الفلسطنــسة فــي مجــال  )."٢٠٠٧(محمــود  .عــساف 

الجمعيـة   .١٦٦-١٢٩ص ص    .٢٢٠١٠الجـزء   .)١٠٩( العـدد    مجلة القراءة والمعرفـة    ."االدارة االستراتيجيه 

 . القاهرة .المصرية للقراءة والمعرفة

االهتمام غير المتوازن بـين عمليـة التخطـيط وعمليـات اإلدارة التعليميـة            ").٢٠٠٣(أحمد محمد  .مغان 

 .كليـة التربيـة  ١٠٢ -١٩١ ص ص .)١٠(العـدد  .)٦(. الـسنة  مجلـة التربيـة   ."اآلخرى في نظـم التعلـيم العربيـة       

 . القاهرة.جامعة عين شمس

 المنظمة  . القاهرة ."خطيط االستراتيجي دليل المدير العربي في الت    )."٢٠٠٥(عبد العزيز جميل   .فحيمي 

 .العربية للتنمية اإلدارية

مـن بحـوث الملتقـى العربـي األول بعنـوان       ."المدير العربي واإلدارة االستراتيجية   )."٢٠٠٨(حاتم   .قابيل 

 ورشة عمل أساليب .التخطيط االستراتيجي وتحسين جودة األداء المؤسس أدوار القيادات اإلدارية      

راتيجي لتحــسين األداء المدرســي المنعقــد فــي المنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة فــي  التخطــيط االســت

 . طنجة. أغسطس٢٧-٢٤الفترة من 

 ."القيـادة اإلداريـة التحـول نحـو نمـوذج القيـادي العـالمي             .")٢٠٠١(سالم بن سعيد بن حسن     .القحطاني 

 .مرامر للطباعة والتغليف: الرياض

وير التنظــيم اإلداري لرياضــة األطفــال فــي المملكــة العربيــة تطــ)."٢٠٠٠(ســهام محمــد صــالح .كعكــي 

 .جامعة عين شمس . كلية التربية.رسالة دكتوراه ."السعودية في ضوء الفكر التنظيمي المعاصر

 .مطابع األرز:  عمان."القيادة اإلدارية)."١٩٩٩(نواف  .كنعان 



 

 
٤٦٤

تطوير أداء القيادات اإلدارية بكليات فرع البنات جامعة 
 الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

 عالية محمد العتيبي. د

 الخــــصائص والمبــــررات التفكيــــر االســــتراتيجي فــــي المنظمــــات العامــــة .")٢٠٠٦(عــــامر .الكبيــــسي 

 ورقــة مقدمــة للملتقــى اإلداري الرابــع للجمعيــة الــسعودية لــإلدارة المنعقــد فــي الفتــرة          ."والمعوقــات

 . الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.الخبر/  بالمنطقة الشرقية.م٢٠٠٦مارس ٢٢-٢١من

ــتراتيجية )."٢٠٠١(حـــسن محمـــد أحمـــد  .مختـــار  ــاهيم و–اإلدارة االسـ ــاذج المفـ  . الطبعـــة الثانيـــة."النمـ

 .الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات: القاهرة

ــي  ــدي  .الماضـ ــد المحمـ ــتراتيجيةاال)."٢٠٠٩(محمـ ــشراف    ."دارة االسـ ــل االستـ ــة عمـ ــوث ورشـ ــن بحـ  مـ

 . سـبتمبر ٣٠-٢٨ الفتـرة مـن      . المنعقدة في المنظمة العربية للتنمية اإلدارية      .والتخطيط االستراتيجية 

 .طنجة

ــ  ــيد  .صطفىمــ ــتراتيجية )." ٢٠٠٥(أحمــــد ســ ــر   –اإلدارة االســ ــر والتغييــ ــي للتفكيــ ــدير العربــ  دليــــل المــ

 . القاهرة."االستراتيجي

  .. القاهرة." واإلدارة االستراتيجية–التخطيط االستراتيجي )." ٢٠١٢(أحمد سيد .مصطفى 

 . القاهرة." مدخل وظيفي–إدارة الموارد البشرية  )."٢٠٠٧( فوزية عيد .مبروك 

تــصور مقتــرح للتخطــيط االســتراتيجي فــي إدارة مؤســسات التعلــيم )."٢٠٠٣(محمــد حــسن .المبعــوث 

 .جامعة عين شمس . كلية التربية.)٨( العدد .مجلة التربية ."العالي في المملكة العربية السعودية

يـة  مبادئ البحـث ومهارتـه فـي العلـوم التربو    )."٢٠١٤(حسن جعفر .ضياء الدين محمد وخليفة    .مطاوع 

 .مكتبة المتنبي: الطبعة االولى .)تقديم حمدي ابو الفتوح عطيفه(."والنفسية واالجتماعية

برنــامج مقتــرح لتطــوير االداء االداري التربــوي المنــاء االقــسام    )."٢٠٠٥(رمــضان ســعد كــريم   .محمــد 

 .عمان .الجامعة االردنية .رسالة دكتوراه ."االكاديمية بالجامعات الليبية االساسية

القيادة االستراتيجية ودورها في تطوير الثقافة التنظيمية في األجهزة ").٢٠٠٨(صالح بن سعد .بعالمر 

 . الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.رسالة دكتوراه ."األمنية

 .م١٩٩٤/١٩٩٩ . جمهورية مصر العربية. مجمع اللغة العربية.وزارة التربية والتعليم: المعجم الوجيز 
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 ."تطوير أداء الجامعات المصرية في ضوء إدارة الجـودة االسـتراتيجية  )."٢٠٠٨(هلة عبد القادر  ن .هاشم 

ــة  ــة التربي ــة   .العــدد الثالــث والعــشرون   . الــسنة الحاديــة عــشر  .مجل ــة المــصرية للتربيــة المقارن  الجمعي

 .القاهرة .واإلدارة التعليمية

ــين  ــب   .ياسـ ــعد غالـ ــتراتيجية)."٢٠٠٢(سـ ــان."اإلدارة االسـ ــشر   : األردن . عمـ ــة للنـ ــازوردي العلميـ دار اليـ

 .والتوزيع

 :المراجع األجنبية
Arthar Thampson and Alonzo Staricjand.(٢٠٠١)."Strategic. Management (Bast 
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Hill. 
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 استبانة تدور حول
 واقع أداء القيادات اإلدارية

 بكليات جامعة الملك عبد العزيز
 في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

 إعداد

 عالية محمد العتيبي/ الدكتورة

 م٢٠١٣-هـ١٤٣٥

 /سعادة الدكتورة

 ..حفظها اهللا

 ..عد وب–السالم عليكم ورحمة اهللا وبراته 

تسعى المملكة العربية السعودية إلى التوسع واالرتقاء بجودة أداء منظومة التعلـيم     

 ولتحقيــق ذلــك تنــتهج الجامعــات  . وعلــى مــستوى كــل جامعــة علــي حــده  .العــالي ككــل

 ومــن بــين تلــك المــسارات تطــوير أداء القيــادات .الــسعودية مختلــف المــسارات التطويريــة

 .د العزيزاإلدارية بكليات جامعة الملك عب

تطـوير القيـادات اإلداريـة      ": وفي هذا المجال تقوم الباحثة بإجراء بحث علمي بعنـوان         

 ويهـدف البحـث   ."بكليات جامعة الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية        

في جانبه الميداني رصد واقع أداء القيادات اإلدارية بكليات جامعة الملـك عبـد العزيـز مـن                 

 .ة التدريس في ضوء مدخل اإلدارية االستراتيجيةأعضاء هيئ

وتعــــرف اإلدارة االســــتراتيجية كمــــا وردت فــــي الدراســــة أنهــــا مجموعــــة القــــرارات 

واإلجراءات التي تحدد رؤية ورسالة الجامعة على المدى البعيد في ضوء ميزاتها التنافسية       

ر الفـرص ومتابعـة   بحيث تسعى إلـى تنفيـذها مـن خـالل التأكيـد علـى نقـاط القـوة واسـتثما              

مــواطن الــضعف ومواجهــة التهديــدات وتحقيــق التــوازن بــين مــستويات القيــادات اإلداريــة  
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ولمعرفـة ذلـك تـم بنـاء هـذه          . بالجامعة بهدف تحقيق اإلصـالح والتطـوير المـأمول ألدائهـم          

 :االستبانة من جزأين هما

 البيانات األساسية: أوالً

 المحاور األربعة لالستبانة: ثانياً

 اإلدارة االســــتراتيجية وأنمــــاط القيــــادات اإلداريــــة بكليــــات الجامعــــة :ور األولالمحــــ

 .عبارة)١١(

 اإلدارة االستراتيجية وطرق اختيار القيادات اإلداريـة بكليـات الجامعـة            :المحور الثاني 

 .عبارات)١٠(

) ٩( اإلدارة االسـتراتيجية وتـدريب القيـادات اإلداريـة بكليـات الجامعـة          :المحور الثالـث  

 .باراتع

 اإلدارة االسـتراتيجية واســتخدام القيـادات اإلداريــة للتقنيـات الحديثــة    :المحـور الرابــع 

 .عبارات)١٠(

 : الخماسي كما يلي) ليكرت(ولمعرفة استجابات أفراد العينة تم استخدم مقياس 
 موافق بدرجة 

 كبيرة جدا

موافق بدرجة 

 كبيرة

موافق بدرجة 

 متوسطة

 فقغير موا موافق بدرجة قليلة

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

حـسب مـا ترونـه مناسـباً علـى العبـارة مـن              ) √(ونأمل تفضل سـعادتكم بوضـع عالمـة         

 .وجهة نظركم ونشكر لكم حسن تعاونكم في إثراء البحوث العلمية

 عالية محمد العتيبي/ الباحثة دكتور

 : البيانات األساسية–أوالً 

 )اختياري:(االسم

 :اسم الكلية



 

 
٤٧٠

تطوير أداء القيادات اإلدارية بكليات فرع البنات جامعة 
 الملك عبد العزيز في ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية

 عالية محمد العتيبي. د

 لكليات مشرفات الوحدات المشرفاتعلى األقساموكالء ا:الوظيفة اإلدارية

 أستاذ⁄أستاذ مشارك⁄أستاذ مساعد ⁄: المرتبة العلمية

  سنوات٣أقل من :سنوات الخبرة في المجال اإلداري

  سنوات فأكثر٥من   سنوات٥ سنوات إلى أقل من ٣من 

 : محاور االستبانة–ثانياً 

 دارية بكليات الجامعةاالستراتيجية وأنماط القيادات اإل: المحور األول
موافق  العبارة م

 بدرجة 

 كبيرة جدا

موافق 

بدرجة 

 كبيرة

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

موافق 

بدرجة 

 قليلة

غير 

 موافق

تحرص القيادات اإلدارية على  ١

 االبتعاد عن النمطية في اإلدارة

     

تراجع القيادات اإلدارية خططها  ٢

 بصفة مستمرة

     

ارية النمط تتبع القيادات اإلد ٣

 المركزي في اإلدارة الجامعية

     

تتقيد القيادات اإلدارية بصنع  ٤

 القرارات المهمة

     

تتقيد القيادات اإلدارية بالقوانين  ٥

 والتعليمات واللوائح المختلفة

     

تزايد الضغوط واألعباء على  ٦

 القيادات اإلدارية

     

تطبق القيادات اإلدارية نظم  ٧

 مات اإلدارية بالجامعةالمعلو

     

     تتباين اتجاهات ودوافع كثيرة من  ٨
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 القيادات اإلدارية داخل الجامعة

تؤثر عملية التمويل الالزم على  ٩

 قيام القيادات اإلدارية بوظائفها

     

تعمل القيادات اإلدارية على تسيير  ١٠

 العمل داخل الجامعة دون تطويره

     

ت اإلدارية االتجاهات تساير القيادا ١١

 اإلدارية الحديثة

     

 االستراتيجية وطرق اختيار القيادات اإلدارية بكليات الجامعة: المحور الثاني
موافق  العبارة م

 بدرجة 

كبيرة 

 جدا

موافق 

بدرجة 

 كبيرة

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

موافق 

بدرجة 

 قليلة

غير 

 موافق

غياب المعايير الواضحة والموضوعية  ١

 ختيار القيادات اإلداريةعند ا

     

إغفال جانب الكفاءة اإلدارية عند  ٢

 اختيار القيادات اإلدارية بالجامعة

     

التقيد باللوائح والقوانين والتعليمات عند  ٣

 اختيار القيادات اإلدارية بالجامعة

     

غياب نظام انتخاب الختيار القيادات  ٤

 اإلدارية بالجامعة

     

ض األجهزة األخرى في اختيار تدخل بع ٥

 القيادات اإلدارية بالجامعة

     

يوجد صراع بين أعضاء هيئة التدريس  ٦

 لتولي المناصب القيادية بالجامعة

     

     تتأثر عملية اختيار القيادات اإلدارية  ٧
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بالجامعة باإلشاعات والشكاوي 

 المغرضة

تعمل القيادات اإلدارية على تقييم  ٨

لقوة ومواطن الضعف في جوانب ا

 المؤسسة الجامعية

     

يتم اختيار القيادات اإلدارية بالجامعة  ٩

 وفقاً ألقدمية الدرجة الجامعية

     

يتم اختيار القيادات اإلدارية بالجامعة  ١٠

وفقاً للقيام بعمل األبحاث والدراسات 

 العلمية

     

 إلدارية بكليات الجامعةاالستراتيجية وتدريب القيادات ا: المحور الثالث
موافق  العبارة م

 بدرجة 

 كبيرة جدا

موافق 

بدرجة 

 كبيرة

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

موافق 

بدرجة 

 قليلة

غير 

 موافق

تعمل القيادات اإلدارية على  ١

استحداث وحدة للتدريب 

 تكنولوجيا

     

تعقد القيادات اإلدارية دورات  ٢

إلكساب العاملين مهارات 

 لوجيااستخدام التكنو

     

تفعل القيادات اإلدارية وحدة  ٣

التدريب لعالج أوجه القصور 

 المختلفة بأداء العاملين

     

ضعف االمكانات المادية والبشرية  ٤

 الالزمة لتدريب القيادات اإلدارية
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زمة لتدريب الغياب الخطط ال ٥

 القيادات اإلدارية

     

إهمال اللوائح والتعميمات  ٦

ة لبرامج تدريب القيادات الجامعي

 اإلدارية

     

غموض أدوار ووظائف القيادات  ٧

 اإلدارية اإلدارية في برامج التدريب

     

ضعف مالئمة البرامج التدريبية  ٨

لالتجاهات اإلدارية الحديثة 

 بالجامعات 

     

ضعف أهمية وجدوى البرامج  ٩

التدريبية المقدمة للقيادات اإلدارية 

 بالجامعة

     

 االستراتيجية واستخدام القيادات اإلدارية للتقنينات الحديثة: المحور الرابع
موافق  العبارة م

 بدرجة 

 كبيرة جدا

موافق 

بدرجة 

 كبيرة

موافق 

بدرجة 

 متوسطة

موافق 

بدرجة 

 قليلة

غير 

 موافق

تضع القيادات اإلدارية خططاً  ١

الستخدام التقنية الحديثة في 

 تنفيذ برامجها

     

توظف القيادات اإلدارية التقنية  ٢

 الحديثة بهدف تطوير الجامعة

     

توفر القيادات اإلدارية قاعدة بيانات  ٣

متكاملة لخدمة عملية تطوير 

 الجامعة
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توفر القيادات اإلدارية بيئة آمنة  ٤

 الستخدام مصادر التكنولوجيا

     

تشجع القيادات اإلدارية التعلم  ٥

 اإلبداع النشط من خالل

 التكنولوجي

     

توظف القيادات اإلدارية التقنية  ٦

الحديثة في عمليتي التعليم 

 والتقويم

     

تعمل القيادات اإلدارية على إيجاد  ٧

موقع على االنترنت لسهولة 

 التواصل

     

تصمم القيادات اإلدارية بيئات تعلم  ٨

فعالة وخبرات مدعمة 

 بالتكنولوجيا
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the Female Branch at King Abdulaziz University in Light of the Introduction to 
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Abstract: 

The study aims to provide a set of recommendations and proposals to 
improve the performance of administrative leadership in the colleges of the 
femalebranch at King Abdulaziz University in Jeddah in light of strategic 
management. This is done through monitoring the performance of administrative 
leadership in the colleges of the female branch at the University in light of the 
introduction to strategic management. In order to achieve the goal of the study, 
the researcher designs a questionnaire tool directed to the total community in the 
colleges of the femalebranch, including deputy-deans of the colleges, supervisors 
of the departments and supervisors of the units. The questionnaire consists of 
two sections. The first section contains the basic data which identify the 
characteristics of the sample participants. The second section includes four 
themes pertaining to the types of administrative leadership, methods of selection, 
their training, and the use of modern technologies by the leadership. The 
researcher follows the descriptive approach, and uses statistical analysis 
program(SPSS)  in order to find frequencies, percentages, relative weights of the 
study sample responses, means, standard deviations in all themes of the 
questionnaire, and the total score of the questionnaire according to the variables 
of the study (administrative job, academic rank, years of experience). In addition, 
(One-Way ANOVA) program is used in order to detect differences between the 
sample responses on the four themes of the questionnaire and thevariables of the 
study. The results of the study show that the administrative leaderships in the 
colleges of the female branch at the University donot work on keeping pace with 
modern administrative trends. Moreover, they are not selected according to the 
seniority of the academic degree in the university, nor according to research and 
academic studies conducted by faculty members. The leadership does not 
encourage active learning through technological innovation, and still maintains 
the traditional methods in job performance. However, it recognizes the 
importance of the feasibility of training programs where training needs of the 
University staff vary and increase. There are no statistically significant 
differencesaccording to the responses of the study sample attributed to the 
variables (administrative job, academic rank, years of experience). The study 
concludes with a set of recommendations and procedural proposalson top of 
which developing the skills of administrative leadership with respect to thinking 
skills in general and strategic thinking in particular, as strategic thinking is the 
essence of leadership and strategic management, through specialized training 
courses. Administrative leadership must be encouraged to take initiative and 
calculated risk, and quit the traditional frameworks in job management. They 
must also be given the chance to be vocationally, academically and 
administratively creative though building organizational culture incubating 
creativity and innovation. 
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 :ملخص البحث 
هدفت الدراسـة الحاليـة إلـى التعـرف علـى االضـطرابات النفـسية الـشائعة لـدى المـراهقين ذوي اإلعاقـة                 

طالبـاً مـن الـذكور الملتحقـين ببـرامج ومعاهـد التربيـة الفكريـة            ) ٣٨٠(الفكرية، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن          
ــة ا  ــة بمدين ــين     الثانوي ــاض، تتــراوح أعمــارهم مــا ب ــاً، وانحــراف  ) ١٧٬٢(عامــاً بمتوســط عمــري   ) ١٨ -١٥(لري عام

ــاري  ــنهم )١٫١(معيـ ــسيطة، و   ) ٢١٤(، مـ ــة البـ ــة الفكريـ ــن ذوي اإلعاقـ ــاً مـ ــة   ) ١٦٦(طالبـ ــة الفكريـ ــن ذوي اإلعاقـ مـ
 تطبيق بطاقة مالحظـة اضـطراب قـصور االنتبـاه، وبطاقـة مالحظـة نوبـات الغـضب، ومقيـاس                     تم. المتوسطة

وأسـفرت نتـائج الدراسـة    . القلق العام، ومقيـاس اضـطراب الوسـواس القهـري وجميعهـا مـن إعـداد الباحـث         
عــن أن أكثــر االضــطرابات النفــسية انتــشاراً هــو اضــطراب نوبــات الغــضب، يليــه اضــطراب القلــق العــام، ثــم       

طراب قصور االنتباه، وأخيـراً اضـطراب الوسـواس القهـري ، كمـا أوضـحت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة                          اض
بــين متوســط درجــات مجموعــة المــراهقين ذوي اإلعاقــة الفكريــة البــسيطة،    ) ٠٫٠١(إحــصائية عنــد مــستوى  

لنفـسية  ومتوسط درجـات مجموعـة المـراهقين ذوي اإلعاقـة الفكريـة المتوسـطة فـي جميـع االضـطرابات ا           
وذلــك لــصالح مجموعــة ذوي اإلعاقــة الفكريــة المتوســطة، ممــا يــدل علــى العالقــة الطرديــة بــين االضــطراب        

 .النفسي ومستوى شدة اإلعاقة
 . اإلعاقة الفكرية,االضطرابات النفسية: الكلمات المفتاحية

 



 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٨٥

 هـ١٤٣٨ والشالعاشر الحادي العدد 

 :مقدمة
   تلقي اإلعاقة الفكريـة بظاللهـا علـى الفـرد، فتـدني القـدرات العقليـة وضـعف مـستوى                

السلوك التوافقي والفشل في القيام ببعض األنشطة الحياتية المختلفة، يجعـل الفـرد ذو         

اإلعاقة الفكرية أكثر عرضة للمشكالت االنفعاليـة واالجتماعيـة، والتـي تتحـول فيمـا بعـد                 

لسلوكية واالضطرابات النفسية، فيالحظ كثرة نوبات الغـضب، وارتفـاع     إلى المشكالت ا  

مــستوى القلــق العــام أو انخفاضــه، فــضالً عــن الميــل إلــى العدوانيــة، وممارســة العديــد مــن      

 .  األنماط السلوكيات غير المقبولة اجتماعيًا

أن ذوي اإلعاقــة الفكريــة يتعرضــون للفــشل فــي مواقــف كثيــرة   ) ١٩٩٩(ويــرى مرســي 

ب نقص قدراتهم على مواجهة الصعوبات وحل المشكالت، مما يعرضهم للـشعور          بسب

باإلحبــاط والحــط مــن شــأن الــذات واللجــوء إلــى الحيــل النفــسية الدفاعيــة، كمــا يتعرضــون 

 –بـــسبب ضـــعف قـــدرتهم علـــى اتخـــاذ القـــرار إلـــى االرتبـــاك ويقعـــون فـــي صـــراع اإلقـــدام  

ــا يجعلهـــم عرضـــة للعديـــد مـــن المـــشك    الت الـــسلوكية واالضـــطرابات اإلحجـــام، وهـــو مـ

 . النفسية

خرافة، ومثلٌ أعلى يحاول األفراد االقتـراب منـه، فـال يوجـد أحـد           " السوية"    وإذا كانت   

فــي هــذا العــالم إال ولديــه اضــطراب أو قــصور أو نقــص فــي مــستوى الــصحة النفــسية، وبلغــة  

ن فـي درجـة     أخرى، فإن جميع األفراد لديهم اضطراب نفـسي، ولكـن الفـروق بيـنهم تكـو               

هــــذه االضــــطرابات وشــــدتها، األمــــر الــــذي يجعــــل جميــــع األفــــراد لــــديهم جميــــع أنــــواع    

االضــطرابات النفــسية ولكــن بــدرجات مختلفــة تتــراوح مــا بــين وجــود االضــطراب بدرجــة      

بــسيطة ممــا ال يــؤثر بــشكل حــاد علــى حيــاة الفــرد، أو يكــون االضــطراب بدرجــة شــديدة      

 . تهفيعيق أداء الفرد ويعرقل مسيرة حيا



 

 
٤٨٦

 االضطرابات النفسية الشائعة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية
 ناصر بن سعد العجمي. د

أن الفاصــل بــين الــسواء والــشذوذ غيــر واضــح تمامــاً لــذلك فــإن     ) ٢٠٠٩(   ويــرى العــزة  

 إال أن %١٥ -١نسبة انتشار االضطرابات السلوكية متفاوتة لدرجة كبيرة، وتتراوح ما بين     

 وفيمــا يتعلــق بنــسبة توزيــع هــذه االضــطرابات   %٢النــسبة المعتمــدة فــي كــل الــدول هــي   

عظـم الحـاالت هـي مـن النـوع المتوسـط، أمـا مـن حيـث العمـر             حسب متغيـر الـشدة فـإن م       

فهــي ترتفــع فــي مرحلــة المراهقــة، والشــك أن ذوي اإلعاقــة أكثــر حظــاً مــن غيــرهم فــي        

 .انتشار االضطرابات النفسية

وإذا كــان االضــطراب النفــسي يتــضح عنــدما يــسلك الفــرد ســلوكا منحرفــاً بــصورة         

ــه فــي الم     ــه بحيــث يتكــرر هــذا      واضــحة عــن الــسلوك المتعــرف علي ــذى ينتمــي إلي جتمــع ال

 ) ٢٠٠٧القمش، والمعايطة، (السلوك باستمرار ويمكن مالحظته والحكم عليه 

   فـــإن العديـــد مـــن الدراســـات التـــي أجريـــت فـــي مجـــال التربيـــة الخاصـــة مثـــل دراســـة   

 ,Bruce(، ودراســة )٢٠٠١ ,Thomas(، ودراســة )٢٠١١ ،الزهرانــي(ودراســة ) ٢٠١٢،منــصور(

أكــدت علــى أن األفــراد ذوي اإلعاقــة الفكريــة أكثــر عرضــة لالضــطرابات النفـــسية         ) ٢٠٠٢

والمــشكالت الــسلوكية مــن غيــرهم، بــسبب إعــاقتهم، إال أنــه ال توجــد إحــصاءات دقيقــة 

عن مدى انتشار األمراض واالضطرابات النفسية والمشكالت السلوكية بينهم، كمـا أنـه           

البـسيطة،  (مـستويات شـدة اإلعاقـة الفكريـة         ال توجد دراسات دقيقـة توضـح العالقـة بـين            

واالضـطرابات واألمـراض النفـسية والمـشكالت        ) والمتوسطة، والشديدة، والـشديدة جـداً     

األمــر الــذي دفــع الباحــث إلجــراء الدراســة الحاليــة للتعــرف علــى االضــطرابات      . الــسلوكية

 .النفسية المنتشرة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية
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 :مشكلة الدراسة
   تحاول الدراسة الحالية التعرف على أهم االضطرابات النفسية لـدى المـراهقين ذوي             

 :اإلعاقة الفكرية بمدينة الرياض، وتتحدد مشكلتها في اإلجابة عن التساؤالت التالية

 ما أهم االضطرابات النفسية الشائعة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية؟ 

طرابات النفــسية لــدى المــراهقين ذوي اإلعاقــة   هــل توجــد فــروق فــي مــستويات االضــ   

 ؟ )البسيطة، المتوسطة(الفكرية تبعاً لمستوى شدة اإلعاقة 

 :أسئلة الدراسة
 :   تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئلة التالية

 ما أهم االضطرابات النفسية الشائعة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية؟  -١

في مستويات االضطرابات النفـسية لـدى المـراهقين ذوي اإلعاقـة            هل توجد فروق     -٢

 ؟ )البسيطة، المتوسطة(الفكرية تبعاً لمستوى شدة اإلعاقة 

 :اهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على ما يلى

التعـــرف علـــى اهـــم االضـــطرابات النفـــسية الـــشائعة بـــين المـــراهقين ذوي اإلعاقـــة -١

بــرامج التربيــة الفكريــة بمدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الــسعودية،    الفكريــة بمعاهــد و

 وأهم هذه االضطرابات 

ــطرابات       -٢ ــين االضـ ــصائية بـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــان هنالـــك فـ ــا كـ ــى اذا مـ ــرف علـ التعـ

 ).البسيطة، المتوسطة(النفسية ومستوى شدة اإلعاقة الفكرية 
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 االضطرابات النفسية الشائعة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية
 ناصر بن سعد العجمي. د

 :أهمية الدراسة
 :األهمية النظرية

النظرية لهذه الدراسة فـي قلـة البحـوث والدراسـات العربيـة والمحليـة               تتمثل األهمية    

علميــة، فقــد تفيــد الدراســة الحاليــة فــي أن تكــون إضــافة للمعرفــة فــي مجــال االضــطرابات    

النفــسية لــدى المــراهقين ذوي اإلعاقــة الفكريــة بمعاهــد وبــرامج التربيــة الفكريــة بمدينــة      

النظار نحو هذه الشريحة المهمة مـن المجتمـع   كما تبرز اهمية الدراسة بتوجيه ا  . الرياض

 .والتي تحتاج الى الرعاية النفسية بجانب الرعاية الطبية

 :األهمية التطبيقية
ــة لهــذه الدراســة فــي أنهــا تقــدم وصــفًا ألهــم االضــطرابات            تكمــن األهميــة التطبيقي

فـتح المجـال   النفسية الشائعة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية ، وهذا ما يساعد علـى              

 .لدراسات اخرى تهتم بنفس موضوع الدراسة الحالية 

 :مصطلحات الدراسة
  ):Psychological Disorders (:االضطرابات النفسية

      هي االضطرابات التي تتضح حينما يسلك الفرد سلوكاً منحرفاً بصورة واضحة عن            

ون هـذا الـسلوك متكـرراً    السلوك المتعارف عليه في المجتمع الذي ينتمي إليه، بحيث يكـ     

ويعبر عن االضرابات النفـسية فـي الدراسـة الحاليـة           ) ٢٠٠٧القمش، والمعايطة،   (باستمرار  

بالدرجــــة التــــي يحــــصل عليهــــا المراهــــق ذو اإلعاقــــة الفكريــــة فــــي األدوات المــــستخدمة 

بطاقة مالحظة اضطراب قـصور االنتبـاه، وبطاقـة مالحظـة نوبـات الغـضب،            : بالدراسة وهي 

 ).الباحث: إعداد( القلق العام، ومقياس العصاب القهري الوسواسي ومقياس
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ــة  ــة الفكريـ ــون ذوو اإلعاقـ  Adolescents with Intellectual :المراهقـ

Disability)    (  

      هم األفراد ذوي اإلعاقة الفكريـة الـذين لـديهم قـصور واضـح فـي القـدرات الفكريـة                    

معيــــة األمريكيــــة لإلعاقــــات الفكريــــة الج. (مــــصحوب بقــــصور فــــي المهــــارات التكيفيــــة

 American Association on Intellectual and Developmental))٢٠١٠والنمائيـة، 

disabilities )(AAIDD)         ويقـصد بهـم فـي الدراسـة الحاليـة الطـالب الـذكور الملتحقـين 

 ١٨، ١٥ببــرامج ومعاهــد التربيــة الفكريــة بالمرحلــة الثانويــة الــذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــين    

 . ١٫١ عامًا وانحراف معياري ١٧٫٢عاماً بمتوسط عمري 

  )Mild Intellectual Disability :(اإلعاقة الفكرية البسيطة

التالميـذ المقبـولين فـي      : إجرائيًّـا بـأنهم   يعرف الباحث ذوي اإلعاقة الفكرية البـسيطة        

يـــاض، وتقــع درجـــة  معاهــد وبــرامج التربيـــة الفكريــة التابعــة لـــوزارة التربيــة والتعلــيم بالر      

علــى اختبــار ٥٢ إلــى ٧٣ درجــه علــى اختبــار وكــسلر أو مــا بــين ٥٥ إلــى ٧٥ذكــائهم مــا بــين  

  .ستانفورد بينيه

 (Moderate Intellectual Disability ):اإلعاقة الفكرية المتوسطة 

التالميذ المقبولين فـي    : إجرائيًّا بأنهم يعرف الباحث ذوي اإلعاقة الفكرية المتوسطة       

 وبــرامج التربيـــة الفكريــة التابعــة لـــوزارة التربيــة والتعلــيم بالريـــاض، وتقــع درجـــة       معاهــد 

ــار  ٣٦ إلــى ٥١ درجــة علــى اختبــار وكــسلر أو   ٤٠ الــى٥٤ذكــائهم مــا بــين     درجــة علــى اختب

 .ستانفورد بينيه
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 االضطرابات النفسية الشائعة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية
 ناصر بن سعد العجمي. د

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 :تعريف اإلعاقة الفكرية

ــا   ــة لإلعاقـــ ــة األمريكيـــ ــة      تعـــــرف الجمعيـــ ــة الفكريـــ ــة اإلعاقـــ ــة والنمائيـــ ت الفكريـــ

(AAIDD,٢٠١٠)   باعتبارهــا القــصور فــي بعــض الجوانــب الشخــصية التــي تتــضح فــي ضــعف 

التواصـــل، والعنايـــة : القـــدرات الفكريـــة المـــصحوب بقـــصور فـــي المهـــارات التكيفيـــة مثـــل

وهـذا القـصور    بالذات، واألداء األكاديمي، والمهارات العملية، والتوجيه الذاتي، واالستقاللية         

 .  عامًا١٨يظهر قبل بلوغ الفرد سن 

إحـدى أنـواع االضـطرابات النمائيـة     : "أن اإلعاقة الفكرية بأنها  ) ٢٠٠٣,Smith:٣(   ويرى  

ألنها تظهـر فـي بـاكورة الحيـاة بالنـسبة للفـرد، وتكـون ذات تـأثير مـستديم طـوال الحيـاة،                     

 .حيث ينخفض األداء الوظيفي العقلي بكافة مستوياته

ــذكر       ــة ي ــة النفــسية االجتماعي ــد اهللا، ( ومــن الناحي أن اســتخدام مــصطلح  ) ١٩٩٧عب

أن يكــون األداء العقلــي أقــل مــن  : اإلعاقــة الفكريــة ينطــوي علــى عنــصرين أساســين همــا   

المتوســـط بكثيـــر، وأن يكـــون هنـــاك خلـــل ملحـــوظ فـــي قـــدرة الفـــرد علـــى التكيـــف مـــع     

 . المتطلبات اليومية للبيئة االجتماعية

أن الــدليل اإلحــصائي الرابــع يقــرر تــشخيص "إلــى ) ٢٠٠٥ ,Seligman:٢٦٤(شــار  وقــد أ

التواصــل، : اإلعاقـة الفكريـة مـن خـالل سـوء التكيــف الثنتـين أو أكثـر مـن المهـارات اآلتيـة          

ــصحة        ــذاتي، وال ــه ال ــة، والتوجي ــة، والمهــارات االجتماعي ــذات، والمعيــشة المنزلي ــة ال وحماي

 ".الوظيفيةوالسالمة، والجوانب األكاديمية 

القـصور الواضـح فـي القـدرة العقليـة          : ويستخلص الباحث تعريفاً لإلعاقـة الفكريـة هـو        

العامة، يصاحبه انخفـاض فـي مـستوى الـسلوك التـوافقي، ومـا قـد ينـتج عنـه مـن اضـطراب                        
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عــام فــي الشخــصية والــسلوك، وبالتــالي فــإن المــراهقين ذوي اإلعاقــة الفكريــة هــم الــذين   

يــة حتــى فتــرة المراهقــة، وهــم يعــانون العديــد مــن االضــطرابات   اســتمرت إعــاقتهم الفكر

النفسية والمشكالت السلوكية التي تجعلهم ينحرفون عن المسار الطبيعي فـي الحيـاة             

 .  إذا ما قورنوا بأقرانهم العاديين

 :أسباب اإلعاقة الفكرية
راثـة فيـذكر   الو:    هناك العديد من األسباب التـي قـد تـؤدى إلـى اإلعاقـة الفكريـة، منهـا            

أنـه إذا كـان أحـد الوالـدين أو األجـداد مـن ذوي اإلعاقـة الفكريـة، فيكـون               ) ١٩٩٨السبكي،  (

هناك احتمال لوراثة االبن هذه اإلعاقة من خالل الجينات المسؤولة عن الـصفات الوراثيـة               

ــل        ــة أن العامـ ــدت الفحـــوص الباثولوجيـ ــا أكـ ــداد، كمـ ــدين أو األجـ ــد الوالـ ــن أحـ ــة مـ المنقولـ

. يكـــون ســـبباً فـــي اإلعاقـــة الفكريـــة حينمـــا يخـــالف دم المولـــود دم األم ) RH (الريزيـــسي

وهنــاك أســباب قبــل الــوالدة تــتلخص فــي إصــابة األم الحامــل بالحــصبة األلمانيــة أو مــرض      

ــها     ــوء التغذيــــة أو تعرضــ ــة، أو ســ ــة، أو االضــــطرابات الهرمونيــ الزهــــري أو الــــصفراء المخيــ

بة الجنـين بالتـسمم العـضوي الـذي يتنقـل إليـه       للحـوادث المفاجئـة أو ألشـعة إكـس أو إصـا     

عــن طريــق الحبــل الــسري ويــؤثر فــي جهــازه العــصبي، أو عــدم تــوفر كميــة األكــسجين        

الالزمـــة لنمـــو للجنـــين، كـــل هـــذه العوامـــل قـــد تكـــون ســـببا مباشـــرًا فـــي حـــدوث اإلعاقـــة  

 .الفكرية، كما توجد بعض األسباب التي تصاحب عملية الوالدة

ي مرحلة الطفولة المبكرة إلى ظروف مرضية أو حوادث تؤدى إلى           وقد يتعرض الفرد ف   

الحمى الشوكية، والتهابات   : هذه الظروف في  ) ٢٠٠٢كمال،  (اإلعاقة الفكرية، وقد أجمل     

 . أنسجة المخ، والشلل الدماغي، والحوادث، وانخفاض أداء الغدة الدرقية، وسوء التغذية
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 :تصنيفات اإلعاقة الفكرية
فات اإلعاقــــة الفكريــــة بــــين التــــصنيف الطبــــي، والتــــصنيف النفــــسي     تعــــددت تــــصني

االجتماعي والتصنيف التربوي التعليمي، وهذه التصنيفات اختلفت في تفاصيلها من مرجـع            

آلخر، ومن باحث آلخر، ومن أهم تصنيفات اإلعاقة الفكرية ما قدمتـه الجمعيـة األمريكيـة            

ء كمحك للتصنيف، ومن ثم توجد أربـع     والتي اعتمدت نسبة الذكا   ) ١٩٩٤(للطب النفسي   

 ٧٠ إلـى    ٥٥-٥٠اإلعاقـة الفكريـة البـسيطة ويتـراوح مـستوى الـذكاء بـين               : مجموعات هي 

، ٥٥-٥٠ إلــى ٤٠-٣٥تقريبــاً، واإلعاقــة الفكريــة المتوســطة ويتــراوح مــستوى الــذكاء بــين   

عاقــة ، واإل٤٠– ٣٥ إلــى ٢٥-٢٠واإلعاقــة الفكريــة الــشديدة ويتــراوح مــستوى الــذكاء بــين   

 .٢٥ أو ٢٠الفكرية الشديدة جداً ويقل مستوى الذكاء عن 

 :االضطرابات النفسية لذوي اإلعاقة الفكرية
ــرابات النفـــسية والمـــشكالت الـــسلوكية التـــي      ــد مـــن األمـــراض واالضـ    هنـــاك العديـ

اضــطراب قــصور  : يتعــرض لهــا ذوو اإلعاقــة الفكريــة، وســوف يقتــصر الحــديث هنــا علــى        

وبات الغضب، واضطراب القلق العام، واضـطراب الوسـواس القهـري ،            االنتباه، واضطراب ن  

 :وذلك على النحو التالي

 : اضطراب قصور االنتباه

   يعد االنتباه من أهم العمليات المعرفية التي تلعب دوراً هامـاً فـي النمـو المعرفـي لـدى                    

ى اكتـساب  الفرد، فمن خاللـه ينتقـي الفـرد المنبهـات الحـسية المختلفـة التـي تـساعده علـ                 

 .المهارات وتكوين العادات السلوكية الصحية بما يحقق التوافق مع البيئة

   وقد اتفقت أدبيات التراث السيكولوجي علـى ثالثـة أنمـاط الضـطراب االنتبـاه تتمثـل                 

اضـــطراب قـــصور االنتبـــاه، واضـــطراب النـــشاط الحركـــي المفـــرط، واضـــطراب قـــصور : فـــي
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لمفــرط، والدراســة الحاليــة تقتــصر علــى اضــطراب   االنتبــاه المــصحوب بالنــشاط الحركــي ا 

 حيـث يعـرض الـدليل    Attention Deficit Disorder (ADD)االنتبـاه فقـط أو مـا يـسمي     

 (ADD)اضـطراب االنتبـاه     ) ١٩٩٤(اإلحصائي الرابع لتشخيص األمراض النفـسية والعقليـة         

زائــــد باعتبــــاره أحــــد أنمــــاط اضــــطراب قــــصور االنتبــــاه المــــصحوب بالنــــشاط الحركــــي ال  

Attention Deficit Hyperactive  Disorder (ADHD)     ويعـد مـن أهـم االضـطرابات ،

عدم القدرة على االنتباه للتفاصيل،     : النمائية الشائعة بين ذوى اإلعاقة الفكرية ويظهر في       

وقصر مدى االنتباه، وسهولة التشتت، وعـدم القـدرة علـى التركيـز أو الترتيـب، أو التنظـيم،               

لــى إتبــاع التعليمــات، وكثــرة النــسيان فــى األعمــال المتكــررة والمعتــادة   وضــعف القــدرة ع

 . يوميا، وفقد األدوات الضرورية للقيام باألنشطة المختلفة

اضطراب قصور االنتباه بأنه عـدم قـدرة الفـرد علـى أن يـستمر            ) ٢٠٠٣(   ويعرف محمد   

قـاء هـذا المثيـر أو     في تركيزه على مثيـر معـين لفتـرة محـدودة، وذلـك لعـدم قدرتـه علـى انت                   

التركيز عليه لفترة زمنية محددة تتطلبها المهمة المستهدفة أو النشاط الذى يجب عليـه               

 .أن يؤديه، وذلك لعدم قدرته على استبعاد المثيرات البيئية المختلفة

اضــطراب نمــائي " اضــطراب قــصور االنتبــاه بأنــه  (٦٩ :٢٠٠٠ ,Kendall)   وقــد عــرف 

فـي الـسلوك تتمثـل فـي قـصور االنتبـاه بـشكل ال يتناسـب مـع                  يتسم بوجـود أوجـه قـصور        

 ". المستوى النمائي للفرد، والنشاط الحركي المفرط واالندفاعية

ال يتعــــدى أكثـــر مــــن كونـــه وصــــفا   " أن اضــــطراب االنتبـــاه  (٢٠٠٣:٧ ,Pual)ويـــذكر  

لتجميعات عصبية، وبالتالي ال ينتج عـن ضـعف فـي أسـاليب التربيـة، وهـذا مـا يؤكـد تحـسن                       

كثير من حاالت اضـطراب االنتبـاه مـع النـضج وتقـدم العمـر مـن ناحيـة، والتعـرض لخبـرات            

 ". موجهة أو غير موجهة تزيد من قوة االنتباه لدى الفرد
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 أن اضــطراب االنتبــاه يتــضح فــي ســلوكيات معينــة   ٢٠٠٢ ,Alessandri)(    بينمــا يــرى

لمهام المطلوبة منه بجانب قصر فيبدو الفرد وكأنه ال يسمع، كما أنه ال يتمكن من إنهاء ا     

مدى االنتباه والذي يتجلى في التحول السريع من نشاط إلى آخر قبل انتهاء النشاط األول،               

 .كما يتشتت انتباهه بسهولة، وال يتمكن من تركيز انتباهه على التعليمات

ــاه فــي   (١٩٩٨ ,Flick)   وقــد أوضــح   ــاه  :  المظــاهر األساســية لقــصور االنتب عــدم االنتب

Inattention. والحركـــة المفرطـــة ،Hyperactivity. واالنـــدفاع ،Impulsivity والفوضـــى ،

، Poor Peer Relation، وضـعف العالقـات مـع األقـران     Disorganizationوعـدم النظـام   

، Poor Self- Esteem، وضعف تقدير الـذات  Aggressive Behaviorوالسلوك العدواني 

، Day Dreaming، وكثـرة أحـالم اليقظـة    Poor Self- Conceptوضـعف مفهـوم الـذات    

ــذاكرة  Poor Coordinationوضــعف التناســق   ، Memory Problems، ومــشكالت ال

 .وغيرها

   ويــرى الباحــث أن قــصور االنتبــاه يعنــي ضــعف التركيــز واالنتبــاه، وهــذا ال يعنــى أن ذوي 

ــديهم يخـــضع لمج      ــاه لـ ــى اإلطـــالق ولكـــن االنتبـ ــون علـ ــاه ال ينتبهـ ــصور االنتبـ ــن  قـ ــة مـ موعـ

المــؤثرات الداخليــة والخارجيــة التــي تــؤدى إلــى تــشتت انتبــاههم وتــشغلهم عــن التركيــز،  

فيكــون مــن الــصعب علــيهم االنتبــاه إلــى التعليمــات المطلــوب ســماعها أو فهمهــا بهــدف  

إنجــاز األعمــال والواجبــات المكلفــون بهــا، فيكــون الفــشل فــى األداء وعــدم اإلنجــاز هــو       

 . النتباهالنتيجة المتوقعة لعدم ا

أن أهميــة اضــطراب قــصور االنتبــاه ترجــع إلــى نــسبة انتــشاره  ) ٢٠٠١(   وتــذكر عجــالن 

ــى        ــسلبي عل المرتفعــة، واســتمراريته، وارتباطــه باضــطرابات نفــسية أخــرى، وانعكاســه ال



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٩٥

 هـ١٤٣٨ والشالعاشر الحادي العدد 

ألن اضــطراب قـــصور االنتبــاه يعــد مــن أكثـــر     . عالقــة الفــرد مــع اآلخـــرين وصــعوبة عالجــه     

 .جميع الفئاتاالضطرابات انتشاراً لدى 

إلــى أن اضــطراب قــصور االنتبــاه يعــد مــن االضــطرابات الــشائعة، ) ٢٠٠٧(ويــشير قــزازة 

 لـدى األطفـال،     %٥-٣وهو اضـطراب متغيـر الـصفات وغيـر واضـح المعـالم وينتـشر بنـسبة                  

 .واضطراب قصور االنتباه يظهر صعوبات عديدة

 علـى عيـادات الطـب     مـن المتـرددين  %٥٠ علـى أن نحـو    (٢٠٠٦ ,Cantwell)    ويؤكد 

والعالج النفسي يعانون من اضطرابات قصور االنتباه، ويرجع الـسبب فـي ذلـك إلـى أن هـذا                  

االضطراب يبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة، وقـد يـستمر إلـى مرحلـة الرشـد، مـع تغيـر فـي                      

 & ,Kronemberger)كمــا يــرى   .  المظــاهر الــسلوكية خــالل مراحــل النمــو المختلفــة   

Mayer, بــين األطفــال  %٣٫٥ أن نــسبة انتــشار اضــطراب قــصور االنتبــاه تتجــاوز      (٢٠٠٦ 

 أن  (٢٠٠٩ ,Grantham) بـين ذوي اإلعاقـة الفكريـة، بينمـا تـذكر      %٤٢العـاديين، وتتجـاوز   

 %٤٦ بـين األطفـال العـاديين، وتتجـاوز     %٩نسبة انتشار اضطراب قصور االنتباه تبلغ نحـو     

 .بين ذوي اإلعاقة الفكرية

ــذين     (٢٠٠٢ ,Walsh)    وقــد أجــرى   دراســة للتعــرف علــى النــسبة المئويــة لألطفــال ال

يعانون من اضطراب قصور االنتبـاه والحركـة المفرطـة بمـدارس واليـة تينـسي األمريكيـة،                  

 مـن   %٣٫٤ من األطفال يعانون مـن اضـطراب قـصور االنتبـاه، و            % ٤٫٧: وأوضحت النتائج أن  

 مـن األطفـال يعـانون مـن اضـطراب           ٤٫٤واألطفال يعانون مـن اضـطراب الحركـة المفرطـة،           

 .قصور االنتباه المصحوب بالحركة المفرطة

الخصائص المميزة الضطراب قـصور االنتبـاه لـذوي اإلعاقـة     (٢٠٠٤ ,Davis)    وقد أورد 

االتجــاه : الفكريــة فــي أن الفــرد ذا اضــطراب االنتبــاه يبــدو عليــه ثمانيــة علــى األقــل ممــا يلــي    
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وعــدم إتبــاع التعليمــات بجديــة، والــشعور الــسريع بالملــل،       بــالعين مــع عــدم االســتماع،    

والمماطلة في تنفيذ المهام والواجبات المنزلية، واالنصراف من التركيز على شـيء مـا إلـى            

غيره بسرعة كبيرة، واصطناع الضوضاء والصخيب في حالة عدم وجودها، وافتقاد بعض     

 اآلخــرين بمقاطعــة أحــاديثهم،   األشــياء الهامــة عــن طريــق اإلهمــال أو النــسيان، وإزعــاج    

ــى        ــة علــى التــصرفات، واالنــصراف إل والتــصرف دون تفكيــر ودون العــبء باألحــداث المترتب

صـوت مروحـة أو صـورة معلقـة علـى الحـائط، والتنقـل بعنـف والجـري                   : أشياء بسيطة مثل  

 بقوة والتعامل مع األشياء بعدوانيـة، والـصعوبة البالغـة فـي إتمـام األعمـال، وعـدم النظـام             

 .وقلة النظافة

ويخلص الباحث إلـى أن قـصور اضـطراب االنتبـاه أحـد االضـطرابات الهامـة التـي تتعلـق                

ــة،     : بكافــة جوانــب الشخــصية   ــذوي اإلعاقــة الفكري ــة، والــسلوكية ل ــة، والوجداني المعرفي

ويتبدى اضطراب قصور االنتباه في عدم قدرة الفـرد علـى التجـاوب مـع غيـره نتيجـة شـرود             

 وعدم القدرة على اإلمساك الجيد باألفكار واالنفعاالت، وضعف القـدرة          الذهن، والتشتت، 

 .على اتخاذ القرار بسلوك معين، وعدم الدراية الكاملة بكافة عناصر الموقف

 مـن خـالل دراسـتهم عـن االضـطرابات المنتـشرة بـين ذوى        (٢٠٠٩ ,Coe)   وقـد أثبـت   

رابات انتــشاراً لــدى هــذه الفئــة،  اإلعاقــة الفكريــة أن اضــطراب قــصور االنتبــاه أكثــر االضــط   

أن اضطراب قصور االنتباه لدى ذوي اإلعاقـة الفكريـة يـسبب قـصورًا              ) ٢٠٠٣(ويؤكد محمد   

ذا داللــة فــي األداء الــوظيفي اليــومي ســواء فــي المنــزل أو المدرســة، مــع وجــود أدلــة واضــحة  

، ولكـن  وقاطعة نؤكـد حـدوث االضـطراب فـى الجانـب االجتمـاعي أو األكـاديمي أو المهنـي         

يشترط أال ترجع األعراض إلى اضطراب نمائي عقلي آخر كأن يكـون اضـطرابا وجـدانيا أو                 

 .اضطراب القلق أو اضطراب تفكيكي أو تفسخي أو اضطراب الشخصية
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وهناك بعض الدراسات التـي تناولـت اضـطراب قـصور االنتبـاه لـذوى اإلعاقـة الفكريـة،             

عقــد مقارنــة بــين الطــالب ذوي اإلعاقــة    التــي اســتهدفت  (٢٠٠٤ ,Barkley)منهــا دراســة  

الفكريـــة مـــن ذوى اضـــطراب االنتبـــاه المـــصحوب بالنـــشاط الزائـــد، والطـــالب ذوي اإلعاقـــة  

الفكريــة مــن غيــر ذوي اضــطراب االنتبــاه المــصحوب بالنــشاط الحركــي الزائــد وذلــك فــي      

الــسلوكيات داخــل الفــصل المدرســي، للتعــرف علــى تــأثير اضــطراب االنتبــاه المــصحوب         

نـــشاط الحركـــي الزائـــد علـــى ســـلوك ذوي اإلعاقـــة الفكريـــة داخـــل الفـــصل المدرســـي، بال

مقياس اضطراب االنتباه المـصحوب     : واستخدمت هذه الدراسة مجموعة من األدوات هي      

بالنشاط الحركي الزائد لدى األطفال ذوي االعاقة الفكرية ، وبطاقة مالحظة للـسلوكيات          

راسة من مجموعتين إحداهما ممن يعانون من داخل الفصل المدرسي، وتكونت عينة الد   

اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائد، والثانية ممن ال يعـانون مـن اضـطراب          

 أفراد تتراوح أعمـارهم   ٧االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائد، تتألف كل منهما من          

ــى   ١٨ -١٢مــا بــين   ــة إحــصائية بــين   وجــود فــروق ذ :  عامــاً، وتوصــلت هــذه الدراســة إل ات دالل

ــاه المــصحوب         ــذين يعــانون مــن اضــطراب االنتب ــة ال متوســط درجــات ذوي اإلعاقــة الفكري

بالنــشاط الحركــي الزائــد، وذوي اإلعاقــة الفكريــة الــذين ال يعــانون مــن اضــطراب االنتبــاه         

المــصحوب بالنــشاط الحركــي الزائــد فــي الــسلوكيات داخــل الفــصل وذلــك لــصالح ذوي          

 الـذين يعـانون مـن اضـطراب االنتبـاه المـصحوب بالنـشاط الحركـي الزائـد                   اإلعاقة الفكريـة  

ارتفــاع مــستوى العــدوان، وارتفــاع مــستوى : علمــا بــأن الــسلوكيات داخــل الفــصل تتــضمن

التشتت واالنتباه وعدم التركيز، وانخفاض المـستوى التحـصيلي، وانخفـاض الـسلوكيات             

 .التكيفية



 

 
٤٩٨

 االضطرابات النفسية الشائعة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية
 ناصر بن سعد العجمي. د

 التعــرف علــى العالقــة بــين مــستوى   (٢٠٠٥ ,Benavidez)   كمــا اســتهدفت دراســة  

ــا، واســتخدمت هــذه    المهــارات االجتماعيــة واضــطراب قــصور االنتبــاه لــدى المعــاقين فكريً

مقيـاس المهـارات االجتماعيـة لـدى ذوي اإلعاقـة الفكريـة ، ومقيـاس           : الدراسة أداتين همـا   

ــدى ذوي اإلعاقــة الفكريــة ، وتكونــت العينــة مــن       ــاه ل ي اإلعاقــة   مــن ذو٣٧اضــطراب االنتب

 مـــن الـــذكور، ٢٣مــن اإلنـــاث، و ١٤ عامـــاً مـــنهم ١٧ - ١٢الفكريــة تتـــراوح أعمـــارهم مــا بـــين   

وتوصـــلت النتـــائج إلـــى وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة ذات داللـــة إحـــصائية بـــين درجـــات مقيـــاس    

ــة ، وال توجــد        ــدى ذوي اإلعاقــة الفكري ــاه ل ــة ومقيــاس اضــطراب االنتب المهــارات االجتماعي

ــذكور ومتوســط درجــات اإلنــاث فــي       فــروق ذات داللــة إحــص   ائية بــين متوســط درجــات ال

مقياس المهارات االجتماعيـة، وال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـط درجـات                    

الذكور ومتوسط درجات اإلناث في مقياس اضـطراب االنتبـاه لـدى ذوي اإلعاقـة الفكريـة ،               

قدرة على التواصل مـع اآلخـرين،       ال(كما توصلت النتائج إلى انخفاض المهارات االجتماعية        

 .لدى عينة الدراسة بشكل عام) مهارات التعاون، مستوى االستقاللية

 دراسة طولية تتبعيه للوظائف العقليـة لـدى المعـاقين فكريًـا     (٢٠٠٧ ,Erk)كما أجرى 

ذوي اضــطراب قــصور االنتبــاه، واســتهدفت هــذه الدراســة تتبــع مــسار الوظــائف العقليــة          

 فـرداً مـن المعـاقين فكريـاً ذوي          ١٢فية لدى عينـة الدراسـة المكونـة مـن           والمستويات المعر 

واســتخدمت بطاقــات .  ســنوات٣اضــطراب قــصور االنتبــاه، وقــد اســتمرت الدراســة لمــدة    

المالحظة للمستويات المعرفية الدالة على الوظائف العقلية لدى المعاقين عقليًا، وتوصلت     

تدني مستوى الوظائف العقلية والمـستويات      : اهذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمه      

 .المعرفية لدى المعاقين فكريًا بتقدم العمر
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   ويـــستخلص الباحـــث مـــن هـــذه الدراســـات اتفـــاق نتائجهـــا علـــى التـــأثير الـــسالب           

الضطراب قصور االنتباه على السلوك داخل الفـصل، والنـشاط الحركـي المفـرط، وضـعف           

ــدني مـــستوى    ــة، وتـ ــارات االجتماعيـ ــدى   المهـ ــة لـ ــة والمـــستويات المعرفيـ ــائف العقليـ الوظـ

 . المعاقين فكرياً

 :اضطراب نوبات الغضب

ــة،           يعــد الغــضب مــن أكثــر االنفعــاالت انتــشاراً بــين المــراهقين ذوي اإلعاقــة الفكري

وغالبًا ما يكون بدافع كسر قيود السلطة والتقاليـد، ويظهـر الغـضب عنـد إحـساس الفـرد          

خــرين، واإلصــرار علــى معاملتــه كطفــل، وإزاء هــذه الحالــة فــإن   بأنــه مــازال معتمــداً علــى اآل 

ــة أشـــكاله، أو          ــدواني بكافـ ــسلوك العـ ــة الـ ــي ممارسـ ــون فـ ــد يكـ ــضب قـ ــن الغـ ــر عـ التعبيـ

 .باالنسحاب وظهور األعراض االكتئابية والمحاوالت االنتحارية

أن المراهقــة باعتبارهــا المــيالد الوجــودي للفــرد، فإنهــا تفــرض  ) ٢٠٠٦(ويــذكر حــسيب 

لى الكيان البشري أن يعـيش عـصاباً صـدمياً، فتتعبـأ طاقـة الفـرد لمواجهـة فـيض الطاقـة                    ع

الجنــسية، ومــن ثــم ال يبقــى إال أقــل القليــل مــن الطاقــة متاحــاً تحــت تــصرف األنــا لمواجهــة   

مواقف الحياة، فيعجز االنتباه عن االستمرار في التركيز فيظهر اضـطراب االنتبـاه، وتـزداد               

النفعالي، وقـد يـنحطم اتـزان المراهـق بـسبب الدفقـة البيولوجيـة الطارئـة،             القابلية للتهيج ا  

فتتفجر في يسر نوبـات الغـضب والقلـق وتكثـر الوسـاوس واألفعـال القهريـة، وغيرهـا مـن           

االضــطرابات النفــسية، وإذا كــان األمــر علــى هــذا النحــو بالنــسبة للمــراهقين العــاديين، فإنــه  

 .يكون أكثر تعقيداً لذوي اإلعاقة

  ويرى الباحث أنه عند النظر إلى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكريـة يالحـظ أنهـم أكثـر                  

الفئــات إحــساساً بــالعجز والظلــم، ألنهــم يــشعرون بــأن الطبيعــة تعــاقبهم علــى ذنــب لــم   
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يقترفوه، وأنهم بالنسبة لغيرهم حملة عاهات ال جدوى من حياتهم، ومع تكرار سلسلة      

كيـان الوجـودي فتتفجـر لـديهم نوبـات الغـضب تمـرداً علـى             األحداث المحبطة التي تهـدد ال     

واقعهــم األلــيم، وتــصبح خبــرة الغــضب لــديهم مؤلمــة ومزعجــة، قــد تتحــول إلــى الــسلوك   

 .العدواني، أو إلى األعراض االكتئابية والمحاوالت االنتحارية

الغــضب بأنــه اســتجابة انفعاليــة تــدل علــى التــوتر وعــدم    ) ١٩٩٦ ,Novaco(   ويعــرف 

ا، وتنشأ في المواقـف المحبطـة التـي يـشعر فيهـا بالفـشل والتهديـد، وتتميـز بتغيـرات                     الرض

بيولوجيـــة وفـــسيولوجية، وتتفـــاوت مـــن فـــرد آلخـــر، كمـــا أن الغـــضب واحـــد مـــن أكثـــر          

 .االنفعاالت التي يصعب التحكم فيها، ألنه يظهر فجأة وقد يتصاعد بسرعة

منـصور،  (ة الفكريـة مثـل دراسـة           وقد اتفقت آراء معظـم البـاحثين فـي مجـال اإلعاقـ            

علـى  ) ٢٠٠٢ ,Bruce(، ودراسـة  )٢٠٠١ ,Thomas(، ودراسـة  )٢٠١١ ،الزهرانـي (ودراسـة  ) ٢٠١٢

أن المــراهقين ذوى اإلعاقــة الفكريــة يغلــب علــيهم ســوء التوافــق االنفعــالي واالجتمــاعي    

الـــذى يتبـــدى فـــي تكـــوين مفـــاهيم ســـالبة عـــن ذواتهـــم تـــؤدي إلـــى ضـــعف الثقـــة بـــالنفس،   

نخفـــاض اإلحـــساس بـــاألمن، فـــضالً عـــن مـــشاعر العجـــز والدونيـــة التـــي ترفـــع مـــستوى   وا

اإلذعانية واالعتماد المسرف على اآلخرين، واإلحساس بالخجـل الـذي يرجـع إلـى اإلعاقـة،       

فيحـــاول الفـــرد المعـــاق االبتعـــاد عـــن اآلخـــرين واالنطـــواء، كمـــا يترتـــب علـــى ذلـــك بعـــض  

واكتـــساب المهـــارات االجتماعيـــة الالزمـــة  المـــشكالت فـــي عمليـــات النمـــو االجتمـــاعي،  

لتحقيق االسـتقاللية والـشعور باالكتفـاء الـذاتي، وربمـا ينـشأ ذلـك مـن محدوديـة الحركـة                     

 . وعدم القدرة على مالحظة سلوك اآلخرين

أن المــــراهقين ذوي اإلعاقــــة الفكريــــة يعــــانون بعــــض ) ٢٠٠٥ ,Lehman(   فيــــذكر

 ذوى السلوكيات المختلة وظيفياً، وربما يرجع       المشكالت االنفعالية التي قد تجعلهم من     
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ــة          ــم، إذ أن مهمـ ــدم لهـ ــي تقـ ــسية التـ ــة والنفـ ــة التربويـ ــصور الخدمـ ــى قـ ــاس إلـ ذلـــك باألسـ

المـــشتغلين بالـــصحة النفـــسية فـــي مجـــال التربيـــة الخاصـــة ليـــست قاصـــرة علـــى معالجـــة  

ي التنبـؤ  المشكالت الواقعة بالفعل لـذوي اإلعاقـة، بـل إن المهمـة األكثـر فاعليـة تكمـن فـ         

بما قد يطرأ من مشكالت على واقع مجتمع هـؤالء األفـراد، واتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات                      

 . نحو محاصرة هذه المشكالت والتغلب عليها قبل وقوعها

  أن مـشاكل الغـضب والعـدوان واالكتئـاب تتـصدر اهتمـام      Novaco (١٩٩٦)   ويـذكر 

ــىالمعــالجين النفــسيين، ألن الغــضب الجــامح قــد يتحــول بــسه     عــدوان مــدمر، وأن   ولة إل

 علـــى أن (٢٠١١ ,Mac-Caffary)الغــضب المقمـــوع قـــد يتحــول إلـــى االكتئـــاب، وقـــد أكــد    

الغضب هو ذلـك االنفعـال الـذى يتـصاعد بـسهولة مـالم يـتم التـدريب علـى كيفيـة التعـرف                        

 .عليه والتعامل معه بطرق مالئمة، حيث إنه طاقة تحتاج إلى االستثمار والتوجيه

ظــر إلــى المــراهقين ذوي اإلعاقــة الفكريــة، يالحــظ أنــه مــن الــصعوبة بمكــان     وعنــد الن

 أن هؤالء األفراد تكون حينما يقعون (٢٠٠٧ ,Froggatt)التحكم في غضبهم، فقد أوضح 

في براثن الغضب، فتتمثل االستجابة الجسدية لديهم في زيادة تـدفق هرمـون األدرينـالين،               

م، وإطبــاق األيــدي بإحكــام، عــالوة علــى أن     وســرعة ضــربات القلــب، وارتفــاع ضــغط الــد     

 .استئناس الغضب قد يكون تجنباً للتهديد الذي تتعرض له الذات

أن الغضب هو اسـتجابة انفعاليـة تـدل علـى      ) ١٩٩٥(   وقد أوضح عبد الحميد، وكفافى،      

التنبيـــه، والعـــدوان، والتقييـــد، والهجـــوم الكالمـــي،  : التـــوتر، يثيرهـــا عـــدد مـــن مواقـــف منهـــا 

ــز،    واإل ــالظلم والتمييـ ــد، والـــشعور بـ ــاط، والفـــشل، والتهديـ حـــساس بخيبـــة األمـــل، واإلحبـ

ارتفـاع ضـغط الـدم، وزيـادة       : وتتضمن نوبات الغـضب اسـتجابات مـن الجهـاز العـصبي مثـل             

 .ضربات القلب، وزيادة إفراز العرق، وسرعة التنفس، وغيرها
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ــد أشـــارت دراســـة    ــشار الغـــضب غيـــر الـــصح    (٢٠٠٥ ,Lehman)وقـ ي لـــدى  إلـــى انتـ

المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية، فضالً عن ارتباط الغضب لديهم بالقلق والعدوانية وحدة      

الـــسلوك االنطـــوائي، وهـــذا يعنـــى أن الغـــضب المرتفـــع هـــو االنفعـــال المختبـــئ وراء القلـــق 

ــئ وراء الــــسلوك        ــو االنفعــــال المختبــ ــنخفض هــ ــدواني، وأن الغــــضب المــ ــسلوك العــ والــ

 .ع والمنخفض يعبران عن الوجه غير الصحي للغضباالنطوائي، وكل من المرتف

 إلـى أن نوبـات الغـضب تحـدث فـي المواقـف       (٢٠٠٩ ,Fava & Rosenbaum)ويـشير  

الضاغطة حيث ال يتمكن الفرد من التعبير االنفعالي الجيد، فتتولـد انفجـارات الغـضب غيـر                 

 . كما أن الغضب يتطور في أغلب األحيان داخل األسرة. المالئمة للموقف

 أن الغضب عامل هـام فـي تطـوير بعـض الـسلوكيات المختلـة       (٢٠١٠) Taylor    ويرى 

ــرتبط       ــة لمـــشاكل الغـــضب التـــي تـ ــة ذات داللـ ــد مـــستويات كلينيكيـ ــاً، حيـــث توجـ وظيفيـ

باألنمـــاط المختلفـــة للجنـــوح، كمـــا توجـــد عالقـــة موجبـــة بـــين الغـــضب وكـــل مـــن العنـــف  

 .والعدوان خالل مراحل النمو اإلنساني المختلفة

 أن الغـضب ينـشأ نتيجـة الـشعور بـالظلم      (٢٠٠٢) Smith وعن أسباب الغـضب يـذكر   

واالضطهاد، ويرتبط بإدراك الفرد لمدى عجزه، مما يولد لديـه الرغبـة فـي االنتقـام، وينـشط                  

ويعتبر المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية من أكثـر الفئـات شـعوراً بـالظلم           . سلوك العدوان 

رغبتهم في االنتقام من المجتمع الذي يصر على إطالق تسميات       والعجز، وهذا ما يزيد من      

 " المتخلفين"تثير غضبهم مثل 

كما أن ضعف القدرات العقلية فـي حـد ذاتـه يكـون سـبباً فـي الغـضب، فحينمـا يكـون               

ــه بمــا يــنم عــن ضــعف القــدرات           ــه أو التــصرف حيال الفــرد فــي موقــف مــا وال يــستطيع إدارت

 أنــه مــن  (٢٠٠٤ ,Stevens) انفعــال الغــضب لديــه، فيــذكر  العقليــة لديــه فــإن ذلــك يــستثير  
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األسباب المؤدية للغضب ضـعف القـدرة العقليـة فـي معالجـة موقـف مـا، وبالتـالي فـإن الفـرد              

ــم يــستطع حلهــا، ومــن ثــم فــإن ذوي اإلعاقــة            ــه بعــض القــضايا التــي ل الغاضــب تكــون لدي

 .الفكرية من أكثر األفراد عرضة للغضب

 أن أهــم مــا يثيــر الغــضب لــدى األفــراد يتمثــل فــي الــشعور (٢٠١٠)  Duncan    ويــضيف

باإلهانة أو التهديد أو التدخل في الشؤون الخاصة، وتـذكر األحـداث المأسـاوية التـي يكـون            

 .من جرائها انخفاض مستوى تقدير الذات

 إلــى أن الغــضب يتــأثر باألفكــار، والتخــيالت، واالنفعــاالت،  (٢٠١٣) Cotterell    ويــشير 

ساسات الجسدية التي تنتاب الفرد، كما أنه ال يتضمن العنف دائماً، فالفرد قد يكـون               واإلح

 ,Mollick)ويؤكـد . غاضـباً دون أن يكـون عنيفـاً، وقـد يكـون عنيفـاً دون أن يكـون غاضـباً        

اإللحــاح المعــزو للعدائيــة، والعــزو الخــارجي  :  أن المعــارف التــي تزيــد الغــضب تتــضمن (٢٠١٣

 .اك لالزدراء، وعدم اإلنصاف، وأفكار العقوبة واالنتقاملعملية اللوم، واإلدر

ــديها           والشــك أن المــراهقين ذوي اإلعاقــة الفكريــة مــن أكثــر الفئــات التــي تجتمــع ل

 .مبررات الغضب وأسبابه، والدراسة الحالية ترصد اضطراب نوبات الغضب لديهم

 :اضطراب القلق العام

 فعلـي نفـسي وجـسدي طبيعـي لمواجهـة      أن القلق هو رد) ٢٠٠٠ ( Anderson    يذكر

وارتفـاع مـستوى القلـق يعنـي عـدم قـدرة الفـرد         . الشد العـصبي فـي المواقـف غيـر المريحـة          

علــى االرتيــاح، ويمكــن أن يكــون القلــق مفيــدًا فــي بعــض الحــاالت بالنــسبة لــبعض األفــراد،   

، وهو ومع ذلك، يمكن أن يصبح كال من القلق المنخفض والقلق المفرط ذويا طابع مرضى     

 .ما يؤدى إلى العديد من المشكالت
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فالفرد القلِق يعاني من التوتر الزائد، وتكون لديه صعوبة في السيطرة ذاته، وال يتمكن    

من حل مشكالته، وهو مـا يـؤثر علـى حياتـه اليوميـة وهنـاك العديـد مـن أشـكال اضـطراب               

ــع، واضــطراب قلــق مــا      : القلــق منهــا  بعــد الــصدمة،  اضــطراب القلــق العــام، واضــطراب الهل

 .واضطراب القلق االجتماعي، وغيرها

: يعـود اضـطراب القلـق العـام إلـى عـدة أسـباب منهـا        ) ٢٠٠٧ ,.Cooper, et. al(   ويرى 

الوراثــة، فقــد أثبــت العلمــاء الــدور الــذي تلعبــه الجينــات فــي تطــور هــذا االضــطراب، وأشــارت  

لقلـق العـام يـصابون بـنفس      من أقارب المصابين باضـطراب ا % ٢٥نتائج الدراسات إلى أن       

 %٥٠االضطراب أيضًا، كما ترتفع بينهم نـسبة االكتئـاب كمـا أن هـذه النـسبة ترتفـع إلـى           

كما أن العوامل البيئية تعد أسباباً أخرى فالتلوث، واإلجهاد البـدني           .  بين التوائم المتطابقة  

 .والنفسي، والنظام الغذائي تؤدي جميعها إلى اضطرابات القلق

إلـى أن أمـراض القلـب، والـسكري،     ) ٢٠٠١ ,.Dykens, at. al(صـلت دراسـات      كمـا تو 

واضطراب النواقـل العـصبية مثـل الـسيروتونين ودور عـدة أجـزاء مـن الـدماغ هـي الجهـات                      

ــا تـــصوير الـــدماغ  . الفاعلـــة فـــي ظهـــور اضـــطراب القلـــق العـــام   عنـــد اســـتخدام تكنولوجيـ

مركــز االتــصاالت بــين أجــزاء ( اللــوزة والتقنيــات الكيميائيــة العــصبية، اكتــشف األطبــاء أن

الجزء من الدماغ الذي يشفر األحداث في      (والحصين  ) الدماغ التي تعالج اإلشارات الحسية    

 (Basal Ganglia) والعقـد القاعديـة   (Limbic System) والنظـام الحـوفي  ) الـذكريات 

ــامي   ــدماغي األمـ ــم    (Frontal Lobe)والفـــص الـ ــور معظـ ــي ظهـ ــة فـ   تلعـــب أدوارًا هامـ

 .اضطرابات القلق

ــان     ــد القطـ ــسية، تؤكـ ــباب النفـ ــرد القلِـــق يـــسيء   ) ١٩٨٦(   ومـــن حيـــث األسـ ــإن الفـ فـ

استقبال وفهم واستيعاب ما يتواجد في حياتـه مـن مخـاطر فإمـا يبـالغ فيهـا أو يراهـا بغيـر               
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الصورة التي هي عليه أو ينظر للجزء السيئ من األشياء التي تمر عليه فينتبه للتفاصيل غيـر                 

ــرتبط اضــطراب القلــق بالــشعور العميــق والخــوف مــن الفقــد          المحب ــى نفــسه، كمــا ي ــة إل ب

ويقصد به فقد شيء عزيز على الفرد كجزء من شخصية أو فقد قريب أو فقد القدرة على                 

 .عمل شيء ما

   ويعــزي بعــض المحللــين النفــسيين الــشعور باضــطراب القلــق إلــى اضــطراب فــي نمــو 

 .  دم القدرة على إرضاء ذات أخرى مثالية في نظرهاألنا األعلى كجزء من الخوف من ع

) الـــشد(هـــي التـــوتر ) ١٩٩٢عبـــد الخـــالق، (   فالـــصورة اإلكلينيكيـــة للقلـــق كمـــا يـــذكر  

وعـدم القـدرة علـى الهـدوء، ويكـون القلـق شـديدًا ويـشكل                ) في أغلـب الوقـت    (المتواصل  

عه بمــا حولــه، ويظهــر عائقًـا أمــام القيــام بمهـام الحيــاة المكلــف بهـا الفــرد ويمنــع اسـتمتا    

وفــي . التــوتر العــضلي علــى شــكل رجفــة، وصــداع فــي مــؤخرة الــرأس وآالم فــي الكتفــين      

 كمـا   .شكل حركات يقوم بها الفرد كهز الرجلين أو النقر علـى طاولـة أمامـه أو مـا شـابه                   

 . يعاني الفرد من األرق وصعوبة بدء النوم وتقطعه، والتعب العام واإلجهاد غالب الوقت

اضـطراب الجهـاز العـصبي الـسمبتاوي فتظهـر علـى شـكل صـعوبة فـي التـنفس،                       أما  

 .والتعرق الزائد، والخفقان، وأعراض الجهاز الهضمي المختلفة

إلــى أن هنــاك بعــض األعــراض التــي تبــدو علــى  )  ٢٠٠١ ,.Molteno, et., al(   ويــشير 

زمن، وعـدم القـدرة علـى    التوتر والشد العـصبي الزائـد والمـ   : األفراد ذوي القلق المرتفع منها  

: فـــضالً عـــن األعـــراض الجـــسمانية المتمثلـــة فـــي) العـــصبية(االســـترخاء، واعـــتالل المـــزاج 

ــشعور         ــزازات العــضلية مــع ال ــان، وتــصبب العــرق، واالهت ــصداع، واألرق، والغثي اإلرهــاق، وال

 . بعدم الراحة الجسدية، ومشكالت النوم
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تلــف بــاختالف نمطــه علــى النحــو   أن أعــراض اضــطراب القلــق تخ ) ١٩٩٩(   ويــرى فــرج  

اإلحساس بالذعر والخوف واالرتباك، واألفكار الوسواسـية غيـر المُـسيطر عليهـا،             : التالي

واضطراب النوم، وضيق التنفس، وخفقان القلب، والـسلوكيات الـشعائرية أو الطقوسـية             

ــا       ن، كالغــسل المتكــرر لليــدين، وبــرودة أو تعــرق اليــدين والقــدمين، وجفــاف الفــم، والغثي

والدوار، والكـوابيس، والتـذكر المـستمر لألحـداث المؤلمـة الـسابقة، وفقـدان القـدرة علـى                   

 .الهدوء واالستقرار

ــة، فتظهــر علــيهم نفــس      ) ٢٠٠٣(   ويــذكر كمــال   ــذوي اإلعاقــة الفكري ــه بالنــسبة ل أن

األعـــراض الـــسابقة باإلضـــافة لتميـــزهم بـــبعض المظـــاهر األخـــرى التـــي تبـــدو فـــي ســـهولة    

خوفهم غير المبرر من أي شيء يعترض حياتهم حتى لـو كـان بـسيطًا فـي                 استثارتهم، و 

عــرف المجتمــع، كمــا أن قلقهــم المتواصــل يجعــل التركيــز علــى شــؤون الحيــاة اليوميــة       

ــديهم عنــد التعــرض         ــدائم، ويــزداد هــذا القلــق ل ــديهم صــعبًا، فهــم يــشعرون بالتــشتت ال ل

لويـاتهم كمـا أن ارتفـاع مـستوى       فيتعـذر علـيهم ترتيـب أو      . لطارئ ما حتى لو كان بـسيطًا      

 . القلق لديهم يؤثر على المستوى العام لذاكرتهم

   ويرى الباحث أن اضطراب القلق العـام هـو حالـة مرضـية تتـصف بـالخوف والتـوتر فـي                     

ــق، وال          ــه للقل ــال ســبب وجي ــى أن اضــطراب القلــق يكــون ب ــك، بمعن مواقــف ال تــستدعي ذل

الحـاالت المرضـية يكـون اضـطراب القلـق أحـد            يمكن التحكم في إيقاف الشعور به، وفـي         

 حيـث يحـدث اضـطراب القلـق      .أهم أسباب عدم التقدم أو التفكير فـي حـل المـشكالت   

 %٥عادة جنبًا إلى جنب مع غيره مـن األمـراض العقليـة أو البدنيـة، وينتـشر بنـسبة ال تقـل              

ضــطرابات  لــدى المــراهقين العــاديين، وهــو أكثــر اال%١٨مــن المجتمــع، كمــا ينتــشر بنــسبة

  .الشائعة لذوي اإلعاقة الفكرية



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٥٠٧

 هـ١٤٣٨ والشالعاشر الحادي العدد 

 :أنواع الضطرابات القلق منها أن هناك بعض) ٢٠٠٠ (Kindall    ويذكر 

وهـو قلـق نفـسي حـاد يتميـز عـن غيـره بـشدة األعـراض وحـدوثها فجـأة دون             :الهلع

سابق إنذار، مع الـشعور بـأن الفـرد سـوف يمـوت فـي هـذه اللحظـة، وقـد تتطـور الحالـة إلـى                        

إن حدثت في الشارع يتجنب الفـرد   : لمواقف التي حدثت فيها أعراض الهلع، فمثالً      تجنب ا 

الخروج إلى الشارع، حيث تسيطر عليه فكرة أن الموت سيدركه ولن يكون هناك منقـذ               

تـصبب العـرق، وارتعـاش     سرعة ضربات القلب،: له، وهناك بعض األعراض األساسية هي

طبيعــي، واإلحــساس باالختنــاق، والغثيــان   األطــراف، عــدم القــدرة علــى التــنفس بــشكل    

  .وآالم بالبطن

 حيـــث يكـــون الفـــرد نفـــسه مـــدرك بعـــدم جـــدوى الخـــوف، إنـــه ال  :الخـــوف الـــشديد

يستحق هذا الكم من الخـوف ولكنـه ال يـستطيع الـتحكم فيـه، وعـادة مـا يكـون الخـوف                       

وف بدرجـة  مرتبطاً بأشياء معينه أو أنشطة محددة أو بمواقف بعينها، وقد يكون هذا الخـ       

عالية بحيث يجعـل الفـرد يتجنـب هـذه المواقـف أو األمـاكن ممـا يـؤثر بـصورة سـلبية علـى                          

الخوف االجتماعي، وهـو الخـوف الـشديد الـذي يـصاحب الفـرد عنـدما          : حياته العملية ومنها  

يتعــرض لموقــف اجتمــاعي معــين حيــث يــشعر الفــرد بكــم مــن القلــق الــشديد يظهــر فــي    

رق الــشديد، والرعــشة فــي اليــد، والرغبــة فــي التبــول ورهبــة   ضــربات القلــب الــسريعة، والعــ 

 .شديدة للموقف

 حالة الخوف من التعرض لنوبة هلع في أمـاكن عامـة يـصعب الهـروب منهـا،                  :الرهاب

ومن شدة الشعور بالخوف يتجنب المريض التواجد في هذه األماكن العامـة، ممـا لـه تـأثير                  

 .على نشاطه اليومي وحياته االجتماعية
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مما يجدر ذكره قيام إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الـشؤون االجتماعيـة                 و

بدراســة حــول المــشكالت الــسلوكية التــي تواجــه ذوي اإلعاقــة فــي  ) ٢٠١٠(فــي مدينــة دبــي 

الدولة، والتعرف علـى أثـر المتغيـرات الرئيـسية لـدى ذوي االعاقـة الفكريـة والـسمعية، مـن                      

يـــل المعـــاقين، فـــي ظهـــور مـــشكالت ســـلوكية لـــديهم،  الملتحقـــين بمراكـــز رعايـــة وتأه

٪ مـن ذوي اإلعاقـة الفكريـة فـي الدولـة، يواجهـون مـشكالت                ٧٨وتوصلت الدراسة إلى أن     

ــدائم،    %١٦ســلوكية تخــف حــدتها مــع تقــدمهم فــي العمــر، مــنهم         يعــانون مــن القلــق ال

ع مــن واعتبــرت الدراســة أن ذوي اإلعاقــة الفكريــة يعــدون أكثــر عرضــة لظهــور هــذا النــو      

المشكالت بسبب عدم تكيفهم مع متطلبـات المجتمـع المحـيط بهـم، ونقـص اإلدراك           

العقلــي أو الحــسي، وصــعوبة تقيــيم قــدراتهم بــشكل يتناســب مــع الــسلوك االجتمــاعي    

 وأوصــت الدراســة بــضرورة االهتمــام ببــرامج تعــديل الــسلوك الموجهــة     .المتعــارف عليــه 

 التـــي تنتـــشر بينهـــا المـــشكالت الـــسلوكية، لـــذوي اإلعاقـــة الفكريـــة ، باعتبـــارهم الفئـــات

وإعداد بـرامج التأهيـل النفـسي واالجتمـاعي لـذوي اإلعاقـة الـشديدة، ودعـم تواصـلهم مـع               

 . محيطهم

 اضطراب  الوسواس القهري 
لشكــسبير فــي القــرن    " ماكبــث "   يبــدأ تــاريخ اضــطراب الوســواس القهــري بروايــة       

األفعــال القهريــة، ويعــد كــارل    الــسابع عــشر، حيــث عانــت الــسيدة ماكبــث مــن بعــض        

 م هـــو أول مـــن وصـــف هـــذا االضـــطراب بدقـــة واعتبـــره مـــن اضـــطرابات    ١٨٧٨فيـــستيفال 

التفكير، وبذلك فقد فتح الطريق أمـام العديـد مـن األطبـاء وعلمـاء الـنفس الـذين سـاهموا             

وتعتبـر   . (١٩٩٨,Jenike) بدراساتهم في الوصول إلـى تفاصـيل كثيـرة عـن هـذا االضـطراب      
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الوظـــائف المعرفيـــة فـــي اضـــطراب العـــصاب القهـــري الوسواســـي مـــن المواضـــيع    دراســـة 

 .الخاضعة لألبحاث والدراسات المتجددة حتى الوقت الحالي

ــدليل التشخيــصي االحــصائي لالضــطرابات النفــسية      ــى اضــطراب  ) ١٩٩٤(   ويــشير ال إل

بات الوســواس القهــري باعتبــاره أحــد االضــطرابات النفــسية، المندرجــة تحــت فئــة اضــطرا 

حيــث يــشعر فيـه الفــرد بــأن لديـه أفكــار، ومــشاعر، وأحاسـيس، وتــصرفات، تجعلــه    . القلـق 

يــشعر أنــه منقــاد لعمــل شــيء مــا، وبمعنــى آخــر يكــون لــدى الفــرد هــواجس أو مــا يــسمى       

  obsessions .  باالستحواذ

أن اضـطراب الوسـواس القهـري عبـارة عـن      ) (١٩٩٧  Tezcan, & Millet    ويـذكر  

 قــسرية، وصــور ذهنيــة متكــررة ومتواصــلة، تقــتحم ذهــن الفــرد باســتمرار    أفكــار ونزعــات

وقـد  . فارضةً نفسها عليه بإلحاح دون أي رغبة منه أو محاولته مقاومتها أو السيطرة عليها           

تسبب له آالمًا نفسية شديدة باإلضـافة إلـى حالـة مـن التـوتر والقلـق واالنزعـاج وتـؤثر سـلباً                       

 .االجتماعيةعلى حياته المهنية واألسرية و

أن هذه الوساوس قـد تكـون مـصاحبة بدافعيـة     ) ١٩٩٢ ,.Al-Sabaie, et. al(   وأضاف 

أو رغبة قوية في القيام بسلوك أو طقوس حركية أو ذهنية معينـة فـي محاولـة مـن الفـرد                     

إلبطال أو لتخفيف المعاناة، وقد تكون هذه الوساوس عبـارة عـن أفكـار تـدور غالبـاً حـول                 

فمــــثالً هــــاجس التلــــوث بالقــــاذورات أو التعــــرض .  والجــــنس والــــدينالتلــــوث والتــــشكك

للجــراثيم واألمــراض يــدفع الفــرد لكــي يبــالغ فــي االغتــسال أو تنظيــف المالبــس وأوعيــة          

الطعام والشراب، أو االمتناع عن مـصافحة اآلخـرين أو اسـتعمال آنيـتهم أو مـشاركتهم                 

ــا يتجنـــب زيـــارة المستـــشفيات أو ز   ــاً مـــن  طعـــامهم أو شـــرابهم، كمـ يـــارة المرضـــى خوفـ

 .التعرض للعدوى
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أن اضطراب الوسواس القهري يشمل ظهـور أفكـار، أو   ) ٢٠٠٥ (Greisberg    ويذكر 

 .صور، أو دوافع في ذهن الفرد بشكل متكرر رغماً عنه

أن هـذه األفكـار تـؤدي إلـى ارتفـاع مـستوى التـوتر        ) ٢٠٠٣ ,.Nasayuki, et. al(   ويـرى  

عاد تلك األفكار، ممـا يـؤدي إلـى تكـرار الفـرد ألعمـال معينـة وبـصورة                   لدى الفرد، ومحاولة إب   

 .قهرية

ــر       ) ٢٠٠٤(ويــشير فــرج   ــى التوقعــات غي ــى أن اضــطراب الوســواس القهــري يرجــع إل إل

العادية للنتائج السلبية، حيث إن األفراد ذوي اضطراب الوسـواس القهـري لـديهم توقعـات       

ـــ    ال والتـــصرفات وأن محتــــوى اضــــطراب  عاليـــة جــــدا أو منخفـــضة جــــداً للعديــــد مـــن األفعـ

 .الوسواس القهري يتضمن نمطاً من المبالغة

أن أفكار التشكك هي التـي تـدفع الفـرد    ) ٢٠٠٠ (Abdel-Khalek, & Lester    ويرى 

للتكــرار والمراجعــة والتــدقيق مــرات ومــرات مــع التــردد، مــثالً إعــادة التــدقيق عنــد القيــام       

. م األقفــال فــي المنــزل أو أزرار الكهربــاء والغــاز    بعمليــات حــسابية أو التأكــد مــن إحكــا    

وكذلك تكرار عمليات الغسل والنظافة والوضوء والصالة وترتيب وتنظيم األغـراض ممـا     

يكون سـبباً فـي التـأخير وإضـاعة الوقـت، أمـا األفكـار الجنـسية فهـي وسـاوس تـدور حـول                    

وقــد تكــون  . مرارأفكــار أو مــشاعر ذات طبيعــة جنــسية تثيــر القلــق أو االشــمئزاز باســت       

األفكــار القهريــة ذات طــابع دينــي تــشكك فــي اإليمــان، وتكــون محتوياتهــا متــشككة          

ومن أكثر األفكار ذات الطـابع الـديني المؤلمـة هـي التـي              . تتعارض مع قيم الفرد وأخالقياته    

 .تتعلق بالذات اإللهية

بالقيـام  على أن النزعات تكون في شـكل دافـع أو رغبـة عارمـة              ) ١٩٩٩(   ويؤكد فرج   

بفعل ذي طابع عدواني، فالصور الذهنية التي تقتحم الخيال باستمرار، تكـون ذات محتـوى     
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عــدواني أو جنــسي، فمــثالً الفــرد الــذي يتخيــل نفــسه أو غيــره فــي أوضــاع جنــسية مختلفــة    

أو يتخيل الفرد أن أحد أفراد األسرة قد تعرض لحـادث  . تبعث في نفسه االشمئزاز والتقزز  

 .  الرعبمخيف يبعث فيه

 أن أكثـر أعـراض اضـطراب الوسـواس القهـري      (٢٠٠٠ ,.Okasha, et. al)   وقـد ذكـر  

الوســـاوس الدينيـــة والطقـــوس القهريـــة المتعلقـــة بالغـــسيل والنظافـــة وأعـــزى أهـــم : هـــي

األســـباب إلـــى التـــاريخ العـــائلي للمـــضطربين، والتخطـــيط الـــدماغي لـــدى هـــؤالء المرضـــى،          

 .مواالضطرابات المعرفية، ونمط النو

وعلى الرغم من استخدام مصطلحي الوسـاوس، واألفعـال القهريـة بـصورة مختلطـة       

إال أن الباحث يرى أنهما يدالن على ظاهرتين مختلفتين، فالوساوس أفكار تطفلية تقتحم  

الفكر من داخله، كما أنها معاودة ومتكررة، وتتسبب فـي ارتفـاع مـستوى التـوتر والقلـق،                  

عال نمطية جسمية عقلية يقوم بها الفرد حتى يخلص نفـسه     أما األفعال القهرية فهي أف    

مــن القلــق النــاجم عــن الوســواس، ولكنهمــا يوجــدان معــاً، والغالبيــة العظمــى مــن ذوى           

اضطراب الوسـواس القهـري لـديهم الوسـاوس واألفعـال القهريـة، وأن قلـيال مـنهم يعـاني              

ألن األفعـال تكـون نتيجـة    من الوساوس فقط، ومن النادر أن يوجد الفعل القهـري منفـرداً،    

 .  أفكار

وعنــد النظــر إلــى المــراهقين ذوي اإلعاقــة الفكريــة يالحــظ أنهــم أكثــر الفئــات تعرضــاً   

أن الوســاوس لـــديهم  ) ٢٠٠٧(الضــطراب العــصاب القهــري الوسواســي، فيــذكر ســعفان       

تكون مصاحبة بسلوك أو طقوس حركية أو فكرية مكررة هـذه الطقـوس الفكريـة قـد          

ترديد بعض األرقام أو العمليات الحـسابية  : عمليات عقلية قسرية، مثلتكون في شكل  

أو ترديــد بعــض الكلمــات أو العبــارات ســراً، وقــد يحــدث أن يتفــوه الفــرد بهــا بــصوت عــال،     
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وهناك بعض الطقوس أو األفعال الحركية تكون في شكل غسيل اليدين عـدد ال نهـائي            

 . من المرات

ــر  ــة،  وال شــــك أن اضــــطراب الوســــواس القهــ ــام األكاديميــ ي يعرقــــل وبــــشدة المهــ

واالجتماعية، والمهنية، لذوي اإلعاقة الفكرية، ألن السمة األساسـية لهـذا االضـطراب هـي        

تكرار األعراض والعالمـات التـي تـؤثر علـى الحيـاة اليوميـة للفـرد، كمـا أنـه ينتـشر بنـسبة ال                     

لمـصابين باضـطراب    مـن ا %٢٠وأن حـوالي   .  لـدى األطفـال والمـراهقين معـاً    %١٦تقـل عـن   

لديهم تقلصات ال إرادية متكررة بالعـضالت، وهـذا مـا يجعـل العلمـاء يـشيرون إلـى العالقـة                  

ألن األفـراد المـصابين بهـذا     ،Tourette syndrome بـين هـذا االضـطراب ومتالزمـة توريـت     

االضـــطراب لـــيس لـــديهم الـــسيطرة الكافيـــة علـــى منـــاطق المـــخ المـــسئولة عـــن إيقـــاف     

 .ررةالسلوكيات المتك

أن نـسبة اإلصـابة بهـذا المـرض     ) ٢٠٠٤, Dykens(   وقد أكدت نتائج بعـض الدراسـات   

ــاث    ــذكور واإلن ــين ال ــذي يعــاني، بــل أفــراد أســرته       . متــساوية ب ولــيس المــريض فقــط هــو ال

وفي بعض األحيان يعتقد المريض أن األسرة تزيد مـن معاناتـه بـاعتراض طقوسـه      . كذلك

ولــذلك يفــضل بعــض الــذكور    . داومــة انتقــاد تــصرفاته  أو تلويــث أغراضــه الشخــصية أو بم  

ويــرى الباحــث أن اضــطراب الوســواس القهــري يجعــل الفــرد متــصفاً        . الــسكن منفــردين 

بالصالبة والتزمت وتجعله ينزع إلى تفكير وسلوك نمطي غير متوافـق اجتماعيـاً ويـسبب               

 .والمهنيةللفرد كرباً وهماً وقلقاً مستمراً ويعيق حياته االجتماعية واألسرية 
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 :الطريقة واجراءات الدراسة
 :مجتمع الدراسة

   تم إجـراء الدراسـة الحاليـة فـي معاهـد وبـرامج التربيـة الفكريـة بمدينـة الريـاض بعـد                  

الحصول على موافقة الجهـات اإلداريـة المختـصة بـإجراء الجانـب التطبيقـي للدراسـة بهـا،                   

ــارة    ــة الثانويــة فــي منطقــة     معهــداً وبرنامجــاً للتربيــة الفكريــ  ١١حيــث تمــت زي ة فــي المرحل

 .الرياض

ــة       ــة الفكريـ ــرامج التربيـ ــد وبـ ــين فـــي معاهـ ــات المتعلمـ ومـــن خـــالل االطـــالع علـــى بيانـ

 . طالباً) ٤٧٥(بالمرحلة الثانوية، تم تحديد مجتمع الدراسة الحالية والمكون من 

 :اشترط الباحث بعض الشروط لتحقيق التجانس المبدئي بين أفراد العينة أهمها

أن يكون المتعلم من ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة أو اإلعاقة الفكريـة المتوسـطة               

 .فقط

 . عاما١٨ً، ١٥أن يتراوح العمر الزمني ما بين 

 . أن يكون المتعلم هو المعاق الوحيد في أسرته، ومقيمًا معها

 .أن يكون والدي المراهق على قيد الحياة دون وفاة أحدهما أو سفره للخارج

 . أن يكون لديه أخوة، الستبعاد االبن الوحيد وما يعانيه من مشكالت نفسية

 ).الخلو من اإلعاقات األخرى. (أال يجمع بين إعاقتين أو أكثر

 .أن يكون منتظما بالدراسة وال يتغيب لفترات طويلة

 .أال يقع تحت تأثير أي عقار طبى

 .ج النفسيأال يكون من المترددين على أحد مراكز اإلرشاد والعال



 

 
٥١٤
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أال يعــاني مــن اضــطرابات شــديدة فــي النطــق أو الكــالم تعوقــه عــن المــشاركة فــي           

 . الدراسة

بمساعدة مجموعة من االخصائيين االجتماعيين والنفسيين بمعاهد وبـرامج التربيـة           

الفكرية  تم تطبيق الشروط األولية على جميـع أفـراد عينـة الدراسـة األوليـة المكونـة مـن         

ــاً، ) ٤٧٥( ــة الدراســة   ) ٨٩(وتــم اســتبعاد  طالب ــاً، فأصــبحت عين ــاً، والجــدول  ) ٣٨٦(طالب طالب

 التالي يوضح ذلك

 )١(جدول 

 مجتمع الدراسة والمستبعدون والعينة المبدئية للدراسة
 المستبعدون
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 عدد الطالب

 ٣٧ ١١ ٢ ٢ - - ٣ ٤ ٤٨ بدر
 ٥٠ ٩ - ١ - - ٣ ٥ ٥٩ المعتمد بن عباد

 ١٧ ١٠ ٤ ٢ ١ - ٢ ١ ٢٧ العزيز األمير سعد بن عبد
 ٥٠ ٨ ١ ١ ١ - ١ ٤ ٥٨ األمير ناصر بن عبد العزيز

 ٦١ ١٢ ٥ - - - ١ ٦ ٧٣ القدس
 ٢٩ ٥ - - - ١ ٢ ٢ ٣٤ الشيخ محمد بن إبراهيم

 ٣٥ ٩ ٢ ١ ١ - ٣ ٢ ٤٤ ابن أبي حاتم
 ٣٤ ٧ ١ - - ١ ٣ ٢ ٤١ بالط الشهداء

 ٢٩ ٨ ٢ ١ ١ - ٣ ١ ٣٧ عبد اهللا بن مسعود
 ٣٠ ٣ - - - - ٢ ١ ٣٣ مجمع األمير سلمان
 ٥٣ ٨ - - - ١ ٢ ٥ ٦١ تبوك بحي النسيم
 ٣٨٦ ٨٩ ١٦ ٨ ٤ ٣ ٢٥ ٣٣ ٤٧٥ اإلجمالي
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وتطبيـق  ) ١٩٩٨مليكـة،  (الـصورة الرابعـة   : اءتم تطبيق مقيـاس سـتانفورد بينيـه للـذك     

) ٣٨٦(على أفراد العينـة المتبقيـة وعـددهم    ) ٢٠٠١فرج، ورمزى، (مقياس السلوك التوافقي  

ــائج عــن اســتبعاد     ــاً، وأســفرت النت ــق،  ) ٢(غــائبين، و) ٤(طــالب مــنهم  ) ٦(طالب رفــضا التطبي

) ١٦٦(اقة الفكرية البسيطة، و   طالباً من ذوي اإلع   ) ٢١٤(طالباً، منهم   ) ٣٨٠(فأصبحت العينة   

 . من ذوي اإلعاقة الفكرية المتوسطة

 :عينة الدراسة
طالبــاً مــن الــذكور الملتحقــين  ) ٣٨٠( أجريــت الدراســة الحاليــة علــى عينــة تتــألف مــن    

) ١٨ -١٥(ببرامج ومعاهد التربية الفكرية الثانوية بمنطقه الرياض، تتراوح أعمارهم ما بـين             

ــاً، وانحـــراف معيـــاري ) ١٧٬٢(عامـــاً بمتوســـط عمـــرى  طالبـــاً مـــن ذوي ) ٢١٤(، مـــنهم )١٫١(عامـ

 .من ذوي اإلعاقة الفكرية المتوسطة) ١٦٦(اإلعاقة الفكرية البسيطة، و

 :أدوات الدراسة
قام الباحث بتصميم بطاقة مالحظة اضطراب قصور االنتباه، وبطاقة مالحظة نوبـات          

واس القهـــري لـــذوي اإلعاقـــة الغـــضب، ومقيـــاس القلـــق العـــام، ومقيـــاس اضـــطراب الوســـ 

الفكرية، وقد تم إعداد هـذه األدوات نظـراً لعـدم تـوافر أدوات قيـاس عربيـة مقننـة تقـيس                  

ــاع        ــة، وتــم اتب ــذوي اإلعاقــة الفكري هــذه االضــطرابات النفــسية والمــشكالت الــسلوكية ل

 :اإلجراءات التالية

 )الباحث: دإعدا(بطاقة مالحظة اضطراب قصور االنتباه لذوي اإلعاقة الفكرية 

ــة   ــصورة األولي ــاء ال ــاع الخطــوات       : بن ــة لبطاقــة المالحظــة تــم اتب ــصورة األولي إلعــداد ال

 :التالية
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مراجعة اإلطـار النظـري، والدراسـات الـسابقة التـي تناولـت             : الدراسة النظرية وتشمل  

اضطراب قصور االنتباه لذوي اإلعاقة الفكريـة واسـتعراض بعـض االختبـارات والمقـاييس               

مقيـاس كـونرز لتقـدير الـسلوك      : تقـدير وبطاقـات المالحظـة ذات العالقـة ومنهـا          وقوائم ال 

Conner's Behavior Rating Scale)   ،ومقيـاس اضـطرابات   )١٩٩٨دبـيس، والـسمادوني ،

، والمقيــاس اإللكترونــي لتــشخيص اضــطراب االنتبــاه لــذوي اإلعاقــة )٢٠٠٤كمــال، (االنتبــاه 

ضـــطراب االنتبـــاه المـــذكورة فـــي الـــدليل     ومراجعـــة مظـــاهر ا ) ٢٠٠٨حـــسيب ، (العقليـــة 

 .DSM-IVالتشخيصي اإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية 

إعداد وتطبيق استبيان مفتـوح علـى عينـة عـشوائية           : الدراسة االستطالعية وتشمل  

من معلمي ذوي اإلعاقة الفكريـة للتعـرف علـى بعـض المواقـف التـي يتبـدى فيهـا اضـطراب                      

 .  قة الفكريةقصور االنتباه لذوي اإلعا

 مفردة كـل    ٢٠تحديد أكثر المواقف التي يظهر فيها اضطراب قصور االنتباه، وصياغة           

المرتفـع، والمتوسـط، والمـنخفض،      : منها تعبر عن موقف معين، ولها ثالثة مـستويات هـي          

ــة والفئــة         ــزة لعمــر العين ــصياغة، ووضــوح المعــاني، والخــصائص الممي وقــد روعــي حــسن ال

 . إليهاالنوعية التي تنتمي

 :صدق بطاقة المالحظة
 تم عرض الصورة األولية لبطاقة مالحظة اضطراب قصور االنتباه،          :صدق المحكمين 

 من أساتذة علم النفس والتربية الخاصة في جامعة الملك سعود لتحكيمهـا، وقـد           ٨على  

 مفـردة، وحـذف     ١٨ علـى  %٧٥أسفر التحكـيم عـن اتفـاق المحكمـين بنـسبة ال تقـل عـن                 

ــردتين، وإ ــافة مفـــردتين جديـــدتين، فأصـــبحت بطاقـــة       مفـ عـــادة الـــصياغة لمفـــردتين، وإضـ

 . مفردة٢٠المالحظة مكونة من 
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 تـم اختيـار مقيـاس كـونرز لتقـدير الـسلوك ليكـون مقيـاس المحـك،                    :صدق المحك 

 فـرداً تتـراوح أعمـارهم مـا         ٣٠وتم تطبيقه علـى عينـة مـن ذوي اإلعاقـة الفكريـة تتـألف مـن                  

، ١١يق أحد المعلمين، فأسفر ذلك عن ثالث مجموعات تتألف من          عامًا، عن طر   ١٦ -١٢بين  

 أفراد تمثل مجموعـات اضـطراب قـصور االنتبـاه المرتفـع، والمتوسـط، والمـنخفض               ٨، و ١١و

علــى الترتيــب، كمــا تــم تطبيــق بطاقــة المالحظــة الجديــدة علــى هــذه المجموعــات بــنفس   

ــت       ــين فبلغـ ــين المقياسـ ــاط بـ ــامالت االرتبـ ــساب معـ ــم وحـ ــى ٠٫٧٦،  ٠٫٧٤، ٠٫٨٢المعلـ  علـ

 . تدل على صدق بطاقة المالحظة٠٫٠١الترتيب، وهى قيم دالة عند مستوى 

 تـم حـساب معامـل ارتبـاط         :صدق المقارنة الطرفيـة لمفـردات بطاقـة المالحظـة         

كل مفردة بالدرجة الكلية التي حـصل عليهـا الفـرد فـي بطاقـة المالحظـة ككـل، اعتمـاداً                   

الرجوع إلــى جــداول فالنجــان لالرتبــاط الثنــائي، واتــضح أن   علــى نــسبتيها العليــا والــسفلى بــ 

جميــع المفــردات صــادقة وموجبــة االتجــاه باســتثناء مفــردتين غيــر دالتــين ممــا اســتوجب    

 . مفردة١٨حذفهما، لتصبح بطاقة المالحظة مكونة من 

 :ثبات بطاقة المالحظة-ج

تبـاه علـى عينـة       تم إعـادة تطبيـق بطاقـة مالحظـة اضـطراب قـصور االن              :إعادة اإلجراء 

 وهــي ٠٫٧٦ يومــاً، وحــساب معامــل االرتبــاط بــين التطبيقــين فبلــغ ١٢التقنــين، بفاصــل زمنــي 

 . تدل على ثبات بطاقة المالحظة٠٫٠١قيمة دالة عند 

 وهـي قيمـة دالـة علـى        ٠٫٧٤حساب معامـل ألفـا فبلـغ        : استخدام معادلة ألفا كرونباخ   

 . ثبات البطاقة
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ساب معامــل االرتبــاط بــين اســتجابات أفــراد عينــة    تــم حــ : طريقــة التجزئــة النــصفية 

 -التقنين على المفردات الفردية والزوجية، وحـساب الثبـات باسـتخدام معادلـة سـبيرمان            

 .  وهو يدل على الثبات٠٫٨٢براون فبلغ 

تم حـساب التكـرار والتكـرار النـسبي السـتجابات األفـراد             : طريقة االحتمال المنوالي  

مرتفع، متوسط، منخفض، لكـل مفـردة علـى         : ت االختيارية عن كل احتمال من االحتماال    

حــده، وحــساب معامــل الثبــات لكــل منهــا، وأوضــحت النتــائج داللــة كافــة المفــردات عنــد      

 .مفردة١٦ باستثناء مفردتين تم حذفهما، لتصبح البطاقة ٠٫١مستوى 

 : الصورة النهائية لبطاقة المالحظة

ــا   ــداد(ه لـــذوي اإلعاقـــة الفكريـــة  تتكـــون بطاقـــة مالحظـــة اضـــطراب قـــصور االنتبـ : إعـ

مرتفــع، متوســط، مــنخفض، حيــث  :  مفــردة، لكــل منهــا ثــالث اســتجابات  ١٦مــن ) الباحــث

" مرتفـع "يستجيب المعلم عن البطاقة الواحدة لفرد واحد، فـإذا اختـار المعلـم االسـتجابة            

يحـصل الفـرد علـى      " متوسـط " درجـات، وإذا اختـار المعلـم االسـتجابة           ٣يحصل الفـرد علـى      

يحصل الفرد على درجة واحدة، وبالتـالي       " منخفض"درجتين، وإذا اختار المعلم االستجابة      

 ويمكــن التعــرف علــى مــستوى اضــطراب االنتبــاه للفــرد       ٤٨، ١٦تتــراوح درجــة الفــرد بــين    

 والمـستوى المتوسـط مـا       ٢٦،  ١٦المستوى المـنخفض مـا بـين          : باعتماد ثالثة مستويات هي   

 .٤٨، ٣٨فع ما بين  والمستوى المرت٣٧، ٢٧بين 

 ) الباحث: إعداد(بطاقة مالحظة نوبات الغضب لذوي اإلعاقة الفكرية 

إلعــداد الــصورة األوليــة لبطاقــة المالحظــة، تــم اتبــاع الخطــوات     : بنــاء الــصورة األوليــة 

 :التالية
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مراجعة اإلطـار النظـري، والدراسـات الـسابقة التـي تناولـت             : الدراسة النظرية وتشمل  

 سـمة   -اسـتبيان حالـة   : اسـتعراض بعـض االختبـارات والمقـاييس مثـل         مفهوم الغضب، و  

، واسـتفتاء الغـضب   (٢٠٠٦ ,Novaco)، ومقيـاس الغـضب   (١٩٨٨ ,Spielberger)الغـضب  

 .(٢٠٠٢,Dahlen)، ومقياس الغضب، (٢٠٠٨ ,Marcia)والعنف، 

إعداد وتطبيق استبيان مفتوح على عينـة عـشوائية      :  وتشمل الدراسة االستطالعية 

ــر الغــضب        مــن مع ــة، للتعــرف علــى المواقــف التــي تثي لمــي المــراهقين ذوي اإلعاقــة الفكري

 .  لديهم، وطريقة التصرف حيالها

 مفـردة كـل منهـا       ١٨تحديد أكثر المواقف المثيرة للغضب بـين أفـراد العينـة، وصـياغة              

المرتفــع، والمعتــدل، والمــنخفض، وقــد : تعبــر عــن موقــف يــدعو للغــضب بمــستوياته الثالثــة

ــزة للمــراهقين ذوي اإلعاقــة       روعــي  حــسن الــصياغة، ووضــوح المعــاني، والخــصائص الممي

 .الفكرية

 :صدق بطاقة المالحظة
تــم عــرض الــصورة األوليــة لبطاقــة مالحظــة نوبــات الغــضب لــذوي   : صــدق المحكمــين

 من أساتذة علـم الـنفس والتربيـة الخاصـة بجامعـه الملـك سـعود،           ٨اإلعاقة الفكرية على    

ــى %٧٥م عــن اتفــاق المحكمــين بنــسبة ال تقــل عــن     وقــد أســفر التحكــي    مفــردة، ١٧ عل

 . مفردة١٧وحذف مفردة واحدة، وإعادة الصياغة لمفردتين، فأصبحت البطاقة مكونة من 

 ليكـون مقيـاس المحـك،       (٢٠٠٦,Novaco) تم اختيار مقياس الغـضب       :صدق المحك 

ك عـــن ثـــالث وتـــم تطبيقـــه علـــى عينـــة التقنـــين، عـــن طريـــق أحـــد المعلمـــين، فأســـفر ذلـــ  

، فـــرداً تمثـــل مجموعـــات الغـــضب المرتفـــع، والمعتـــدل،  ٧، و١٢، و١١مجموعـــات تتـــألف مـــن 

والمــنخفض علــى الترتيــب، كمــا تــم تطبيــق بطاقــة المالحظــة الجديــدة عــن طريــق نفــس    
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، ٠٫٨٢المعلم على هذه المجموعات وحـساب معـامالت االرتبـاط بـين المقياسـين فبلغـت              

ــ   ٠٫٧٨، ٠٫٧٨ ــي قـ ــب، وهـ ــى الترتيـ ــستوى   علـ ــد مـ ــة عنـ ــة    ٠٫٠١يم دالـ ــدق بطاقـ ــى صـ ــدل علـ  تـ

 .المالحظة

تـم حـساب معامـل ارتبـاط كـل          : صدق المقارنة الطرفية لمفردات بطاقة المالحظـة      

مفردة بالدرجة الكلية التي حصل عليهـا الفـرد فـي بطاقـة المالحظـة ككـل، اعتمـاداً علـى          

الثنـائي، واتـضح أن جميـع    نسبتيها العليا والـسفلى بـالرجوع إلـى جـداول فالنجـان لالرتبـاط            

المفردات صادقة وموجبة االتجاه باستثناء مفردة واحدة غير دالة، مما استوجب حـذفها،      

 .  مفردة١٦لتصبح بطاقة المالحظة 

 :ثبات بطاقة المالحظة

تـم إعـادة تطبيـق بطاقـة مالحظـة نوبـات الغـضب علـى عينـة التقنـين،                : إعادة اإلجراء 

 وهــذه القيمــة ٠٫٧٧عامــل االرتبــاط بــين التطبيقــين فبلــغ  يومــاً، وحــساب م١٢بفاصــل زمنــي 

 . تدل على ثبات بطاقة المالحظة٠٫٠١دالة عند مستوى 

 وهــي ٠٫٧٤تــم حــساب معامــل ألفــا فبلغــت قيمتــه   : اســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ 

 .قيمة تدل على ثبات بطاقة المالحظة

بي لالســتجابات عــن تــم حــساب التكــرار والتكــرار النــس : طريقــة االحتمــال المنــوالي

مرتفع، معتدل، منخفض، لكل مفـردة علـى حـده،          : كل احتمال من االحتماالت االختيارية    

 ٠٫١وحساب معامل الثبات لكل منها، وأوضحت النتائج داللة كافة المفردات عند مستوى             

 .  مفردة١٥باستثناء مفردة واحدة تم حذفها، لتصبح بطاقة المالحظة مكونة من 
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 : هائية لبطاقة المالحظةالصورة الن-د
: إعـداد (تتكون بطاقة مالحظة نوبـات الغـضب لـدى المـراهقين ذوي اإلعاقـة الفكريـة             

 مفــردة، ويــتم االســتجابة عليهــا عــن طريــق أحــد المعلمــين بالمدرســة،         ١٥مــن ) الباحــث

مرتفــع، معتــدل، مــنخفض، فــإذا تــم اختيــار االســتجابة : باختيــار إحــدى االســتجابات الــثالث

حصل على درجتين، وإذا " معتدل" درجات، وإذا اختيرت االستجابة      ٣يحصل على   " مرتفع"

يحصل على درجة واحدة، وبالتالي تتـراوح درجـة الفـرد بـين            " منخفض"اختيرت االستجابة   

:  ويمكــن التعــرف علــى مــستوى نوبــات الغــضب للفــرد باعتمــاد ثالثــة مــستويات هــي ٤٥، ١٥

 والمـستوى المتوسـط لنوبـات الغـضب     ٢٥، ١٥ المستوى المنخفض لنوبات الغـضب مـا بـين     

 .٤٥، ٣٦ والمستوى المرتفع لنوبات الغضب ما بين ٣٥، ٢٦ما بين 

 )الباحث: إعداد(مقياس القلق العام لذوي اإلعاقة الفكرية 

 :إلعداد الصورة األولية للمقياس، تم اتباع الخطوات التالية: بناء الصورة األولية-أ

راجعة اإلطـار النظـري، والدراسـات الـسابقة التـي تناولـت       م:  وتشملالدراسة النظرية 

 سـمة  -قائمـة حالـة  : مفهوم القلق العام، اسـتعراض بعـض االختبـارات والمقـاييس مثـل            

، ومقيــاس )١٩٨٦القطــان، (، ومقيــاس القلــق الــسوي )١٩٨٥،كــاظم  (Spielbergerالقلــق 

ــاتي   ــضة، (القلـــق الظاهريـ ــه  )١٩٩٥فـ ــدد األوجـ ــصية  متعـ ــة،  (، ومقيـــاس الشخـ ، )١٩٩٧مليكـ

، ومقيــاس المــشكالت الراهنــة للمــراهقين     )١٩٩٧الدســوقي،  (ومقيــاس قلــق المــراهقين   

 ).٢٠٠٤حسيب، (، ومقياس القلق )٢٠٠٢حرب، على، (بالمرحلة الثانوية 

إعداد وتطبيق استبيان مفتوح على عينة من معلمـي  :  وتشملالدراسة االستطالعية 

تعــرف علــى المواقــف الداعيــة للقلــق العــام لــديهم،       المــراهقين ذوي اإلعاقــة الفكريــة، لل  

 .  وطريقة التصرف حيالها
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 مفــردة كــل منهــا ١٥تحديــد أكثــر المواقــف الداعيــة للقلــق بــين أفــراد العينــة، وصــياغة 

المرتفــع، والمعتــدل، والمــنخفض، وقــد   : تعبــر عــن موقــف يــدعو للقلــق بمــستوياته الثالثــة    

ــزة للمــراهقين ذوي اإلعاقــة   روعــي حــسن الــصياغة، ووضــوح المعــاني، والخــ      صائص الممي

 .الفكرية

 :صدق المقياس-ب
ــذوي اإلعاقــة        :صــدق المحكمــين  ــة لمقيــاس القلــق العــام ل ــصورة األولي  تــم عــرض ال

 مـــن أســـاتذة علـــم الـــنفس والتربيـــة الخاصـــة بجامعـــه الملـــك ســـعود         ٨الفكريـــة علـــى  

 ١٤ علـى    %٧٥لتحكيمها، وقد أسفر التحكيم عـن اتفـاق المحكمـين بنـسبة ال تقـل عـن                  

مفردة، وحذف مفردة واحدة، وإعادة الصياغة لمفردة واحدة، فأصبح المقياس مكوناً من            

 . مفردة١٤

ليكـون مقيـاس   ) ١٩٩٧الدسـوقي،  ( تم اختيار مقيـاس قلـق المـراهقين         :صدق المحك 

، ٨، و١٤المحك، وتم تطبيقه على عينة التقنين، فأسفر ذلك عن ثالث مجموعـات قوامهـا    

ثل مجموعات القلق المرتفـع، والمتوسـط، والمـنخفض علـى الترتيـب، كمـا تـم         فرداً تم  ٨و

تطبيــــق المقيــــاس الجديــــد علــــى هــــذه المجموعــــات وحــــساب معــــامالت االرتبــــاط بــــين   

 تـدل   ٠٫٠١على الترتيـب، وهـي قـيم دالـة عنـد مـستوى              ٠٫٨٦،  ٠٫٨٨،  ٠٫٨٤المقياسين فبلغت   

 .على صدق المقياس

 تـم حـساب معامـل ارتبـاط كـل مفـردة        :مقيـاس صدق المقارنة الطرفيـة لمفـردات ال      

بالدرجــة الكليــة التــي حــصل عليهــا الفــرد المقيــاس ككــل، اعتمــاداً علــى نــسبتيها العليــا      

والسفلى بالرجوع إلى جداول فالنجان لالرتباط الثنائي، واتضح أن جميع المفـردات صـادقة         

 .  مفردة١٤وموجبة االتجاه وبالتالي يكون المقياس مكوناً من 
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 :بات المقياسث-ج

تم إعادة تطبيق مقياس القلق العام لذوي اإلعاقة الفكرية على عينة : إعادة اإلجراء

 وهـذه   ٠٫٨٠ يومـاً، وحـساب معامـل االرتبـاط بـين التطبيقـين فبلـغ                ١٢التقنين، بفاصل زمنـى     

 . تدل على ثبات المقياس٠٫٠١القيمة دالة عند مستوى 

 وهي قيمة ٠٫٧٦ معامل ألفا فبلغت قيمته تم حساب: استخدام معادلة ألفا كرونباخ   

 .تدل على ثبات المقياس

تــم حــساب التكــرار والتكــرار النــسبي لالســتجابات عــن   : طريقــة االحتمــال المنــوالي 

ــاالت االختياريـــة     ــل احتمـــال مـــن االحتمـ ــرة، بدرجـــة متوســـطة، بدرجـــة     : كـ بدرجـــة كبيـ

وأوضــحت النتــائج منخفــضة، لكــل مفــردة علــى حــده، وحــساب معامــل الثبــات لكــل منهــا، 

 باستثناء مفردة واحدة تم حذفها، ليصبح المقيـاس         ٠٫١داللة كافة المفردات عند مستوى      

 .  مفردة١٤مكوناً من 

 : الصورة النهائية للمقياس-د
من ) الباحث: إعداد(يتكون مقياس القلق العام لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية          

: يق الفرد بذاته باختيار إحدى االستجابات الثالث       مفردة، ويتم االستجابة عليها عن طر      ١٤

بدرجــة "بدرجــة كبيــرة، بدرجــة متوســطة، بدرجــة منخفــضة، فــإذا اختــار الفــرد االســتجابة  

حـصل علـى    " بدرجـة متوسـطة   " درجات، وإذا اختار الفرد االستجابة       ٣يحصل على   " كبيرة

رجـة واحـدة، وبالتـالي      حصل علـى د   " بدرجة منخفضة "درجتين، وإذا اختار الفرد االستجابة      

 ويمكــن التعــرف علــى مــستوى القلــق العــام للفــرد باعتمــاد ٤٢، ١٤تتــراوح درجــة الفــرد بــين 

، ٢٤ والمـستوى المتوسـط مـا بـين          ٢٣،  ١٤المستوى المنخفض مـا بـين         : ثالثة مستويات هي  

 .٤٢، ٣٣ والمستوى المرتفع ما بين ٣٢
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 )الباحث: إعداد(ية مقياس اضطراب الوسواس القهري لذوي اإلعاقة الفكر

 :إلعداد الصورة األولية للمقياس، تم اتباع الخطوات التالية: بناء الصورة األولية-أ

مراجعة اإلطـار النظـري، والدراسـات الـسابقة التـي تناولـت       :  وتشملالدراسة النظرية 

مفهوم اضطراب العصاب الوسواس القهري ، واستعراض بعض االختبـارات والمقـاييس           

وقائمـة الوسـواس القهـري      ) ١٩٩٢عبـد الخـالق،     (س العربي للوسـواس القهـري       المقيا: مثل

Hodgson. 

إعداد وتطبيق استبيان مفتوح على عينة من معلمـي         : الدراسة االستطالعية وتشمل  

المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية، للتعرف على المواقف التي يتبدى فيها اضطراب العـصاب             

 الوسواس القهري

قف التي يتبدى فيها اضطراب العصاب الوسواس القهري بين أفراد          تحديد بعض الموا  

 مفــردة كــل منهــا تعبــر عــن ســلوكيات اضــطراب العــصاب الوســواس  ٢٠العينــة، وصــياغة 

المرتفـع، والمعتـدل، والمـنخفض، وقـد روعـي حـسن الـصياغة،              : القهري بمستوياته الثالثـة   

 .قة الفكريةووضوح المعاني، والخصائص المميزة للمراهقين ذوي اإلعا

 :صدق المقياس-ب
 تـم عـرض الـصورة األوليـة لمقيـاس اضـطراب العـصاب الوسـواس               :صدق المحكمـين  

 مـن أسـاتذة علـم الـنفس والتربيـة الخاصـة بجامعـة               ٨القهري لذوي اإلعاقة الفكريـة علـى        

الملك سعود لتحكيمها، وقد أسـفر التحكـيم عـن اتفـاق المحكمـين بنـسبة ال تقـل عـن                     

ة، وحـــذف مفـــردتين، وإعـــادة الـــصياغة لمفـــردتين، فأصـــبح المقيـــاس  مفـــرد١٨ علـــى %٧٥

 . مفردة١٨مكوناً من 
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) ١٩٩٢عبــد الخــالق، ( تــم اختيــار المقيــاس العربــي للوســواس القهــري  :صــدق المحــك

ليكون مقياس المحك، وتم تطبيقه على عينة التقنين، فأسفر ذلك عن ثالث مجموعات             

ات اضطراب العصاب الوسواس القهري المرتفع،       فرداً تمثل مجموع   ٨، و ٧، و ١٥تتألف من   

ــذه       ــد علـــى هـ ــا تـــم تطبيـــق المقيـــاس الجديـ ــب، كمـ ــط، والمـــنخفض علـــى الترتيـ والمتوسـ

علـى  ٠٫٨٠،  ٠٫٨٦،  ٠٫٨٨المجموعات وحـساب معـامالت االرتبـاط بـين المقياسـين فبلغـت              

 . تدل على صدق المقياس٠٫٠١الترتيب، وهي قيم دالة عند مستوى 

تـم حـساب معامــل ارتبـاط كـل مفــردة     : رفيـة لمفــردات المقيـاس  صـدق المقارنـة الط  

بالدرجــة الكليــة التــي حــصل عليهــا الفــرد المقيــاس ككــل، اعتمــاداً علــى نــسبتيها العليــا      

والسفلى بالرجوع إلى جداول فالنجان لالرتباط الثنائي، واتضح أن جميع المفـردات صـادقة         

 اســتوجب حــذفهما، وبالتــالي يكــون  وموجبــة االتجــاه باســتثناء مفــردتين غيــر دالتــين ممــا  

 .  مفردة١٦المقياس مكوناً من 

 :ثبات المقياس-ج

تم إعادة تطبيق مقيـاس اضـطراب العـصاب الوسـواس القهـري لـذوي       : إعادة اإلجراء 

 يومـاً، وحـساب معامـل االرتبـاط بـين           ١٢اإلعاقة الفكرية علـى عينـة التقنـين، بفاصـل زمنـي             

 . تدل على ثبات المقياس٠٫٠١ دالة عند مستوى  وهذه القيمة٠٫٨٢التطبيقين فبلغ 

 وهــي ٠٫٧٨تــم حــساب معامــل ألفــا فبلغــت قيمتــه   : اســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ 

 .قيمة تدل على ثبات المقياس

تــم حــساب التكــرار والتكــرار النــسبي لالســتجابات عــن   : طريقــة االحتمــال المنــوالي 

لكــل مفــردة علــى حــده،   " حــد مــا، ال  نعــم، إلــى  : "كــل احتمــال مــن االحتمــاالت االختياريــة  

 ٠٫١وحساب معامل الثبات لكل منها، وأوضحت النتائج داللة كافة المفردات عند مستوى             
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س ١٦باستثناء مفردتين غير دالتين ممـا اسـتوجب حـذفهما، ليـصبح المقيـاس مكونـاً مـن                   

 . مفردة

 : الصورة النهائية للمقياس -د
لقهــري لــدى المــراهقين ذوي اإلعاقــة  يتكــون مقيــاس اضــطراب العــصاب الوســواس ا  

 مفــردة، ويــتم االســتجابة عليهــا عــن طريــق الفــرد بذاتــه   ١٦مــن ) الباحــث: إعــداد(الفكريــة 

" نعـم "فـإذا اختـار الفـرد االسـتجابة         " نعم، إلى حد ما، ال    : " باختيار إحدى االستجابات الثالث   

ل علـى درجتـين، وإذا   حـص " إلـى حـد مـا    " درجات، وإذا اختـار الفـرد االسـتجابة          ٣يحصل على   

، ١٦حـصل علـى درجـة واحـدة، وبالتـالي تتـراوح درجـة الفـرد بـين                   " ال"اختار الفرد االسـتجابة     

 ويمكن التعرف على مستوى اضطراب العصاب الوسواس القهري للفرد باعتماد ثالثة            ٤٨

 ٣٧ .٢٧ والمـستوى المتوسـط مـا بـين          ٢٦  .١٦المـستوى المـنخفض مـا بـين           : مستويات هي 

 .٤٨ .٣٨وى المرتفع ما بين والمست

 :منهجية الدراسة
   اســتخدمت الدراســة الحاليــة المــنهج الوصــفي التحليلــي، حيــث قــام الباحــث بجمــع     

البيانــات عــن عينــة الدراســة باســتخدام األدوات المقننــة، ومــن ثــم تــصنيف هــذه البيانــات،    

 . وتبويبها، وتحليلها، وقراءتها، وتفسيرها، في ضوء أهداف الدراسة

 :اليب المعالجة اإلحصائيةأس
استخدم الباحث األساليب اإلحـصائية المناسـبة فـي اإلجابـة عـن تـساؤالت الدراسـة                 

التكــرارات والنــسب المئويــة، وتحليــل التبــاين أحــادي االتجــاه، واختبــار تــوكى لداللــة  : وهــي

 .SPSSالفروق، باستخدام برنامج 
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 :نتائج الدراسة ومناقشتها
ــسؤال األول -أ ــ : الـ ــا مـ ــسية    مـ ــطرابات النفـ ــشار االضـ ــات   (دى انتـ ــاه، نوبـ ــصور االنتبـ قـ

لدى المـراهقين ذوي اإلعاقـة الفكريـة؟    ) الغضب، القلق العام، اضطراب الوسواس القهري  

ولإلجابــة عــن هــذا التــساؤل تــم اســتخدام التكــرارات والنــسب المئويــة، والجــدول التــالي      

 ٠يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج

  والنسب المئوية النتشار التكرارات )٢(جدول 

 االضطرابات النفسية لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية
 النسبة المئوية التكرارات مستوى االضطراب االضطراب النفسي

 %٢٥٫٠ ٩٥ مرتفع
 %٣٩٫٤ ١٥٠ متوسط

 قصور االنتباه
 )٣٨٠= ن(

 %٣٥٫٦ ١٣٥ منخفض 
 %٣٩٫٤ ١٥٠ مرتفع
 %٣٤٫٨ ١٣٢ متوسط

 نوبات الغضب
 )٣٨٠= ن(

 %٢٥٫٨ ٩٨ منخفض
 %٣٨٫٤ ١٤٦ مرتفع
 %٢٦٫٥ ١٠١ متوسط

 القلق العام
 )٣٨٠= ن(

 %٣٥٫١ ١٣٣ منخفض
 %٢٠٫٢ ٧٧ مرتفع
 %٤٧٫٤ ١٨٠ متوسط

الوسواس  اضطراب
 القهري

 %٣٢٫٤ ١٢٣ منخفض )٣٨٠= ن(
 %٣٠٫٧ ٤٦٨ مرتفع
 %٣٧٫٠ ٥٦٣ متوسط

 االضطرابات النفسية
 )١٥٢٠= ن(

 %٣٢٫٣ ٤٨٩ منخفض

 مــن المــراهقين ذوي اإلعاقــة الفكريــة %٣٠٫٧ويتــضح مــن الجــدول الــسابق أن نــسبة 

يعانون من االضطرابات النفـسية ذات المـستوى المرتفـع، وهـي نـسبة ليـست قليلـة، بينمـا                    

 %٣٢٫٣ منهم من االضـطرابات النفـسية ذات المـستوى المتوسـط، ويعـاني       %٣٧٫٠يعاني  
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ة ذات المـــستوى المـــنخفض، والتـــي تمثـــل فـــي بعـــض      مـــنهم مـــن االضـــطرابات النفـــسي   

االضطرابات شكالً حدياً كما في القلق العام، وهذه النتائج تشير أول ما تشير إلى الحاجة          

شديدة إلى برامج اإلرشاد والعالج النفسي لذوي اإلعاقة الفكرية، كمـا توضـح هـذه النتـائج                 

 لــدى المــراهقين، وقــد تبــدو هــذه  تــأثير اإلعاقــة الفكريــة علــى ظهــور االضــطرابات النفــسية 

النتائج منطقية ألن عينة الدراسة لديها قـصور فـي القـدرة العقليـة العامـة، وقـصور آخـر فـي            

 . السلوك التوافقي

 

 

 

 

 

 

 

 

كمــا يتــضح أيــضاً ارتفــاع نــسبة انتــشار نوبــات الغــضب لــدى المــراهقين ذوي اإلعاقــة       

الغـضب الـشديدة، والتـي تظهـر         مـنهم مـن اضـطراب نوبـات          %٣٩٫٤الفكرية، حيث يعاني    

في الضيق والضجر والميل إلى العدوان، وإيذاء الـذات، وإيـذاء اآلخـرين، ويكـون المراهـق ذا                  

اإلعاقــة الفكريــة أثنــاء غــضبه فــي أعنــف حاالتــه الحديــة فهــو يــستطيع الفتــك بــأي شــيء    

عاقـة  حوله، ومما يجـدر ذكـره أن ضـعف القـدرة العقليـة العامـة إنمـا يجعـل المراهـق ذو اإل                      

الفكرية غير متحكم في ذاته، وال يستطيع الـتحكم فـي سـلوكياته أثنـاء نوبـات الغـضب،         



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٥٢٩

 هـ١٤٣٨ والشالعاشر الحادي العدد 

 وهـو مـا يظهـر فـي العديـد           %٣٨٫٤كما يظهر انتشار مستوى القلق العام المرتفع بنـسبة          

من المواقف التي يبدى المراهقون ذوي اإلعاقة الفكرية توتراً شـديداً، وبالنـسبة الضـطراب           

 مـن المـراهقين ذوي اإلعاقـة الفكريـة، ويعـد      %٢٥لمرتفـع فيعـاني منـه نحـو     قصور االنتباه ا  

هذا االضطراب متعلـق بـالنواحي المعرفيـة التـي هـي بطبيعـة الحـال متدنيـة لـدى المـراهقين              

ــآزر الحـــس     ــرتبط بالتـ ــاه مـ ــة، والشـــك أن االنتبـ ــة الفكريـ ــذاكرة  -ذوي اإلعاقـ ــي والـ  حركـ

ــز، واالســتيعاب، وجميعهــا    ــة     واإلدراك والتركي ــذوي اإلعاقــة الفكري مــن األمــور المتدنيــة ل

 .نتيجة انخفاض القدرة العقلية العامة

ويأتي في نهاية قائمة االضطرابات النفسية لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية اضطراب            

 ويـرى الباحـث أن      %٢٠٬٢الوسواس القهري ، حيـث ينتـشر المـستوى المرتفـع منـه بنـسبة                

طراب وبعض االضطرابات األخرى قد يكون سبباً في صـعوبة          التشابه في أعراض هذا االض    

. تشخيــصه، ولكنــه اضــطراب نفــسي موجــود ويحتــاج إلــى إرشــاد وعــالج نفــسي مكثــف         

وعنــد النظــرة    والرســم البيــان التــالي يوضــح المقارنــة بــين االضــطرابات النفــسية األربعــة       

 :التفصيلية لكل اضطراب نفسي على حده يالحظ ما يلي

النتبــاه، باعتبــاره أحــد االضــطرابات المتعلقــة بالبنيــة المعرفيــة للفــرد،  اضــطرب قــصور ا

ــة عينــة المــراهقين ذوي   %٦٤٫٤ينتــشر بمــستوييه المرتفــع والمتوســط بنــسبة      مــن جمل

 Attentionاإلعاقة الفكرية، وارتفاع معدل انتشار هـذا االضـطراب يعنـي أن مـدى االنتبـاه      

Span       التي يبقى الفرد خاللها منتبها لمثير معـين فتـرة         ضعيف وهذا يعنى أن الفترة الزمنية 

 قليـل  Attention Timeقليلة جداً، كمـا أن اضـطراب قـصور االنتبـاه يعنـي أن زمـن الرجـع        

أيضاً وهذا يعنى أن الفترة الزمنية المنقضية بين حدوث المثير وصدور االستجابة لدى الفـرد               

تعداد التام للقدرات الذهنيـة للقيـام   فترة كبيرة، تشير إلى عدم حضور الذهن، وعدم االس 
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بوظائفهــا الحيويــة مــن التفاعــل العــصبي مــع المحــسوسات وإعطــاء اإلشــارات العــصبية     

ــراهقين ذوي      ــاه لـــدى المـ ــا أن اضـــطراب قـــصور االنتبـ ــة، كمـ ــتجابة للمثيـــرات المختلفـ لالسـ

  معــدلAttention Maintainingاإلعاقــة الفكريــة يعنــي أن معــدل االحتفــاظ باالنتبــاه      

ضعيف مما يعنـي صـغر طـول مـدة زمنيـة التـي يـتمكن فيهـا الفـرد مـن مواصـلة االنتبـاه دون                           

 .تشتت

اضــــطراب نوبــــات الغــــضب باعتبــــاره أحــــد االضــــطرابات النفــــسية المتعلقــــة بالبنيــــة  

ــات          ــات الغــضب وانخفــاض معــدل نوب ــدى الفــرد، يالحــظ أن ارتفــاع معــدل نوب ــة ل االنفعالي

، وأن المــستوى المتوســط هــو الوجــه الوحيــد   "غــضبلل"الغــضب همــا الــوجهين المرضــيين  

 مـن عينـة الدراسـة يعـانون     % ٧٤٫٢للسوية في مجال الغضب، وقـد أشـارت النتـائج إلـى أن          

مــن اضــطراب نوبــات الغــضب بمــستوييها المرتفــع والمــنخفض، ألن الغــضب قــد يبــدو فــي     

فــاع مــستوى ارتفــاع مــستواه الــذى يعبــر عنــه الــضيق والــضجر الــشديد ألتفــه األســباب وارت 

ضغط الدم، والهيجان الشديد، وقد يبدو في انخفاض مستواه الـذى يعبـر عنـه باالنـسحاب              

 .التام والالمباالة المفرطة وانخفاض مستوى ضغط الدم، والكمون

اضــطراب القلــق العــام، وهــو أحــد االضــطرابات النفــسية األساســية والــذي يعــد منــشأ   

، وإذا كــان المــستوى المتوســط مــن    جميــع األمــراض النفــسية والمــشكالت الــسلوكية    

القلق يعبر عن السوية أو القلـق الـدافعي، فـإن القلـق المرتفـع أو القلـق المـنخفض يعبـران                  

عن الوجه المرضى للظاهرة، وقد انتشر مستويا القلق المرتفع والمنخفض لدى المراهقين  

م فـــي  مـــن عينـــة الدراســـة، ويظهـــر القلـــق العـــا     % ٧٣٫٤ذوي اإلعاقـــة الفكريـــة بنـــسبة   

الــشعور بخيبــة األمــل،  : المــستوى المرتفــع بتــوتر شــديد حيــال العديــد مــن المواقــف منهــا    
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وغموض المستقبل، وعدم وضوح الهدف العام للحياة، والمعاناة التي يالقيهـا المراهقـون       

 .ذوو اإلعاقة الفكرية في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية

ــري ،  ــو   اضـــطراب الوســـواس القهـ ــه نحـ ــاني منـ ــذي يعـ ــراهقين ذوي  %٦٧٫٦ الـ  مـــن المـ

اإلعاقــة الفكريــة فــي مــستوييه المرتفــع والمتوســط، ويــشير هــذا االضــطراب إلــى انتــشار      

 .األفكار واألفعال القهرية والسلوكيات النمطية لدى عينة الدراسة

ــة، يعــانون االضــطرابات النفــسية،       ــة القــول، أن المــراهقين ذوي اإلعاقــة الفكري وجمل

نوبــات الغــضب، والقلــق العــام، واضــطراب  : نتــشر بيــنهم بعــض هــذه االضــطرابات وهــى وت

الوسواس القهري ، وقصور االنتباه على الترتيب، ويرى الباحث أن هذا الترتيب يبدو منطقياً      

ألنــه يبــدأ باضــطراب العمليــات االنفعاليــة التــي تظهــر فــي اضــطراب نوبــات الغــضب، وينتهــى  

يــة التــي تظهــر فــي اضــطراب قــصور االنتبــاه، كمــا أن نوبــات         باضــطراب العمليــات المعرف 

 يالحظها كل من المعلم، ومدير المدرسة، والوالدين، واألخـوة         – األكثر انتشاراً    –الغضب  

واألخوات، وهي حالة مالزمة لجميع األفـراد ذوي اإلعاقـة الفكريـة، كمـا أن المراهقـة تلقـي          

أكثــر غــضباً، ويــأتي بعــد ذلــك القلــق العــام بظاللهــا علــى ذوي اإلعاقــة الفكريــة، فــتجعلهم 

الذي يدل على االستعداد لكل مرض نفسي أو مشكلة سلوكية، ثم الوسـاوس واألفعـال             

القهرية التي يأتيها المراهق ذو اإلعاقة الفكرية دون الشعور بها، وأخيراً يكـون اضـطراب           

الـسلوكيات المعبـرة    االنتباه الدال على التشتت الذهني واالضطراب االنفعـالي وعـدم دقـة             

 .عن االستجابات للمثيرات المختلفة

 هـل يختلـف انتـشار االضـطراب النفـسي بـاختالف شـدة مـستوى           : السؤال الثـاني   -ب

؟ ولإلجابـة عـن هـذا التـساؤل تـم اسـتخدام أسـلوب              )بسيطة، متوسطة (اإلعاقة الفكرية   

 ليه من نتائجتحليل التباين أحادي االتجاه، والجدول التالي يوضح ما تم التوصل إ



 

 
٥٣٢

 االضطرابات النفسية الشائعة لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية
 ناصر بن سعد العجمي. د

 )٣(جدول 

 نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه في االضطرابات النفسية تبعاً لنوع اإلعاقة
مجموع  مصدر التباين االضطراب

 المربعات
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ت التباين

داخل 
 المجموعات

 قصور االنتباه ١٣١٨٫٥ ٣٧٩ ٤٩٩٧٠٧٫٧

بين 
 المجموعات

١٨٢٫٨ ١ ١٨٢٫٨ 

٠٫٠١ ٧٫٥٤ 

داخل 
 المجموعات

 نوبات الغضب ١٠١٠٫٧ ٣٧٩ ٣٨٣٠٥٥٫٣

بين 
 المجموعات

١٤٤٫٦ ١ ١٤٤٫٦ 

٠٫٠١ ٦٫٩٨ 

داخل 
 المجموعات

 القلق العام ١٤٣٨٫١ ٣٧٩ ٥٤٥٠٣٩٫٩

بين 
 المجموعات

١٦٨٫٢ ١ ١٦٨٫٢ 

٠٫٠١ ٨٫٥٤ 

داخل 
 المجموعات

الوسواس  ١٦٤٢٫٥ ٣٧٩ ٦٥٢٠٧٢٫٥
 القهري

بين 
 مجموعاتال

١٨٠٫١ ١ ١٨٠٫١ 

٠٫٠١ ٩٫١١ 

 بـين  ٠٫٠١وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى    :     ويتضح من الجدول السابق  

متوسط درجات مجموعة المـراهقين ذوي اإلعاقـة الفكريـة البـسيطة ومتوسـط درجـات                

ــاه،        ــصور االنتبـ ــطراب قـ ــي اضـ ــطة فـ ــة المتوسـ ــة الفكريـ ــراهقين ذوي اإلعاقـ ــة المـ مجموعـ

 لغضب، واضطراب القلق العام واضطراب نوبات ا

ــار        واضــطراب الوســواس القهــري ، ولمعرفــة اتجــاه هــذه الفــروق تــم اســتخدام اختب

  توكي والجدول التالي يوضح ذلك
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 )٤(جدول 

نتائج اختبار توكى لداللة الفروق بين مجموعتي اإلعاقة البسيطة واإلعاقة المتوسطة 

 .في االضطرابات النفسية
المتوسط  )ن(عددال المجموعة االضطراب

 )م(
الفرق بين 
 المتوسطات

قيمة 
 توكى

 الداللة

اإلعاقة 
 البسيطة

قصور  ٣٠٫٤ ٢١٤
 االنتباه

اإلعاقة 
 المتوسطة

٣٨٫٠ ١٦٦ 

٠٫٠١ ٤٫٢ ٨٫٤ 

اإلعاقة 
 البسيطة

نوبات  ٣٥٫٣ ٢١٤
 الغضب

اإلعاقة 
 المتوسطة

٤٤٫٦ ١٦٦ 

٠٫٠١ ٤٫٨ ٩٫٣ 

اإلعاقة 
 البسيطة

القلق  ٣٤٫٧ ٢١٤
 العام

اإلعاقة 
 المتوسطة

٤٠٫١ ١٦٦ 

٠٫٠١ ٣٫٢ ٥٫٤ 

اإلعاقة 
 البسيطة

الوسواس  ٣٧٫٢ ٢١٤
 القهري

اإلعاقة 
 المتوسطة

٤٥٫٥ ١٦٦ 

٠٫٠١ ٤٫٢ ٨٫٣ 

 بـين  ٠٫٠١توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى           : ويتضح مـن الجـدول الـسابق      

لبـسيطة ومتوسـط درجـات      متوسط درجات مجموعة المـراهقين ذوي اإلعاقـة الفكريـة ا          

مجموعة المراهقين ذوي اإلعاقة الفكريـة المتوسـطة فـي اضـطراب قـصور االنتبـاه وذلـك                  

 .لصالح مجموعة المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية المتوسطة

 بــين متوســط درجــات مجموعــة  ٠٫٠١توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى   

ســط درجــات مجموعــة المــراهقين ذوي  المــراهقين ذوي اإلعاقــة الفكريــة البــسيطة ومتو 
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اإلعاقــــة الفكريــــة المتوســــطة فــــي اضــــطراب نوبــــات الغــــضب وذلــــك لــــصالح مجموعــــة  

 .المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية المتوسطة

 بــين متوســط درجــات مجموعــة  ٠٫٠١توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى   

عــة المــراهقين ذوي المــراهقين ذوي اإلعاقــة الفكريــة البــسيطة ومتوســط درجــات مجمو 

اإلعاقة الفكرية المتوسطة في اضـطراب القلـق العـام وذلـك لـصالح مجموعـة المـراهقين             

 .ذوي اإلعاقة الفكرية المتوسطة

 بــين متوســط درجــات مجموعــة  ٠٫٠١توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى   

ذوي المــراهقين ذوي اإلعاقــة الفكريــة البــسيطة ومتوســط درجــات مجموعــة المــراهقين   

اإلعاقــة الفكريــة المتوســطة فــي اضــطراب الوســواس القهــري وذلــك لــصالح مجموعــة          

 .المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية المتوسطة

وتــشير هــذه النتــائج بــصفة عامــة إلــى ارتفــاع مــستوى االضــطرابات النفــسية بارتفــاع     

 دراســة: مــستوى شــدة اإلعاقــة، وهــو مــا يتفــق مــع جميــع نتــائج الدراســات الــسابقة مثــل    

 ,Bruce(، ودراســة )٢٠٠١ ,Thomas(، ودراســة )٢٠١١ ،الزهرانــي(ودراســة ) ٢٠١٢ ،منـصور (

 (٢٠٠٤ ,Barkley) ودراســـة (٢٠٠٩ ,Coe) ، ودراســـة  (٢٠٠٢ ,Walsh)ودراســـة ) ٢٠٠٢

 التــي أكــدت علــى أن األفــراد ذوي   ٢٠٠٧ ,Erk)( ودراســة (٢٠٠٥ ,Benavidez)ودراســة 

بات النفـسية والمـشكالت الـسلوكية مـن غيـرهم        اإلعاقة الفكرية أكثر عرضـة لالضـطرا      

 .بسبب إعاقتهم

الذي يرى أن المعاقين فكريـاً      ) ١٩٩٩مرسي،  (كما أن هذه النتائج تتفق مع وجهة نظر         

يتعرضون للفشل في مواقف كثيرة تعرضهم للـشعور باإلحبـاط والحـط مـن شـأن الـذات                  

 & ,Kronemberger)ه كمــا تتفــق مــع مــا ذكــر. واللجــوء إلــى الحيــل النفــسية الدفاعيــة
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Mayer, بين ذوي اإلعاقة %٤٢ من أن نسبة انتشار اضطراب قصور االنتباه تتجاوز (٢٠٠٦ 

 الضـطراب قـصور االنتبـاه لـذوي اإلعاقـة      (٢٠٠٤ ,Davis) الفكرية، والخصائص التـي أوردهـا   

 الفكرية 

مثـل  كما تتفق مع ما اتفقـت عليـه آراء معظـم البـاحثين فـي مجـال اإلعاقـة الفكريـة                      

، ودراســة )٢٠٠١ ,Thomas(، ودراســة  )٢٠١١ ،الزهرانــي(ودراســة ) ٢٠١٢،منــصور (دراســة 

)Bruce, ــيهم ســوء التوافــق      ) ٢٠٠٢ ــة يغلــب عل علــى أن المــراهقين ذوى اإلعاقــة الفكري

االنفعالي واالجتماعي الذى يتبدى في تكوين مفاهيم سـالبة عـن ذواتهـم تـؤدى إلـى ضـعف                   

حساس باألمن، فـضالً عـن مـشاعر العجـز والدونيـة التـي ترفـع        الثقة بالنفس، وانخفاض اإل  

مستوى اإلذعانية واالعتماد المسرف على اآلخرين، واإلحـساس بالخجـل الـذى يرجـع إلـى            

اإلعاقــة، فيحــاول المعــاق االبتعــاد عــن اآلخــرين واالنطــواء، كمــا يترتــب علــى ذلــك بعــض     

ت االجتماعيـــة الالزمـــة المـــشكالت فـــي عمليـــات النمـــو االجتمـــاعي، واكتـــساب المهـــارا  

لتحقيق االسـتقاللية والـشعور باالكتفـاء الـذاتي، وربمـا ينـشأ ذلـك مـن محدوديـة الحركـة                     

 . وعدم القدرة على مالحظة سلوك اآلخرين

٪ مــن المعــاقين فكريــا فــي  ٧٨التــي توصــلت إلــى أن  ) ٢٠١٠(ونتــائج دراســة مدينــة دبــي  

 %١٦مهم فـي العمـر، مــنهم   الدولـة، يواجهـون مـشكالت ســلوكية تخـف حـدتها مـع تقــد      

يعانون من القلق الدائم، وأن ذوي اإلعاقة الفكريـة يعـدون أكثـر عرضـة لظهـور هـذا النـوع              

مــن المــشكالت بــسبب عــدم تكــيفهم مــع متطلبــات المجتمــع المحــيط بهــم، ونقــص        

ــدراتهم بـــشكل يتناســـب مـــع الـــسلوك      ــعوبة تقيـــيم قـ اإلدراك العقلـــي أو الحـــسي، وصـ

عنـد  ) ٢٠٠٧سعفان،  ( كما تتفق نتائج الدراسة مع وجهة نظر         .يهاالجتماعي المتعارف عل  
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دراسة اضطراب الوسواس القهري التي لـوحظ منهـا أن المـراهقين ذوي اإلعاقـة الفكريـة         

 .أكثر الفئات تعرضاً له

 :توصيات الدراسة
 :من خالل نتائج الدراسة ومناقشتها يوصى الباحث بما يلي

لتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم تشمل جميـع  إنشاء قاعدة بيانات في أمانة ا     -١

 .المتعلمين ذوي اإلعاقة الفكرية واالضطرابات النفسية التي يعانون منها

إعــــداد وتنفيــــذ بــــرامج تدريبيــــة للمعلمــــين والمــــشرفين التربــــويين واألخــــصائيين   -٢

االجتمـــــاعيين واألخـــــصائيين النفـــــسيين علـــــى عمليـــــات القيـــــاس والتـــــشخيص األوليـــــة 

 .ضطرابات النفسية لذوي اإلعاقة الفكريةلال

 .إنشاء مراكز لإلرشاد والعالج النفسي لذوي اإلعاقة الفكرية-٣

تقديم الخدمات المساندة، بما فيها الخدمات الصحية والنفسية، بـشكل منـتظم            -٤

 .  لذوي اإلعاقة الفكرية، وتقييم دورية تقديمها وفاعليتها

حـــوث النفـــسية العميقـــة علـــى ذوي اإلعاقـــة     إجـــراء العديـــد مـــن الدراســـات والب   -٥

 .الفكرية، وربطها بالواقع الفعلي حتى تكون ذات جدوى ميدانية

 

@      @      @ 
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  :المراجع
مقيـاس القلـق للمـراهقين، المـؤتمر الـسنوي الخـامس، مركـز              ): ١٩٩٧(الدسوقي، مجدي محمد     -١

 .٥٤-٢١اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس، ص ص

دراسة مقارنة عن المـشكالت الـسلوكية لـدى األطفـال المتخلفـين عقليـا فـي                ): ٢٠١١(الزهراني   -٢
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Common PsychologicalDisorders among Intellectually Disabled Adolescents 

Dr. Nasser ibn Sa’ad al-’Ajmi 

Associate ProfessorofSpecial Education, King Saud University 

Abstract: 

This study aimed atidentifying the common psychological disorders 

amongintellectually disabled adolescents. The study sample consisted of (380) 

male students who enrolled in intellectual education’sprograms and secondary 

institutes in Riyadh.Their ages ranged between (15-18) years with an average age 

of (17.2 years)and a standard deviation of (1.1). The sample included (214) 

students who have mild intellectual disability and (166) students who have 

moderate intellectual disability. To achieve the objective of the study, attention 

deficit disorder observation checklist, anger observation checklist, general 

anxiety scale, and obsessive-compulsive disorder scale,all of which were 

prepared by the researcher, were applied. The results revealed that the most 

commonpsychologicaldisorders isanger disorder, followed by general anxiety 

disorder,followed byattention deficit disorder and finally the obsessive-

compulsive disorder. The results also showed that there werestatistically 

significant differences at the level of (0.01) between the average scores of the 

adolescentsgroup who have mild intellectual disability and the average scores of 

the adolescentsgroup who have moderate intellectual disability in all 

psychological disorders in favor of the groupwho have moderate intellectual 

disability showing that there is a direct relation between psychological disorder 

and the severity ofdisability.

Key words: Psychological disorders, intellectual disability 
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