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  التربويةمجلة العلوم  ٩ 
 هـ١٤٣٨ لتاسع ربيع اآلخراالعدد 

 :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 لتاسع ربيع اآلخراالعدد 

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

 .دار النشر

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

 .عند وروده ألول مرة

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

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

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

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

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

 التواصل مع المجلة
 جميع المراسالت باسم

 رئيس تحرير مجلة العلوم التربوية
 عمادة البحث لعلمي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ٥٧٠١ ص ب ١١٤٣٢الرياض 

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس(ناسوخ  ٢٥٨٧٢٠٣ / ٢٥٨٢٠٥١هاتف  
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  التربويةلوم مجلة الع ١٣

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر
 

 
 المحتويات

 
 تقويم برامج الدراسات العليا بقسم التربية اإلسالمية والمقارنة

 في جامعة أم القرى من وجهة نظر الخريجين
 محمد عبد الرؤوف عطية السيد. د

١٥ 

يــدركها المعلمــون  دراســة لــبعض أنمــاط اإلشــراف التربــوي الحديثــة كمــا
 وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم

 بيب الرويليحسعود بن . د - طي األبيضعادل عبد المع. د

١٠٣ 

التربية العمليـة فـي برنـامج الـدبلوم العـام فـي التربيـة              لتطوير  تصور مقترح   "
 "في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 حمد الرويثيأإيمان محمد . د

١٦٩ 

 فـــي تنميـــة التحـــصيل   )Mathletics (أثـــر اســـتخدام موقـــع مـــاثلتيكس   
  بمدينة الرياضت المرحلة المتوسطةالرياضي لدى طالبا

 سعاد مساعد األحمدي.د

٢٤٣ 

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني. د

٢٩١ 

 وفعالية الذات) الداخلي والخارجي( الضبط وجهةتأثير 
 طالبات المرحلة الثانويةل على التحصيل الدراسي

 عفاف سالم المحمدي. د

٣٨٧ 

ــالي ــة    : الـــذكاء االنفعـ ــاً والطلبـ ــة المتفـــوقين أكاديميـ ــة بـــين الطلبـ دراســـة مقارنـ
 العاديين في المرحلة األساسية في األردن وعالقتها بمتغيريّ الجنس والعمر

 زاتيصباح حسن العن. د

٤٢٩ 



 



 

 
 
 

 

تقويم برامج الدراسات العليا بقسم التربية اإلسالمية 
 والمقارنة في جامعة أم القرى من وجهة نظر الخريجين

 
 
 
 
 
 
 

 محمد عبد الرؤوف عطية السيد. د
  كلية التربية–أصول التربية قسم 

 جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وجامعة األزهر في القاهرة
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 برامج الدراسات العليا بقسم التربية اإلسالميةتقويم  

 والمقارنة في جامعة أم القرى من وجهة نظر الخريجين
 
 محمد عبد الرؤوف عطية السيد. د

  كلية التربية–أصول التربية قسم 
 جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وجامعة األزهر في القاهرة

 
 
 
 :ملخص البحث 

منظومة ومدى نجاح برامجها فـي  أي لة التي يُحكم في ضوئها على واقع  يمثل التقويم الوسي  : الدراسة
وفـي   .تطـوير كفاءتهـا وزيـادة فاعليتهـا    لتحقيق األهداف التي تسعى إليهـا، ومـن ثـم اتخـاذ القـرارات الالزمـة                 

 برامج الدراسات العليا التي يقدمها قـسم التربيـة اإلسـالمية والمقارنـة        تقويم  ضوء هذا، استهدفت الدراسة     
ولتحقيـق هـذا الهـدف، اسـتخدمت الدراسـة          . بكلية التربية في جامعـة أم القـرى مـن وجهـة نظـر الخـريجين               

المنهج الوصفي المسحي وذلك من خالل استبانة موجهة لجميع خريجي وخريجات القسم من آخر ثـالث             
 وقـد توصـلت   .دفعات أنهت مرحلتي الماجستير والدكتوراه، باإلضافة إلى مقابلـة شخـصية مـع بعـض مـنهم                

المقـررات التـي يقـدمها قـسم التربيـة اإلسـالمية والمقارنـة فـي مرحلـة               ) أ: (كـان أهمهـا    الدراسة لعـدة نتـائج،    
، كمـا أنهـا أفـادت أفـراد العينـة فـي الرسـالة             )٤٫٠٢(كبيـرة    الدراسات العليا مهمة وتـرتبط بالتخـصص بدرجـة        

ا تحقــق نــواتج الــتعلم التــي يــسعى لهــا القــسم   الدراســات العليــمنظومــة) ب(، )٣٫٦١(العلميــة بدرجــة كبيــرة 
، )٣٫٣٣(أعضاء هيئة التدريس يقومون باألدوار المنوطة بهم بدرجـة متوسـطة     ) ج(،  )٣٫٣٤(بدرجة متوسطة   

ــا بدرجـــة متوســـطة     ) د( منظومـــة ) ه(، )٣٫١٤(البـــرامج التـــي يقـــدمها القـــسم تحقـــق أهـــداف الدراســـات العليـ
 ).٢٫٨٤(الت اإلدارية والمادية بدرجة متوسطة الدراسات العليا بالقسم تحقق التسهي



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٩

 هـ١٤٣٨  التاسع ربيع اآلخرالعدد

 :مقدمةال
أمر اهللا سبحانه وتعالى نبيه محمداً صلى اهللا عليه وسـلم بـالتزود مـن العلـم كمـا قـال                     

؛ فلم يزل صلى اهللا عليه وسلم في زيـادة مـن العلـم    )١١٤:طه( P Q R S z }: تعالى

اء مـن   جـ فقـد حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم تُـوُفِّيَ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم،                

 قَبْـلَ  - صـلى اهللا عليـه وسـلم     -أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُـولِهِ        : "حديث أنس رضي اهللا عنه    

"  بَعْـدُ - صلى اهللا عليه وسلم      -وَفَاتِهِ، حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْىُ، ثُمَّ تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ            

 ).٤٦١، ص٤٩٨٢ رقم ، حديث١٦هـ، ج١٤٠٠البخاري، (

ومـــن المـــسلَّم بـــه أن الـــتعلم فـــي اإلســـالم فريـــضة علـــى كـــل مـــسلم ومـــسلمة، وأن 

وقــد . االســتمرار فــي طلــب العلــم ال يتوقــف عنــد عُمــر محــدد وال يقتــصر علــى طائفــة معينــة  

أدرك العــصر الحــديث أهميــة التعلــيم وضــرورة االســتزادة مــن الــتعلم باعتبارهمــا الركيــزة  

ل الفــرد وتزويــده بالمعــارف واالتجاهــات والمهــارات التــي تمكنــه مــن     األساســية فــي تأهيــ 

 .القيام بدوره في الحياة

ويأتي التعليم العالي في قمة المراحل التعليمية حيـث يُعـد االهتمـام بـه أحـد المظـاهر               

المهمــة للنهــضة الحــضارية والتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة، والوســيلة الرئيــسة لتقــدم     

اعتبــاره المــضطلع بخدمــة الفــرد والمجتمــع، والبحــث العلمــي،    ب، وذلــك المجتمــع وتطــوره 

ــيم        ــديم التعلـ ــع تقـ ــا، مـ ــشرها وتوظيفهـ ــا ونـ ــا وإنتاجهـ ــة ونقلهـ ــى المعرفـ ــة علـ والمحافظـ

 ).٤٧٤، صم٢٠٠٨صالح وصبيح، (المستمر 

وتتجـسد هــذه األهــداف واألدوار بـصورة أكبــر فــي الدراســات العليـا التــي تعتبــر امتــداداً    

 ولكن في مستوى أعلى وتخصص دقيق يـسمح بدراسـة           ،مرحلة الجامعية األولى  طبيعياً لل 

أعمـــق ومعرفـــة أغـــزر، وبالتـــالي يُنـــاط ببـــرامج الدراســـات العليـــا فـــي مختلـــف التخصـــصات  

إعداد الكوادر العلمية والفنية المؤهلة لتتبوأ المراكز القيادية في         ) أ: (والجامعات مسئولية 



 

 
٢٠ 
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ياجـات المجتمـع وتزويـده بالكفـاءات البـشرية التـي        مختلف التخصصات، ومن ثم سد احت     

إجـراء البحـوث العلميـة    ) ب(تسهم في إنتـاج التـراث الثقـافي للمجتمـع ونـشره وتطـويره،           

دقــة،  الحــولي وأبــو( النظريــة والتطبيقيــة التــي يتطلبهــا رقــي الفــرد والمجتمــع علميــاً وتقنيــاً 

يـــر العلمـــي وحـــل مـــشكالت تنميـــة الشخـــصية القـــادرة علـــى التفك) ج(، )٣٩٢، صم٢٠٠٤

تحــسين الــسمعة األكاديميــة للجامعــات بمــا يــضمن تــسويقا واســع النطــاق ) د(المجتمــع، 

 ).م٢٠٠٥زويل، (لبرامجها الدراسية 

ــى أ  ــساً علـ ــستدامة     دوار وتأسيـ ــشاملة والمـ ــة الـ ــي تحقيـــق التنميـ ــا فـ ــات العليـ الدراسـ

وير بــرامج الدراســات للمجتمعــات المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، ظهــر االهتمــام بتطــ 

 إذ يتوقــف علــى جــودة هــذه البــرامج قــوة الجامعــة التــي تنتمــي إليهــا،  ؛العليــا والتخطــيط لهــا

وتميز خريجيها في ارتياد وتوظيـف سـبل وآفـاق المعرفـة التـي لـم تكـن متاحـة لهـم أثنـاء                      

 ).١٦، صم٢٠٠٤نصر، (دراستهم الجامعية األولى 

 بــصفة -بــرامج الدراســات العليــا يــزداد أهميــة  وباإلضــافة لهــذا، فــإن االهتمــام بتطــوير  

 : في اآلونة األخيرة العتبارات عديدة منها-خاصة 

تصاعد حدة التحديات والمتغيرات العالمية التى بـدأت تواجـه سـائر المجتمعـات         )١

منـــذ فتـــرة غيـــر قليلـــة، ومـــن بينهـــا الخصخـــصة، وثـــورة االتـــصاالت، والثـــورة التكنولوجيـــة،  

 الهائل في المعرفة، وغير ذلـك مـن خـصائص المجتمـع المعاصـر               والتدفق الكيفي والكمى  

الذي يرتكز أساسا على المعلومات وإبداعات العقل اإلنسانى، وذلك ألن امتالك المعرفـة          

 أضـحي أهـم عوامـل    ICTواستخدامها واالستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت    

 ,Bernheim & Chaui، ٧٨ – ٧٤، ص صم٢٠٠٥هاللـي،  (التنافس االقتصادي بـين الـدول   

٢٠٠٣, pp. ٢٢-١.( 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢١

 هـ١٤٣٨  التاسع ربيع اآلخرالعدد

أن الدراســات العليــا تقــوم بــدور فعــال فــي تحقيــق متطلبــات ســوق العمــل مــن       )٢

، ومن ثم تـدفع النظـام الثقـافي فـي           )٢، ص م٢٠٠٠غنايم،  (الخريجين المؤهلين كماً وكيفاً     

األمـام وتمنحـه   المجتمع لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية التى تدفع بـالمجتمع إلـى           

 .(٢-١ .pp ,١٩٩٣ ,Abduldayem)االستمرار الحضاري 

 فيـتمكن الطالـب مـن تطبيـق         ،تؤدى الدراسات العليا إلى تنمية اإلبـداع واالبتكـار         )٣

 والوصـول إلـي أسـبابها واقتـراح الحلـول      ،ما تعلم من أصول علميـة عامـة علـى المـشكالت     

 ).٢٤٥ ص،م١٩٩٥أبو الوفا وتوفيق، (المناسبة لها 

إقامة التعليم بمختلف مستوياته علـى أسـس علميـة حتـى يـصير قـوة فعالـة فـى                    )٤

وتحقيــق هــذا يتطلــب تــوفير المعــارف والخبــرات العلميــة والفنيــة الالزمــة     . عمليــة التنميــة 

للتطوير المستمر لمهنة التدريس من ناحية، وإتاحة ذلك للمشتغلين فى مناشط التعلـيم   

فــى ميــادين التخطــيط أو التنفيــذ أو المتابعــة أو  وأجهزتــه علــى مختلــف المــستويات ســواء  

 ). ٥، صم١٩٩٣حامد وسليم، (التقويم من ناحية أخرى 

إعداد الباحثين الالزمين للقيام بالبحوث والدراسات التى تتطلبها عملية التعليم           )٥

، م١٩٩٧أحمـد،  (والتنمية، وإعداد األستاذ الجامعى الذى يقوم بالعمل فـى كليـات الجامعـة          

 ).٢٦٨ص

ــة تحــت ضــغوط اإلغــراءات المختلفــة         )٦ ــد هجــرة الكفــاءات العلمي مواجهــة تزاي

. إلى نقص هذه الكفـاءات فـى مختلـف الهيئـات والمؤسـسات العلميـة       أدى   ، مما والمتزايدة

ويزيــد مــن حــدة ذلــك سياســة التوســع فــي البعثــات واإلعــارات الخارجيــة وارتفــاع نــسبة     

هم العلميــة أو أجــازاتهم الدراســية أو   الــذين ال يعــودون إلــى كليــاتهم بعــد انتهــاء مهــام      

األمـر الـذي   االنتقال إلى الوظائف اإلشرافية أو األكثر إغراءً مـن العمـل فـى المجـال العلمـى،         

 .تزايد الحاجة إلى األساتذة الجامعيين لتعويض الفاقد منهمنتج عنه 
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التمكــين للعلــوم مــن التأصــيل والترســيخ نظامــاً ومحتــوى ووظيفــة، ويــتم ذلــك        )٧

ة طاقــات البحــث فيهــا نحــو خدمــة المجتمــع وقــضايا التطــوير فيــه واشــتقاق مادتهــا     بتعبئــ

وميادينهــا مــن دراســات علميــة تتــسم بــالعمق وتنــاول مــشكالت المجتمــع وقيمــه وتراثــه  

 ).٣٠ -٢٧، ص صم٢٠٠٤نصر، (

اتــساع قاعــدة التعلــيم الجــامعي وتــضخم عــدد طالبــه الــذين يــشكلون القاعــدة    )٨

 ومــا يعنيــه هــذا مــن مزيــد مــن الجهــد فــي إعــداد     ،ثين العلميــيناألساســية فــي إعــداد البــاح 

ــا        أعــضاء هيئــة التــدريس لمقابلــة هــذه األعــداد المتزايــدة مــن الملتحقــين بالدراســات العلي

 ).١٠٢، صم١٩٩٣حسانين، (

 بغرض الترفيـع الـوظيفي، تحـسين    – عالمياً –تزايد اإلقبال على الدراسات العليا       )٩

 ,٢٠١١ ,Dizon, Sagun, & Alfiler... (ية المهنية المـستدامة، الراتب، تحقيق الذات، التنم

p.٢٢٧.( 

وإزاء تلك االعتبارات، تبرز ضرورة تطوير الدراسات العليا، األمـر الـذي يتـضمن كـذلك                

ضرورة تقويم برامجها باستمرار؛ إذ إن التقويم يمثل الوسيلة التي يُحكم في ضوئها علـى   

في تحقيق األهداف التي تسعى إليها، ومـن ثـم اتخـاذ    واقع المنظومة ومدى نجاح برامجها   

القــرارات الالزمــة لتحــسين وتطــوير كافــة مــدخالتها وعملياتهــا ومخرجاتهــا للرفــع مــن         

 ).٤٦٨، صم٢٠٠٧أبو دقة واللولو، (كفاءتها وزيادة فاعليتها 

قــسم التربيــة  التــي يقــدمها  الدراســات العليــا  بــرامج  الباحــث أهميــة تقــويم   رأىلــذا، 

ــة فــي جامعــة أم القــرى    اإلســال ــة بكليــة التربي  ةدراســال  ســواء علــى مــستوى  مية والمقارن

، وذلــك مــن  رســالة الماجــستير أو الــدكتوراه أثنــاء إعــدادالخاصــة ، أم الدراســة المنهجيــة

 .وجهة نظر الخريجين



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٣

 هـ١٤٣٨  التاسع ربيع اآلخرالعدد

 : الدراسةمشكلة
 :أهمها، مشكلة هذه الدراسةثمة نقاط عديدة تبرز 

عـن تقـويم بـرامج قـسم         -علـم الباحـث      حـسب    –دراسـة سـابقة     عدم وجـود     -

 .التربية اإلسالمية والمقارنة بكلية التربية في جامعة أم القرى

سَــعْي كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى إلــى االعتمــاد المحلــي والعــالمي، ومــن ثــم     -

 بإحـدى أقـسامها   –تسهم هذه الدراسة في تحديد نقاط القوة في برامج الدراسات العليـا      

ســتثمار ذلــك بمــا يعــود بالفائــدة علــى الكليــة بــشكل خــاص، وعلــى الجامعــة   وا-التربويــة 

 .والمجتمع بشكل عام، فضالً عن تحديد نقاط الضعف وعالجها

أعـداد   من تزايد فـي      - باعتباره عضواً في لجنة قبول الطالب        -الحظه الباحث   ما   -

فـي البـرامج   وخاصـة  بالقسم  برامج الدراسات العليا   ى من كافة التخصصات عل    المتقدمين

 . بهارغم ارتفاع كلفة الدراسة الموازية

لكى تستطيع الدراسات العليا القيام بمـسئولياتها ووظائفهـا المنوطـة بهـا مـن                -

حيــث إعــداد الكفــاءات البــشرية المتخصــصة فــى مجــال التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي      

 علـى ضـوء   –أوالً مـن تـشخيص واقعهـا حتـى يـتمكن المـسئولون             بد   وخدمة المجتمع، فال  

 ينمن إحداث تطورات نوعية فى هيكلها وأهدافها وبرامجها وتقنياتها مـستخدم     -ذلك  

 .فى ذلك مداخل صحيحة ومكتملة تحقق فاعليتها والجدوى منها

 –تركيز الدراسة على تقويم برامج الدراسات العليا مـن وجهـة نظـر الخـريجين       -

د انخــراطهم فــي ســوق العمــل    بعــد الحــصول علــى الدرجــة العلميــة، وبعــ   –المــستفيدين 

ــة، وتحديــد مــدى انــسجامها مــع       كــشف عــن مــدى جــودة ال  ي ــرامج التــي تلقوهــا مــن ناحي ب

 .واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرىالمجتمع متطلبات 
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توصــــيات األدبيــــات الــــسابقة بــــضرورة إجــــراء دراســــات حــــول تقــــويم بــــرامج    -

لــك مــن أجــل االرتقــاء بهــا نحــو الدراســات العليــا، ســواء فــي الماجــستير أم الــدكتوراه، وذ

 ).م٢٠١١م، وعيسى وأبو المعاطي، ٢٠٠٩، العريني(األفضل 

وفي ضوء ما سبق، ولكي تظل برامج الدراسـات العليـا ذات جـدوى وقيمـة، فـال بـد مـن                  

ــدوري والتطــوير المــستمر، بمــا يُظهــر مــدى تحقيقهــا لألهــداف التــي         إخــضاعها للتقــويم ال

كفـــاءة الخـــدمات المقدمـــة فيهـــا، وتوظيـــف نتـــائج وضـــعت مـــن أجلهـــا، وتحديـــد مـــستوى 

ومـن ثـم، كانـت هـذه الدراسـة          . التقويم في تحسين البرامج وتطويرها وتجويد مخرجاتها      

 :التي تستهدف الكشف عن

 .ألهداف الدراسات العلياقسم التربية اإلسالمية والمقارنة درجة تحقيق برامج  -

مــن حيــث ارتباطهــا قــسم الا درجــة أهميــة مقــررات الدراســات العليــا التــي يقــدمه   -

 .بالتخصص

قــسم فــي الرســالة المقــررات الدراســات العليــا التــي يقــدمها مــن درجــة االســتفادة  -

 .العلمية

باألدوار المنوطـة بهـم فـي التـدريس،         في القسم   درجة قيام أعضاء هيئة التدريس       -

 .التقويم، اإلرشاد

 .ارية والماديةدرجة تحقيق منظومة الدراسات العليا بالقسم للتسهيالت اإلد -

 .درجة تحقيق منظومة الدراسات العليا بالقسم لنواتج التعلم التي يسعى لها -

 .نخريجي من وجهة نظر ال الدراسات العليامقترحات تطوير برامج -



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٥

 هـ١٤٣٨  التاسع ربيع اآلخرالعدد

 :أسئلة الدراسة
 :إلجابة عن األسئلة التاليةلالدراسة تسعى هذه 

ة اإلسـالمية والمقارنـة     واقع برامج الدراسـات العليـا التـي يقـدمها قـسم التربيـ             ما   -١

  من وجهة نظر الخريجين؟ بكلية التربية في جامعة أم القرى

 فــروق دالــة إحــصائيا بــين اســتجابات الخــريجين عــن اســتبانة تقــويم   توجــدهــل  -٢

الجـنس، المرحلـة الدراسـية، نـوع الدراسـة،         : برامج الدراسات العليا تعـزى لمتغيـرات      واقع  

 سنة القبول، التخصص في البكالوريوس؟

 ما أهم مقترحات تطوير برامج الدراسات العليا من وجهة نظر الخريجين؟ -٣

 :أهمية الدراسة
 :لدراسة من للنظريةهمية ااألتنبع 

هتمام بالدراسات العليا باعتبارها قمة الهرم التعليمي، وأساس البحوث العلميـة      اال -

التـــي تهـــدف إلـــى حـــل المـــشكالت المجتمعيـــة، فـــضالً عـــن أنـــه يقـــع عليهـــا عـــبء  

 . حسين العملية التعليمية وإمدادها بمقومات التطور واالستمرارت

التقويم من وجهة نظر المستفيدين، وما يتيحـه هـذا مـن تحديـد للجوانـب اإليجابيـة                   -

ــا بمــا        ــرامج الدراســات العلي والــسلبية، األمــر الــذي سيــساعد علــى تعــديل وتطــوير ب

ــات تحقيــ      ــولين الجــدد فيهــا إعــداداً يتفــق ومتطلب ق معــايير الجــودة أو  يكفــل للمقب

 .الكفاية الداخلية والخارجية لها

 مـن  ، وخاصـة ندرة البحوث المتعلقة بموضوع تقويم برامج الدراسات العليا التربوية      -

 .وجهة نظر الخريجين

 :ؤمل أن تفيد الدراسة كال منيُ، فإنه لألهمية التطبيقيةأما بالنسبة 
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 في الـسعودية، إذ تبـصرهم       العاملين في مجال التخطيط الجامعي ورسم سياساته       -

ــا         ــات العليـ ــرامج الدراسـ ــيط لبـ ــال التخطـ ــي مجـ ــضعف فـ ــوة والـ ــواطن القـ ــبعض مـ بـ

 .وتطويرها

العــاملين فــي الميــدان الجــامعي بكــل مــستوياته مــن إداريــين وأعــضاء هيئــة تــدريس  -

 تحقيـــقوبــاحثين، وخاصــة فـــي كليــة التربيــة بجامعـــة أم القــرى، ممــا يـــسهم فــي        

ات التعلــيم العــالي البــشرية والماديــة للوصــول إلــى أفــضل      األمثــل إلمكانــ ثماراالســت

 .مخرجاتال

 :مصطلحات الدراسة
 :تقويم -

الحكــم علــى قيمــة الــشئ، االســتقامة،   : يعنــي التقــويم فــي اللغــة معــان كثيــرة منهــا   

 ).٤٩٦، صم١٩٩٠ابن منظور، (االستواء، اإلصالح أو تعديل المعوج 

بية حول استخدام بيانات كميـة أو كيفيـة   أما اصطالحاً، فيدور التقويم في مجال التر  

 & ٤٠٠، صم٢٠٠٤الحــولي وأبــو دقــة،   (فــي إصــدار أحكــام قيميــة واتخــاذ قــرارات عمليــة     

عمليـــة تـــشخيص نقـــاط القـــوة :  كمـــا عُـــرّف بأنـــه).١٠١، صم٢٠١٠الـــسبع؛ غالـــب؛ وعبـــده 

ــتعلم        ــة الـ ــدة عمليـ ــا وحـ ــي تـــشمل بمجموعهـ ــا التـ ــات العليـ ــرامج الدراسـ ــي بـ والـــضعف فـ

 ).٢٨٨م، ص٢٠٠٧مظلوم وخلف، (ليم، وذلك بهدف اتخاذ القرارات بشأنها والتع

 :برامج -

خطـــة تتـــضمن اإلجـــراءات والمحتـــوى والمـــواد : عـــرف معجـــم التربيـــة البرنـــامج بأنـــه

 ,١٩٧٣ ,Good)التعليميــة، والتــى تقــدم فــى مواقــف تعليميــة، خــالل فتــرة زمنيــة محــددة   

p.٤٤٦). 
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 المرتبطـة مـع بعـضها الـبعض والتـى تهـدف             مجموعـة مـن األنـشطة     : "كما عُـرف بأنـه    

، م٢٠٠٤، نــصر" (مجتمعــة إلــى إنجــاز واحــد أو أكثــر مــن أغــراض الخطــة خــالل فتــرة معينــة 

 ).١٣ص

 :الدراسات العليا -

تطلق الدراسات العليا على ما تقدمه الجامعات مـن فـرص تعليميـة إضـافية مـن خـالل                   

 لمــنح درجــة -معيــة األولــى بــرامج متخصــصة وعامــة موجهــة للحاصــلين علــى الدرجــة الجا 

 استجابة الحتياجات المجتمع وسوق العمـل مـن ناحيـة،           -الماجستير ودرجة الدكتوراه    

 )..٦٠٥.p ,٢٠١١ ,Jepsen & Varhegyi(وحثاً على التعلم المستمر من ناحية أخرى 

تحديـد  : وفي ضوء ما سبق، يمكن تعريف تقويم بـرامج الدراسـات العليـا إجرائيـاً بأنـه                

 المرتبطـة باألهـداف، المقـررات، أدوار        –لقوة والضعف في برامج الدراسـات العليـا         جوانب ا 

 بقـــسم التربيـــة -أعـــضاء هيئـــة التـــدريس، التـــسهيالت اإلداريـــة والماديـــة، نـــواتج الـــتعلم   

اإلســالمية والمقارنــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى مــن وجهــة نظــر طــالب القــسم    

ي الماجـستير أو الـدكتوراه حتـى يـتم تعزيـز اإليجابيـات              الذين مُنحـوا درجـاتهم العلميـة فـ        

 .لوصول إلى أفضل المخرجات مستقبالًومن ثم ا ،وتالفي السلبيات

 :الدراسات السابقة
إن المستقرئ ألدبيات البحـث المعنيـة بالدراسـات العليـا، يجـد أنهـا متعـددة ومتنوعـة                   

ــة واإلقليميـــة والدوليـــة والعالم   ــذا   علـــى مختلـــف األصـــعدة المحليـ ــة هـ ــا يؤكـــد أهميـ ــة، ممـ يـ

ــة، أو        . الموضــوع ــا التاريخي ومــن هــذه األدبيــات الــسابقة مــا يعــرض لنــشأة الدراســات العلي

ولتعــددها وتنوعهــا، سيقتــصر . يتنــاول مــشكالتها، أو تقييمهــا، أو تطويرهــا، أو بعــض ذلــك 

الباحــــث علــــى عــــرض الدراســــات الــــسابقة المباشــــرة للموضــــوع والمرتبطــــة بــــالمجتمع 

 .سب ترتيبها الزمني من األقدم إلى األحدثالسعودي ح
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وصـــف وتحليـــل واقـــع الكفايـــة الداخليـــة  ) م١٩٨٦(فقـــد اســـتهدفت دراســـة حـــسان 

 -التربيــة(جامعــة أم القــرى بأقــسامها الــثالث فــي الكميــة للدراســات العليــا بكليــة التربيــة 

للتعـــرف علـــى العوامـــل المـــسئولة عـــن صـــور الفقـــد والهـــدر فـــي )  علـــم الـــنفس-المنـــاهج

انخفـاض مـستوى الطـالب    : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلي  . الدراسات العليا 

الملتحقــين بالدراســات العليــا، عــدم التــدقيق فــي اختيــار طــالب الدراســات العليــا بالكليــة،    

عدم تفرغ معظم طالب الدراسات العليا بالكلية للدراسـة، الـنقص فـي عـدد أعـضاء هيئـة          

صات، ندرة الكتب والمراجع التي يمكن أن يستفيد منها طالب      التدريس في بعض التخص   

 .الدراسات العليا

دراسة لتقويم برامج الدراسـات العليـا بجامعـة الملـك سـعود             ) م١٩٩١(وأجرى المنيع   

قلـة  : وتوصـلت الدراسـة إلـى عـدة نتـائج، أهمهـا      . من خالل تحليل بعض السجالت الطالبيـة    

 مــن مجمــوع الطلبــة %٣٩٫٨ نــسبة التــسرب إلــى التخصــصات العلميــة والتطبيقيــة، وصــول

خــالل عــشر ســنوات، ازديــاد نــسبة التفــرغ الجزئــي فــي الكليــات العلميــة عــن الكليــات            

النظرية، التأخر في التخرج لدى بعض طلبة الدراسات العليا، المدة التي يقضيها الطالب في              

 .جامعة الملك سعود أطول من غيرها في الجامعات األخرى

إلــى الكــشف عــن رضــا الدارســين فــي بعــض كليــات التربيــة  ) م١٩٩٩(ل كمــا ســعى ال

بالجامعات السعودية عـن بـرامج الدراسـات العليـا، وذلـك مـن خـالل اسـتبانة تـم توزيعهـا                

وأوضحت النتائج صـحة فـرض دراسـته حيـث تبـين عـدم وجـود أثـر                  . طالباً وطالبة ) ٩٠(على  

 . الدراسة ببرامج الدراسات العليادال إحصائياً لمتغيري الجنس والتخصص في الرضا عن

عـضو هيئـة تـدريس      ) ١٧٨(طالبـاً و  ) ١٥٦(، فقـد طبـق اسـتبانة علـى          )م٢٠٠٠(أما العتيبي   

. بهدف تقويم بـرامج الدراسـات العليـا فـي الكليـات النظريـة بـبعض الجامعـات الـسعودية                   

ســات وكــان مــن أهــم نتــائج الدراســة أن مــستوى الكفــاءة الداخليــة النوعيــة لنظــام الدرا    



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٩

 هـ١٤٣٨  التاسع ربيع اآلخرالعدد

كما أوضحت النتائج وجـود أربعـة محـاور    . العليا في الجامعات السعودية عالي بصفة عامة    

تلبيــة بــرامج الدراســات : تــسهم فــي تحقيــق كفــاءة الدراســات العليــا بدرجــة عاليــة، وهــي

العليا لحاجات الطلبة، وتلبية برامج الدراسات العليا لحاجات المجتمع، وكفاءة اإلشراف           

وبينـت النتـائج أيـضاً      . رسائل الجامعية، وكفاءة أساليب التعلـيم والـتعلم       األكاديمي على ال  

: أن خمــسة محــاور تــسهم فــي تحقيــق كفــاءة الدراســات العليــا بدرجــة متوســطة، وهــي  

الخــدمات البحثيــة، وأســاليب تقــويم الطــالب، وخــدمات المكتبــة، وأســاليب تقــويم بــرامج    

ــة فــي     ــا، واســتخدام التقنيــات الحديث ــدريسالدراســات العلي ــائج وجــود   .  الت كمــا بينــت النت

اختالف معايير : تسعة عوامل تسهم في انخفاض مستوى كفاءة الدراسات العليا، وهي    

تقويم تحصيل الطالب باختالف أعضاء هيئة التدريس، عدم وجـود خطـة واضـحة لتحديـد       

، قلـة المـشرفين فـي التخـصص المناسـب، افتقـار الطـالب                العلميـة  موضوعات األطروحـات  

مهــارات اســتخدام المكتبــة ومــصادر المعلومــات األخــرى، افتقــاد الــصلة بــين بــرامج         إلــى 

الدراســات العليــا ومؤســسات المجتمــع، اختيــار الطــالب لتخصــصات ال تناســب قــدراتهم،    

افتقار برامج الدراسـات العليـا إلـى الدراسـات التقويميـة، افتقـار أعـضاء هيئـة التـدريس إلـى                    

 .ثة في التدريس، قلة المراجع والدورياتمهارات استخدام التقنيات الحدي

) م٢٠٠١(وفي بدايـة العقـد األول مـن األلفيـة الثالثـة، عقـدت جامعـة الملـك عبـد العزيـز                   

ــا فــي       نــدوة طُ رحــت فيهــا العديــد مــن الدراســات المتعلقــة بتطــوير بــرامج الدراســات العلي

افية والتاريخيـة   الحرص على الخصوصية الدينية والثق    : السعودية، وكان من أهم توصياتها    

في كافة البحوث التي يجريها طلبة الدراسات العليـا، ربـط خطـط بـرامج الدراسـات العليـا                   

بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعيـة، تـوفير وتيـسير كافـة مـستلزمات البحـث العلمـي                  

المادية واإلدارية واإلشرافية، تطوير الشراكة بين الدراسات العليـا ومؤسـسات المجتمـع             

 .عم وتمويل بحوث الدراسات العليا وربطها باحتياجات المجتمعفي د
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، فقـد اسـتهدفت تقـويم برنـامج الماجـستير فـي قـسم        )م٢٠٠٩(وفي دراسة العرينـي     

التربيــة بكليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام مــن وجهــة نظــر الطالبــات الدارســات،      

 الرضـا عـن مكونـات    دارسـة للكـشف عـن مـدى    ) ٤٥(وذلك من خالل استبانة طبقت علـى     

البرنامج، والرضا عن الدراسة في البرنامج، وعلى القائمين عليـه مـن أعـضاء هيئـة التـدريس             

وأظهرت النتائج تبايناً في مدى رضا الدارسات عن مكونات برنامج          . الذين يقدمون البرنامج  

 عـن   الماجستير بعضها يتعلق بضعف استخدام التقنيات في البرنامج، وآخر يتعلق بالرضا          

 عـن البرنـامج عمومـاً،       اًالمصادر العلمية التي يقدمها القسم، إال أن هناك إجماعا ورضا عام          

 .القائمين عليهعن و

إلــى تقــويم برنــامج الدراســات ) م٢٠١١(وكــذلك هــدفت دراســة عيــسى وأبــو المعــاطي 

مـن   عضوا ٢١خالل استبانة موجهة لـ  بكلية التربية جامعة الطائف من      ) الماجستير(العليا  

بكليـة التربيـة مـن أقـسام علـم الـنفس والمنـاهج وطـرق التـدريس                   أعضاء هيئة التـدريس   

واسـتبانة  درسـون فـي برنـامج الماجـستير ويـشرفون علـى طلبتـه،         والعلوم التربويـة ممـن يُ     

) ٣٢( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الدراســات العليــا بقــسمي علــم الــنفس   ٨٠أخــرى موجهــة لـــ 

وقــد أســفرت نتــائج الدراســة عــن وجــود بعــض جوانــب    . )٤٨(والمنــاهج وطــرق التــدريس  

القــصور ببرنــامج الماجــستير، وذلــك فــي جميــع محــاور االســتبانة التــي جــاء ترتيبهــا وفقــاً      

اسـتراتيجيات التعلـيم والـتعلم وأسـاليب التقـويم، المقـررات            : لكفاءتها على النحو التـالي    

لتــسجيل واللــوائح الجامعيــة، الدراســية ومحتواهــا، اإلرشــاد األكــاديمي، سياســة القبــول وا

كمــا أوضــحت الدراســة . أهــداف برنــامج الدراســات العليــا، الخــدمات والتــسهيالت البحثيــة 

 .وجود فروق دالة إحصائياً بين أفراد العينة في اتجاه أعضاء هيئة التدريس

التي أُجريت علـى الدراسـات العليـا بـالمجتمع     الدراسات يتبين من العرض السابق، أن   

، أو )م١٩٨٦(اقتــصرت علــى الوصــف والتحليــل الكمــي كمــا فــي دراســة حــسان   الــسعودي 
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تطـوير البـرامج كمـا فـي       ، أو علـى     )م١٩٩٩(على قيـاس رضـا الدارسـين كمـا فـي دراسـة الل               

، أما معظم الدراسات فقد سـعت لتقـويم البـرامج     )م٢٠٠١(ندوة جامعة الملك عبد العزيز      

، وإمـا مـن   )م١٩٩١(المنيـع  مـا فـي دراسـة    كإما مـن خـالل تحليـل بعـض الـسجالت الطالبيـة            

العتيبـــي  كمـــا فـــي دراســـة خـــالل اســـتبانات موجهـــة للدارســـين وأعـــضاء هيئـــة التـــدريس

للطالبـات الدارسـات كمـا فـي     ، أو موجهـة    )م٢٠١١(دراسة عيسى وأبو المعـاطي       و )م٢٠٠٠(

 ).م٢٠٠٩(دراسة العريني 

علـــى مـــستوى (عيـــا الدراســـة فتـــسعى لوصـــف وتحليـــل بـــرامج الدراســـات ال هـــذه أمـــا 

التي يقدمها قـسم التربيـة اإلسـالمية والمقارنـة بجامعـة            ) مرحلتي الماجستير والدكتوراه  

 - في ضوء مسح كل البيانـات الكميـة والنوعيـة المتعلقـة بواقـع هـذه البـرامج                    - أم القرى 

علـى مـدى آخـر ثـالث      (خريجي وخريجات القـسم جميع وذلك من خالل استبانة موجهة ل     

 لتحقيـق   خريجـات ال و نخريجيمن هؤالء ال  مقابلة شخصية مع بعض     ضافة إلى   باإل) دفعات

 . أهداف الدراسة التي سبق ذكرها

 :اإلطار النظري للدراسة
 :يتناول اإلطار النظري لموضوع الدراسة العناصر التالية

 : المفهوم والنشأة:الدراسات العليا  - أ

: الدراســات العليــا بأنهــا  ) م١٩٩١(ف قــانون تنظــيم الجامعــات والئحتــه التنفيذيــة     رَّعــ

ــة البكــالوريوس أو الليــسانس       ــتم بعــد مرحل ــى  (الدراســة التــي ت ــة الجامعيــة األول ، )المرحل

 الماجــستير أو الــدكتوراه، وبهــذا تــشتمل بــرامج الدراســات العليــا علــى وتمتــد حتــى درجــة

 :مرحلتين
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ات وهـــى دراســـات تتنـــاول مقـــررات ذ:  دبلومـــات الدراســـات العليــا :المرحلـــة األولـــى

 دبلـوم   –وتشمل دبلوم عـام     . طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ومدتها سنة واحدة على األقل        

 . دبلوم خاص–مهني 

 : وتشمل، الدرجات العلمية العليا:المرحلة الثانية

وتـشمل الدراسـة فيهــا مقـررات دراسـية عاليــة     ): الماجــستير(درجـة التخـصص    -

 .ي بإعداد رسالة تقبلها لجنة المناقشةوتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينته

وتقوم أساسـا علـى البحـث المبتكـر ينتهـي بتقـديم          ): الدكتوراه(درجة العالمية    -

 ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لمـا  ،رسالة تقبلها لجنة الحكم   

 . )١٢٧-١٢٦ص ص( تحدده اللوائح الداخلية

 العليـا فـي الجامعـات الـسعودية فـي مادتهـا             كذلك نصت الالئحة الموحـدة للدراسـات      

نظــام (الــدبلوم، الماجــستير، الــدكتوراه : الثانيــة علــى أن مراحــل الدراســات العليــا تــشمل 

 ).٢٣١م، ص٢٠٠٧ -ه ١٤٢٨مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، 

وللتعــرف علــى نــشأة وتطــور الدراســات العليــا بقــسم التربيــة اإلســالمية والمقارنــة         

 إال بعـد إنـشاء الكليـة بـأربع         – بـصورة مـستقلة      –ة أم القرى، فـيُالحظ أنهـا لـم تبـدأ            بجامع

فبعـد  . وعشرين سنة، وبعد بداية القبول فـي الدراسـات العليـا بإحـدى عـشرة سـنة تقريبـاً                  

هـــ إلنــشاء كليــة التربيــة، وبدايــة  ١١/٤/١٣٨٢ بتــاريخ ٥٧٢صــدور قــرار وزارة المعــارف رقــم  

م كانـت الكليـة تابعـة لجامعـة الملـك      ٦٢/١٩٦٣هـ الموافـق    ٨٢/١٣٨٣الدراسة فيها عام    

أمــا قــسم . هـــ حيــث أصــبحت الكليــة تابعــة لجامعــة أم القــرى١٤٠١عبــد العزيــز حتــى رجــب 

قـــسم التربيـــة وعلـــم الـــنفس عـــام  التربيـــة اإلســـالمية والمقارنـــة فقـــد تأســـس بمـــسمى  

لـى مـستوى مرحلـة     إلعداد وتأهيل المتخصصين فـي العلـوم التربويـة وذلـك ع       هـ٨٥/١٣٨٦

تنفيذ خطته الدراسية لمرحلة الدراسات     القسم  بدأ   هـ٩٥/١٣٩٦وفي عام   . البكالوريوس
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 التربيـــة يقبـــول الطـــالب والطالبـــات لبرنـــامج الماجـــستير فـــي تخصـــص ، وذلـــك ببـــدء العليـــا

ــالمية ــةاإلسـ ــام  . واإلدارة التربويـ ــة   ١٤٠٦/١٤٠٧ وفـــي عـ ــتقل القـــسم عـــن مجموعـ ـــ اسـ هـ

تقـديم  ، وبدأ منذ ذلك الحـين ال  مى قسم التربية اإلسالمية والمقارنة    األقسام األخرى بمس  

اللجنة الدائمة لإلرشـاد األكـاديمي    (برنامج الدكتوراه في تخصص أصول التربية اإلسالمية        ل

 ).٣٧، ص١٣هـ، ص٢٨/١٤٢٩بكلية التربية، 

 :أهداف الدراسات العليا  - ب

رى خاصــة حــسب طبيعــة للدراسـات العليــا بالجامعــات الــسعودية أهــداف عامـة، وأخــ  

، نــصت الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا فــي  ففيمــا يتعلــق باألهــداف العامــة. كــل قــسم

الـسعودية تهـدف إلـى تحقيـق مـا يلـي        مادتها األولى على أن الدراسات العليا فـي الجامعـات         

 :)٢٣١م، ص٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، (

 .سات اإلسالمية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرهاالعناية بالدرا -١

اإلســهام فــي إثــراء المعرفــة اإلنــسانية بكافــة فروعهــا عــن طريــق الدراســات          -٢

ــة وتطبيقيـــة مبتكـــرة         ــول إلـــى إضـــافات علميـ ــصة والبحـــث الجـــاد للوصـ المتخصـ

 .والكشف عن حقائق جديدة

ة من مواصلة دراساتهم   تمكين الطالب المتميزين من حملة الشهادات الجامعي       -٣

 .العليا محلياً

إعداد الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة وتأهيلهم تأهيالً عالياً فـي مجـاالت         -٤

 .المعرفة المختلفة

تـــشجيع الكفـــاءات العلميـــة علـــى مـــسايرة التقـــدم الـــسريع للعلـــم والتقنيـــة          -٥

 قـضايا  ودفعهم إلى اإلبـداع واالبتكـار وتطـوير البحـث العلمـي وتوجيهـه لمعالجـة           

 .المجتمع السعودي
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ــة لتتفاعــل مــع بــرامج          -٦ ــة الجامعي اإلســهام فــي تحــسين مــستوى بــرامج المرحل

 .الدراسات العليا

 مـــن امـــا يتـــصل بهـــوتحديـــد  برامجـــهل يفـــى تـــشك - قـــسم أكـــاديمينجـــاح أى وألن 

 ينبغـي أن ينطلـق بدايـة مـن          –ومـا يتوقـع منهـا مـن نـواتج             وتـسهيالت  تنظيمات وإجراءات 

واألهـداف العامـة للمجتمـع، فقـد        الفلـسفة التربويـة     التي يـصوغها فـي ضـوء        صة   الخا هأهداف

علـى مجموعـة    قسم التربية اإلسالمية والمقارنة بجامعة أم القرى         رؤية ورسالة    ترتكزا

 : وهي كالتالي،من القواعد التي تنطلق منها لتحقيق أهدافها

نفـوس المـسلمين    استثمار بعدي المكان والمكانة العظيمين لمكة المكرمـة فـي            -

ــن          ــره مـ ــى غيـ ــا علـ ــرد بهـ ــه يتفـ ــصة لـ ــار ذلـــك خصيـ ــة القـــسم باعتبـ وتوظيـــف ذلـــك لخدمـ

 .ةالمؤسسات المماثلة في العالم اإلسالمي، سعيا إليجاد بيئة معرفية وتربوية متميز

 العلمية والبحثية واإلداريـة نحـو تحقيـق رضـا الجهـات        ة القسم توجيه كافة أنشط   -

مر لجودة الخدمة التعليمية المقدمـة للطلبـة، كيمـا تـصل            المستفيدة، مع التحسين المست   

بهــم إلــى المــستويات التــي تحقــق التميــز التنافــسي فــي ســوق العمــل المحلــي واإلقليمــي        

 .ةوالعالمي، من خالل توفير بيئة قائمة على مفهوم الجودة الشامل

، اإلتقـــان، المحافظـــة علـــى ثوابـــت األمـــة، اإليمـــان والتقـــوى واإلخـــالصاعتبـــار قـــيم  -

، هـي القـيم المحوريـة    التنميـة المهنيـة المـستدامة     ،  الحرية األكاديميـة  ،  التعليم مدى الحياة  

 . فلسفة القسميها علالتي تقوم

موقـع قـسم التربيـة اإلسـالمية     (ه الخاصـة فيمـا يلـي    أهداف القسموفي ضوء هذا، حدد 

 ):م٢٠١٥والمقارنة، 

ن كتــاب اهللا تعــالى وســنة توجيــه العلــوم التربويــة توجيهــاً إســالمياً علــى هــدي مــ -١

 . مالمصطفى صلى اهللا عليه وسل
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بناء الشخـصية اإلسـالمية المدركـة لحقوقهـا والقـادرة علـى أداء واجباتهـا نحـو                   -٢

 . مجتمعها وأمتها

إعــداد المــتعلم إعــداداً تربويــاً علــى هــدي مــن كتــاب اهللا تعــالى، وســنة المــصطفى  -٣

الطــرق واألســاليب الحديثــة لتنميــة  صــلى اهللا عليــه وســلم، مــع االســتفادة مــن النظريــات و   

قدراته الذاتية والعلمية وتطوير أدائه األكاديمي والمهني ليحقق مفهـوم الـتعلم المـستمر              

 .والنمو المهني وفق قيم وحاجات المجتمع ومعايير االعتماد األكاديمي

تنمية وتطوير مجاالت البحث العلمي من خـالل المـشاركة فـي البحـوث العلميـة        -٤

 بـاحثين فـي   تخـريج في معالجة القـضايا والمـشكالت التربويـة، واإلسـهام فـي             التي تسهم   

 . مجاالت التخصص

المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع بتلبية احتياجات سوق العمل وذلـك مـن         -٥

خالل إعداد وتخريج متخصصين في مجال األصول اإلسالمية للتربية على مستوى مرحلتي            

ت الفعالة في النـدوات والمـؤتمرات المحليـة والعربيـة           الماجستير والدكتوراه، والمشاركا  

 . والعالمية

تحقيـق التميــز والتنافــسية فــي التعلــيم والـتعلم والبحــث العلمــي علــى المــستوى    -٦

المحلـــي واإلقليمـــي والعـــالمي، ومواكبـــة المـــستجدات واإلســـهام فـــي التطـــوير المـــستمر   

 .للمجتمع تمشيا مع رؤية الجامعة

 :إنه يُالحظ عليها ما يليوبتحليل أهداف القسم، ف

التعلــيم، البحــث العلمــي، خدمــة    (تراعــي أهــداف القــسم وظــائف الجامعــة الثالثــة       -

 ).المجتمع

المعرفيـة،  ( لتشمل مختلف مستويات األهداف      - إلى حد ما     –تتنوع أهداف القسم     -

 ).الوجدانية، المهارية
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البعــد المكــاني و) الماضــي، الحاضــر، المــستقبل(تراعــي أهــداف القــسم البعــد الزمنــي  -

 ).العالمي، اإلقليمي، المحلي(

 مــع أهــداف الدراســات العليــا بالجامعــات  - إلــى حــد كبيــر –تتــسق أهــداف القــسم  -

السعودية، لكنها أغفلت األهداف الخاصة باإلسهام في تحسين مستوى بـرامج المرحلـة        

 .الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا

طيـد الـشراكة وتوثيـق العالقـات وتبـادل الخبـرات        م تتطـرق أهـداف القـسم إلـى تو         ل -

واالستــشارات العلميــة والفنيــة مــع مؤســسات المجتمــع، مــع إغفــال التأكيــد علــى أهميــة   

 .تلبية احتياجات المتعلمين

تتــسم أهــداف القــسم بالعموميــة وعــدم التحديــد، حيــث ال توجــد أهــداف مــصاغة       -

قــدمها القــسم علــى مــستوى أربــع بــصورة إجرائيــة تــرتبط بكــل برنــامج مــن البــرامج التــي ي

 ).البكالوريوس، الدبلوم العالي، الماجستير، الدكتوراه(مراحل دراسية 

 :خطة الدراسات العليا بقسم التربية اإلسالمية والمقارنة  - ت

قـسم التربيـة اإلسـالمية والمقارنـة األسـلوب األول الـذي             بتتبع خطة الدراسات العليـا      

بالنـسبة لنظـام الدراسـة فـي        ) ٣٣(ت العليا فـي المـادة       نصت عليه الالئحة الموحدة للدراسا    

ويركـز هـذا األسـلوب     . بالنسبة لنظام الدراسة في الدكتوراه    ) ٣٤(الماجستير، وفي المادة    

على المقررات الدراسية مضافاً إليها الرسالة؛ حيث يصل إجمـالي المقـررات الدراسـية إلـى      

 ســاعات للرســالة فــي مرحلــة الماجــستير،  )١٠(ســاعة مــضافاً إليهــا ) ٣٤(مقــرراً بواقــع ) ١٥(

) ٤٠ (مقــرراً بواقــع) ١٥(بينمــا يــصل إجمــالي المقــررات الدراســية فــي مرحلــة الــدكتوراه إلــى 

 وعلــى مــدى -ســاعة للرســالة، علــى أن تتــضمن الخطــة الدراســية ) ٣٠(ســاعة مــضافاً إليهــا 

 مجلـس  نظـام ( مقررات ذات عالقة بالتخصص مـن أقـسام أخـرى    -أربعة فصول دراسية    

 ).٢٥٢- ٢٥١م، ص ص٢٠٠٧ -ه ١٤٢٨التعليم العالي والجامعات ولوائحه، 
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تاريخ إنهاء البحث لقسم حتى ء االتي لم تتغير منذ إنشا   -وبتحليل الخطة الدراسية    

 : يُالحظ ما يلي-

تتنوع كل الـساعات الدراسـية مـا بـين متطلـب كليـة يقـوم بتدريـسها قـسم علـم                -

عام للقسم يقوم بتدريسه أعضاء القـسم، ومتطلبـات         النفس وقسم المناهج، ومتطلب     

تخـــصص يقـــوم أعـــضاء القـــسم بتـــدريس بعـــضها وبعـــض األقـــسام الـــشرعية بتـــدريس 

بعـــضها اآلخـــر، ومـــواد اختياريـــة يقـــوم بتدريـــسها قـــسم اإلدارة فـــي مرحلـــة الماجـــستير  

 .وقسم علم النفس في مرحلة الدكتوراه

) ٢٠(ي مرحلـة الـدكتوراه بواقـع    مقـررات فقـط فـ   ) ٧(يقوم أعضاء القسم بتدريس     -

مقـــرر فـــي ) ١٢(، وبتـــدريس )%٥٠(ســـاعة للمقـــررات أي بنـــسبة ) ٤٠(ســـاعة مـــن إجمـــالي 

ــع   ــة الماجـــستير بواقـ ــالي  ) ٢٧(مرحلـ ــن إجمـ ــاعة مـ ــسبة  ) ٣٤(سـ ــررات أي بنـ ــاعة للمقـ سـ

)٧٩٫٤%.( 

تعد الخطـة الدراسـية لقـسم التربيـة اإلسـالمية والمقارنـة هـي الخطـة الوحيـدة فـي                      -

ة التي تزيد فيهـا المقـررات التـي يـتم تدريـسها مـن خـارج القـسم، كمـا أن متطلبـات                        الكلي

 .القسم بها تمثل أقل الساعات خالفاً لباقي الخطط الدراسية في األقسام األخرى

 إال برنامجـاً واحـداً فـي الماجـستير     – على مستوى الدرسات العليا –ال يقدم القسم   -

علـى الـرغم    " األصـول اإلسـالمية للتربيـة     " الـدكتوراه وهـو      وآخراً في " التربية اإلسالمية "وهو  

ــرامج أخــرى منــصوص عليهــا فــي الخطــة الدراســية        ــة،   –مــن وجــود ب ــة المقارن  مثــل التربي

 .لكنها غير مفعلة حتى تاريخ البحث -واجتماعيات التربية 

. نظـام الفـصلين الدراسـيين   كما يتضح من توزيع الخطة الدراسية أنهـا تعتمـد علـى             -

فرصـة أمـام   النظـام  هـذا ال حيـث ال يتـيح    ال يتناسب هـذا النظـام مـع الدراسـات العليـا؛              وربما

 -إلجـراء مـا يطلـب مـنهم         أو  التوسـع فيهـا،     ، أو    المقـررة  البـرامج الطالب للتعمق فـى فهـم       
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كـذلك  .  علـى الوجـه المطلـوب      - من تكليفات علمية متمثلة فى األبحـاث وكتابـة التقـارير          

  الدراسـى الفـصل  يتخلـل  الرسمية؛ حيـث فاض عدد المحاضرات انخعلى هذا النظام  يؤخذ  

ــذى يتــسبب    - خاصــة فــي الفــصل الدراســي األول    –الواحــد عــدة عطــالت    ــا فــي  األمــر ال إم

 .تقليص البرامج الدراسية، أو التسريع في إنهائها مع إهمال الجانب التطبيقي تماماً

 : أنواعه–أهدافه : تقويم برامج الدراسات العليا  - ث

منظومــة الــتعلم  أساســيات ومتطلبــات تطــوير  ىحــدي برنــامج إأليــة تقــويم عممثــل ت

 ,٢٠١٤ ,Attia &، ٣٤-٣٢، ص ص٢٠١٠عطيــة، (ككــل؛ إذ إن التقــويم الجيــد يــسهم فــي 

p.١٥٥( : 

 الدراسـية، وتقـديم األسـس الالزمـة         البـرامج  فـي استكشاف أوجه القوة والـضعف       -

 .لمراجعتها وتعديلها

ــين    - ــة بـ ــيح العالقـ ــرامجتوضـ ــة     البـ ــع االجتماعيـ ــات المجتمـ ــين اهتمامـ ــية وبـ الدراسـ

 .واالقتصادية

الكشف عن مدى تأثير العوامل التاريخية واالجتماعية والسياسية والثقافية علـى            -

 . الدراسيةالبرامجإنتاج أو تحديد 

 تجنبه وما يجب ينبغي الدراسية وتنظيمها ونقلها وما   البرامجتحديد كيفية اختيار     -

 .تضمينه

 - أدائيـة مهـارات   وقـيم مجتمعيـة و    مـستويات معرفيـة      مـن    - الـتعلم    نـواتج تحديد   -

 . الدراسيةالبرامجنميها ينبغي أن تالتي 

 . وجدواها، أو الفائدة المرجوة منها الدراسيةتحديد قيمة البرامج -

الوقوف على واقع البرنامج الفعلي وتشخيص مشكالته وتقديم الحلول المناسبة           -

 .لها
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 .ظري والتطبيقي للعملية التعليميةالربط بين المجالين الن -

 .تحسين مخرجات العملية التعليمية في ضوء نتائج التقويم المستمر -

أهداف تقويم بـرامج الدراسـات     ) م٢٠٠٩(وتأسيساً على أهمية التقويم، حدَّد العريني       

 :العليا في السعودية كما يلي

 . والتدريسإيضاح أوجه القوة والضعف في برامج إعداد المتخصصين في البحث -

 .تحديد ما إذا كان البرنامج قد تم تنفيذه كما خُطط له أم ال -

 .اتخاذ القرارات التي تتعلق باستمرار البرنامج أو تعديله أو التوسع فيه أو إلغائه -

 .التحقق من أن البرنامج يلبي احتياجات الدارسين وسوق العمل والمجتمع -

 .التحقق من كفاية األداء والخدمات المقدمة -

 .لتحقق من مالئمة األهداف وإمكانية تحقيقهاا -

 .تحديد مستوى البرامج من حيث الجودة -

 ).١٤ص(االستفادة من نتائج التقويم في تطوير البرنامج التعليمي  -

ويرى الباحث أن التقويم الجيد لن تبـرز أهميتـه ولـن تتحقـق األهـداف المرجـوة منـه إال                     

بمــا يُقوِّمــون، وإال كانــت النتــائج ال تتــسم     إذا كــان القــائمون بعمليــة التقــويم علــى وعــي      

بالصدق والموضوعية، ومن ثم ال يسهم التقويم في تقديم الصورة الـصحيحة عـن الواقـع،       

وعند استقراء أدبيات البحث التربوي في مجال التقويم،        . فتذهب مقترحات التطوير سدى   

 :اع، هيوجد الباحث أن مصادر تقويم البرامج التربوية تتمثل في خمسة أنو

 ،Portfoliosالتقويم من خالل التقارير وملفات األداء أو اإلنجاز  -

 ،Self-Evaluationالتقويم الذاتي  -

 ،Teaching Staffالتقويم من وجهة نظر أساتذة البرامج  -

 ،Peer Reviewالتقويم من وجهة نظر األقران  -
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 .Stakeholdersالتقويم من وجهة نظر المستفيدين من البرامج  -

 أو الخـــريجين Students التقـــويم مـــن وجهـــة نظـــر الدارســـين  -لنـــوع األخيـــر ويعـــد ا

Postgraduates –             هو المناسب لموضوع الدراسـة، حيـث إنـه يُعـد مـن أكثـر وأهـم األنـواع 

المستخدمة لتقويم التدريس أو األداء أو البرنامج بصفة عامة؛ فقـد أوضـحت نتـائج دراسـة               

ستخدم هــــذا النــــوع مــــن التقــــويم، ألن   مــــن الكليــــات والجامعــــات تــــ %٧٥مــــسحية أن 

المــستفيدين مــن البــرامج هــم األكثــر وعيــاً بمــا تحقــق أثنــاء البرنــامج، ومــا اكتــسبوه بعــد    

االنتهاء منه، رغم ما قد يُثار مـن تـساؤالت مـن قبـل الـبعض عـن مـدى صـدق المـستفيدين،                         

 وموضـــوعية أحكـــامهم، وشـــمولية تـــصميم أدوات التقـــويم لكـــل العناصـــر األكاديميـــة       

 ).١٠٦.p ,٢٠٠٢ ,Laverie(للبرنامج 

ــالنظر كــذلك إلــى األبعــاد التــي يــتم علــى أساســها إجــراء عمليــات التقــويم، وجــد          وب

الباحث من خالل استقصاء أدوات الدراسـات الـسابقة اختالفـاً حولهـا، إال أن هنـاك أبعـاداً              

ــة،    : اُتفــق عليهــا، وهــي   ــة أهــداف المؤســسة، المقــررات الدراســية، الخــدمات الطالبي  الهيئ

 .التدريسية، المكتبة ومصادر التعليم، المخرجات

 :إجراءات الدراسة الميدانية
 :منهج الدراسة واألداة

 – لوصف واقع بـرامج الدراسـات العليـا          الوصفي المسحي المنهج   الدراسة   استخدمت

 قسم التربية اإلسـالمية والمقارنـة بجامعـة       خريجي وخريجات بناءً على مسح استجابات     

 وصفاً كمياً وكيفياً بحيث يؤدي إلى فهم وتحليل هذا الواقـع كمـا هـو موجـود،                  -ى  أم القر 

 .وللوصول إلى استنتاجات تساعد في تطويره

 فــي ضــوء مــا اســتفاده مــن األدبيــات التربويــة ذات       –، صــمم الباحــث   ذلــك لتحقيــق و

ــا التــي       -االرتبــاط بالموضــوع   ــرامج الدراســات العلي  اســتبانة تــسعى للكــشف عــن واقــع ب
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يقدمها قسم التربية اإلسالمية والمقارنـة بكليـة التربيـة فـي جامعـة أم القـرى، وذلـك مـن                     

 :خالل خمسة محاور تضمنت ما يلي

وينـدرج تحتـه    (درجة تحقيق برامج القسم ألهداف الدراسـات العليـا          :  المحور األول  -

 ).عشر عبارات

ــا التـــي تـــم دراســـتها مـــن حيـــ  مقـــررات درجـــة أهميـــة ال:  المحـــور الثـــاني- ث ارتباطهـ

بالتخــصص مــن ناحيــة، ودرجــة االســتفادة منهــا فــي الرســالة العلميــة مــن ناحيــة أخــرى            

ويندرج تحتـه المقـررات التـي تـم دراسـتها علـى مـدى أربعـة فـصول دراسـية، باإلضـافة إلـى                     (

 ).الرسالة العلمية كمتطلب تكميلي إلنهاء المرحلة

 :وقد أُتبع هذا المحور بأربعة أسئلة مفتوحة عن

 لضعف جدواها؟برامج الدراسات العليا مقررات التي تقترح حذفها من الما  -

 ألهميتها؟برامج الدراسات العليا مقررات التي تقترح إضافتها إلى الما  -

 مقررات التي تعتقد أن عدد ساعاتها أكثر مما يجب؟الما  -

 مقررات التي تعتقد أن عدد ساعاتها أقل مما يجب؟الما  -

قيـــام أعـــضاء هيئـــة التـــدريس بـــاألدوار المنوطـــة بهـــم فـــي   درجـــة : المحـــور الثالـــث-

 ).ويندرج تحته اثنتا عشرة عبارة(التدريس، التقويم، اإلرشاد 

ــا بالقـــسم للتـــسهيالت   : المحـــور الرابـــع-  درجـــة تحقيـــق منظومـــة الدراســـات العليـ

 ).ويندرج تحته إحدى عشرة عبارة(اإلدارية والمادية 

ة الدراسـات العليـا بالقـسم لنـواتج الـتعلم            درجة تحقيـق منظومـ     : المحور الخامس  -

 ).ويندرج تحته إحدى عشرة عبارة(التي يسعى لها 

 التـي تتـراوح االسـتجابات عنهـا بـين خمـسة اختيـارات         -وباإلضافة إلى هذه االستبانة     

 –تتــدرج الدرجــة فيهــا مــا بــين كبيــرة جــداً، وكبيــرة، ومتوســطة، وضــعيفة، وضــعيفة جــداً    
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 القــسم مــن مرحلتــي    اً مــن خريجــ ) ١٥(ابلــة شخــصية مقننــة مــع     أجــرى الباحــث أيــضاً مق   

الماجـستير والــدكتوراه للتعــرف علــى آرائهــم عــن تقــويم بــرامج الدراســات العليــا بقــسم  

وقد شملت أسئلة المقابلـة  . التربية اإلسالمية والمقارنة في كلية التربية بجامعة أم القرى  

 :ما يلي

لعليـــا التـــي يقـــدمها قـــسم التربيـــة مـــا أهـــم نقـــاط القـــوة فـــي بـــرامج الدراســـات ا  -

 اإلسالمية والمقارنة في كلية التربية بجامعة أم القرى؟

ــا التــي يقــدمها قــسم التربيــة         - مــا أهــم نقــاط الــضعف فــي بــرامج الدراســات العلي

 اإلسالمية والمقارنة في كلية التربية بجامعة أم القرى؟

لتـي يقـدمها قـسم      ما أهم مقترحاتك لتحسين وتطوير برامج الدراسات العليـا ا          -

 التربية اإلسالمية والمقارنة في كلية التربية بجامعة أم القرى؟

ولحــساب صــدق االســتبانة، تــم عرضــها أوالً علــى بعــض مــن المحكمــين للتحقــق مــن  

وبعــد الحكــم علــى صــدق فقــرات األداة فــي الكــشف عمــا وضــعت مــن     . صــدقها الظــاهري

 وعلـى وضــوحها وسـالمة صـياغتها، تــم    أجلـه، وعلـى ترابطهــا بالمحـاور التـي تنــدرج تحتهـا،     

أيضاً حساب صـدق المحتـوى أو مـا يعـرف باالتـساق الـداخلي مـن خـالل التعـرف علـى مـدى                         

تمثيل بنود العبارات تمثيال جيدا للمجال المراد قياسه، وقد تم ذلـك مـن خـالل طريقـة ألفـا         

 ,Saris(ات كرونباخ التي تستخدم لحساب الثبـات، ثـم الـصدق بأخـذ الجـذر التربيعـي للثبـ       

٢٠٠٤, p.وقد جاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي). ٢٧٥ : 

  ثبات وصدق االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ:)١(جدول رقم 

 درجة ألفا كرونباخ

 للصدق للثبات

٠٫٨٩٦ ٠٫٨٠٣ 
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االسـتبانة ككـل مرتفعـة،    عبـارات  يتضح من الجدول السابق أن درجة ثبات مجمـوع        

 ).جدا( جاءت درجة صدق االستبانة عالية ولذلك

 :حدود الدراسة

ــى    ــا    اقتــصرت الدراســة عل ــرامج الدراســات العلي ــي يقــدمها  تقــويم ب ــة  الت قــسم التربي

 طالبـات الطـالب و  ال من وجهـة نظـر    اإلسالمية والمقارنة في كلية التربية بجامعة أم القرى         

 على مستوى مرحلـة الماجـستير أم        الذين أنهوا دراساتهم المنهجية ورسائلهم العلمية، سواء      

 الدراسة مرحلة الدبلوم لعدة مبررات أهمها أن برامج هذه المرحلـة            واستثنت. مرحلة الدكتوراه 

 . بالكليةال تختص بقسم معين بل تشترك فيها كل األقسام التربوية

 :مجتمع الدراسة والعينة
يجـات القـسم مـن     االستبانة في صورتها النهائية على جميـع خريجـي وخر       تم تطبيق 

وبالكـــاد عـــاد مـــن هـــذه    . الـــدكتوراه  وأآخـــر ثـــالث دفعـــات أنهـــت مرحلتـــي الماجـــستير      

ــتبانات  ــي      –االسـ ــام الدراسـ ــن العـ ــاً مـ ــهر تقريبـ ــة أشـ ــتغرقت أربعـ ــرة تطبيـــق اسـ ــد فتـ  بعـ

مــن ) %٧٧٫٣(اســتبانه فقــط صــالحة للتحليــل اإلحــصائي؛ أي بنــسبة    ) ١٢٦ (-هـــ ٣٤/١٤٣٥

ــة بحــسب      ). ١٦٣(المجتمــع األصــلي للدراســة    ــان توزيــع أفــراد العين ويوضــح الجــدوالن التالي

 :المجتمع األصلي للدراسة، وبحسب المتغيرات بعد تفريغ العائد من االستبانات

  توزيع أفراد العينة بحسب المجتمع األصلي للدراسة:)٢(جدول رقم 
 موازي انتظام نوع الدراسة

 أنثىذكر أنثى ذكر الجنس

 
مجـ

 
 إجمالي

٤١ ٠ ٢٧ ٦ ٨ هـ١٤٣٠دفعة 
٤١ ١٠ ١٨ ٨ ٥ هـ١٤٣١دفعة 

 مرحلة
 الماجستير

٣٥ ١٢ ١٤ ٥ ٤ هـ١٤٣٢دفعة 

 
١١٧ 

٢٣ ٠ ١٠ ٨ ٥ هـ١٤٣٠دفعة 
 ٩ ٠ ٠ ٦ ٣ هـ١٤٣١دفعة 

 مرحلة
 الدكتوراه

١٤ ٠ ٠ ١١ ٣ هـ١٤٣٢دفعة 

 
٤٦ 

 ١٦٣ ٢٢ ٦٩ ٤٤ ٢٨ اإلجمالي
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 ب متغيرات الدراسة توزيع أفراد العينة بحس:)٣(جدول رقم 
تخصص البكالوريوس سنة القبولنوع الدراسة المرحلة الجنسالمتغيرات 

فئة
ال

كر 
ذ

ثى 
أن

تير 
س
اج
م

 

راه
كتو

د
 

ام
تظ
ان

زي 
موا

 

١٤٣
٠

 ه

١٤٣
١

 ه

١٤٣
٢

عي ه
شر

 

مي
عل

ك 
 ذل
غير

 

 ٤٠ ١٨ ٦٨ ٣٦ ٣٨ ٥٢ ٦٢ ٦٤ ٣٢ ٩٤ ٤٦ ٨٠ العدد

% ٣١٫٧ ١٤٫٣ ٦٣٫٥٣٦٫٥٧٤٫٦٢٥٫٤٥٠٫٨٤٩٫٢٤١٫٣٣٠٫٢٢٨٫٥٥٤ 

 ١٢٦ مجـ

ويتـــضح مـــن هـــذين الجـــدولين أن تطبيـــق االســـتبانات علـــى الـــذكور كـــان أيـــسر مـــن    

التطبيـــق علـــى اإلنـــاث حيـــث بلغـــت نـــسبة التطبيـــق علـــى الـــذكور مـــن المجتمـــع األصـــلي    

) %٨٠٫٣٤(وهكذا كانت الحال مع فئـة الماجـستير    . لإلناث) %٦٩٫٧٠(مقابل  ) %٨٢٫٤٧(

مقابــل الدراســة ) %٨٨٫٨٩(، ومــع فئــة الدراســة االنتظاميــة  )%٦٩٫٥٦(مقابــل الــدكتوراه 

مقابــل المقبــولين ) %٨١٫٢٥(هـــ ١٤٣٠، ومــع المقبــولين عــام )%٦٨٫١٣(الموازيــة المدفوعــة 

كمــا يتــضح مــن الجــدول أن  ). %٧٣٫٤٧(هـــ ١٤٣٢ثــم المقبــولين عــام  ) %٧٦(هـــ ١٤٣١عــام 

هــم األكثــر إقبــاالً علــى    - مثــل خريجــي الــشريعة، والــدعوة   –ذوي التخصــصات الــشرعية  

، يلـــيهم ذووا التخصـــصات )%٤١٫٧٢(تخـــصص التربيـــة اإلســـالمية حيـــث بلغـــت نـــسبتهم  

 حيـث بلغـت     - مثل خريجي اللغة العربية، والتربيـة، والعلـوم االجتماعيـة            –األدبية األخرى   

ــسبتهم  ــصات العلميـــة   )%٢٤٫٥٤(نـ ــي العلـــوم الطبيعيـــة    –، أمـــا ذووا التخصـ  مثـــل خريجـ

مــن ) %١١٫٠٤( فهــم األقــل إقبــاالً علــى هــذا التخــصص حيــث بلغــت نــسبتهم  –والتطبيقيــة 

ولعـل النـسب المئويـة الموضـحة فـي جـدول            ). ١٦٣(إجمالي المقبولين في المجتمـع األصـلي        

 .تؤكد على هذا الواقع تقريباً) ٣(رقم 
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 :اإلحصائيةالمعالجة أساليب 
على مجموعـة مـن     ) SPSS(بعد تطبيق االستبانة، اعتمدت الدراسة من خالل برنامج         

األساليب اإلحصائية التى تستهدف القيـام بعمليـة التحليـل الوصـفي واالسـتداللي لعبـارات                

ــار    : االســتبانة، ومنهــا  ــاري، اختب ــاين  )ت(المتوســط الحــسابي، االنحــراف المعي ، تحليــل التب

 ويوضــح الجــدول التــالي مــستوى . الــوزن النــسبي، )(LSDطريقــة المقارنــات المتعــددة ، )ف(

 .ومدى كل استجابة من استجابات االستبانة حسب الوزن النسبي

  يوضح مستوى ومدى األهمية لكل استجابة في االستبانة:)٤(جدول رقم 
 المــــــدى مستوى االستجابة

 ١٫٨٠ إلى ٠٠٬١من  ضعيف جدا -١

 ٢٫٦٠ إلى ٨١٬١من  ضعيف -٢

 ٣٫٤٠ إلى ٦١٬٢من  متوسط -٣

 ٤٫٢٠ إلى ٤١٬٣من  كبير -٤

 ٥٫٠٠ إلى ٢١٬٤ن م كبير جدا -٥

 : ومناقشتهانتائج الدراسة الميدانية

 :وفقاً للترتيب التالي نتائج الدراسة الميدانيةيتم عرض 

 .النتائج الخاصة باستجابات أفراد العينة مجملة على االستبانة ومحاورها ككل .١

أوضــحت نتــائج االســتجابات أن إجمــالي الــوزن النــسبي علــى اســتبانة تقــويم بــرامج         

، أمــا محــاور االســتبانة   )٣٫٤٤( العليــا بقــسم التربيــة اإلســالمية والمقارنــة بلــغ      الدراســات

، والجـدول  )أ(للمحـور الثـاني    ) ٤٫٠٢(للمحـور الرابـع إلـى       ) ٢٫٨٤(فتراوح الوزن النسبي لها مـن       

 .التالي يوضح ذلك
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  استجابات أفراد العينة على االستبانة ومحاورها والوزن النسبي لها:)٥(جدول رقم 
اور استبانة تقويم برامج الدراسات مح الدرجة

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ العليا

 
 مجـ

 الوزن
النسبي

المحور 
 األول

 ٣٫١٤ ٣٩٥٤ ١٠٦ ٢٢٤ ٤٤٤ ٣٦٢ ١٢٤ أهداف الدراسات العليا

وارتباطها مقررات  أهمية ال -أ
 بالتخصص

٤٫٠٢ ١٣٤٨١٠٢ ١٣٤ ٣٤٨ ٣٤٤ ١٠٥٦  
المحور 
 الثاني

مقـررات   االستفادة مـن ال    -ب
 ي الرسالةف

٣٫٦١ ١٧٦٧٢٨٠ ٢٥٨ ٤٣٢ ٤٥٨ ٦٩٢ 

المحور 
 الثالث

 ٣٫٣٣ ٥٠٢٨ ١٠٤ ٢٣٨ ٥١٦ ٣٧٠ ٢٨٤ أدوار أعضاء هيئة التدريس

المحور 
 الرابع

 ٢٫٨٤ ٢٩٠٣٩٤٢ ٢٧٨ ٣٨٤ ٢٢٦ ٢٠٨التسهيالت اإلدارية والمادية

المحور 
 الخامس

 ٣٫٣٤ ٤٦٣٤ ١١٠ ١٩٨ ٤٤٦ ٣٧٠ ٢٦٢ نواتج التعلم

 ٩٢٠٣٢٩٤٠٣٫٤٤ ٢٥٧٠١٣٣٠ ٢٦٢٦٢١٣٠ اإلجمالي

يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن خريجــي قــسم التربيــة اإلســالمية والمقارنــة يــرون أن    

أمــا تفــصيالً، .  بــصورة مجملــةعــالٍبــرامج الدراســات العليــا التــي قــدمت لهــم ذات مــستوى    

 :فيرون أن

سات العليا المقررات التي يقدمها قسم التربية اإلسالمية والمقارنة في مرحلة الدرا    -

مهمة وترتبط بالتخصص بدرجة كبيرة، وذلك حيـث بلـغ إجمـالي الـوزن النـسبي لعبـارات                   

 ).٤٫٠٢( أ -المحور الثاني 

المقررات التي يقـدمها القـسم أفـادتهم فـي الرسـالة العلميـة بدرجـة كبيـرة، وذلـك               -

 ).٣٫٦١( ب -حيث بلغ إجمالي الوزن النسبي لعبارات المحور الثاني 

اســـات العليـــا تحقـــق نـــواتج الـــتعلم التـــي يـــسعى لهـــا القـــسم بدرجـــة منظومـــة الدر -

 ).٣٫٣٤(متوسطة، وذلك حيث بلغ إجمالي الوزن النسبي لعبارات المحور الخامس 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٧
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ــويم        - ــدريس والتقـ ــي التـ ــة بهـــم فـ ــاألدوار المنوطـ ــون بـ ــدريس يقومـ ــة التـ ــضاء هيئـ أعـ

ت المحـور الثالـث     واإلرشاد بدرجة متوسطة، وذلك حيث بلغ إجمالي الوزن النسبي لعبـارا          

)٣٫٣٣.( 

البرامج التي يقدمها القسم تحقق أهداف الدراسات العليا بدرجة متوسـطة، وذلـك      -

 ).٣٫١٤(حيث بلغ إجمالي الوزن النسبي لعبارات المحور األول 

منظومـــة الدراســـات العليـــا بالقـــسم تحقـــق التـــسهيالت اإلداريـــة والماديـــة بدرجـــة   -

 ).٢٫٨٤(النسبي لعبارات المحور الرابع متوسطة، وذلك حيث بلغ إجمالي الوزن 

 .النتائج الخاصة باستجابات أفراد العينة على عبارات المحور األول من االستبانة .٢

بــرامج قــسم التربيــة اإلســالمية والمقارنــة تحقــق أهــداف  أوضــحت نتــائج الدراســة أن 

محـور  بدرجـة متوسـطة حيـث بلـغ الـوزن النـسبي إلجمـالي عبـارات هـذا ال            الدراسات العليا   

، والجـدول   )٣٫٨٤(إلـى   ) ٢٫٦٣(، كذلك تراوح الوزن النـسبي لعبـارات هـذا المحـور مـن               )٣٫١٤(

 .التالي يوضح ذلك

  استجابات أفراد العينة على عبارات المحور األول والوزن النسبي لها:)٦(جدول رقم 
ما درجة تحقيق برامج الدراسات العليا : المحور األول الدرجة

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ لمقارنة لألهداف التالية؟بقسم التربية اإلسالمية وا
 مجـــ

 الوزن
النسبي

 ٤٨٤٣٫٨٤ ٢ ٤٦٢٨٤٠١٠ .العناية بالدراسات اإلسالمية والعربية )١

 ٤٨٢٣٫٨٣ ٢ ٨ ٢٦٦٤٢٦ .التأصيل اإلسالمي للنظريات والممارسات التربوية )٢

إثراء البحوث العلمية المتخصصة في التربية  )٣
 .اإلسالمية

٤٤٨٣٫٥٦ ٤ ٢٤٤٦٣٦١٦ 

إشباع اهتمامات الطلبة واحتياجاتهم في مجال  )٤
 .التخصص

٣٧٦٢٫٩٨ ٣٤٦٠٢٨٤ ٠ 

 ٤٠٨٣٫٢٤ ٥٠٤٠٢٠٨ ٨ .تنمية المهارات البحثية للطلبة )٥

االستفادة من البرامج المقدمة عند إعداد الرسالة  )٦
 .العلمية

٤٠٤٠٢٤١٤٣٨٢٣٫٠٣ ٨ 

 ٢٫٦٣ ٣٢١٦٣٣٢ ٦٢ ١٤ ٢ .تلبية احتياجات المجتمع التنموية )٧
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ما درجة تحقيق برامج الدراسات العليا : المحور األول الدرجة
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ لمقارنة لألهداف التالية؟بقسم التربية اإلسالمية وا

 مجـــ
 الوزن
النسبي

 ٢٫٨٧ ٢٨١٦٣٦٢ ٣٦٤٢ ٤ .خدمة قضايا العالم اإلسالمي )٨

الشراكة مع التخصصات األخرى في مختلف  )٩
 .مؤسسات المجتمع

٢٦٤٤٣٦١٦٣٤٤٢٫٧٣ ٤ 

تحسين مستوى برامج الدراسات العليا للتفاعل مع  )١٠
 .التقدم المعرفي والتقني

٢٤٥٤٢٢٢٤٣٣٦٢٫٦٧ ٢ 

 ١٢٤٣٦٢٤٤٤٢٢٤١٠٦٣٩٥٤٣٫١٤ اإلجمالي

يتضح من الجدول الـسابق أن أكثـر أهـداف الدراسـات العليـا تحققـاً فـي بـرامج قـسم                      

 الواقعـة فـي اإلربـاعي األعلـى مـن عبـارات المحـور األول مـن                 -التربية اإلسـالمية والمقارنـة      

 :  من وجهة نظر أفراد العينة هي-االستبانة 

 ).٣٫٨٤(والعربية العناية بالدراسات اإلسالمية  -

 ).٣٫٨٣(التأصيل اإلسالمي للنظريات والممارسات التربوية  -

 ).٣٫٥٦(إثراء البحوث العلمية المتخصصة في التربية اإلسالمية  -

كمــا يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن أقــل أهــداف الدراســات العليــا تحققــاً فــي بــرامج      

 مـن وجهـة   -ول من االستبانة  الواقعة في اإلرباعي األدنى من عبارات المحور األ       -القسم  

 :نظر أفراد العينة كانت

 ).٢٫٧٣(الشراكة مع التخصصات األخرى في مختلف مؤسسات المجتمع  -

تحــسين مــستوى بــرامج الدراســات العليــا للتفاعــل مــع التقــدم المعرفــي والتقنــي     -

)٢٫٦٧.( 

 ).٢٫٦٣(تلبية احتياجات المجتمع التنموية  -

عبارات اإلرباعي األعلى وبين عبارات اإلرباعي األدنى،     وأما بقية العبارات التي تقع بين       

 .في مستوى الوزن النسبي المتوسطأيضاً فهي تقع 
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ــن        .٣ ــاني مـ ــور الثـ ــارات المحـ ــى عبـ ــة علـ ــراد العينـ ــتجابات أفـ ــة باسـ ــائج الخاصـ النتـ

 .االستبانة

التـي يقـدمها قـسم التربيـة اإلسـالمية والمقارنـة            أوضحت نتائج الدراسة أن المقررات      

 بدرجـة كبيــرة   وتـرتبط بالتخــصص ،توى مرحلتـي الماجــستير والـدكتوراه مهمــة  علـى مــس 

االستفادة منها في الرسالة العلميـة كانـت كبيـرة          ، كما أن    )٤٫٠٢(حيث بلغ الوزن النسبي     

 .والجدول التالي يوضح ذلك، )٣٫٦١ ( حيث بلغ الوزن النسبيأيضاً

 حور الثاني والوزن النسبي لها استجابات أفراد العينة على عبارات الم:)٧(جدول رقم 
 مقررات الدراسات العليا: المحور الثاني الدرجة

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ بقسم التربية اإلسالمية والمقارنة
 مجـــ

 الوزن
النسبي

 ٤٫٠٢ ١٣٤٨١٠٢ ١٠٥٦٣٤٤٣٤٨١٣٤ درجة أهميتها وارتباطها بالتخصص
 ٤٥٨٤٣٢٢٥٨١٧٦٧٢٨٠٣٫٦١ ٦٩٢ درجة االستفادة منها في الرسالة العلمية

يتضح من تفصيل الجـدول الـسابق بـالرجوع إلـى االسـتبانات، ومـن خـالل اإلجابـة عـن                     

 :األسئلة األربعة المفتوحة الخاصة بهذا المحور، أن

أكثر مقررات مرحلة الماجستير أهمية وارتباطا بالتخصص من وجهة نظر أفـراد          - أ

 :العينة هي

 ).٤٫٥٣(حلقة بحث في مجال التربية اإلسالمية  -

 ).٤٫٢٨(رسالة الماجستير  -

 ).٤٫٢٦(المبادئ التربوية في الكتاب والسنة  -

 ).٤٫٢٦(مناهج البحث التربوي في مصادر التشريع اإلسالمي  -

 ).٤٫٢٣(طرق البحث في مجال التربية اإلسالمية  -

 ).٤٫٢١(التربية اإلسالمية وتحديات العصر  -
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ن وجهـة نظـر أفـراد العينـة         أقل مقررات الماجستير أهمية وارتباطا بالتخصص م        - ب

 :هي

 ).٣٫٣٠(المدخل إلى اإلحصاء  -

 ).٣٫٢٨(قراءات في التخصص باللغة اإلنجليزية  -

 ).٣٫١٥(اإلدارة في اإلسالم  -

 الفكــر التربــوي عنــد المفكــرين المــسلمين، تأصــيل    -أمــا بــاقي مقــررات الماجــستير   

بيـة المقارنـة، فلـسفة التربيـة،        التعليم في العالم اإلسالمي، النظرية التربوية اإلسالمية، التر       

 التـي تقـع بـين نطـاقي الـوزن          -اجتماعيات التربية، طـرق البحـث فـي التربيـة وعلـم الـنفس               

، فـإن أفـراد العينـة يـرون أنهـا مهمـة وتـرتبط        )الكبيـر جـداً والمتوسـط   (النـسبي الـسابقيين   

 .بالتخصص بدرجة كبيرة

 :ينة في رسائلهم العلمية هيأكثر مقررات الماجستير التي استفاد منها أفراد الع - ت

 ).٤٫٢١(حلقة بحث في مجال التربية اإلسالمية  -

 :أقل مقررات الماجستير التي استفاد منها أفراد العينة في رسائلهم العلمية هي - ث

 ).٣٫٣٨(تأصيل التعليم في العالم اإلسالمي  -

 ).٣٫٢٦(التربية المقارنة  -

 ).٢٫٨٩(اإلدارة في اإلسالم  -

 ).٢٫٨٧(المدخل إلى اإلحصاء  -

 ).٢٫٨٧(قراءات في التخصص باللغة اإلنجليزية  -

 رســالة الماجــستير، طــرق البحــث فــي مجــال التربيــة  -أمــا بــاقي مقــررات الماجــستير  

اإلسالمية، التربية اإلسالمية وتحديات العصر، المبادئ التربوية في الكتاب والـسنة، منـاهج            

تربـوي عنـد المفكـرين المـسلمين،        البحث التربوي في مـصادر التـشريع اإلسـالمي، الفكـر ال           
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طـــرق البحـــث فـــي التربيـــة وعلـــم الـــنفس، فلـــسفة التربيـــة، اجتماعيـــات التربيـــة، النظريـــة  

الكبيـــر جـــداً  ( التـــي تقـــع بـــين نطـــاقي الـــوزن النـــسبي الـــسابقيين       -التربويـــة اإلســـالمية  

 .، فإن أفراد العينة يرون أنها مفيدة بدرجة كبيرة)والمتوسط

 أفـراد العينـة حـذفها مـن بـرامج الدراسـات العليـا فـي مرحلـة              المقررات التي يقترح   - ج

 :الماجستير لضعف جدواها هي

 ).%٢٦٫٧(اإلدارة في اإلسالم بنسبة  -

 ).%٢٥(قراءات في التخصص في اللغة باالنجليزية بنسبة  -

 ).%١٥(المدخل الي االحصاء بنسبة  -

 ).%٨٫٣(طرق البحث في مجال التربية اإلسالمية بنسبة  -

) %٥(حث التربوي في مصادر التشريع اإلسالمي، فلـسفة التربيـة بنـسبة             مناهج الب  -

 .لكل منهما

 ).%٣٫٣(اجتماعيات التربية بنسبة  -

مناهج البحث في التربية وعلم النفس، مناهج البحث في التربية اإلسالمية، تأصيل             -

ي التعليم في العالم اإلسالمي، المبادئ التربوية فـي الكتـاب والـسنة، الفكـر التربـو      

عند علماء المسلمين، التربية المقارنة، التربية اإلسالمية وتحديات العـصر بنـسبة      

 .لكل منها) %١٫٧(

المقررات التي يقترح أفراد العينة إضافتها إلـى بـرامج الدراسـات العليـا فـي مرحلـة                    - ح

 :الماجستير ألهميتها هي

 ).%٥٩٫٤(أصوله، مهاراته، أدواته، تطبيقاته بنسبة : البحث العلمي -

 ).%١٢٫٥(بنسبة ) SPSS(برنامج اإلحصاء الحاسوبي  -
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تقنيــات التعلــيم فــي البحــث العلمــي، وقفــات تربويــة مــن الــسيرة النبويــة، منهجيــة      -

 .لكل منها) %٦٫٢٥(اإلصالح التربوي في المجتمع بنسبة 

المــنهج االســتنباطي فــي األصــول اإلســالمية للتربيــة، الــسياسات التعليميــة، التربيــة    -

 .لكل منها) %٣٫١٣(لية بنسبة المقارنة الدو

المقررات التي يعتقد أفراد العينـة أن عـدد سـاعاتها فـي مرحلـة الماجـستير أكثـر              - خ

 :مما يجب هي

 ).%٣٥(المدخل إلى اإلحصاء بنسبة  -

 ).%٢٥(طرق البحث في التربية وعلم النفس بنسبة  -

 ).%٢٠(النظرية التربوية اإلسالمية بنسبة  -

 ).%١٧٫٥(المسلمين بنسبة الفكر التربوي عند المفكرين  -

 ).%٢٫٥(مناهج البحث التربوي في مصادر التشريع بنسبة  -

المقررات التي يعتقد أفراد العينة أن عدد ساعاتها في مرحلة الماجستير أقل مما   - د

 :يجب هي

 ).%٣٢٫١(حلقة بحث في مجال التربية اإلسالمية بنسبة  -

 ).%١٦٫١(طرق البحث في مجال التربية اإلسالمية بنسبة  -

 ).%٩(التربية المقارنة بنسبة  -

المبــادئ التربويــة فــي الكتــاب والــسنة، التربيــة اإلســالمية وتحــديات العــصر، منــاهج   -

 .لكل منها) %٧٫١(البحث التربوي في مصادر التشريع اإلسالمي بنسبة 

فلــسفة التربيــة، اجتماعيــات التربيــة، تأصــيل التعلــيم فــي العــالم اإلســالمي بنــسبة   -

 .الكل منه) %٥٫٤(

 ).%٣٫٦(قراءات في التخصص باللغة اإلنجليزية بنسبة  -
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 ).%١٫٨(النظرية التربوية اإلسالمية بنسبة 

أكثر مقررات الدكتوراه أهمية وارتباطا بالتخـصص مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة              - ذ

 :هي

 ).٤٫٥٦(التربية في صدر اإلسالم  -

 ).٤٫٥٦(مناهج البحث في التربية اإلسالمية  -

 ).٤٫٥٦(بناء االستفتاء  -

 ).٤٫٤٤(مذاهب فكرية معاصرة  -

 ).٤٫٣٨(جهود علماء المسلمين في المجال التربوي  -

 ).٤٫٢٥(رسالة الدكتوراه  -

 .وقد وقعت كل هذه المقررات في نطاق الوزن النسبي الكبير جداً

أقل مقررات الـدكتوراه أهميـة وارتباطـا بالتخـصص مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة                      - ر

 :هي

 .)٣٫٨٧(نظريات التعليم  -

 ).٣٫٨١(أصول الفقه  -

 ).٣٫٥٠(نظم التعليم في العالم اإلسالمي  -

 التوجيـه اإلسـالمي للعلـوم التربويـة، النظريـات       -كذلك جاء باقي مقررات الدكتوراه      

التربوية اإلسالمية، اإلحصاء االستداللي، علـوم القـرآن وتفـسيره، مبـادئ التقـويم التربـوي،                

 .نطاق الوزن النسبي الكبير في -علوم الحديث، السياسة التعليمية 

 :أكثر مقررات الدكتوراه التي استفاد منها أفراد العينة في رسائلهم العلمية هي  - ز

 ).٤٫٥٠(رسالة الدكتوراه  -

 ).٤٫٢٥(مذاهب فكرية معاصرة  -
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 ).٤٫٢٥(جهود علماء المسلمين في المجال التربوي  -

 :لهم العلمية هيأقل مقررات الدكتوراه التي استفاد منها أفراد العينة في رسائ - س

 ).٣٫٣٨(نظم التعليم في العالم اإلسالمي  -

 ).٣٫٢٥(اإلحصاء االستداللي  -

 بنــاء االســتفتاء، منــاهج البحــث فــي التربيــة اإلســالمية، -أمــا بــاقي مقــررات الــدكتوراه 

التوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية، التربية في صدر اإلسـالم، النظريـات التربويـة اإلسـالمية،      

قويم التربوي، نظريات التعليم، السياسة التعليمية، علوم الحديث، أصـول الفقـه،           مبادئ الت 

 الكبيـر جـداً   - التـي تقـع بـين نطـاقي الـوزن النـسبي الـسابقيين        -علـوم القـرآن وتفـسيرهـ    

 . فإن أفراد العينة يرون أنها مفيدة بدرجة كبيرة-والمتوسط 

ج الدراسـات العليـا فـي مرحلـة     المقررات التي يقترح أفراد العينـة حـذفها مـن بـرام          - ش

 :الدكتوراه لضعف جدواها هي

 ).%٢٧٫٨(مبادىء التقويم التربوي بنسبة  -

 ).%١٦٫٧(نظريات التعليم بنسبة  -

 .لكل منهما) %١١٫١(اإلحصاء االستداللي، علوم الحديث بنسبة  -

نظم التعليم في العالم اإلسالمي، جهود علماء المسلمين فـي المجـال التربـوي،               -

ت التربويــة اإلســالمية، الــسياسة التعليميــة، علــوم القــرآن وتفــسيره، أصــول الفقــه  النظريــا

 .لكل منها) %٥٫٦(بنسبة 

المقررات التي يقترح أفراد العينة إضافتها إلـى بـرامج الدراسـات العليـا فـي مرحلـة                   - ص

 :الدكتوراه ألهميتها هي

 ).%٣٣٫٣(حلقة بحث في األصول اإلسالمية للتربية بنسبة  -

 ).%٢٢٫٢(وية معاصرة بنسبة قضايا ترب -
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اإلحصاء، فلسفة التربيـة، قـراءات فـي التخـصص باللغـة االنجليزيـة، قـراءات فـي                 -

 .لكل منها) %١١٫١(مجال الدراسات المستقبلية بنسبة 

المقررات التي يعتقد أفراد العينة أن عدد ساعاتها في مرحلة الدكتوراه أكثر مما  - ض

 :يجب هي

 ).%٢٨٫٦(مذاهب فكرية معاصرة بنسبة  -

لكـل  ) %٢١٫٤( بنـسبة    هنظم التعليم في العالم االسـالمي، علـوم القـرآن وتفـسير            -

 .منهما

النظريات التربوية اإلسالمية، جهود علماء المسلمين في المجـال التربـوي بنـسبة           -

 .لكل منهما) %١٤٫٣(

المقررات التي يعتقد أفراد العينة أن عدد ساعاتها في مرحلة الدكتوراه أقـل ممـا     - ط

 :ييجب ه

 ).%٥٠(مناهج البحث في التربية اإلسالمية بنسبة  -

 ).%٢٥(بناء االستفتاء بنسبة  -

وبتحليل استجابات أفراد العينة علـى كـل مـن األسـئلة المقيـدة والمفتوحـة بـالمحور                  

 :، يتضح ما يليالخطة الدراسية للقسم في ضوء الثاني الخاص بالمقررات الدراسية

: ى أسئلة االستبانة المقيدة والمفتوحة، فمـثالً      تتوافق استجابات أفراد العينة عل     -

فـي  " حلقة البحث في مجال التربية اإلسالمية     "على مستوى مرحلة الماجستير، جاء مقرر       

أكثر المقـررات أهميـة وارتباطـا بالتخـصص، أو أكثـر         : المرتبة األولى سواء من ناحية كونه     

علميـة، أو باعتبـاره مـن المقـررات         المقررات التي استفاد منها أفراد العينـة فـي رسـائلهم ال           

 أكثـــر هـــذا المقــرر التــي يعتقــد أفـــراد العينــة أن عـــدد ســاعاتها أقـــل ممــا يجــب، لـــذا كــان        

كــذلك . ألهميتهــابــرامج الدراســات العليــا مقــررات التــي اقتــرح أفــراد العينــة إضــافتها إلــى  ال
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ل، كانـت  وعلـى المقابـ  . البحـث فـي التخـصص    مناهج  كانت الحال مع المقررات المرتبطة ب     

المـــدخل إلـــى اإلحـــصاء، قـــراءات فـــي التخـــصص باللغـــة اإلنجليزيـــة، اإلدارة فـــي   "مقـــررات 

مــن أقــل المقــررات أهميــة وارتباطــا بالتخــصص، وأقلهــا إفــادة ألفــراد العينــة فــي     " اإلســالم

رســائلهم العلميــة، ومــن المقــررات التــي يعتقــد أفــراد العينــة أن عــدد ســاعاتها أكثــر ممــا      

 .لضعف جدواهابرامج الدراسات العليا  حذفها من يجب، بل واقترحوا

 سـواء أكانـت متطلـب     -مثَّلت معظم المقررات التي تُـدرس مـن خـارج القـسم              -

المدخل إلى اإلحـصاء فـي الماجـستير ونظريـات التعلـيم واإلحـصاء االسـتداللي             : كلية مثل 

 مـــواد المـــواد الـــشرعية فـــي الـــدكتوراه، أم: فـــي الـــدكتوراه، أم متطلـــب تخـــصص مثـــل) ١(

ــة مثــل  اإلدارة فــي اإلســالم فــي الماجــستير ومبــادئ التقــويم التربــوي واإلحــصاء       : اختياري

 أكثر المقـررات التـي اقتـرح أفـراد العينـة حـذفها مـن بـرامج         –في الدكتوراه  ) ٢(االستداللي  

 .الدراسات العليا لضعف جدواها

 .لث من االستبانةالنتائج الخاصة باستجابات أفراد العينة على عبارات المحور الثا .٤

ــة أن    ــائج الدراسـ ــحت نتـ ــالمية     أوضـ ــة اإلسـ ــي قـــسم التربيـ ــدريس فـ ــة التـ ــضاء هيئـ أعـ

المنوطة بهم في التدريس، التقـويم، اإلرشـاد بدرجـة متوسـطة            والمقارنة يقومون باألدوار    

، كـذلك تـراوح الـوزن النـسبي     )٣٫٣٣(حيث بلغ الوزن النسبي إلجمالي عبارات هذا المحور         

 .، والجدول التالي يوضح ذلك)٤٫٠٠(إلى ) ٢٫٥٤(لمحور من لعبارات هذا ا

  استجابات أفراد العينة على عبارات المحور الثالث والوزن النسبي لها:)٨(جدول رقم 
في (ما درجة قيام أعضاء هيئة التدريس : المحور الثالث الدرجة

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ باألدوار التالية؟) التدريس، التقويم، اإلرشاد
 مجـ

 الوزن
النسبي

 ٤٣٤٣٫٤٤ ٦ ٣٦١٦ ٥٢ ١٦ .يُركز في تدريسه على التحليل والنقد )١
 ٤٦٤٣٫٦٨ ٢ ٣٨١٠ ٥٢ ٢٤.يعتمد في طرحه للموضوعات على المناقشة والحوار )٢
يوظــف التقنيــات الحديثــة فــي عــرض وتــدريس بــرامج     )٣

 ٢٫٥٤ ١٨٣٢٠ ٤٨٤٢ ١٦ ٢ .الدراسات العليا

االجتمـاعي والثقـافي    يربط بين المادة العلمية والواقـع        )٤
 ٤٠٨٣٫٢٤ ٢ ٢٨٦٠٢٢ ١٤ .للمجتمع
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في (ما درجة قيام أعضاء هيئة التدريس : المحور الثالث الدرجة
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ باألدوار التالية؟) التدريس، التقويم، اإلرشاد

 مجـ
 الوزن
النسبي

يوضــــح كيفيــــة توظيــــف مادتــــه العلميــــة فــــي البحــــث    )٥
 .التربوي

٣٦٨٢٫٩٢ ٨ ٥٦٣٢ ٢٢ ٨ 

يخـــصص أعـــضاء هيئـــة التـــدريس معظـــم الـــدرجات       )٦
 .لألبحاث والتقارير

٣٫٣٧ ١٠٤٢٤ ٣٨٥٢٨ ١٨ 

يستخدم أعضاء هيئـة التـدريس األسـئلة الموضـوعية            )٧
 .يمفي التقو

٣٥٦٢٫٨٣ ٥٦٣٦٨ ٢٢ ٤ 

يضع أعضاء هيئة التـدريس أسـئلة مقاليـة تعتمـد علـى              )٨
 .الربط والتحليل والنقد واالستنتاج

٤٤٤٣٫٥٢ ٦ ٣٨٥٠٨ ٢٤ 

إعــداد خطــة ) المُعــين للباحــث(يتــابع المرشــد العلمــي   )٩
 .البحث

٢٤٣٩٢٣٫١١ ٣٤١٨ ٢٠ ٣٠ 

يــــوجهني المرشــــد العلمــــي لــــبعض مــــصادر البحــــث       )١٠
 .ومراجعه

٣٫٦٧ ١٢٤٦٢ ٢٠١٨ ٢٦ ٥٠ 

يمنحنـــي المرشـــد العلمـــي الوقـــت الكـــافي لتخطـــيط       )١١
 .البحث وقراءته إلنجازه بصورة جيدة

٥٠٤٤٫٠٠ ٤ ٢٦١٢ ٢٢ ٦٢ 

يــساعد أعــضاء هيئــة التــدريس بالقــسم الباحــث فــي      )١٢
 .تحكيم أدوات بحثه

٤٥٢٣٫٥٩ ٤ ٣٤٤٠١٦ ٣٢ 

 ٢٨٤٣٧٠٥١٦٢٣٨١٠٤٥٠٢٨٣٫٣٣ اإلجمالي

األدوار التـي يقـوم بهـا أعـضاء هيئـة التـدريس فـي        الجـدول الـسابق أن أكثـر      يتضح مـن    

 :  هي- من وجهة نظر أفراد العينة - قسم التربية اإلسالمية والمقارنة

يمنحني المرشد العلمي الوقت الكافي لتخطيط البحث وقراءته إلنجازه بـصورة            -

 ).٤٫٠٠(جيدة 

 ).٣٫٦٨(ار يعتمد في طرحه للموضوعات على المناقشة والحو -

 ).٣٫٦٧(يوجهني المرشد العلمي لبعض مصادر البحث ومراجعه  -

 ).٣٫٥٩(يساعد أعضاء هيئة التدريس بالقسم الباحث في تحكيم أدوات بحثه  -
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يــضع أعــضاء هيئــة التــدريس أســئلة مقاليــة تعتمــد علــى الــربط والتحليــل والنقــد     -

 ).٣٫٥٢(واالستنتاج 

 ).٣٫٤٤(يُركز في تدريسه على التحليل والنقد  -

األدوار التـي يقـوم بهـا أعـضاء هيئـة التـدريس       كما يتضح مـن الجـدول الـسابق أن أقـل       

 :بالقسم هي

 ) .٢٫٥٤(يوظف التقنيات الحديثة في عرض وتدريس برامج الدراسات العليا  -

، )الكبيـر والـضعيف  (وأما بقية العبارات التي تقع بين نطاقي الوزن النـسبي الـسابقيين            

 .زن النسبي المتوسطفهي تقع في نطاق الو

ــسابق أن    وكــذلك ــة    ترتيــب  يتــضح مــن الجــدول ال األدوار التــي يقــوم بهــا أعــضاء هيئ

 : هي- إجماالً – بالقسمالتدريس 

ــي   - ــاد العلمـ ــة باإلرشـ ــارات(األدوار المرتبطـ ــغ متوســـط   ) ١٢، ١١، ١٠، ٩: عبـ حيـــث بلـ

 ) .٣٫٥٩(أوزانها النسبية 

حيث بلغ متوسـط أوزانهـا النـسبية    ) ٨ ،٧، ٦: عبارات(األدوار المرتبطة بالتقويم     -

)٣٫٢٤. ( 

حيــث بلــغ متوســط أوزانهــا    ) ٥، ٤، ٣، ٢، ١: عبــارات(األدوار المرتبطــة بالتــدريس   -

 ).٣٫١٧(النسبية 

 .النتائج الخاصة باستجابات أفراد العينة على عبارات المحور الرابع من االستبانة .٥

لقـــسم تقـــدم التـــسهيالت منظومـــة الدراســـات العليـــا باأوضـــحت نتـــائج الدراســـة أن 

متوسـطة حيـث بلـغ الـوزن النـسبي          اإلدارية والمادية للمنتـسبين إليهـا مـن الطـالب بدرجـة             

، كذلك تراوح الوزن النسبي لعبـارات هـذا المحـور مـن     )٢٫٨٤(إلجمالي عبارات هذا المحور     

 .، والجدول التالي يوضح ذلك)٣٫٧٦(إلى ) ٢٫٢٢(
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 ة على عبارات المحور الرابع والوزن النسبي لها استجابات أفراد العين:)٩(جدول رقم 
ما درجة تحقق أو توافر التسهيالت : المحور الرابع الدرجة

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ اإلدارية والمادية اآلتية؟
 مجـ

 الوزن
النسبي

توجد بالقسم خريطة بحثية لمجـاالت وموضـوعات         )١
 .األطروحات العلمية

٤٠٢٨٨٢٫٢٩ ٣٠ ٤٠ ١٢ ٤ 

ل إرشــادي لكيفيــة إعــداد البحــث يوجــد بالقــسم دليــ )٢
 .وإخراجه

٤٢٢٨٠٢٫٢٢ ٣٦ ٣٢ ١٠ ٦ 

توجد بالقسم ضوابط محددة لتعيين اإلشراف على        )٣
 .األطروحات العلمية

٣٦٣٢٤٢٫٥٧ ٢٢ ٢٤٣٦ ٨ 

 ٣٢٣٥٤٢٫٨١ ٢٠ ٣٦ ١٦ ٢٢ .تُتاح للباحث الحرية في اختيار المشرف األكاديمي )٤

رسـالته وفـق    تُتاح للباحث الحرية في اختيار موضـوع         )٥
 .اهتماماته

٤٧٤٣٫٧٦ ١٠ ٨ ٤٤٣٦٢٨ 

يـــــساعد اإلرشـــــاد األكـــــاديمي علـــــى التغلـــــب علـــــى   )٦
 .الصعوبات التي تواجه الباحثين

٤٣٢٣٫٤٣ ١٢ ٢٢ ٣٤٣٢٢٦ 

توجه اللجنـة العلميـة للموضـوعات الباحـث لتـصحيح           )٧
 .مسار بحثه

٣٫٣٣ ٤٢٠ ١٦ ١٤ ٢٨٣٢٣٦ 

ــا    )٨ ــة بـ ــد القـــسم اجتماعـــات لتعريـــف الطلبـ ألمور يعقـ
 .األكاديمية واإلدارية

٢٫٤٦ ٣٦٣١٠ ٣٠ ٣٦ ١٤ ١٠ 

تتوفر المصادر والمراجع المتعلقة ببرامج الدراسـات        )٩
 .العليا في مجال التخصص

٣٧٤٢٫٩٧ ١٠ ٣٤ ٢٦٤٤ ١٢ 

تتــوفر التقنيــات التعليميــة الحديثــة الالزمــة للتــدريس    )١٠
 .ببرامج الدراسات العليا

٣٨٣٨٢٨٨٢٫٢٩ ٣٤ ٨ ٨ 

تــصوير، اســتعارة، اطــالع،   ( المكتبــة تتــوفر خــدمات  )١١
 ...).بحث إلكتروني،

١٨٣٩٨٣٫١٦ ٢٤ ٣٦ ٣٢١٦ 

 ٢٠٨٢٢٦٣٨٤٢٧٨٢٩٠٣٩٤٢٢٫٨٤ اإلجمالي

التــسهيالت اإلداريــة والماديــة تحققــاً فــي قــسم  يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن أكثــر  

 :  هي- من وجهة نظر أفراد العينة - التربية اإلسالمية والمقارنة

 ).٣٫٧٦( للباحث الحرية في اختيار موضوع رسالته وفق اهتماماته تُتاح -



 

 
٦٠ 

تقويم برامج الدراسات العليا بقسم التربية اإلسالمية 
 والمقارنة في جامعة أم القرى من وجهة نظر الخريجين

 محمد عبد الرؤوف عطية السيد. د

يــساعد اإلرشــاد األكــاديمي علــى التغلــب علــى الــصعوبات التــي تواجــه البــاحثين      -

)٣٫٤٣.( 

التــسهيالت اإلداريــة والماديــة تحققــاً فــي      كمــا يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن أقــل      

 :القسم هي

علـــى األطروحـــات العلميـــة  توجـــد بالقـــسم ضـــوابط محـــددة لتعيـــين اإلشـــراف    -

)٢٫٥٧(. 

 ).٢٫٤٦(يعقد القسم اجتماعات لتعريف الطلبة باألمور األكاديمية واإلدارية  -

تتـــوفر التقنيـــات التعليميـــة الحديثـــة الالزمـــة للتـــدريس ببـــرامج الدراســـات العليـــا   -

)٢٫٢٩.( 

 ).٢٫٢٩(توجد بالقسم خريطة بحثية لمجاالت وموضوعات األطروحات العلمية  -

 ).٢٫٢٢(قسم دليل إرشادي لكيفية إعداد البحث وإخراجه يوجد بال -

، )الكبيـر والـضعيف  (وأما بقية العبارات التي تقع بين نطاقي الوزن النـسبي الـسابقيين            

 .فهي تقع في نطاق الوزن النسبي المتوسط

هـا   أو توافر  هـا تحقق حـسب    التسهيالتترتيب   يتضح من الجدول السابق أن       وكذلك

 :هي - إجماالً –بالقسم 

حيث بلغ متوسـط األوزان النـسبية علـى أول ثمـاني عبـارات           اإلدارية   التسهيالت -

)٢٫٨٦. ( 

 حيـث بلـغ متوسـط األوزان النـسبية علـى آخـر ثـالث عبـارات           المادية التسهيالت -

)٢٫٨٠. ( 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٦١

 هـ١٤٣٨  التاسع ربيع اآلخرالعدد

النتـــائج الخاصـــة باســـتجابات أفـــراد العينـــة علـــى عبـــارات المحـــور الخـــامس مـــن   .٦

 .االستبانة

ة أن منظومة الدراسات العليا بالقسم تحقق نواتج التعلم التـي     أوضحت نتائج الدراس  

، )٣٫٣٤(تسعى لها بدرجة متوسطة حيث بلغ الوزن النسبي إلجمالي عبارات هـذا المحـور                

، والجــدول التــالي )٣٫٧٠(إلــى ) ٢٫٦٣(كــذلك تــراوح الــوزن النــسبي لعبــارات هــذا المحــور مــن 

 .يوضح ذلك

 ة على عبارات المحور الخامس والوزن النسبي لها استجابات أفراد العين:)١٠(جدول 
ما درجة تحقق نواتج التعلم التالية : المحور الخامس الدرجة

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ لديك من خالل ما درست من برامج الدراسات العليا؟
 مجـ

 الوزن
النسبي

 ١٠٤٢٨٣٫٤٠ ٢٢٣٨٤٤١٢ .إتاحة برامج تناسب الطموح العلمي للطلبة )١

األدوار التربويـة التـي تقـوم بهـا مؤسـسات           تحليل ونقـد     )٢
 .المجتمع المختلفة

٣٫٢٩ ٢٤١٠٤١٤ ٢٦ ٥٢ ١٤ 

اســتنباط مبــادئ وأســس التعامــل مــع التحــديات التـــي        )٣
تواجــه التربيــة والتعلــيم فــي العــالم اإلســالمي فــي ضــوء   

 .مصادر التربية اإلسالمية
٣٫٦٧ ٢٤٦٢ ٣٦١٦ ٣٢٤٠ 

ــر التربــــوي اإلســــ   )٤ ــالم الفكــ مراحــــل (المي اإللمــــام بمعــ
 ...).تطوره، مبادئه، تطبيقاته،

١٠٤٥٤٣٫٦٠ ٣٦٨ ٣٢٤٠ 

تحليــــل انعكاســــات التغيــــرات العالميــــة علــــى الــــنظم  )٥
 .التربوية في العالم اإلسالمي

٣٦٢٢١٤٣٩٠٣٫١٠ ٤٦ ٨ 

توظيــــف مهــــارات التفكيــــر المقــــارن فــــي نقــــد بعــــض    )٦
ــة       ــة التربوي ــة فــي ضــوء النظري ــة الغربي النظريــات التربوي

 .الميةاإلس
٣٠٣٤٣٦١٨٨٤٣٨٣٫٤٨ 

التوجيه اإلسالمي للعلـوم    /التعرف على قواعد التأصيل    )٧
 .التربوية واالجتماعية ومناهجها البحثية

٣٤٢٠٨٤٣٨٣٫٤٨ ٣٢٣٢ 

القــدرة علــى توظيــف الطريقــة أو المــنهج المناســب فــي   )٨
 .مجال البحث العلمي

٤٤٦٦٣٫٧٠ ٥٠٢ ٢٨٤٢ 

وات البحــث المختلفــة فــي القــدرة علــى تــصميم وبنــاء أد )٩
 .مجال التخصص

٣٠٢٣٨٦٣٫٠٦ ٦٢ ٢٢ ١٠ 
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تقويم برامج الدراسات العليا بقسم التربية اإلسالمية 
 والمقارنة في جامعة أم القرى من وجهة نظر الخريجين

 محمد عبد الرؤوف عطية السيد. د

ما درجة تحقق نواتج التعلم التالية : المحور الخامس الدرجة
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ لديك من خالل ما درست من برامج الدراسات العليا؟

 مجـ
 الوزن
النسبي

القـــــدرة علـــــى توظيـــــف أســـــاليب التحليـــــل اإلحـــــصائي  )١٠
 .المناسبة في مجال البحث

٥٢٢٠٣٠٣٣٢٢٫٦٣ ١٤ ١٠ 

توظيف مهارات الحاسوب واإلنترنت واللغة فـي مجـال          )١١
 .الدراسة والبحث

٣٫٣٨ ٣٤٢٦١٢٤٢٦ ٤٤١٠ 

 ٢٦٢٣٧٠٤٤٦١٩٨١١٠٤٦٣٤٣٫٣٤ اإلجمالي

نـواتج الـتعلم تحققـاً فـي قـسم التربيـة اإلسـالمية              يتضح من الجدول السابق أن أكثـر        

 :  هي- من وجهة نظر أفراد العينة - والمقارنة

القــدرة علــى توظيــف الطريقــة أو المــنهج المناســب فــي مجــال البحــث العلمــي           -

)٣٫٧٠.( 

واجـه التربيـة والتعلـيم فـي       استنباط مبادئ وأسس التعامـل مـع التحـديات التـي ت            -

 ).٣٫٦٧(العالم اإلسالمي في ضوء مصادر التربية اإلسالمية 

 ).٣٫٦٠(اإللمام بمعالم الفكر التربوي اإلسالمي  -

 : هينواتج التعلم تحققاً في القسمكما يتضح من الجدول السابق أن أقل 

سـالمي  تحليل انعكاسات التغيرات العالميـة علـى الـنظم التربويـة فـي العـالم اإل                -

)٣٫١٠.( 

 .)٣٫٠٦(القدرة على تصميم وبناء أدوات البحث المختلفة في مجال التخصص  -

ــى توظيــف أســاليب التحليــل اإلحــصائي المناســبة فــي مجــال البحــث         - القــدرة عل

)٢٫٦٣(. 

وأما بقية العبارات التي تقع بين عبارات اإلرباعي األعلى وبين عبارات اإلرباعي األدنى،           

 .طاقي الوزن النسبي الكبير والمتوسطفهي تقع أيضاً في ن



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٦٣

 هـ١٤٣٨  التاسع ربيع اآلخرالعدد

النتــائج الخاصــة بــالفروق بــين اســتجابات أفــراد العينــة علــى االســتبانة ومحاورهــا    .٧

 :الفرعية بحسب متغير الجنس

 بحسب متغيـر  -أوضحت النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة مجملة       

هم علـــى االســتبانة مجملـــة،   عــدم وجـــود فــروق دالـــة إحــصائياً بـــين اســتجابات    -الجــنس  

 :والجدول التالي يبين ذلك. وكذلك على محاورها الفرعية، ما عدا المحور األول

  يبين الفروق بين استجابات أفراد العينة على:)١١(جدول 

  االستبانة ومحاورها الفرعية بحسب متغير الجنس

 محاور االستبانة
 
الفئة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة )ت(قيمة

المحور  ٦٫٩٢١ ٣٢٫٥٠ذكر
 األول

درجة تحقيق برامج القسم 
 ٨٫٠٥٤ ٢٩٫٤٣أنثى ألهداف الدراسات العليا

٢٫٢٥٣ 
.٠٢٦ 
 دالة

درجة أهمية المقررات -أ ١٤٫٠١١ ٦٢٫٥٣ذكر
التي تم دراستها من حيث 
 ١٤٫١٠٧ ٦٧٫٣٩أنثى ارتباطها بالتخصص

-١٫٨٧٢ 
.٠٦٤
غير 
 دالة

 ١٢٫٨٠٩ ٥٦٫٧٠ذكر

 
 

المحور 
 الثاني

درجة االستفادة من -ب
المقررات التي تم دراستها 

 ١٤٫٢١٩ ٥٩٫٦٥أنثى في الرسالة العلمية
-١٫١٩٦ 

.٢٣٤
غير 
 دالة

المحور  ٨٫١٥٥ ٤٠٫٠٣ذكر
 الثالث

درجة قيام أعضاء هيئة 
التدريس باألدوار المنوطة 

 ٩٫٠٠١ ٣٩٫٧٠أنثى بهم
.٢١٠ 

.٨٣٤
غير 
 دالة

المحور  ٨٫٨٠٨ ٣١٫٨٠ذكر
 الرابع

درجة تحقيق منظومة 
الدراسات العليا بالقسم 
 ١٠٫٠٦٥ ٣٠٫٣٩أنثىللتسهيالت اإلدارية والمادية

.٨٢٠ 
.٤١٤ 
غير 
 دالة

المحور  ١٠٫١٢٣ ٣٥٫٧٥ذكر
 الخامس

 منظومةدرجة تحقيق 
الدراسات العليا بالقسم 
 ١٠٫٠٧٩ ٣٨٫٥٧أنثىلنواتج التعلم التي يسعى لها

-١٫٥٠٥ 
.١٣٥ 
غير 
 دالة

 ٥١٫٦٨٢ ٢٥٩٫٣٠ذكر
 االستبانة مجملة

 ٥٥٫٩٧٧ ٢٦٥٫١٣أنثى
-.٥٩١ 

.٥٥٥
غير 
 دالة
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تقويم برامج الدراسات العليا بقسم التربية اإلسالمية 
 والمقارنة في جامعة أم القرى من وجهة نظر الخريجين
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 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

 - حـسب متغيـر الجـنس        -توجد فروق دالة إحصائيا بـين اسـتجابات أفـراد العينـة              -

فـي اتجـاه    ) اف الدراسـات العليـا    درجة تحقيق بـرامج القـسم ألهـد       (بالنسبة لمحور   

، وكـان متوســط  )٠٬٠٢(عنـد مــستوى داللـة   ) ٢٬٢٥) (ت(الـذكور، حيـث جــاءت قيمـة    

 .بالنسبة للخريجات) ٢٩٬٤٣(مقابل ) ٣٢٬٥٠(درجات الخريجين 

 - حسب متغيـر الجـنس   -ال توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينة      -

ــة المقــرر  (بالنــسبة لمحــور   ــي تــم دراســتها مــن حيــث ارتباطهــا     درجــة أهمي ات الت

 ).٠٬٠٦(، عند مستوى داللة )١٬٨٧) (ت(، حيث جاءت قيمة )بالتخصص

 - حسب متغيـر الجـنس   -ال توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينة      -

درجــة االســتفادة مــن المقــررات التــي تــم دراســتها فــي الرســالة      (بالنــسبة لمحــور  

 ).٠٬٢٣(، عند مستوى داللة )١٬١٩) (ت(يمة ، حيث جاءت ق)العلمية

 - حسب متغيـر الجـنس   -ال توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينة      -

، حيـث   )درجـة قيـام أعـضاء هيئـة التـدريس بـاألدوار المنوطـة بهـم               (بالنسبة لمحور   

 ).٠٬٨٣(، عند مستوى داللة )٠٬٢١) (ت(جاءت قيمة 

 - حسب متغيـر الجـنس   -ين استجابات أفراد العينة ال توجد فروق دالة إحصائيا ب     -

درجــة تحقيــق منظومــة الدراســات العليــا بالقــسم للتــسهيالت       (بالنــسبة لمحــور  

 ).٠٬٤١(، عند مستوى داللة )٠٬٨٢) (ت(، حيث جاءت قيمة )اإلدارية والمادية

 - حسب متغيـر الجـنس   -ال توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينة      -

درجــة تحقيــق منظومــة الدراســات العليــا بالقــسم لنــواتج الــتعلم  (نــسبة لمحــور بال

 ).٠٬١٤(، عند مستوى داللة )١٬٥١) (ت(، حيث جاءت قيمة )التي يسعى لها



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٦٥

 هـ١٤٣٨  التاسع ربيع اآلخرالعدد

 - حسب متغيـر الجـنس   -ال توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينة      -

عنـــد مـــستوى داللـــة ، )٠٬٥٩) (ت(بالنـــسبة لالســـتبانة مجملـــة، حيـــث جـــاءت قيمـــة  

)٠٬٥٥.( 

النتــائج الخاصــة بــالفروق بــين اســتجابات أفــراد العينــة علــى االســتبانة ومحاورهــا    .٨

 :الفرعية بحسب متغير المرحلة الدراسية

 بحسب متغيـر  -أوضحت النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة مجملة       

ن اســتجاباتهم علــى االســتبانة   عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائياً بــي  -المرحلــة الدراســية 

 :والجدول التالي يبين ذلك. مجملة، وكذلك على محاورها الفرعية

  يبين الفروق بين استجابات أفراد العينة على:)١٢(جدول 

 االستبانة ومحاورها الفرعية بحسب متغير المرحلة الدراسية

 محاور االستبانة
 
 الفئة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة )ت(قيمة

المحور  ٧٫٣٤٤ ٣١٫٥٣ماجستير
 األول

درجة تحقيق برامج القسم 
 ٧٫٩٣٩ ٣٠٫٩٤ دكتوراه ألهداف الدراسات العليا

.٣٨٧ 
.٦٩٩
غير 
 دالة

درجـــة أهميـــة المقـــررات التـــي -أ ١٥٫٠٢٥ ٦٣٫٧٠ماجستير
تــــــم دراســــــتها مــــــن حيــــــث    

 ١١٫٣٩٦ ٦٦٫٠٦ دكتوراه ارتباطها بالتخصص
-.٨١٢ 

.٤١٨
غير 
 دالة

 ١٣٫٥٢٥ ٥٦٫٥٣ماجستير

 
 

المحور 
 الثاني

درجــــــــة االســــــــتفادة مــــــــن   -ب
المقـــررات التـــي تـــم دراســـتها  

 ١٢٫٣٥٠ ٦١٫٤٤ دكتوراه في الرسالة العلمية
-١٫٨١٠ 

.٠٧٣
غير 
 دالة

المحور  ٨٫٧٥٧ ٣٩٫٤٣ماجستير
 الثالث

درجة قيام أعضاء هيئة 
 ٧٫٣٧٧ ٤١٫٣١ دكتوراه التدريس باألدوار المنوطة بهم

-١٫٠٩٣ 
.٢٧٦
غير 
 دالة

 ٨٫٧٩٣ ٣١٫٧٢ماجستير
المحور 
 الرابع

درجة تحقيق منظومة 
الدراسات العليا بالقسم 
 للتسهيالت اإلدارية والمادية

 ١٠٫٦٠١ ٣٠٫٠٠ دكتوراه
.٨٢٨ 

.٤١٢ 
غير 
 دالة
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تقويم برامج الدراسات العليا بقسم التربية اإلسالمية 
 والمقارنة في جامعة أم القرى من وجهة نظر الخريجين

 محمد عبد الرؤوف عطية السيد. د

 محاور االستبانة
 
 الفئة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة )ت(قيمة

 ٩٫٨٠٨ ٣٦٫٥٧ماجستير
المحور 
الخامس

 منظومةدرجة تحقيق 
الدراسات العليا بالقسم لنواتج 

 ي يسعى لهاالتعلم الت
 ١١٫٢٦٧ ٣٧٫٣٨ دكتوراه

-.٣٨٤ 
.٧٠٢
غير 
 دالة

 ٥٣٫٦٦٣ ٢٥٩٫٤٩ماجستير
 االستبانة مجملة

 ٥١٫٩٩٥ ٢٦٧٫١٣ دكتوراه
-.٧٠١ 

.٤٨٥
غير 
 دالة

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

المرحلـة    حـسب متغيـر    -ال توجد فروق دالة إحصائيا بـين اسـتجابات أفـراد العينـة               -

درجـــة تحقيـــق بـــرامج القـــسم ألهـــداف الدراســـات ( بالنـــسبة لمحـــور -الدراســـية 

 ).٠٬٧٠(عند مستوى داللة ) ٠٬٣٩) (ت(، حيث جاءت قيمة )العليا

المرحلـة   حـسب متغيـر      -ال توجد فروق دالة إحصائيا بـين اسـتجابات أفـراد العينـة               -

م دراســتها مـن حيــث  درجـة أهميـة المقــررات التـي تـ    ( بالنـسبة لمحــور  -الدراسـية  

 ).٠٬٤٢(، عند مستوى داللة )٠٬٨١) (ت(، حيث جاءت قيمة )ارتباطها بالتخصص

المرحلـة   حـسب متغيـر      -ال توجد فروق دالة إحصائيا بـين اسـتجابات أفـراد العينـة               -

درجة االستفادة مـن المقـررات التـي تـم دراسـتها فـي              ( بالنسبة لمحور    -الدراسية  

 ).٠٬٠٧(، عند مستوى داللة )١٬٨١) (ت( قيمة ، حيث جاءت)الرسالة العلمية

المرحلـة   حـسب متغيـر      -ال توجد فروق دالة إحصائيا بـين اسـتجابات أفـراد العينـة               -

درجــة قيــام أعــضاء هيئــة التــدريس بــاألدوار المنوطــة ( بالنــسبة لمحــور -الدراســية 

 ).٠٬٢٨(، عند مستوى داللة )١٬٠٩) (ت(، حيث جاءت قيمة )بهم

المرحلـة   حـسب متغيـر      -الة إحصائيا بـين اسـتجابات أفـراد العينـة           ال توجد فروق د    -

درجــة تحقيــق منظومــة الدراســات العليــا بالقــسم      ( بالنــسبة لمحــور  -الدراســية 

 ).٠٬٤١(، عند مستوى داللة )٠٬٨٣) (ت(، حيث جاءت قيمة )للتسهيالت اإلدارية والمادية
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المرحلــة  حــسب متغيــر  - ال توجــد فــروق دالــة إحــصائيا بــين اســتجابات أفــراد العينــة     -

 الدراسـات العليـا بالقـسم لنـواتج         منظومـة درجـة تحقيـق     ( بالنسبة لمحور    -الدراسية  

 ).٠٬٧٠(، عند مستوى داللة )٠٬٣٨) (ت(، حيث جاءت قيمة )التعلم التي يسعى لها

 حـسب متغيـر المرحلـة       -ال توجد فروق دالة إحصائيا بـين اسـتجابات أفـراد العينـة               -

، عنـــد )٠٬٧٠) (ت(بة لالســـتبانة مجملـــة، حيـــث جـــاءت قيمـــة      بالنـــس-الدراســـية 

 ).٠٬٤٩(مستوى داللة 

النتــائج الخاصــة بــالفروق بــين اســتجابات أفــراد العينــة علــى االســتبانة ومحاورهــا    .٩

 :الفرعية بحسب متغير نوع الدراسة

 بحسب متغيـر  -أوضحت النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة مجملة       

 عدم وجود فروق دالـة إحـصائياً بـين اسـتجاباتهم علـى االسـتبانة مجملـة،                  -اسة  نوع الدر 

 :والجدول التالي يبين ذلك. وكذلك على محاورها الفرعية، ما عدا المحور الثاني

  يبين الفروق بين استجابات أفراد العينة على:)١٣(جدول 

 االستبانة ومحاورها الفرعية بحسب متغير نوع الدراسة

 ستبانةمحاور اال
 
 الفئة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة)ت(قيمة

المحور  ٦٫٨٤٤ ٣١٫٠٢انتظام
 األول

درجة تحقيق برامج القسم 
 ٨٫١٠٧ ٣١٫٧٦موازي ألهداف الدراسات العليا

- 
.٥٥٦ 

.٥٧٩
غير 
 دالة

درجة أهمية المقررات التي تم -أ ١٢٫٧٠٣ ٦٦٫٩٢انتظام
 دراستها من حيث ارتباطها

 ١٥٫٢٠١ ٦١٫٦٠موازي بالتخصص
٢٫١٣٦ 

.٠٣٥
 دالة

 ١٢٫٢٩٨ ٦٠٫٥٦انتظام

 
 

المحور 
 الثاني

درجة االستفادة من -ب
المقررات التي تم دراستها 

 ١٣٫٨٩٥ ٥٤٫٩٠موازي في الرسالة العلمية
٢٫٤٢٣ 

.٠١٧ 
 دالة
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تقويم برامج الدراسات العليا بقسم التربية اإلسالمية 
 والمقارنة في جامعة أم القرى من وجهة نظر الخريجين

 محمد عبد الرؤوف عطية السيد. د

 ستبانةمحاور اال
 
 الفئة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة)ت(قيمة

المحور  ٦٫٦٨٢ ٣٩٫٨٣انتظام
 الثالث

درجة قيام أعضاء هيئة التدريس 
 ٩٫٩٩١ ٣٩٫٩٨موازي بهمباألدوار المنوطة 

-.١٠٣ 
.٩١٨ 
غير 
 دالة

 ٨٫٢٣٢ ٣٠٫٥٦انتظام
المحور 
 الرابع

درجة تحقيق منظومة الدراسات 
العليا بالقسم للتسهيالت 

 اإلدارية والمادية
 ١٠٫٢٤٩ ٣٢٫٠٣موازي

-.٨٨٩ 
.٣٧٦
غير 
 دالة

 ٩٫١٧٧ ٣٧٫٦١انتظام
المحور 
 الخامس

 الدراسات منظومةدرجة تحقيق 
لعليا بالقسم لنواتج التعلم التي ا

 يسعى لها
 ١١٫٠٩٠ ٣٥٫٩٢موازي

.٩٣٣ 
.٣٥٣
غير 
 دالة

 ٤٤٫٠٤٨ ٢٦٦٫٥٠انتظام
 االستبانة مجملة

 ٦١٫٠٦١ ٢٥٦٫١٩موازي
١٫٠٨٤ 

.٢٨١ 
غير 
 دالة

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

نــوع  حــسب متغيــر -فــراد العينــة ال توجــد فــروق دالــة إحــصائيا بــين اســتجابات أ -

، حيـث  )درجة تحقيق برامج القـسم ألهـداف الدراسـات العليـا    ( بالنسبة لمحور    -الدراسة  

 ).٠٬٥٨(عند مستوى داللة ) ٠٬٥٦) (ت(جاءت قيمة 

نــوع  حــسب متغيــر  -توجــد فــروق دالــة إحــصائيا بــين اســتجابات أفــراد العينــة      -

رات التـي تـم دراسـتها مـن حيـث ارتباطهـا             درجة أهميـة المقـر    ( بالنسبة لمحور    -الدراسة  

) ٢٬١٤) (ت(فـي اتجـاه الـذين التحقــوا بالدراسـة االنتظاميـة، حيـث جـاءت قيمــة        ) بالتخـصص 

ــاً   )٠٬٠٤(عنـــد مـــستوى داللـــة   مقابـــل ) ٦٦٬٩٢(، وكـــان متوســـط درجـــات الدارســـين انتظامـ

 .بالنسبة للدارسين بالتعليم الموازي) ٦١٬٦٠(

نــوع  حــسب متغيــر  - اســتجابات أفــراد العينــة  توجــد فــروق دالــة إحــصائيا بــين    -

درجة االستفادة من المقـررات التـي تـم دراسـتها فـي الرسـالة               ( بالنسبة لمحور    -الدراسة  

عنـد  ) ٢٬٤٢) (ت(في اتجاه الذين التحقوا بالدراسة االنتظاميـة، حيـث جـاءت قيمـة       ) العلمية
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) ٥٤٬٩٠(مقابــل ) ٦٠٬٥٦(، وكــان متوســط درجــات الدارســين انتظامــاً  )٠٬٠٢(مــستوى داللــة 

 .بالنسبة للدارسين بالتعليم الموازي

نــوع  حــسب متغيــر -ال توجــد فــروق دالــة إحــصائيا بــين اســتجابات أفــراد العينــة  -

، )درجــة قيــام أعــضاء هيئــة التــدريس بــاألدوار المنوطــة بهــم   ( بالنــسبة لمحــور -الدراســة 

 ).٠٬٩٢(، عند مستوى داللة )٠٬١٠) (ت(حيث جاءت قيمة 

نــوع  حــسب متغيــر -جــد فــروق دالــة إحــصائيا بــين اســتجابات أفــراد العينــة ال تو -

درجة تحقيق منظومـة الدراسـات العليـا بالقـسم للتـسهيالت            ( بالنسبة لمحور    -الدراسة  

 ).٠٬٣٨(، عند مستوى داللة )٠٬٨٩) (ت(، حيث جاءت قيمة )اإلدارية والمادية

نــوع  حــسب متغيــر -عينــة ال توجــد فــروق دالــة إحــصائيا بــين اســتجابات أفــراد ال -

 الدراسات العليا بالقسم لنواتج التعلم      منظومةدرجة تحقيق   ( بالنسبة لمحور    -الدراسة  

 ).٠٬٣٥(، عند مستوى داللة )٠٬٩٣) (ت(، حيث جاءت قيمة )التي يسعى لها

 حــسب متغيــر نــوع -ال توجــد فــروق دالــة إحــصائيا بــين اســتجابات أفــراد العينــة  -

، عنـد مـستوى داللــة   )١٬٠٨) (ت(سـتبانة مجملـة، حيـث جـاءت قيمـة       بالنـسبة لال -الدراسـة  

)٠٬٢٨.( 

النتــائج الخاصــة بــالفروق بــين اســتجابات أفــراد العينــة علــى االســتبانة ومحاورهــا    .١٠

 :الفرعية بحسب متغير سنة القبول

 بحسب متغيـر  -أوضحت النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة مجملة       

م وجـود فـروق دالـة إحـصائياً بـين اسـتجاباتهم علـى االسـتبانة مجملـة،                    عد -سنة القبول   

والجـدول التـالي يبـين      . وكذلك على محاورها الفرعية، ما عـدا المحـورين الثالـث والخـامس            

 :ذلك
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  يبين الفروق بين استجابات أفراد العينة على:)١٤(جدول 

 االستبانة ومحاورها الفرعية بحسب متغير سنة القبول

 الداللة )ف(قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئة المحاور

٧٫٢٥١ ٣١٫١٢ ١٤٣٠ 

 األول ٦٫٧٥٧ ٣١٫٥٣ ١٤٣١

٨٫٦٢٠ ٣١٫٦١ ١٤٣٢ 

.٠٥٦ 
 

.٩٤٥ 
 غير
 دالة

١٥٫٩٦٤ ٦٥٫٠٤ ١٤٣٠ 

٧٫٥١٤ ٦٦٫٦٣ ١٤٣١ 
 الثاني

 )أ(

١٦٫٣٧٦ ٦٠٫٧٨ ١٤٣٢ 

١٫٧١٣ 
 

.١٨٥ 
 غير
 دالة

١٤٫٠٧٨ ٥٨٫٣٨ ١٤٣٠ 

٩٫٦٧١ ٥٩٫٦٨ ١٤٣١ 
 الثاني

 )ب(

١٥٫٣٨٨ ٥٤٫٨٩ ١٤٣٢ 

١٫٢٨٨ 
 

.٢٨٠ 
 غير
 دالة

٦٫٨٣٦ ٣٩٫٣١ ١٤٣٠ 

 الثالث ٧٫١٦٠ ٤٢٫٦٣ ١٤٣١

١٠٫٩٢٣ ٣٧٫٨٩ ١٤٣٢ 

٣٫٢٥٤ 
 

.٠٤٢ 
 دالة

 الرابع ٨٫٢١٣ ٣١٫٠٠ ١٤٣٠

٦٫٩٦٨ ٣٢٫٣٢ ١٤٣١ 

.٣٥١ 
 

.٧٠٥ 
 غير
 دالة
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 الداللة )ف(قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئة المحاور

١٢٫٤٧٧ ٣٠٫٦١ ١٤٣٢ 

٨٫٤٨٧ ٣٦٫١٢ ١٤٣٠ 

٧٫٩٢٥ ٤٠٫٠٠ ١٤٣١ 
 الخامس

١٣٫٣٨٢ ٣٤٫٣٣ ١٤٣٢ 

٣٫١٧١ 
 

.٠٤٥ 
 دالة

٤٨٫٧٢٥ ٢٦٠٫٩٦ ١٤٣٠ 

٣٢٫٢٩٥ ٢٧٢٫٧٩ ١٤٣١ 
 االستبانة
 مجملة

٧٢٫٤٦٩ ٢٥٠٫١١ ١٤٣٢ 

١٫٧٠٦ 
.١٨٦ 
 غير
 دالة

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

 حـسب متغيـر سـنة       -عينـة   ال توجد فروق دالـة إحـصائيا بـين اسـتجابات أفـراد ال              -

، حيـث  )درجـة تحقيـق بـرامج القـسم ألهـداف الدراسـات العليـا       ( بالنـسبة لمحـور    -القبول  

 ).٠٬٩٥(عند مستوى داللة ) ٠٬٠٦) (ف(جاءت قيمة 

 حـسب متغيـر سـنة       -ال توجد فروق دالـة إحـصائيا بـين اسـتجابات أفـراد العينـة                 -

تــي تــم دراســتها مــن حيــث ارتباطهــا درجــة أهميــة المقــررات ال( بالنــسبة لمحــور -القبــول 

 ).٠٬١٩(عند مستوى داللة ) ١٬٧١) (ف(، حيث جاءت قيمة )بالتخصص

 حـسب متغيـر سـنة       -ال توجد فروق دالـة إحـصائيا بـين اسـتجابات أفـراد العينـة                 -

درجـة االسـتفادة مـن المقـررات التـي تـم دراسـتها فـي الرسـالة                  ( بالنـسبة لمحـور      -القبول  

 ).٠٬٢٨(عند مستوى داللة ) ١٬٢٩) (ف(مة ، حيث جاءت قي)العلمية

 حـسب متغيـر سـنة       -ال توجد فروق دالـة إحـصائيا بـين اسـتجابات أفـراد العينـة                 -

درجــة تحقيــق منظومـة الدراســات العليــا بالقــسم للتــسهيالت  ( بالنــسبة لمحــور -القبـول  

 ).٠٬٧١(، عند مستوى داللة )٠٬٣٥) (ف(، حيث جاءت قيمة )اإلدارية والمادية

 - حسب متغير سنة القبول -جد فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينة    ال تو  -

 ).٠٬١٩(، عند مستوى داللة )١٬٧١) (ف(بالنسبة لالستبانة مجملة، حيث جاءت قيمة 



 

 
٧٢ 

تقويم برامج الدراسات العليا بقسم التربية اإلسالمية 
 والمقارنة في جامعة أم القرى من وجهة نظر الخريجين

 محمد عبد الرؤوف عطية السيد. د

 :كما يتضح من الجدول

 حــسب متغيــر ســنة  -توجــد فــروق دالــة إحــصائيا بــين اســتجابات أفــراد العينــة     -

، حيـث  )درجة قيام أعضاء هيئة التدريس باألدوار المنوطـة بهـم  ( بالنسبة لمحور   -القبول  

 ).٠٬٠٤(، عند مستوى داللة )٣٬٢٥) (ف(جاءت قيمة 

 حــسب متغيــر ســنة  -توجــد فــروق دالــة إحــصائيا بــين اســتجابات أفــراد العينــة     -

 الدراسـات العليـا بالقـسم لنـواتج الـتعلم           منظومةدرجة تحقيق   ( بالنسبة لمحور    -القبول  

 ).٠٬٠٤(، عند مستوى داللة )٣٬١٧) (ف(، حيث جاءت قيمة )لهاالتي يسعى 

ولتحديـد اتجـاه هــذه الفـروق، تمــت المقارنـة بــين متوسـطات اســتجابات أفـراد العينــة       

أســاليب االختبــارات البعديــة لتحليــل     ي إحــدى ، وهــ )(LSDبطريقــة المقارنــات المتعــددة   

تجابات أفــراد العينــة،  كــشف عــن داللــة أقــل الفــروق بــين متوســطات اســ       التــي تالتبــاين 

 :والجدول التالي يوضح ذلك

 المقارنة المتعددة لتحديد اتجاه الفروق: )١٥(جدول 

 بين متوسطات استجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير سنة القبول
 المحور العالقة بين فئات المتغير الفروق بين المتوسطات الداللة

.١٤٣١ ٣٫٣٢٤- ٠٦٣ 

.١٤٣٢ ١٫٤١٩ ٤٣١ 
١٤٣٠ 

.١٤٣٠ ٣٫٣٢٤ ٠٦٣ 

.١٤٣٢ *٤٫٧٤٣ ٠١٥ 
١٤٣١ 

.١٤٣٠ ١٫٤١٩- ٤٣١ 

.١٤٣١ *٤٫٧٤٣- ٠١٥ 
١٤٣٢ 

 
 
 الثالث

.١٤٣١ ٣٫٨٨٥- ٠٧١ 

.١٤٣٢ ١٫٧٨٢ ٤١٢ 
١٤٣٠ 

.١٤٣٠ ٣٫٨٨٥ ٠٧١ 

.١٤٣٢ *٥٫٦٦٧ ٠١٦ 
١٤٣١ 

.١٤٣٠ ١٫٧٨٢- ٤١٢ 

.١٤٣١ *٥٫٦٦٧- ٠١٦ 
١٤٣٢ 

 
 

 الخامس



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٧٣

 هـ١٤٣٨  التاسع ربيع اآلخرالعدد

ــ    ــدول وجـ ــذا الجـ ــد هـ ــستوى     ويؤكـ ــد مـ ــصائية عنـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــين ) ٠٫٠٥(ود فـ بـ

ــولين عــام      ــا المقب ــة الدراســات العلي ــولين عــام   ١٤٣١متوســطات اســتجابات طلب هـــ والمقب

هـــ حيــث حــصلوا علــى أعلــى متوســط حــسابي فــي  ١٤٣١هـــ فــي اتجــاه المقبــولين عــام ١٤٣٢

 .لى التواليع) ٣٤٫٣٣(و) ٣٧٫٨٩(مقابل ) ٤٠٫٠٠(والخامس ) ٤٢٫٦٣(المحورين الثالث 

النتــائج الخاصــة بــالفروق بــين اســتجابات أفــراد العينــة علــى االســتبانة ومحاورهــا    .١١

 :الفرعية بحسب متغير تخصص البكالوريوس

 بحسب متغيـر  -أوضحت النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة مجملة       

 علـى االسـتبانة      عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين استجاباتهم       -تخصص البكالوريوس   

 :والجدول التالي يبين ذلك. مجملة، وكذلك على محاورها الفرعية، ما عدا المحور الرابع

  يبين الفروق بين استجابات أفراد العينة على:)١٦(جدول 

 االستبانة ومحاورها الفرعية بحسب متغير تخصص البكالوريوس

 الداللة )ف(قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئة المحاور

 ٨٫٣٢٧ ٢٩٫٩٧ شرعي

 األول ٥٫٣٤٦ ٣٣٫٨٩ علمي

 ٦٫٢٧٠ ٣٢٫٦٥ غير ذلك

٢٫٨٨٧ 
 

.٠٦٠ 
 غير
 دالة

 ١٧٫٠٣٧ ٦٢٫٩٤ شرعي

 ١٠٫١١٧ ٦٩٫٦٧ علمي
 الثاني

 )أ(

 ٩٫٢٣٠ ٦٤٫٢٠ غير ذلك

١٫٦١٧ 
 

.٢٠٣ 
 غير
 دالة

 ١٦٣. ١٫٨٣٨ ١٤٫٨٩٢ ٥٨٫٢٩ شرعي الثاني



 

 
٧٤ 

تقويم برامج الدراسات العليا بقسم التربية اإلسالمية 
 والمقارنة في جامعة أم القرى من وجهة نظر الخريجين

 محمد عبد الرؤوف عطية السيد. د

 الداللة )ف(قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئة المحاور

 ١٣٫٧٢٨ ٦٢٫٠٠ علمي
 )ب(

 ٩٫٦١٣ ٥٥٫٠٠ غير ذلك

 غير 
 دالة

 ٨٫٥٩٦ ٣٩٫١٢ شرعي

 الثالث ٥٫٨٣٧ ٤١٫٧٨ علمي

 ٩٫١٣٩ ٤٠٫٤٠ غير ذلك

.٨٠٥ 
 

.٤٤٩ 
 غير
 دالة

 ٨٫٥١٣ ٢٩٫٣٥ شرعي

 الرابع ٨٫٣٩٩ ٣٧٫٢٢ علمي

 ٩٫٨٥٥ ٣١٫٩٠ غير ذلك

٥٫٦٤٥ 
 

.٠٠٥ 
 دالة

 ١٠٫٩٨٢ ٣٥٫٣٨ شرعي

 الخامس ٧٫٣٦٩ ٤١٫٧٨ علمي

 ٩٫٢١٥ ٣٦٫٩٠ غير ذلك

٢٫٩١٢ 
 

.٠٥٨ 
 يرغ
 دالة

 ٥٨٫٣٦١ ٢٥٥٫٠٦ شرعي

 ٤٤٫٤٨٩ ٢٨٦٫٣٣ علمي
 االستبانة
 مجملة

 ٤٤٫٥٠٠ ٢٦١٫٠٥ غير ذلك

٢٫٥٢٦ 
.٠٨٤ 
 غير
 دالة

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٧٥

 هـ١٤٣٨  التاسع ربيع اآلخرالعدد

ــراد العينـــة      - ــتجابات أفـ ــين اسـ ــصائيا بـ ــروق دالـــة إحـ ــد فـ ــر  -ال توجـ  حـــسب متغيـ

درجة تحقيق برامج القسم ألهداف الدراسـات       ( بالنسبة لمحور    -ص البكالوريوس   تخص

 ).٠٬٠٦(عند مستوى داللة ) ٢٬٨٩) (ف(، حيث جاءت قيمة )العليا

ــراد العينـــة      - ــتجابات أفـ ــين اسـ ــصائيا بـ ــروق دالـــة إحـ ــد فـ ــر  -ال توجـ  حـــسب متغيـ

اســتها مــن درجــة أهميــة المقــررات التــي تــم در( بالنــسبة لمحــور -تخـصص البكــالوريوس  

 ).٠٬٢٠(عند مستوى داللة ) ١٬٦٢) (ف(، حيث جاءت قيمة )حيث ارتباطها بالتخصص

ــراد العينـــة      - ــتجابات أفـ ــين اسـ ــصائيا بـ ــروق دالـــة إحـ ــد فـ ــر  -ال توجـ  حـــسب متغيـ

ــالوريوس   ــور  -تخـــصص البكـ ــسبة لمحـ ــم     ( بالنـ ــي تـ ــررات التـ ــن المقـ ــتفادة مـ ــة االسـ درجـ

 ).٠٬١٦(عند مستوى داللة ) ١٬٨٤) (ف (، حيث جاءت قيمة)دراستها في الرسالة العلمية

ــراد العينـــة      - ــتجابات أفـ ــين اسـ ــصائيا بـ ــروق دالـــة إحـ ــد فـ ــر  -ال توجـ  حـــسب متغيـ

درجــة قيــام أعــضاء هيئــة التــدريس بــاألدوار      ( بالنــسبة لمحــور  -تخــصص البكــالوريوس  

 ).٠٬٤٥(، عند مستوى داللة )٠٬٨١) (ف(، حيث جاءت قيمة )المنوطة بهم

ــروق دالـــة إحـــ   - ــد فـ ــراد العينـــة   ال توجـ ــتجابات أفـ ــين اسـ ــر  -صائيا بـ  حـــسب متغيـ

ــالوريوس   ــور  -تخـــصص البكـ ــسبة لمحـ ــق  ( بالنـ ــة تحقيـ ــةدرجـ ــا  منظومـ ــات العليـ  الدراسـ

، عنـد مـستوى داللـة       )٢٬٩١) (ف(، حيث جـاءت قيمـة       )بالقسم لنواتج التعلم التي يسعى لها     

)٠٬٠٦.( 

ــراد العينـــة      - ــتجابات أفـ ــين اسـ ــصائيا بـ ــروق دالـــة إحـ ــد فـ ــر  حـــسب-ال توجـ  متغيـ

، عنـد   )٢٬٥٣) (ف( بالنسبة لالستبانة مجملـة، حيـث جـاءت قيمـة            -تخصص البكالوريوس   

 ).٠٬٠٨(مستوى داللة 
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تقويم برامج الدراسات العليا بقسم التربية اإلسالمية 
 والمقارنة في جامعة أم القرى من وجهة نظر الخريجين
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 :كما يتضح من الجدول

تخـصص   حـسب متغيـر    -توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينـة           -

ــالوريوس  ــور  -البكـ ــات العليـــا بالقـــس     ( بالنـــسبة لمحـ ــق منظومـــة الدراسـ م درجـــة تحقيـ

 ).٠٬٠١(، عند مستوى داللة )٥٬٦٥) (ف(، حيث جاءت قيمة )للتسهيالت اإلدارية والمادية

ولتحديـد اتجـاه هــذه الفـروق، تمــت المقارنـة بــين متوسـطات اســتجابات أفـراد العينــة       

 :، والتي يوضحها الجدول التالي)(LSDبطريقة المقارنات المتعددة 

 ه الفروقالمقارنة المتعددة لتحديد اتجا: )١٧(جدول 

 بين متوسطات استجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير تخصص البكالوريوس
 المحور العالقة بين فئات المتغير الفروق بين المتوسطات الداللة

 علمي *٧٫٨٦٩- ٠٠١.

 غير ذلك ٢٫٥٤٧- ١٥٦.
 شرعي

 شرعي *٧٫٨٦٩ ٠٠١.

 غير ذلك *٥٫٣٢٢ ٠٣٨.
 علمي

 شرعي ٢٫٥٤٧ ١٥٦.

 علمي *٥٫٣٢٢- ٠٣٨.
 ر ذلكغي

 
 
 الرابع

ــستوى         ــد مـ ــصائية عنـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدول وجـ ــذا الجـ ــد هـ ــين ) ٠٫٠٥(ويؤكـ بـ

ــا ذوي التخصــصات الــشرعية والتخصــصات       متوســطات اســتجابات طلبــة الدراســات العلي

العلميــة، وبــين متوســطات اســتجابات طلبــة الدراســات العليــا ذوي التخصــصات العلميــة         

ألخــرى، فــي اتجــاه ذوي التخــصص العلمــي، حيــث حــصلوا علــى أعلــى  والتخصــصات األدبيــة ا

 ).٨٫٤٠(وأقل انحراف ) ٣٧٫٢٢(متوسط 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٧٧

 هـ١٤٣٨  التاسع ربيع اآلخرالعدد

 :النتائج الخاصة بالمقابلة الشخصية .١٢

مـــن خريجـــي ) ١٢( ســـواء أكانـــت شخـــصية مـــع -أفـــاد أفـــراد عينـــة المقابلـــة المقننـــة 

) ٣( مـع    ، أم هاتفيـة   )دكتـوراه /ماجـستير  (القسم بواقع ستة متخـرجين مـن كـل مرحلـة          

 : بما يلي–من خريجات القسم بواقع خريجتي ماجستير وخريجة دكتوراه 

تتمثــل أهــم نقــاط القــوة فــي بــرامج الدراســات العليــا التــي يقــدمها قــسم التربيــة       - أ

اإلســالمية والمقارنــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى فــي اآلتــي مرتبــةً حــسب 

 :أكثر التكرارات

 )١١. (من أعضاء هيئة التدريسالتميز العلمي والخلقي لبعض  -

 )٧. (حُسن تعاون بعض أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة -

 )٥). (التأصيل اإلسالمي للتربية(الصبغة اإلسالمية للقسم  -

 )٢. (تعاون المرشد األكاديمي مع الطالب في إنجاز معامالتهم -

 )٢. (وجود السيمينار وإتاحة حضوره عبر الغرفة الصوتية -

 )٢. (لمية اإللكترونية بالقسموجود القاعة الع -

تتمثل أهم نقاط الضعف في برامج الدراسات العليا التـي يقـدمها قـسم التربيـة               - ب

اإلسالمية والمقارنة في كلية التربية بجامعة أم القـرى فـي اآلتـي مرتبـةً حـسب        

 :أكثر التكرارات

 )١٥.(البحثية  وأضعف بعض أعضاء هيئة التدريس من الناحية العلمية  -

هتمــــام بالتــــدريب العملــــي علـــى تــــصميم مختلــــف أنــــواع أدوات البحــــث  قلـــة اال  -

 )٩.(العلمي
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ضعف إعداد الطالب بسبب عدم وجود خطة واضحة لكـل مقـرر حيـث تختلـف                 -

التوصــيفات حــسب تخــصص ورغبــة عــضو هيئــة التــدريس، ممــا يكــون ســبباً فــي تــداخل       

 )٩.(المواد مع بعضها وتكرر الموضوعات

 )٨).(ال تُقوَّم، وال تناقش، وال تقرأ(ة ال فائدة منها تكليف الطالب بمشاريع بحثي -

 )٧.(جراءات اإلدارية المعقدة في إنجاز المهاماإل -

 )٥.(عدم توظيف التقنية في مجال التدريس واإلشراف والبحث -

 )٣.(صعوبة التعامل مع بعض أعضاء هيئة التدريس -

 )٢.(االعتماد على االختبارات في التقويم بشكل كبير -

 )٢.(برامج التطوير، اتخاذ القررات الخاصة به: ر الطالب فيتهميش دو -

 )٢.(عدم توافق أعضاء القسم على مدرسة علمية أو توجه منهجي معين -

انــشغال بعــض أعــضاء هيئــة التــدريس وخاصــة المــشرفين مــنهم بأعمــال غيــر     -

 )٢.(أكاديمية تُحد من فرص االستفادة منهم

 )٢(.مخرجات موضوعات رسائل القسم ضعيفة جداً -

 )٢.( للقبولTOEFLاشتراط التوفل  -

 )٢.(دور المرشد العلمي مع طالبه غير مفعل -

 )١.(عدم وجود أدلة توضيحية ومحددة بالقسم تخص التدريس والبحث -

 )١.(تشتيت الطالب نتيجة ارتباط المقررات بتخصصات متعددة -

ــرات        - ــاكن المحاضـ ــد أو أمـ ــدريس بمواعيـ ــة التـ ــضاء هيئـ ــزام بعـــض أعـ ــدم التـ عـ

 )١.( في الجداولالمخصصة

 )١.(ازدواجية المعايير في التعامل مع طالب القسم المتعاونين في التدريس -
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تتمثل أهم المقترحات لتحسين وتطوير برامج الدراسات العليا في اآلتي مرتبةً            - ت

 :حسب أكثر التكرارات

 )١٥.(التركيز على صقل أساسيات وتنمية المهارات البحثية للطالب -

 دراسية وأدلة منهجية تحدد رؤية القـسم وأولوياتـه فـي            التوافق على وضع خطة    -

 )١٥.(التدريس والبحث إسهاماً في حل بعض المشكالت اآلنية

 )٦.(انتقاء النخب المتميزة فقط من أعضاء هيئة التدريس -

 )٥.(توظيف التقنية الحديثة في التدريس واإلشراف -

دة للدراسـة   تغيير اسم القسم إلي أصـول التربيـة مـع اسـتحداث مـسارات جديـ                -

التربيـــة اإلســـالمية، التربيــــة المقارنـــة، فلـــسفة التربيـــة، اجتماعيـــات التربيــــة،       : فيـــه مثـــل  

 )٤.(السياسات التعليمية

 كل فصل دراسـي إلبـداء آرائهـم         – على األقل    –االجتماع الدوري بالطلبة مرتين      -

تهم بصراحة فيما يتعلق بمنظومة الدراسات العليـا، ولحـل مـشكالتهم واألخـذ بمقترحـا              

 )٤.(في التطوير

 مع إنشاء نظام إلكتروني ييسر للطالب متابعـة         ،إلغاء بعض اإلجراءات اإلدارية    -

 )٤.(معامالته اإلدارية واألكاديمية

عمــل شــراكة بــين القــسم والمراكــز أو الجمعيــات التربويــة والمــدارس لتوعيــة   -

 )٢(.المسئولين والمستفيدين منها بطبيعة التخصص وكيفية توظيفه في مجالهم

 )٢.(إنشاء مجلة دورية محكمة تهتم بنشر أبحاث طلبة الدراسات العليا -

 )١.(تفعيل دور اإلرشاد العلمي واإلشراف على طلبة الدراسات العليا -

 )١.(للقبول بالدراسات العلياشرط كإلغاء التوفل  -

 )١.(األخذ بجدية تامة بتوصيات ومقترحات ونتائج هذه الدراسة -
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 )١.(ابهةعمل دراسات مستقبلية مش -

 :وتفسيرهاالميدانية أهم نتائج الدراسة 

أفاد أفراد العينة مـن خريجـي الماجـستير والـدكتوراه بقـسم التربيـة اإلسـالمية                  )١

والمقارنــة فــي جامعــة أم القــرى أن بــرامج الدراســات العليــا التــي قــدمت لهــم ذات مــستوى 

امج وفــق الترتيــب  أمــا تفــصيالً، فقــد جــاءت عناصــر هــذه البــر   . بــصورة مجملــة ) ٣٫٤٤ (عــالٍ

 :التالي

المقــررات التــي يقــدمها قــسم التربيــة اإلســالمية والمقارنــة فــي     : المحــور الثــاني  -

، كما أنها أفادتهم    )٤٫٠٢(مرحلة الدراسات العليا مهمة وترتبط بالتخصص بدرجة كبيرة         

 ).٣٫٦١(في الرسالة العلمية بدرجة كبيرة 

نواتج الـتعلم التـي يـسعى لهـا        الدراسات العليا تحقق     منظومة: المحور الخامس  -

 ).٣٫٣٤(القسم بدرجة متوسطة 

ــور الثالـــث  - ــي      : المحـ ــم فـ ــة بهـ ــاألدوار المنوطـ ــون بـ ــدريس يقومـ ــة التـ ــضاء هيئـ أعـ

 ).٣٫٣٣(التدريس والتقويم واإلرشاد بدرجة متوسطة 

البـــرامج التـــي يقـــدمها القـــسم تحقـــق أهـــداف الدراســـات العليـــا   : المحـــور األول -

 ).٣٫١٤(بدرجة متوسطة 

منظومــة الدراســات العليــا بالقــسم تحقــق التــسهيالت اإلداريــة   : محــور الرابــعال -

 ).٢٫٨٤(والمادية بدرجة متوسطة 

 يُعزى إلى اعتماد القسم وطلبتـه     – على هذا النحو     –ولعل تفسير ترتيب هذه المحاور      

ــر،        علــى المقــررات بــصورة أساســية للحــصول علــى الدرجــة العلميــة، فعــدد ســاعاتها كبي

تها طويلــــة، ومعــــدالت النجــــاح تعتمــــد عليهــــا، لــــذا يــــصرف الطلبــــة أغلــــب   وفتــــرة دراســــ

 التي تلبي احتياجاتهم في التخـصص،     – من المفترض    –اهتماماتهم لتلك المقررات، فهي     
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ــا، وتــساعدهم علــى تنميــة المهــارات البحثيــة، وإنجــاز        وتــؤهلهم لمتابعــة الدراســات العلي

في أول المحاور مـن حيـث األهميـة،         " راتالمقر"لذا، جاء محور    . أطروحاتهم بصورة جيدة  

عـضو هيئـة   "، فالوسـيط بـين المحـورين وهـو     "نـواتج الـتعلم  "ثم المحور الذي يرتبط بـه وهـو    

ــدريس ــأخر محــور   ". الت ــا ت ــة  "أم ــة والمادي ــرة فنتيجــة    " التــسهيالت اإلداري ــة األخي ــى المرتب إل

دم تــوفر األدلــة طبيعيــة أكــدت عليهــا نتــائج المقابلــة الشخــصية أيــضاً وخاصــة فــي ظــل عــ   

اإلرشادية في البحث والتدريس، وتعقد اإلجـراءات اإلداريـة، وقلـة تـوافر التقنيـات الحديثـة                 

 .أو ضعف استخدام أعضاء هيئة التدريس لها

 دقــة الحــولي وأبــو، )م٢٠١١(وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســتي عيــسى وأبــو المعــاطي    

 الماديــة للمرتبــة األخيــرة وتــدني  اللتــين اتفقــت نتائجهمــا علــى تــأخر التــسهيالت  ) م٢٠٠٤(

ــوفير          ــة ت ــا مــن حيــث قل ــة الدراســات العلي ــة التــي تقــدمها الجامعــة لطلب الخــدمات المكتبي

بينمــا تختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة      . المراجــع الحديثــة وخــدمات التــصوير واإلنترنــت    

ــوم وخلـــف   ــوافر      ) م٢٠٠٧(مظلـ ــى حيـــث تـ ــة األولـ ــور بالمرتيـ ــا نفـــس المحـ ــاء فيهـ ــي جـ التـ

 .هيالت المادية المتمثلة في المصادر العلمية والخدمات المكتبية ومراكز اإلنترنتالتس

 -بدرجـة كبيـرة جـداً       -أفاد أفراد العينة أن أكثر برامج الدراسات العليـا تحققـاً             )٢

كانت في المحور الثاني مـن االسـتبانة، والخـاص بـالمقررات الدراسـية مـن حيـث ارتباطهـا            

. الســتفادة منهــا فــي الرســالة العلميــة مــن ناحيــة أخــرى      بالتخــصص مــن ناحيــة، ودرجــة ا   

 بعــد دمــج متوســطات جــانبي –وتمثلــت هــذه المقــررات علــى مــستوى مرحلــة الماجــستير  

 : فيما يلي-األهمية واالستفادة 

 ).٤٫٣٧(حلقة بحث في مجال التربية اإلسالمية  -

 ).٤٫٢٨(رسالة الماجستير  -

 .)٤٫٢٦(المبادئ التربوية في الكتاب والسنة  -
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 ).٤٫٢٦(مناهج البحث التربوي في مصادر التشريع اإلسالمي  -

 ).٤٫٢٣(طرق البحث في مجال التربية اإلسالمية  -

 ).٤٫٢١(التربية اإلسالمية وتحديات العصر  -

 بعــد دمــج متوســطات –أمـا علــى مــستوى مرحلــة الــدكتوراه، فتمثلـت هــذه المقــررات   

 : فيما يلي-جانبي األهمية واالستفادة 

 ).٤٫٥٦( صدر اإلسالم التربية في -

 ).٤٫٥٦(مناهج البحث في التربية اإلسالمية  -

 ).٤٫٥٦(بناء االستفتاء  -

 ).٤٫٣٨(رسالة الدكتوراه  -

 ).٤٫٣٥(مذاهب فكرية معاصرة  -

 ).٤٫٣٢(جهود علماء المسلمين في المجال التربوي  -

ستجابات أفراد العينة علـى     التحليل   ذلك في ضوء ما سبق ذكره من         ويمكن تفسير 

، وكذلك فـي    حور الثاني الخاص بالمقررات الدراسية، وتحليل الخطة الدراسية للقسم        الم

حـدد رؤيـة القـسم وأولوياتـه فـي      ي منهجي دليلوضع ضوء ما أفادت به نتائج المقابلة من أن    

 همـا   التركيز على صـقل أساسـيات وتنميـة المهـارات البحثيـة للطـالب             و ،التدريسوالبحث  

 بالقــسم، لــذا كانــت المقــررات  ر بــرامج الدراســات العليــاتحــسين وتطــويل ينأهــم مقتــرح

المرتبطــة بمنــاهج البحــث أو تطبيقاتــه أو تــصميم أدواتــه أو االســتفادة منهــا فــي الرســالة         

لرسالة أكثرها إفادة ل  المقررات الدراسية ارتباطا بالتخصص من ناحية، و      العلمية هي أكثر    

 .العلمية من ناحية أخرى

التــي أظهــرت نتائجهــا أن غالبيــة ) م٢٠٠٩( دراســة العرينــي وتتــشابه هــذه النتيجــة مــع

، الدراســية الخطــة البرنــامج عمومــاً، وعــن عــنأفــراد العينــة مــن الدارســات أبــدين رضــاهن 
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التـي أظهـرت   ) م٢٠٠٧ ( أبو دقـة واللولـو     وكذلك عن محتوى مقررات البرنامج، ومع دراسة      

ــامج إعـــداد المعلـــم مـــن وجهـــة نظـــر الخري    ــة، وأن  أهميـــة مـــساقات برنـ جـــات بـــصفة عامـ

المساقات العملية والتطبيقية أكثر أهمية من المساقات النظرية، كما أن اسـتفادة أفـراد              

 دقــة الحــولي وأبــوالعينــة مــن مــساقات البرنــامج كانــت أيــضاً كبيــرة، وكــذلك مــع دراســة  

بنـسبة  " تلبية برامج الدراسـات العليـا لحاجـات الطلبـة    "التي أوضحت تقدم محور  ) م٢٠٠٤(

األمر الذي يؤكد على أن البرامج الدراسية تشكل االهتمام الرئيس للطلبـة مـن              ). %٨٣٫٢(

بين عناصر المنظومة، وأن للبرامج التطبيقية منها مكانة أكثر أهمية من سـواها، ومـن ثـم      

 .كان تأكيد نتائج المقابلة مع أفراد العينة على هذا الشأن

 - بدرجـة ضـعيفة    -ات العليـا تحققـاً      كما أفاد أفراد العينة أن أقل برامج الدراسـ         )٣

ــي          ــة الت ــة والمادي ــع مــن االســتبانة، والخــاص بالتــسهيالت اإلداري تركــزت فــي المحــور الراب

يقدمها القسم، باإلضافة إلى عبارة واحدة من المحور الثالث، والخاص بأدوار أعـضاء هيئـة        

 :وتمثلت هذه البرامج فيما يلي. التدريس

تعيـــين اإلشـــراف علـــى األطروحـــات العلميـــة   توجـــد بالقـــسم ضـــوابط محـــددة ل  -

)٢٫٥٧(. 

يوظـــف أعـــضاء هيئـــة التـــدريس التقنيـــات الحديثـــة فـــي عـــرض وتـــدريس بـــرامج   -

 ) .٢٫٥٤(الدراسات العليا 

 ).٢٫٤٦(يعقد القسم اجتماعات لتعريف الطلبة باألمور األكاديمية واإلدارية  -

 الدراســـات العليـــا تتـــوفر التقنيـــات التعليميـــة الحديثـــة الالزمـــة للتـــدريس ببـــرامج -

)٢٫٢٩.( 

 ).٢٫٢٩(توجد بالقسم خريطة بحثية لمجاالت وموضوعات األطروحات العلمية  -

 ).٢٫٢٢(يوجد بالقسم دليل إرشادي لكيفية إعداد البحث وإخراجه  -
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نقـاط الـضعف   تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج المقابلة من حيـث أن أكثـر             و

ــا التــي    :فــيتتمثــل  يقــدمها قــسم التربيــة اإلســالمية والمقارنــة   فــي بــرامج الدراســات العلي

 ومـن ثـم ضـعف االسـتفادة مـنهم،      ضعف بعض أعضاء هيئة التدريس من الناحيـة البحثيـة        

عدم توافق أعضاء القسم على ، قلة االهتمام بالتدريب على تصميم أدوات البحث العلمي      

محددة بالقسم تخـص  عدم وجود أدلة توضيحية و، مدرسة علمية أو توجه منهجي معين    

،  عــدم توظيــف التقنيــة الحديثــة فــي مجــال التــدريس واإلشــراف والبحــث      العلمــي،البحــث

ويؤكد هذه النتيجـة مـا توصـلت    . البحث واإلشراف الخاصة ب  األمور تهميش دور الطالب في   

التــي أظهــرت أن طــالب قــسم التربيــة اإلســالمية    ) م٢٠١٢(إليــه كــل مــن دراســة عــسيري   

 تتحقق لديهم صعوبات البحـث العلمـي المنهجيـة واإلحـصائية أكثـر مـن             بالدراسات العليا 

ــارثي   ــة الحـ ــرهم، ودراسـ ــالمية    ) م٢٠٠٩(غيـ ــة اإلسـ التـــي أوضـــحت أن طـــالب قـــسم التربيـ

عـداد خطـة البحـوث    الخاصـة بإ ساسـية    المعـارف األ   اً فـي   تمكنـ  بالدراسات العليا هم األقل   

 رضـــا الدارســـات عـــن اإلشـــراف    التـــي بينـــت عـــدم  ) م٢٠٠٩(، ودراســـة العرينـــي  التربويـــة

 القسم بـاألمور    ضعف اهتمام : أما نتيجة . األكاديمي، وعن استخدام التقنيات في البرنامج     

التـي أوضـحت أن طـالب       ) ه١٤٣٤(، فتختلـف مـع دراسـة الرزقـي          لطلبـة لاألكاديمية واإلدارية   

مهــارات الدراســات العليــا التربويــة بالجامعــات الــسعودية يمارســون الحريــة األكاديميــة و   

 . االتصال واتخاذ القرار بدرجة متوسطة

أوضحت النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة مجملة عدم وجـود             )٤

فــروق دالــة إحــصائياً بــين اســتجاباتهم علــى االســتبانة مجملــة، وكــذلك علــى محاورهــا           

 :الفرعية، ما عدا

ــرامج القــسم ألهــداف الدراســات    (المحــور األول  - ــادرجــة تحقيــق ب ، حيــث ) العلي

 فــي - حــسب متغيــر الجــنس -وُجــدت فــروق دالــة إحــصائيا بــين اســتجابات أفــراد العينــة  
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 ولعــل تفــسير ذلــك يُعــزى إلــى التخــصص الــشرعي لمعظــم أعــضاء هيئــة       .اتجــاه الــذكور 

التدريس، والتميز البحثي لكثير من األعـضاء سـواء ممـن ابتعثـوا وحـصلوا علـى الـدكتوراه                   

تقطبوا مـن الجامعـات العربيـة األخـرى، وعالقـات بعـضهم الجيـدة               من الخـارج أو ممـن اُسـ       

سـواء فـي النـواحي اإلداريــة علـى مـستوى الجامعـة أم فــي النـواحي الخدميـة علـى مــستوى          

أفـراد   لـدى    –المجتمع، كل ذلك كان له األثر في تحقيق أهداف الدراسـات العليـا بالقـسم                

سـالمية والعربيـة، والتأصـيل اإلسـالمي        العنايـة بالدراسـات اإل    :  وخاصـة  -من الذكور   العينة  

 .للنظريات والممارسات التربوية، وإثراء البحوث العلمية المتخصصة في التربية اإلسالمية

درجة أهمية المقررات الدراسية مـن حيـث ارتباطهـا بالتخـصص،            (المحور الثاني    -

ا بــين  ، حيــث وُجــدت فــروق دالــة إحــصائي     )ودرجــة االســتفادة منهــا فــي الرســالة العلميــة     

 في اتجاه الذين التحقـوا بالدراسـة        - حسب متغير نوع الدراسة      -استجابات أفراد العينة    

:  ولعل ذلـك يرجـع إلـى طبيعـة قبـول الطلبـة فـي الدراسـة االنتظاميـة مـن حيـث               .االنتظامية

ــة أعــداد          ــر تفوقــاً فــي المعــدل التراكمــي، اشــتراط التفــرغ العلمــي لهــم، قل كــونهم األكث

ي المجموعة الواحدة، كل ذلك كان لـه دوراً كبيـراً فـي إفـادتهم علميـاً        المقبولين منهم ف  

 يسمح بفـرص أكبـر للحـوار والمناقـشة     – عن غيرهم –وبحثياً خاصة وأن عددهم القليل   

إشـــباع اهتمامـــات الطلبـــة واحتياجـــاتهم فـــي مجـــال      والتحليـــل واالســـتنباط، ومـــن ثـــم    

 .علمية عند إعداد الرسالة الذلكاالستفادة من ، والتخصص

، حيـث   )درجة قيام أعضاء هيئة التـدريس بـاألدوار المنوطـة بهـم           (المحور الثالث    -

 فـي   - حسب متغير سنة القبول      -وُجدت فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينة         

 وربما يعود ذلك إلى أن الباحث قد قام بتدريس مادة أو أكثر             .هـ١٤٣١اتجاه المقبولين عام    

 –تبطة بمنهجية البحث في التربية اإلسالمية لجميع طلبـة هـذه الدفعـة      من المقررات المر  

ه، فـضالً عـن     ٣٢/١٤٣٣ وعلى مستوى كل متغيـرات الدراسـة فـي العـام الجـامعي               -تقريباً  
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أنـه كـان المرشـد األكـاديمي للقـسم، وأمـين مجلـس القـسم، وعـضواً فـي اللجنـة العلميــة            

لمقـررات، ممـا يعنـي أن طلبـة هـذه الدفعـة             للموضوعات البحثية، وعضواً في لجنة توصـيف ا       

 -وجدت تسهيالت كثيرة خاصة فيمـا يتعلـق بأبحـاثهم حيـث كـان إنجـاز خطـة البحـث                     

هـذا فـضالً   .  مطلباً أساسياً للنجاح في هذا المقرر–بعد تقويمها من قبل طلبة الدفعة كلها  

الوقـت  ح  مـن مـن    - الـذي يُخـصص لـه معظـم الـدرجات            -عما كان يستدعيه هـذا التكليـف        

. مـصادر البحـث ومراجعـه   ، التوجيـه لـبعض      إنجازه بـصورة جيـدة    والكافي لتخطيط البحث    

أما تدريس المقرر وتقويمه فكان يغلب عليه الجانب التطبيقي، وذلـك مـن خـالل االعتمـاد                 

 العلميـة فـي   ةمادال توظيف    عند طرح الموضوعات،   التحليل والنقد  و لمناقشة والحوار على ا 

يـــة، ثـــم ربـــط ذلـــك كلـــه بأســـاليب التقـــويم فـــي االختبـــارات    البحث تـــسجيل الموضـــوعات

، وفي جزء آخـر     الربط والتحليل والنقد واالستنتاج   التحريرية التي تعتمد في جزء منها على        

 .األسئلة الموضوعيةمنها على 

درجــة تحقيــق منظومــة الدراســات العليــا بالقــسم للتــسهيالت    (المحــور الرابــع   -

 حـسب  -وُجدت فروق دالة إحصائيا بين اسـتجابات أفـراد العينـة     ، حيث   )اإلدارية والمادية 

 ولعــل هــذه النتيجــة   . فــي اتجــاه ذوي التخــصص العلمــي   -متغيــر تخــصص البكــالوريوس   

 فــي مرحلــة البكــالوريوس؛ فبعــد    التخــصص العلمــي طبيعيــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة ذوي  

ــراتهم فــي المعامــل وإجــراء التجــارب فــي ضــوء قــوانين محــددة وااله       ــالنواحي  خب تمــام ب

التطبيقية والتقنية التحقوا بتخصص يخالف طبيعـة مـا درسـوا قبـل التحـاقهم بالدراسـات          

 قلـة االهتمـام بالتـدريب العملـي       العليا من حيث التركيز على التنظير والتأصيل من ناحيـة، و          

ضــوابط محــددة كمــا اتــضح مــن نتــائج المقابلــة مــن ناحيــة أخــرى، فــضالً عــن ضــعف وجــود    

ــين اإل ــة   لتعي ــى األطروحــات العلمي ــدرة شــراف عل ــوفر ، ن ــة  وتوظيــف ت ــات الحديث فــي التقني

، ترك المجـال للطلبـة كـي يختـاروا موضـوعاتهم البحثيـة وإخراجهـا فـي الـصورة                    لتدريسا
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ــة دون وجــود   ــة  بحثيــة ائطخــرالنهائي ــذي أثــر     إرشــاديأو أدل ــك، األمــر ال ــوجههم فــي ذل ة ت

ة بصفة عامة والتخصصات الشرعية بـصفة       عليهم أكثر من تأثيره على التخصصات األدبي      

 .خاصة

 الدراسات العليا بالقسم لنواتج التعلم منظومةدرجة تحقيق (المحور الخامس   -

 حـسب   -، حيث وُجدت فروق دالـة إحـصائيا بـين اسـتجابات أفـراد العينـة                 )التي يسعى لها  

ط أيـضاً بمـا     ولعـل تفـسير ذلـك يـرتب        .هـ١٤٣١ في اتجاه المقبولين عام      -متغير سنة القبول    

 .ذُكر في المحور الثالث سابقاً

 اتأمــا عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائياً بــين اســتجابات أفــراد العينــة حــسب متغيــر     

ؤكـد وجـود عالقـة تـساوٍ فـي اسـتجابات أفـراد          ا ي الدراسة على باقي محاور االستبانة، فهـذ      

 في - يعزى ، ولعل ذلك على معظم محاور االستبانة  – الدراسة   ات حسب متغير  -العينة  

ثبـات أهـداف   :  إلى أسباب عديـدة، أهمهـا  -ضوء ما تم تحليله من نتائج المقابلة الشخصية   

الدراسات العليا عامة وعلى مـستوى القـسم خاصـة وضـعف مواكبتهـا لمتغيـرات العـصر،                  

تماثـــل البـــرامج وثبـــات الخطـــة الدراســـية للدراســـات العليـــا علـــى مـــا هـــي عليـــه دون األخـــذ 

ــراء   ــصورات الخبـ ــضاء وعـــضوات القـــسم     بتـ ــزام معظـــم أعـ ــا، التـ ــي تطويرهـ ــة فـ وال الطلبـ

بتـــدريس مقـــررات معينـــة وتوصـــيفات ثابتـــة مـــن مراجـــع محـــددة وباســـتراتيجيات تعلـــم   

وتعلــيم وأســاليب تقــويم تقليديــة، األمــر الــذي أســهم فــي وجــود مخرجــات تعلــم شــبه            

ــوتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة    . متقاربــة ســواء فــي المعــدل أم البحــث    وم وخلــف مظل

 فروق دالة إحصائياً بين استجابات أفراد العينة حـسب         التي أظهرت عدم وجود   ) م٢٠٠٧(

 . تقويم الدراسات العليا محاور استبانةمعظم الدراسة على اتمتغير
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 :توصيات الدراسة
 وخاصـة مـا يتعلـق بمقترحـات تحـسين وتطـوير       – الدراسـة  في ضوء مـا أظهرتـه نتـائج      

 :توصى الدراسة بما يلي -قسم التربية اإلسالمية والمقارنة ببرامج الدراسات العليا 

ــي،     - ــالمي والعربـ ــالتراث اإلسـ ــام بـ ــد علـــى االهتمـ ــيالً  التأكيـ ــاً وتأصـ ــيالً وتحقيقـ تحلـ

 . العصر العلمية والتقنيةه في مواكبة تطورات إلفادة منوتوجيهاً ول

تكـون  ضرورة تعديل خطة الدراسات العليا بالقسم وتطوير مـساراتها علـى أن              -

 - على المستويين النظـري والتطبيقـي   –الساعات التدريسية لمتطلبات التخصص الدقيق     

هي األكثر، ثم متطلبات القسم، مع عدم أخذ متطلب آخر سواء أكـان متطلـب كليـة أم                  

ــان بهـــدف    ــاً إال إذا كـ ــا اختياريـ ــةإكـــساب متطلبـ ــة مـــع   الطلبـ ــارات البحثيـ ــدرات والمهـ  القـ

 .و تداخل في البرامج دون تكرار أترسيخها لديهم

إثراء برامج الدراسات العليا بمقررات وأنشطة تربط الجانب المعرفـي بالجانـب              -

تخطـيط البحـث العلمـي وتـصميم أدواتـه، مهـارات       : العملي التطبيقي، وخاصـة فـي مجـاالت       

ــدريس          ــيم وتوظيفهــا فــي الت ــات التعل ــت، تقني ــر اإلنترن البحــث عــن مــصادر المعلومــات عب

 .TOEFL ،SPSSجتمع، والبحث وخدمة الم

اعتمــاد مقــررات الدراســات العليــا علــى موضــوعات بحثيــة، ال تلقينيــة، وال تعتمــد     -

على مراجع محددة، وال ينحصر تدريسها على أعضاء معينين، بل ال بد من إشـراك الطلبـة       

ــذاتي، والتفكيــر التحليلــي الناقــد، والتــدريب        فــي إعــداد المقــررات المرتكــزة علــى الــتعلم ال

 .يالميدان

أهـداف الدراسـات    في القـسم ب   الدراسات العليا   الخطط الدراسية بمراحل    ربط   -

 .الجامعات السعودية عموماً، واألهداف المدرجة في أداة الدراسة خصوصاًالعليا في 
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حـصر وصـياغة موضـوعات الرسـائل      بهـدف  – تتجدد دورياً  –وضع خرائط بحثية     -

مـــع متطلبـــات واحتياجـــات يتوافـــق هـــا، وبمـــا  أولويات حـــسبالعلميـــة ومجـــاالت تطبيقهـــا

وخصوصية القسم والمجتمع المـسلم، فـضالً عـن تـشجيع البـاحثين علـى المبـادرات ذات         

 .األصالة واالبتكار

وضع أدلة منهجية إرشادية متطورة باسـتمرار لتوجيـه البحـث العلمـي وإخراجـه         -

 .بشكل توافقي

لتـي تـسهم فـي      مختلـف الكفـاءات العلميـة ا      ب واإلداري   األكـاديمي دعم الهيكل    -

 .القيمي والفكري والتنظيميإثراء الجانب 

في التـدريس والبحـث     عضو هيئة التدريس    لتفعيل دور   مادي  المعنوي و ال التحفيز -

واإلرشاد واإلشراف وخدمة المجتمع وتبادل الخبرات في هذه المجاالت، مع ربط التجديـد         

 .أو التمديد أو التعاقد معه على أساس ذلك

بالطلبــة بــدءاً مــن قبــولهم وحتــى جــراءات اإلداريــة المتعلقــة  اإلوتــسريعتيــسير  -

 . ، وذلك من خالل اعتماد التوقيع واألرشفة اإللكترونية على وثائق التخرجهمحصول

كافــة التــسهيالت الماديــة المرتبطــة بالتــدريس والبحــث العلمــي وخدمــة     تــوفير  -

التقنيـــات تبـــات بتزويـــد قاعـــات الدراســـة والمناقـــشات والـــدورات والمك : المجتمـــع، مثـــل

 مـع   تجهيـزات ومـستلزمات   وغيـر ذلـك مـن       والمراجـع الحديثـة     العصرية والمصادر التراثية    

 .إتاحتها إلكترونياً على مدار الساعة

ــة علميــة    - ــة،كــل لإنــشاء دوري ــدقيق علــى مــستوى كــل      أو كلي فــي التخــصص ال

العلمية األبحاث وملخصات الرسائل    عرض  نشر و ، تختص ب   اإلسالمية والعربية  الجامعات

 . الدراسات العليالكل من أعضاء هيئة التدريس وطلبة وسائر المؤلفات المحكمة
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بكـل   الدراسـات العليـا   ةلمـساعدات البحثيـة لطلبـ     لالستـشارات وا  مركز  إنشاء   -

ــدريب    - علــى األقــل  –كليــة  ــه الت ــه واإلرشــاد واإلعــداد، خاصــة فيمــا    تكــون مهمت والتوجي

 وتحليلهــا إحــصائياً والترجمــة وغيــر ذلــك مــن    يتعلــق بتــصميم أدوات البحــث وتحكيمهــا  

 .نواحي اإلخراج اللغوي والفني

 من خالل االجتماعات الدورية     –إتاحة الحرية األكاديمية لطلبة الدراسات العليا        -

 إلبــداء آرائهــم حــول كــل مــا يــرتبط بواقــع مــسيرتهم العلميــة فــي          –مــع إدارة القــسم  

 .تهم وتحسين واقعهمالقسم، مع الخروج بتصورات منطقية لحل مشكال

ــا مـــن حيـــث    - قبـــول الطلبـــة : إعـــادة النظـــر فـــي اللـــوائح المنظمـــة للدراســـات العيـ

المــؤهلين، والتــوازن بــين أصــالة الخطــط الدراســية لمختلــف المــسارات وحــداثتها، وآليــات    

تسجيل الخطط البحثية، وضوابط مناقشة الرسائل العلمية وإجازتها، وطبيعـة العالقـات            

ركية بـين منظمــات التعلـيم العـالي، وغيـر ذلــك ممـا يـسهم فـي تحقيــق        األكاديميـة التـشا  

 .أهداف المجتمع المنشودة

وفــي ضــوء مــا اقتــصرت عليــه حــدود الدراســة الموضــوعية     واســتكماالً لهــذا المــسار،  

 يوصي  – وحتى يتصف التقويم بالشمولية، كي يتم التطوير على رؤى متكاملة            -والبشرية  

 :الباحث بإجراء دراسات عن

تقويم برامج الدراسات العليا بقسم التربية اإلسالمية والمقارنة فـي جامعـة أم              -

 .القرى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية اإلسالمية والمقارنة في جامعـة     -

 .أم القرى من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا
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قـسم  )  خدمة المجتمع  – األبحاث العلمية    –الطلبة  (دراسة تقويمية لمخرجات     -

التربية اإلسالمية والمقارنة بجامعة أم القرى في ضوء أهداف الدراسات العليـا مـن وجهـة                 

 .نظر المستفيدين منها

دراسة تقويمية لواقع اإلشراف على الرسائل العلمية بقـسم التربيـة اإلسـالمية              -

 .الدراسات العلياوالمقارنة في جامعة أم القرى من وجهة نظر طلبة 

مشكالت طلبة الدراسات العليا بقسم التربية اإلسالمية والمقارنـة فـي جامعـة        -

 .أم القرى وسبل عالجها

تـــصور مقتـــرح لتفعيـــل دور اإلرشـــاد العلمـــي فـــي تحـــسين المخرجـــات البحثيـــة     -

 .لقسم التربية اإلسالمية والمقارنة بجامعة أم القرى

 بقسم التربية اإلسالمية   دراسات العليا سيناريوهات مقترحة لتطوير منظومة ال     -

 .والمقارنة في جامعة أم القرى

 

 

@      @       @ 
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 :مراجع الدراسة
 .دار صادر: بيروت. ١٢ج. لسان العرب). م١٩٩٠(ابن منظور، محمد بن مكرم  -

الدراســات العليــا بكليــة   .)، ديــسمبرم١٩٩٥(صــالح الــدين محمــد  ، أبــو الوفــا، جمــال محمــد، وتوفيــق   -

 :التربويـون فـي مـصر   ( المؤتمر السنوي الثاني عشر لقسم أصول التربية      ). دراسة حالة (نها  بربية ب الت

 . جامعة المنصورة -كلية التربية ). الطموحات - العقبات – نجازاتاإل

ــو، فتحيــة صــبحي      - ــراهيم، واللولل ــايرم٢٠٠٧(أبــو دقــة، ســناء إب ــامج إعــداد   ). ، ين دراســة تقويميــة لبرن

سلـسلة الدراسـات    (مجلـة الجامعـة اإلسـالمية       . لتربية بالجامعة اإلسـالمية فـي غـزة       المعلم بكلية ا  

 .٥٠٤- ٤٦٥، )١٥(١، )اإلنسانية

ــد الناصــر   ، أحمــد - ــا بالجامعــات ومراكــز     ). ، مــارسم١٩٩٧(كامــل عب ــه الدراســات العلي ــة توجي أهمي

ى جنـوب الـوادى،    ندوة الدراسات العليا والبحوث لخدمة التنمية فـ     .البحوث فى حل مشاكل التنمية    

 .جامعة أسيوط

: القـاهرة . محـب الـدين الخطيـب     : تحقيـق . صـحيح البخـاري   ). هــ ١٤٠٠(البخاري، محمد بـن إسـماعيل        -

 .المكتبة السلفية

 –الدراسـات العليـا بالجامعـات الـسعودية         "توصيات ندوة   ). ، إبريل م٢٠٠١(جامعة الملك عبد العزيز      -

 ٢٠١٤-٦-١٥ :Retrieved at.  الملك عبـد العزيـز  مركز المؤتمرات بجامعة". توجهات مستقبلية

from: http://www.uqu.edu.sa/majalat/humanities/vol١٣/t٠٢.htm 

مدى تمكـن طـالب الدراسـات العليـا بكليـة التربيـة بجامعـة               ). م٢٠٠٩ ( فيصل علي خضران   الحارثي، -

 –ستير، كلية التربية رسالة ماج. عداد خطة البحوث التربويةإساسية في ألم القرى من المعارف اأ

 .جامعة أم القرى
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 بعـــض مـــشكالت نظـــام التعلـــيم  ).م١٩٩٣(حـــسن مختـــار ، حامـــد، محمـــد عبـــد الـــسالم، وســـليم  -

مجلـة التربيـة،   . بالدبلومات العامة والخاصة بكلية التربية جامعة األزهر وعالقتها بكفاءتـه الداخليـة       

 .٣٦جامعة األزهر،  -كلية التربية 

واقــع الكفايــة الداخليــة الكميــة للدراســات العليــا بكليــة التربيــة    ). م١٩٨٦(حــسان، حــسن محمــد   -

دار : القـاهرة . ١٢،  ١١ مـج    ،الكتاب السنوي في التربية وعلم النفس     . دراسة تحليلية : جامعة أم القرى  

 .الفكر العربي

 مجلـة العلـوم     . الجامعات المصرية بين الواقع والمـستقبل      ).، يولية م١٩٩٣(السيد حسن   ،  حسانين -

 .)١ (١جامعة القاهرة،  - لتربوية، معهد الدراسات والبحوث التربويةا

 العليـا  الدراسـات  بـرامج  تقـويم ). ، يونيـو م٢٠٠٤( إبراهيم دقة، سناء عبد اهللا، وأبو الحولي، عليان -

 سلـسلة ، اإلسـالمية  الجامعـة  مجلـة . الخـريجين  نظـر  وجهـه  بغـزة مـن   اإلسـالمية  الجامعـة  فـي 

 .٤٢٤ -٣٩١، )١٢ (٢ ،اإلنسانية الدراسات

الحريـة األكاديميـة وعالقتهـا بمهـارات االتـصال واتخـاذ القـرار              ) ه١٤٣٤(الرزقي، معيض زيدي محمد      -

رسـالة دكتـوراه، كليـة التربيـة        . لدى طالب الدراسات العليا في كليات التربية بالجامعات السعودية        

 . جامعة أم القرى–

ــل، أحمــد   - ــرة   . يمعوقــات البحــث العلمــي العربــ   ). م٢٠٠٥(زوي ــاة الجزي ــاريخ  . لقــاء خــاص لقن ــاح بت مت

ــى١٧/٦/٢٠١٤ -BA٢٨-٦F٣E٩٦E٠/http://www.aljazeera.net/NR/exeres : علـــــ

٤B١D-BE٨-٢٨ED٣٧E٥٠٨٦B.htm 

تقــويم برنــامج  ). م٢٠١٠(ده، ســماح عبــد الوهــاب  الــسبع، ســعاد ســالم؛ غالــب، أحمــد حــسان؛ وعبــ    -

المجلـة  . إعداد معلم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة صنعاء في ضوء معايير الجـودة الـشاملة            

 .١٣٠- ٩٦، )٣ (٥العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، 
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 مجتمـع  طفـل بكليـة  ال تربيـة  برنـامج  تقـويم  ).، ينـاير م٢٠٠٨( زياد فوزي، وصبيح، لينا صالح، نجوى -

، اإلسـالمية  الجامعـة  مجلـة . الخريجـات  نظـر الطالبـات   وجهـة  مـن  والتطبيقيـة  المهنيـة  العلـوم 

 . ٥٠٣ – ٤٧٣، )١٦ (١، اإلنسانية الدراسات سلسلة

المملكـة  . تقويم بـرامج الدراسـات العليـا فـي الجامعـات الـسعودية        ). م٢٠٠٠(العتيبي، خالد عبد اهللا      -

 .بع الوطنية الحديثةالمطا: العربية السعودية

تقويم برنامج الماجستير في قسم التربية في كليـة العلـوم    ). ، إبريل م٢٠٠٩(العريني، أحمد محمد     -

دراســـة :  جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية مـــن وجهـــة نظـــر الدارســـات -االجتماعيـــة 

 .١٣٩- ٩٩، )٣(١٣٩مجلة كلية التربية، جامعة األزهر،. تطبيقية

لدى طالب ) اإلحصائية/المنهجية(صعوبات البحث العلمي   ). م٢٠١٢( على إبراهيم    ، عبداهللا عسيري -

 –رسالة ماجستير، كلية التربيـة      . دراسة مسحية : الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة ام القرى      

 .جامعة أم القرى

ســسة مؤ: القــاهرة. تحليــل المــضمون بــين النظريــة والتطبيــق  ). م٢٠١٠(عطيــة، محمــد عبــد الــرؤف   -

 .طيبة للطبع والنشر

ــاير٢٠١١(، وأبــو المعــاطي، وليــد محمــد   عيــسى، محمــد أحمــد  - ــا   ). م، ين تقــويم برنــامج الدراســات العلي

مجلـة بحـوث التربيـة    . بكلية التربية جامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئـة التـدريس والطـالب        

 .٤٤-١، ١٩ع، جامعة المنصورة، مصر، النوعية

مــؤتمر . الواقــع ومتطلبــات التطــور: الدراســات العليــا. )، إبريــلم٢٠٠٠(م هيمهنــي محمــد إبــرايم، غنــا -

 .طوأسي، "ثةوالبحوث في األلفية الثال الدراسات العليا"ط جامعة أسيو

هـل أدت الغـرض؟ الرضـا عـن الدراسـة فـي بـرامج               : بـرامج التأهيـل العـالي     ). م١٩٩٩(الل، يحيى زكريا     -

مجلــة اتحــاد . لطالبــات فــي بعــض الجامعــات الــسعوديةالدراســات العليــا مــن وجهــة نظــر الطــالب وا

 .٢٨ -٥، ٣٥الجامعات العربية، األمانة العامة التحاد الجامعات العربي، 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٩٥

 هـ١٤٣٨  التاسع ربيع اآلخرالعدد

الهيئـــة : القـــاهرة .  المعدلـــة١٦ط ). ٩٢(مـــادة ). م١٩٩١(قـــانون تنظـــيم الجامعـــات والئحتـــه التنفيذيـــة  -

 .العامة لشئون المطابع األميرية

دليــل اإلرشــاد األكــاديمي لطــالب   ). هـــ٢٨/١٤٢٩( األكــاديمي بكليــة التربيــة  اللجنــة الدائمــة لإلرشــاد  -

 .وكالة كلية التربية للدراسات العليا، جامعة أم القرى. الدراسات العليا

تقويم برامج الدراسات العليا فـي جامعـة        ). م٢٠٠٧(مظلوم، حسين جدوع، وخلف، كريم بالسم        -

 .٣٠٩-٢٨٣، )٦ (٤، ٣سية في اآلداب والعلوم التربوية، مجلة القاد. القادسية من وجهة نظر الطلبة

ــا بجامعــة الملــك ســعود مــن خــالل تحليــل بعــض       ). م١٩٩١(المنيــع، محمــد   - تطــوير الدراســات العلي

 .٢٥٨- ٢٢٧، ٣ العلوم التربوية،–مجلة جامعة الملك سعود . السجالت الطالبية

ــرى،      - ــة أم القـ ــة بجامعـ ــالمية والمقارنـ ــة اإلسـ ــع قـــسم التربيـ ــاريخ  موقـ ــاح بتـ ــى١٦/١/٢٠١٥متـ : م علـ

https://uqu.edu.sa/education 

رسـالة  . التخطيط لتطوير بعض برامج الدراسات العليا بكليات التربية       ). م٢٠٠٤(نصر، سعاد محمد     -

 . جامعة الزقازيق–، كلية التربية ماجستير

جلـس التعلـيم   أمانـة م . ٣ط). م٢٠٠٧ -هــ  ١٤٢٨(نظام مجلس التعلـيم العـالي والجامعـات ولوائحـه         -

 .العالي، المملكة العربية السعودية

استثمار برامج الدراسـات العليـا التربويـة فـى ظـل تحـديات العولمـة        ). م٢٠٠٥(هاللي، ممدوح مسعد   -

 . جامعة األزهر–، كلية التربية دكتوراهرسالة ). تصور مقترح(
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Abstract: 

Evaluation is the means that is used to assessthe reality of any system and 

theextent to which its programs achieve its goals; and this is the basis for taking 

the necessary decisions todevelop efficiency and increaseeffectiveness.This 

study aims to evaluate higher studies programs of the Department of Islamic and 

Comparative Education in the College of Education from the viewpoint of 

graduate students. To achieve this aim, the researcher uses the descriptive survey 

method through a questionnaire addressed to all male and female graduate 

students of the department from the last three classes who finished their master's 

and doctorate's programs. Moreover, the researcher has conducted interviews 

with some of the graduate students. 

 Among the most important findings of the study is that the courses offered 

by the department of Comparative and Islamic Education for graduate studies are 

important and are highly relevant to the specialization (4.02). These courses also 

benefit the members of the sample significantly in their  dissertations (3.61). 

Another important finding of the study is that thegraduate studies system 

achieves its  projectedlearning outcomes moderately (3.34). The findings also 

show that faculty perform their assigned duties moderately (3.33). Moreover, the 

programs offered by the department achieve the objectives of graduate studies 

moderately (3.14). Finally, the graduate studies system provides administrative 

and material facilities moderately (2.84). 
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 :ملخص البحث 

دركها المعلمـون  هدفت هذه الدراسة إلى الكـشف عـن عالقـة بعـض أنمـاط اإلشـراف التربـوي كمـا يـ                 

بأبعاد الدافعية الذاتية لديهم،  و الفروق  بين متوسطات اسـتجابة العينـة ألنمـاط اإلشـراف  وأبعـاد الدافعيـة               

الذاتيـة للمعلـم والتــي تعـزى لمتغيــري المرحلـة  والتخــصص، والتنبـؤ بأبعــاد الدافعيـة الذاتيــة بأنمـاط اإلشــراف        

مـن   ) ٢٨٩(اما في التنبؤ بالدافعية الذاتية   ،وتكونـت  العينـة مـن    التربوي ، وأكثر أنماط اإلشراف التربوي إسه  

ــان اســتبيان أنمــاط اإلشــراف التر        ــة عرعــر ، واســتخدم الباحث ــة   المعلمــين فــي مدين ــوي  ، ومقيــاس الدافعي ب

و اإلشـراف العيـادي وكـل مـن        وجود عالقة بين كل  نمطي اإلشـراف باألهـداف           : وأشارت النتائج الى   ،الذاتية

والدرجــة الكليــة للدافعيــة الذاتيــة  ، و عــدم وجــود عالقــة  بــين       ) االســتمتاع بالعمــل، والثقــة بــالنفس   (بعــدي

لتطـوري  ، ووجود عالقـة  بـين نمـط اإلشـراف ا    ) نمطي اإلشراف باألهداف و اإلشراف العيادي    وبعد المثابرة            

،  والدرجـة الكليـة  ، وكـذلك    )المثـابرة ، االسـتمتاع بالعمـل ، الثقـة بـالنفس           ( وكل من أبعاد الدافعيـة  الذاتيـة       

ــة  ومعلمـــي التخـــصص         ــة الثانويـ ــة لـــصالح معلمـــي المرحلـ ــراف التربـــوي الثالثـ ــروق فـــي أنمـــاط اإلشـ ــود فـ وجـ

للدافعيــة الذاتيــة لــصالح معلمــي المرحلــة  العلمي،ووجــود فــروق  لــصالح بعــد الثقــة بــالنفس ، والدرجــة الكليــة  

 الثانويــة، وعــدم وجــود فــروق فــي بعــدي المثــابرة ، واالســتمتاع بالعمــل،ووجود فــروق لــصالح بعــدي المثــابرة      

لـصالح  معلمـي التخـصص األدبـي، وعـدم وجـود فـروق فـي بعـدي االسـتمتاع                 والدرجة الكلية للدافعيـة الذاتية،    

ط األشراف التربوي  في التنبؤ بالدافعيـة الذاتيـة وأبعادهـا لـدي المعلمـين،            بالعمل والثقة بالنفس،وفاعلية أنما   

 .واإلشراف التطوري أكثر األنماط إسهاما في التنبؤ

 - المــشرف التربــوي–الدافعيــة -     الدافعيــة الذاتيــة- التربــوي   اإلشــراف أنمــاط :الكلمــات المفتاحيــة

 المعلم



 

 
 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٠٧

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 :مقدمةال
الشـــك فـــي أن ممارســـة المـــشرفين التربـــويين لألنمـــاط الحديثـــة لإلشـــراف التربـــوي   

ومـــساعدتهم فـــي حـــل   ، الهـــدف منهـــا رفـــع مـــستوى المعلمـــين مـــن الناحيـــة المهنيـــة       

حتـــى يـــستطيع كـــل مـــنهم تحـــسين أدائـــه التربـــوي فـــي ضـــوء المتغيـــرات   ، مـــشكالتهم

ــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى تمثـــل الدافعيـــة الذاتيـــة     للمعلـــم الـــدور األكبـــر فـــي العمليـــة   الحديثـ

التعليميـــة، وكلمـــا كانـــت الدافعيـــة الذاتيـــة للمعلـــم كبيـــرة، كلمـــا زادت فاعليـــة العمليـــة   

التعليمية، وكلما نقصت الدافعية الذاتية للمعلم، أثرت بالسلب علـى طالبـه وعلـى العمليـة                

 .التعليمية عامة

 بالغـة فـي النظـام التربـوي          ومن جهة أخرى يعد اإلشراف التربـوي وظيفـة ذات أهميـة           

أن الحاجة إلى األشراف التربوي      ) ٢، ص ٢٠١٣(حيث يرى وكيل    ،  وخاصة في العقود األخيرة   

ازدادت فــي ظــل معانــاة بعــض المعلمــين مــن الــضعف فــي مــادة التخــصص، وإدارة الــصف،     

والتطـور المـستمر فـي المنـاهج والتقنيـات التعليميـة، وفـي           ،  وضعف التأهيل المهني للمعلـم    

ميــادين المعــارف والعلــوم المختلفــة والتقنيــات التعليميــة، أضــف إلــى ذلــك تركيــز التربيــة      

ــة التعليميــة، وهــو مــا يتطلــب وجــود دعــم مباشــر            ــة علــى جــودة التــدريس والعملي الحديث

ومـــستمر للمعلـــم لمواجهـــة المـــشكالت الناشـــئة عـــن هـــذه التغيـــرات والتكيـــف معهـــا،  

 . نموه المهنيوالعمل على تحسين جودة أدائه وتطوير 

بأنــه قــد حــدث تطــور لمفهــوم  ) ١٥، ص٢٠٠٧( انطالقــا مــن ذلــك ذكــر عبــد الــسالم    و

اإلشراف التربوي وأنماطه، حيث تميز المفهوم الجديد بأنـه مفهـوم يحتـرم االخـتالف فـي            

اآلراء، وذلـــك بعـــد أن كـــان اإلشـــراف مقـــصورا علـــى معاونـــة المعلمـــين وتطـــوير أســـاليب  

ليم في غرفة الصف، وأصـبح يعنـى بتطـور الموقـف التعليمـي بجميـع       التدريس ووسائل التع 
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عناصره، فلذلك ظهرت أنماط اإلشراف الحديثة، بهـدف إحـداث التغيـر االيجـابي فـي كـل            

 .عناصره

ومن المعلوم أن وجود الدافع الذاتي للمعلم يسهم إيجابـا فـي نجـاح عمـل المـشرف                

لتربـوي عامـل ايجـابي فـي تعزيـز الـدافع             وكذلك قد يكون األداء الناجح للمشرف ا       التربوي

 .الذاتي للمعلم

ودراســة  (٢٠٠٠)Gordon ولقــد توصــلت العديــد مــن الدراســات مثــل دراســة جــوردن

إلى أن استخدام المشرفيين )٢٠١٠(ودراسة شاهين ) ٢٠١١(، ودراسة اللوح    )٢٠٠٢(عقيالت  

ارســات التدريــسية  أدت إلــى تحــسين المم ، التربــويين لألنمــاط الحديثــة لإلشــراف التربــوي   

 .  لديهم

ويلعب مفهوم الدافعية دوراً هاماً في الحياة النفسية حيث يمكن النظر إليه على أنـه               

وال يمكـن مالحظتـه     ،  مفهوم مركب يطلق للداللة علـى العالقـة  بـين الكـائن الحـي والبيئـة                

ــة        ــه مــن تتابعــات الــسلوك الموجهــة نحــو أهــداف معين كمــا ، مباشــرة وإنمــا يــستدل علي

تدل عليه من الحاجة الناشئة من توتر الفرد نتيجة عدم إشباعه لهذه الحاجة وبالتـالي              يس

 ).٢،  ص٢٠٠٣أحمد ،(  يصبح الدافع عبارة عن هدف يعمل اإلنسان على تحقيقه 

 ويمكن القول بأن زيـادة الـدافع تـساهم بـشكل كبيـر فـي أداء أفـضل، وهنـا يـرى أبـو                         

ــ) ٣٤، ص١٩٩٤(حطــــب وصــــادق  ة إلــــى االنجــــاز العــــالي ال تتيــــسر اســــتثارة  أن ذوي الحاجــ

بــل يــؤدون أفــضل حــين يحــصلون علــى بعــض   ، دوافعهــم بــالجوائز والمكافــآت الخارجيــة 

 . الرضا نتيجة إلنجاز العمل جيدا

تعـــد عـــامال أساســـيا فـــي عمليـــة االبتكـــار،  ) " ٢٠٠٣( فالدافعيـــة وفقـــا لمـــا يـــراه أحمـــد 

 عالية ومثابرة في العمل، واالستمتاع بكل       فاألشخاص المبتكرين يتميزون بدافعية ذاتية    

والفرد المدفوع ذاتيا ينطلـق مـن هـدف داخلـي، يظهـر فـي الرغبـة        ، ما يقومون به من  أعمال 
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والفـرد المـدفوع خارجيـا     في البحث والمعرفـة والـشعور بالـسعادة فـي اكتـشاف الوقـائع،             

ت أو تجنـب  كالحـصول علـى المكافـآ   ، يقبل على العمل من أجل تحقيـق مكاسـب معينـة          

   ٤ص". العقاب

إلى أن الدافعيـة  ،  (p٥٨٦، ١٩٨١) Bandura &Schunk ويشير كل من باندورا وشنك

 .حيث تسهم في عملية التعلم وذلك على المدى الطويل، الذاتية لها أهمية كبيرة

ولقد اهتم علماء علم النفس  بمفهوم الدافعية الذاتية منذ فترة طويلة، حيث تـشير            

 أن هذا المفهوم يعني الدافعية التي ال يمكن إرجاعها إلى حاجـة بيولوجيـة أو               األبحاث إلى 

مفهـوم دافعيـة الكـفء، حيـث     (p٣٩٨، ١٩٥٩) white عوامل خارجية، حيث اقترح وايـت  

 .إن هذه الدافعية تزيد باستمرار، وتستمد قوتها من الجهاز العصبي المركزي للفرد

ولتطـوير أداء المعلـم     ،  طـوير أداء المعلـم     وحيث إن عمل المشرف التربـوي مـرتبط بت        

البد مـن تطـوير أداء المـشرف وأنمـاط عملـه، حيـث ان عمـل المـشرف التربـوي موجـه فـي                         

االسـاس لمـساعدة المعلـم، والتقـصير فـي اداء المـشرف التربـوي لـدوره حتمـا سـيؤثر فــي           

 .اداء المعلم وربما دافعية المعلم نحو العمل

وعليــه فــإن االهتمــام بــه لــم يعــد   ، فــي منظومــة التعلــيم والمعلــم مــن العناصــر الهامــة  

حيـث  ، بل أصبح هم اجتماعي عام، مسألة تشغل بال العاملين في المجال التعليمي فقط     

إن  وجود دافعية ذاتية لديه للعمل وبـذل الجهـد فـي تعلـيم الطـالب أمـر يهـم كـل فـرد مـن               

شـراف التربـوي التـي تمـارس     أفراد المجتمعات بوجـه عـام، فلـذلك االرتقـاء بـه وبأنمـاط اإل          

 ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة، عليه أمر هام لتقدم المجتمعات ورقي أبنائها
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 :مشكلة الدراسة
إن نجــاح عمليــة التعلــيم فــي مدارســنا تتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى وجــود معلــم يتميــز   

ه مـع طالبـه،     بخصائص معينة، وبعدد من القدرات، ولديه دافعية ذاتية عاليـة تـؤثر فـي تعاملـ               

 . يبذل الجهد إيمانا منه بأهمية مهنته في تربية أجيال المستقبلو،

 وتعــد دراســة الجوانــب النفــسية والدافعيــة للمعلــم مــن الوســائل  التــي تــضاعف مــن     

يشغل بـال رجـال      فهمنا لشخصيته، لذا فالجوانب الشخصية التي تميز المعلم من أهم ما          

ن ،إذ أن هـذه الجوانـب وتلـك األبعـاد تـنعكس أثارهـا              التربية وعلم النفس في الوقت الـراه      

ــه         ــأثر بتلــك الجوانــب أو األبعــاد الشخــصية ل ــه، وقــد تت علــى عطــاء المعلــم وتحمــسه لعمل

أبـو زيـد   ، عبـد المـنعم  ( بمستوى كفاءته، وبالوسـط االجتمـاعي والثقـافي الـذي يعـيش فيـه           

 )٣٧٢، ص٢٠٠٧،

 بـشكل ايجـابي فـي    تسهمربوي  اإلشراف الت تفعيل استخدام أنماط والشك في أن  

 مـشاركة المعلمـين فـي    وتـؤثر فـي  تحسين الممارسـات اإلشـرافية للمـشرفين التربـويين،          

(  مما يـساعد فـي تحـسين العمليـة التعليميـة            ،  اعتماد القرارات المتعلقة بعملهم وأرائهم    

 )١٦،ص ٢٠٠٧،صيام 

ء المــشرف ومــع ذلــك تــشير العديــد مــن الدراســات الــسابقة إلــى وجــود خلــل فــي أدا     

ودراســة ، )م١٩٩١(التربــوي لــدوره وفــق االتجاهــات الحديثــة لإلشــراف مثــل دراســة الراشــد  

حيث أشارت إلى أن التحدي الذي يواجه عملية اإلشـراف التربـوي         Treslan) ٢٠٠٨(تريزلين

يتمثل في تبني نمـط إشـراف مالئـم، كمـا أشـارت نتـائج دراسـات أخـرى إلـى نتـائج ايجابيـة                

 ) ٢٠٠٠(الـــذين تـــم تـــدريبهم علـــى أنمـــاط حديثـــة مثـــل دراســـة جـــورودن ألداء المـــشرفين 

Gordon   وكذلك أشـارت  ،  )٢٠٠٨(ودراسة شديفات والقادري ، )٢٠٠٢(،  ودراسة عقيالت
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نتائج بعـض الدراسـات إلـى أن الدافعيـة الذاتيـة لهـا تـأثير فعـال فـي تفـوق المعلمـين  وعلـى                           

  ).٢٠١١(أدائهم مثل دراسة سليمان 

 أن أكثــر الدراســات التــي اوجــد ســتعراض البــاحثين للدراســات الــسابقة،ومــن خــالل ا

فلــذلك هــذه  ، أجريــت فــي موضــوع الدافعيــة الذاتيــة كانــت العينــة مــن الطــالب والطالبــات     

هــي أول دراســة تــربط بــين أنمــاط اإلشــراف التربــوي  )فــي حــدود علــم البــاحثين ( الدراســة 

 .ة لديهمالحديثة كما يدركها المعلمون والدافعية الذاتي

 : التالية سئلة مشكلة الدراسة في األتحديدومما سبق يمكن 
هــل توجــد عالقــة ارتباطيــه بــين أنمــاط اإلشــراف التربــوي الحديثــة كمــا يــدركها    -١

ــون ــداف  (المعلمـ ــراف باألهـ ــي  –اإلشـ ــراف اإلكلينيكـ ــوري – اإلشـ ــراف التطـ ــاد و)  اإلشـ أبعـ

 الدافعية الذاتية لديهم ؟

 بـين متوسـطات اسـتجابات عينـة الدراسـة           صائية هل توجد فروق ذات داللة إحـ       -٢

  )ثــانوي- متوســط  –ابتــدائي ( المرحلــة يتعــزى لمتغيــر اإلشــراف التربــوي الحديثــةألنمــاط 

 ؟) علمي-أدبي (والتخصص 

بـين متوسـطات اسـتجابات عينـة الدراسـة      هل توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية      -٣

  والتخــصص )ثـانوي - متوســط  –دائي ابتـ ( المرحلــة يتعــزى لمتغيـر   الدافعيــة الذاتيـة ألبعـاد 

 ؟) علمي-أدبي (

 الذاتية لدى المعلمين بمعلومية أنماط اإلشـراف  التنبؤ بأبعاد الدافعيةهل يمكن    -٤

 التربوي الحديثة؟

هــل يوجــد نمــط مــن أنمــاط اإلشــراف التربــوي الحديثــة أكثــر إســهاما فــي التنبــؤ      -٥

  الذاتية لدى المعلمين؟بأبعاد الدافعية 
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 :سةأهداف الدرا
 :تهدف الدراسة إلى

اإلشـراف باألهـداف    ( الكشف عن عالقة بعض أنماط اإلشـراف التربـوي الحديثـة           -١

 بأبعــاد كمــا يــدركها المعلمــون  )  اإلشــراف التطــوري – اإلشــراف اإلكلينيكــي  –

 . الذاتية لديهمالدافعية

 أنمــاط  متوســطات اســتجابات عينــة الدراســة ألنمــاط  الكــشف عــن الفــروق فــي   -٢

  )ثــانوي - متوســط  –ابتــدائي (  المرحلــة يتعــزى لمتغيــر والتــي تربــوي اإلشــراف ال

 ). علمي -أدبي ( والتخصص 

  متوســطات اســتجابات عينــة الدراســة ألبعــاد الدافعيــةالكــشف عــن الفــروق فــي- ٣

ــة      ــري المرحلـ ــزى لمتغيـ ــي تعـ ــم والتـ ــة للمعلـ ــدائي (الذاتيـ ــط  –ابتـ ــانوي- متوسـ  ) ثـ

 ). علمي-أدبي (والتخصص 

 الذاتيــة لــدى المعلمــين بمعلوميــة أنمــاط اإلشــراف التربــوي    بأبعــاد الدافعيــةؤ  التنبــ-٤

 .الحديثة

ــى  -٥ ــؤ        التعــرف عل ــة إســهاما فــي التنب ــوي الحديث ــر أنمــاط اإلشــراف الترب بأبعــاد أكث

 .الذاتية لدى المعلمينالدافعية 

 :أهمية الدراسة 
 :تأتي أهمية الدراسة في النقاط التالية 

 الدراســة فــي تحــسين ممارســة المــشرف التربــوي، وتالفــي    االســتفادة مــن نتــائج  -١

 .جوانب الضعف في عمله

تزويد القائمين على العملية التعليمية بنتائج الدراسة لإلسهام في خدمة العمليـة     -٢

 .التعليمية
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فـي الدافعيـة الذاتيـة للمعلمـين،     التربـوي تـأثيرا   التعرف على أكثر أنماط اإلشـراف        -٣

 .وتبني مثل هذه األنماط

 : حدود الدراسة   
 :باالتيتتحدد الدراسة الحالية 

 بمنطقة  بمدينة عرعر عينة من المعلمينطبقت الدراسة على: الحدود البشرية -١

 من عـدة مـدارس تابعـة إلدارة التربيـة           السعودية وذلك  المملكة العربية    ،الحدود الشمالية 

 .والتعليم بمنطقة الحدود الشمالية

ــة -٢ ــدود الزمانيـ -١٤٣٤لفـــصل الدراســـي األول  الدراســـة فـــي ا  حيـــث أجريـــت  :الحـ

 هــ ١٤٣٥

نمـط  ( بعض أنمـاط اإلشـراف التربـوي الحديثـة            دراسة وهي: الحدود الموضوعية  -٣

ــداف   ــراف باألهـ ــي  –اإلشـ ــراف  اإلكلينيكـ ــوري  – نمـــط اإلشـ ــراف التطـ ــا )  نمـــط اإلشـ كمـ

ــدركها المعلمــــون  ــة وعالقتهــــا بالدافعيــــة ، يــ وكــــذلك تتحــــدد بــــاألدوات   ، لــــديهم الذاتيــ

ــة     ا ــوي الحديثـ ــراف التربـ ــاط اإلشـ ــتبانه أنمـ ــي اسـ ــة وهـ ــي الدراسـ ومقيـــاس ، لمـــستخدمة فـ

 ) من إعداد الباحثين ( الدافعية الذاتية للمعلم 

 :مصطلحات الدراسة 
 أنماط اإلشراف التربوي -١

يعــــــرف الباحثــــــان أنمــــــاط اإلشــــــراف التربــــــوي الحديثــــــة المــــــستخدمة فــــــي هــــــذه  

  :من خالل العرض التالي) إجرائيا (الدراسة

 نمط اإلشراف باألهداف -

نمــط يعتمــد علــى وضــع أهــداف العمليــة اإلشــرافية بــصورة قابلــة للقيــاس والتطبيــق       

ومـن  ) وغيـره مـن المعنيـين بالعمليـة اإلشـرافية         (مشاركة بين المشرف التربوي والمعلـم       



 

 
١١٤

 دراسة لبعض أنماط اإلشراف التربوي الحديثة كما
 يدركها المعلمون وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم

 بيب الرويليحسعود بن . د - عادل عبد المعطي األبيض. د

ثــم تقيــيم االداء فــي ضــوء النتــائج المتوقعــة، ويقــاس إجرائيــا بالدرجــة التــي يحــصل عليهــا    

 . في المقياس المعد لذلكالمعلم

 نمط اإلشراف اإلكلينيكي -

ــارات   " بأنـــه) ٢٠٠٤(يعرفـــه البـــابطين  أحـــد األنمـــاط اإلشـــرافية التـــي تؤكـــد علـــى المهـ

بهدف تحسين التعليم مـن خـالل المالحظـة الـصفية        ،  التعليمية وطرق وأساليب التدريس   

 .٣٠ص " الفاعلة والمباشرة من قبل المشرف التربوي

 :ن إجرائيا بأنه ويعرفه الباحثا

نمط يهدف لتحسين أداء المعلم من خـالل جمـع المعلومـات واألنـشطة التـي تجـري                   

ويقــاس ، ومــن ثـم تحليلهـا وتفـسيرها وصــوال لتحـسين تعلـم الطالـب      ، داخـل غرفـة الـصف   

 إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المعلم في المقياس المعد لذلك

 نمط اإلشراف التطوري -

نمط يهتم بقياس مـستوى التفكيـر التجريـدي للمعلـم،           : جرائياً بأنه ويعرفه الباحثان إ  

ويعتمد على دراسات نفسية لنظريات متعددة ويشجع على اختيار طريقـة تـسمح بـأكبر               

تطور ممكن لكل معلم،ويقاس إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المعلـم فـي المقيـاس              

 .المعد لذلك

 الدافعية الذاتية  -٢

اإلصـرار المعرفـي   " بأنهـا  (١٩٩٦) Robert & Karenت وكـارين   يعرفها كل من روبـر 

أو عمل على ،أو أداء وظيفة ،أو بذل جهد   ،  متمثال في الميل أو الرغبة بالقيام بإتمام مهمة       

 ١٦٨.P ."أتم وجه

 :ويعرفها الباحثان إجرائيا بأنها
ة فــي والمثــابر، أداء المعلــم لألنــشطة والمهــام الموكلــة إليــه برغبــة وبــدافع داخلــي       

، والتغلــب علــى الــصعوبات بكفــاءة دون النظــر إلــى المقابــل   ، اســتكمالها واالســتمتاع بهــا 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١١٥

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

وتقـاس إجرائيـا بالدرجـة التـي يحـصل عليهـا المعلـم فـي         ،  والرغبة في انجاز األعمال صعبة    

 .المقياس المعد لذلك

 )إجرائيا (أبعاد الدافعية الذاتية للمعلم 
 المثابرة -١

مــل وبــذل الجهــد فيــه بــالرغم مــن وجــود عقبــات فــي     حمــاس المعلــم عنــد أداء أي ع 

 طريقه

 االستمتاع بالعمل -٢

 .  شعور المعلم بالرضا عما يؤديه من أعمال تتناسب مع إمكاناته دون النظر للمقابل

 الثقة بالنفس -٣

قدرة المعلم علـى التعبيـر عـن أفكـاره والتعامـل مـع المـشكالت المدرسـية بفاعليـة                    

 .دون تردد

 اسةاإلطار النظري للدر
 :أنماط اإلشراف التربوي  -١

 : مفهوم اإلشراف التربوي١-١

  لقد مر مفهوم اإلشراف التربوي خالل العقود الماضية بمراحل أدت إلـى الوصـول إلـى          

المفهــوم الحــديث لإلشــراف التربــوي بعــد أن تجــاوز النظــرة التقليديــة لــه المتمحــورة حــول 

أن هنـاك عـدة عوامـل أدت        ) ٢٠ ص م،١٩٩٩( ويـرى أحمـد     ،  التفتيش وتصيد أخطاء المعلـم    

 :إلى تطور مفهوم اإلشراف 

 .تغير مفهوم التربية -١

 .تقدم البحوث النفسية والتربوية -٢

 .انتشار المبادئ الديمقراطية -٣

 .اإليمان بالفلسفة التجريبية -٤



 

 
١١٦

 دراسة لبعض أنماط اإلشراف التربوي الحديثة كما
 يدركها المعلمون وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم

 بيب الرويليحسعود بن . د - عادل عبد المعطي األبيض. د

 واألســــدي ، )٢٣١ص، م٢٠٠١(وعطــــوي، )١٨٢ص، م٢٠٠٠(ويــــصفه الخطيــــب وآخــــرون 

ــراهيم ــاني، )١٥ص، م٢٠٠٣(وإبـ ــه ) ١٩ص، م٢٠٠٥(والطعـ ــة   : بأنـ ــة تعاونيـ ــة ديمقراطيـ عمليـ

ــيم ومــساعدة المعلــم ليتقبــل هــذه         ، منظمــة تهــدف إلــى اكتــشاف وتفهــم أهــداف التعل

 .األهداف ويعمل على تحقيقها

أن المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة  ) ١٤  ،ص٢٠٠٦حــسين ،وعــوض اهللا(  ويــذكر 

ملة للموقف التعليمـي بكـل عناصـره       عملية شا :"والعلوم تعرف اإلشراف التربوي على أنه       

كمــــا أنــــه أداة اتــــصال وتفاعــــل بــــين  ،  البيئــــة المدرســــية، المجتمــــع، والطالــــب، المعلــــم: 

المؤســسات التعليميــة واإلدارة وتنميــة شــاملة لقــدرات العناصــر المــشاركة فــي العمليــة      

 ". كما أنه تحسين للواقع الميداني، التعليمية

ــي   ــة والتعلـ ــه وزارة التربيـ ـــ١٤٢٧(موتعرفـ ــه ) ٢٩أص /هـ ــة :" بأنـ ــة فنيـ ــورية، عمليـ ، شـ

شاملة غـــايتها تــقويـــم وتــطويـــر العملية التعليميـة والتــربــويـــة بــكافــــة           ،  إنسـانية،  قيادية

 ".مـــحاورها

 اإلشـــراف التربـــوي بأنـــه نـــشاط علمـــي يقـــوم (p١٤، ٢٠٠٦) Dareshويـــصف داريـــش 

 .لول علمية للمشاكل التي تواجه المعلمينالمشرف التربوي من خالله بتقديم ح

ــصار إن       ــول وباختـ ــوي يمكـــن القـ ــراف التربـ ــة لإلشـ ــات حديثـ ــبق مـــن تعريفـ ــا سـ  وممـ

 : اإلشراف التربوي الحديث يتميز بكونه

 .عملية شورية تعاونية هدفها النهوض بعمليتي التعليم والتعلم -١

 .عملية تربوية قيادية تشخيصية عالجية -٢

 .نمو المهني للمعلمينعملية تهدف لتطوير ال -٣

 .عملية تقويمية لكافة عناصر الموقف التعليمي -٤

 .عملية تهدف لتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين -٥



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١١٧

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 :  أهداف اإلشراف التربوي٢-١

ــتعلم        ــيم والـ ــي التعلـ ــسين عمليتـ ــى تحـ ــام إلـ ــوي بـــشكل عـ ــراف التربـ ــدف اإلشـ ويهـ

ومعالجـة الـصعوبات   ، مـا من خالل االرتقاء بجميع العوامل المـؤثرة فيه ،  وتحسين بيئتهما 

التــي تواجههمــا ؛ لــذلك حـــــدد التربويــون لإلشـــــراف التربـــــوي أهــدافاً متعــددة لتحقيــق هــذا  

 .الهدف العام

فاألهداف منصبة علـى المعلـم وتحـسين الموقـف التعليمـي، وأن البـاحثين والتربـويين                 

ن تحـسين النمـو    وإن اختلفوا في بعض أهداف اإلشراف التربـوي إال أنهـم يجمعـون علـى أ               

المهني للقائمين على العملية التعليمية مـن معلمـين ومـديري مـدارس ومـشرفين تربـويين                 

علـى أن  )  " ٢٣ ،ص ٢٠٠١( هو هدف رئيس مـن أهـداف اإلشـراف التربـوي، وقـد شـدد البـدري                  

نمو المعلم المهني من األهداف المباشرة والقريبة التي يطمح اإلشراف التربوي لتحقيقها  

ره جــزءاً مــن الموقــف التعليمــي، وافتراضــاً بــأن أي مجهــود مــن أجــل نمــو المعلــم           باعتبــا

 ." وتحسين مستواه له األثر واألهمية في تحسين الموقف التعليمي من أجل التلميذ 

تلخص أهـداف اإلشـراف التربـوي    ) ١٤ ص، ١٤٢٩(ولذلك نجد أن وزارة التربية والتعليم  

لتعلـيم والـتعلم فـي مختلـف البيئـات التعليميـة       تطـوير عمليـات ا   "في هدف عام يـنص علـى        

، وهــذا "وتقــويم مخرجاتهــا بمــا يحقــق جــودة األداء التربــوي والتعليمــي وتحــسين نوعيتهــا 

الهدف لن يتحقق إال بوجود مشرفين تربويين علـى مـستوى عـال مـن التأهيـل المهنـي والميـداني                     

عة وتقوم أداءها وفق معايير أيضا      وفق معايير محددة واضحة الختيار الكفاءات اإلشرافية ومتاب       

 .تسمح ببقاء المشرف التربوي المتميز وتساعد في إبعاد ذوي األداء المتدني

  أنماط اإلشراف التربوي٣-١

لقد أشار كثير من المهتمين باإلشراف التربوي إلى أنماط وأنواع لإلشـراف التربـوي ــــ                

 وتهــدف جميعهــا إلــى خدمــة  -نتيجــة للتطــورات التــي تمــت فــي ميــدان اإلشــراف التربــوي   



 

 
١١٨

 دراسة لبعض أنماط اإلشراف التربوي الحديثة كما
 يدركها المعلمون وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم

 بيب الرويليحسعود بن . د - عادل عبد المعطي األبيض. د

فقـد  ، العملية التربوية وتقديم العون والمـساعدة للعـاملين فـي الميـدان التربـوي والتعليمـي              

-٣٨ص ص ،  م١٩٨١(كمـا يــشير األفــندي     ،  أشارت المراجع التربويـة إلـى كثيـر مـن األنـواع           

 :أن لإلشراف التربوي أربعة أنواع هي ) ٤١، ٤٠ص ص، م٢٠٠٢(وعــبدالهادى، )٤٢

يهــتم بإصــالح أخطــاء المعلــم التــي قــد يقــع فيهــا أثنــاء تأديتــه    : إلشــراف التــصحيحيا

 .دون اإلساءة له والتشكيك في قدراته، لعمـله

 يحــاول المــشرف منــع وقــوع المعلــم فــي الخطــأ مــن خــالل توقعــه  :اإلشــراف الوقــائي

، اء التـدريس  فهو قادر على أن يتنبأ بذلك نتيجـة الخبـرة أثنـ           ،  لألخطاء قبل وقوعها لتالفيها   

 .وأثناء زياراته للمعلمين

حيث يتجاوز مرحلة ،   يمثل المرحلة الثانية من اإلشراف التصحيحي      :اإلشراف البنائي 

ــاء   ــة البنـ ــى مرحلـ ــر المناســـب   ، التـــصحيح إلـ ــديم غيـ ــد المناســـب محـــل القـ  ، وإحـــالل الجديـ

 . وإثارة روح المنافسة الشريفة بينهم، وتشجيع النمو المهني للمعلمين

 يؤكــد هذا النوع على أن يقوم المعلم بتحقيق أكــبر قدر ممكـن           :راف اإلبداعي اإلش

والتغلـب علـى مـا يعترضـه     ، من النمو الحقيقي في مهنته بـأن يعتمـد علـى التجديـد واالبتكـار         

 من معوقات وصعوبات

وحـــسين ) ١١٤،ص٢٠٠٥(وصـــليوه  ) ٢٥٠ – ٢٤٩ص ، م ٢٠٠١( وذكـــر كـــل مـــن عطـــوي 

 : عددا من االتجاهات الحديثة في اإلشراف التربوي منها ) ٧١،ص٢٠٠٦(وعوض اهللا 

ــائج   ــداف والنتــ هــــو نظــــام يــــشارك فيــــه المــــشرفون والمعلمــــون   : اإلشــــراف باألهــ

ــد مــسئولية كــل طــرف فــي           ــة مــشتركة، وتحدي ــد أهــداف تربوي والمــديرون، وذلــك بتحدي

 . تماماًتحقيق هذه األهداف، بحيث يدرك كل واحد منهم النتائج المتوقعة من عمله 

 يتفــق المنظــرون التربويــون أن هنــاك ثــالث خطــوات      :خطــوات اإلشــراف باألهــداف  

 :رئيسة لإلشراف باألهداف



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١١٩

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 وضع األهداف ذات الصلة بالنتائج المتوقعة تشاركيا بين المعلم والمشرف -١

 .العمل على تحقيق هذه األهداف -٢

 مراجعة التقدم الناتج نحو تحقيق هذه األهداف -٣

أن تحديـد وصـياغة األهـداف بعبـارات سـلوكية بـشكل جيـد        (١٩٨١ Iwanicki)ويـرى ايـوانكي  

ــين المــشرف والمعلــم فــان نتيجــة التقــويم حــسب نمــوذج وضــع           ــدي ب فــي أثنــاء االجتمــاع التمهي

 ) ٢٢٣، ص٢٠٠٢في السعود، . (األهداف بمجملها ستنتج خبرة مرضية ونتيجة جديدة

  انـه يخلـق بيئـة        -بـدو للبـاحثين    الناحيـة النظريـة كمـا ي       -ومن مميزات هذا الـنمط مـن        

ايجابية بـين المعلـم والمـشرف التربـوي ويركـز علـى حاجـات النمـو المهنـي الفريـدة لكـل                       

معلم، يؤخذ عليـه انـه يـضع اهتمامـا زائـدا لبنـاء أهـداف يمكـن قياسـها وأحيانـا اليميـل إلـى                     

 .الواقعية إضافة إلى كثرة األعباء الكتابية المرتبطة به

 : كياإلشراف اإلكليني

ــصفي، وممارســاتهم          وهــو نمــط إشــرافي موجــه نحــو تحــسين ســلوك المعلمــين ال

التعليميــة الــصفية، عــن طريــق تــسجيل الموقــف التعليمــي الــصفي بكاملــه، وتحليــل أنمــاط 

التفاعل الـدائرة فيـه، بهـدف تحـسين تعلـم التلميـذ ويـتم ذلـك بـالتخطيط المـشترك بـين                       

نـصر المفاجـأة ،فمـا هـو إال اسـتجابة لحاجـات             المعلم والمشرف التربـوي، إذ يختفـي منـه ع         

المعلــم ورغباتــه، ولــيس اســتجابة لتطلعــات المــشرف التربــوي، ويوضــح الــشكل التــالي          

 :خطوات اإلشراف اإلكلينيكي 

 

 

 

  ) ١٢٨ص ، ١٩٩٨، الدويك وآخرون( دائرة أسلوب اإلشراف اإلكلينيكي 

 تخطيط الدرس
االجتماع (

 )التخطيطي

 تحليل التدريس
مالحظـــــة  )التغذية الراجعة(

 ــسالتدريـــــ
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ــه  ومــن مميــزات نمــط اإلشــراف اإلكلينيكــي انــسجامه مــع رغبــات       المعلــم وحاجات

ومـع ذلـك أال أن أهــم   ، وديمقراطيـة العالقـة مـع المـشرف التربـوي واالنفتـاح الحقيقـي معـه        

ســلبيات تطبيــق هــذا الــنمط انــه يحتــاج لوقــت كــافي لممارســته، فكــل زيــارة للمــشرف           

حـــصة لالجتمـــاع التخطيطـــي وأخـــرى لمالحظـــة  (التربـــوي تتطلـــب حـــوالي ثـــالث حـــصص  

 .دريس والتغذية الراجعةالتدريس وثالثة لتحليل الت

 يركــز هــذا الــنمط اإلشــرافي علــى المــستويات التطوريــة للمعلــم، :اإلشــراف التطــوري

ويهـــتم بـــالفروق الفرديـــة بـــين المعلمـــين، ويقـــوم هـــذا المفهـــوم علـــى دراســـات نفـــسية    

لنظريــات عديــدة مــن تطــور الناضــجين، وتطــور المعلــم، ويــشجع اإلشــراف التطــويري علــى 

 بأكبر تطور ممكن لكل معلم، فمعرفة كيف يتطور المعلمـون إلـى         اختيار طريقة تسمح  

ناضجين أكفاء  هو العنصر الموجه للمشرفين التربـويين، ويقـوم هـذا النـوع مـن اإلشـراف                   

 صـاحب  (١٩٨٠، Carl Gilckman)التربـوي علـى ثالثـة أسـاليب إشـرافية حـددها جلكمـان       

 :نظرية اإلشراف التطوري

ب يتــضمن وضــع األســس التــي ينبغــي أن يــسير عليهــا  وهــو أســلو: األســلوب المباشــر

المعلــم لبلــوغ هدفــه ويعــود علــى طالبــه بالمنفعــة، ويــستخدم مــع المعلمــين ذوي التفكيــر   

 .التجريدي المنخفض

 ويتضمن هذا األسلوب اشتراك المعلم والمشرف التربوي فـي          : األسلوب التشاركي 

المعلمـــين ذوي التفكيـــر وضـــع خطـــة العمـــل اإلشـــرافية، ويـــستخدم هـــذا األســـلوب مـــع    

 .التجريدي المتوسط

 في هذا األسلوب على المعلم أن يتوصل إلـى حلـول نابعـة مـن              :األسلوب غير المباشر  

ذاته أي من خبراته الذاتية،  ويستخدم هذا األسلوب مع المعلمـين ذوي التفكيـر التجريـدي                 

 ١٠٤، ص٢٠٠٤البابطين، . (العالي
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 :مراحل اإلشراف التطوري
المرحلـة األولـى هـي مرحلـة التـشخيص          ،  اإلشـراف التطـوري بثالثـة مراحـل       ويمر نمط   

مـن  ) مـنخفض، متوسـط، عـال   (والتي تتـضمن تحديـد المـستوى التفكيـر التجريـدي للمعلـم          

خالل مالحظة المعلم والتفاعل معه مقارنة سلوكه بنتائج الدراسـات ذات الـصلة بتحديـد               

ة التطبيق وفقاً لمستوى المعلم التجريدي،  مستوى التفكير، أما المرحلة الثانية وهي مرحل      

والمرحلة الثالثة واألخيرة وهي مرحلة التطوير والتـي تتـضمن رفـع مـستوى تفكيـر المعلـم             

 )١١٠، ص ٢٠٠٤البابطين،. (التجريدي إلى مستويات اعلي

ويتميز اإلشراف التطوري بمراعاته للفروق الفردية بين المعلمـين واسـتخدامه لطـرق             

ة وعلمية ولكن يؤخذ عليه انـه يتطلـب عـددا كبيـرا مـن المـشرفين الـذين                   واضحة ومنطقي 

 . يتميزون بتفكير تجريدي عال وهذا يصعب توفيره

، بــرز أنمــاط وأنــواع اإلشــراف التربــوي واتجاهاتــه الحديثــة    أولعــل األنمــاط الثالثــة مــن   

 وهنــاك أنمــاط أخــرى مثــل اإلشــراف التــشاركي واإلشــراف المتنــوع وغيرهــا الكثيــر مــن      

األنماط التي كلها في مجملها تسعى إلـى تحقيـق الهـدف الـرئيس لإلشـراف التربـوي وهـو                    

 . تحسين عمليتي التعليم والتعلم

 :الدافعية الذاتية للمعلم  -٢

لقد أخـذ العـالم فـي اآلونـة األخيـرة يوجـه اهتمامـه نحـو التحـديات العالميـة المعاصـرة،                      

ــواعي ،لمواجهــة هــذه   والتــي تحــتم علــى المؤســسات واإلدارات تبنــي األســل    وب العلمــي ال

التحـديات واســتثمار الطاقــات اإلنــسانية الفاعلــة فــي عمليــة البنــاء والتقــدم، حيــث يتطلــب  

ذلك جودة األداء التي تعد المنفذ الـذي تـسعى خلفـه األمـم ،إلعـداد جيـل يـساهم فـي بنـاء                       

 )٢،ص ٢٠١٢التميمي ،( األمة بدال من إن يكون عبء عليها
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وذلك باعتباره عنصرا ، أكثر عناصر العملية التعليمية فاعلية وتأثيرا   ويعد المعلم من    

فهو قـادر علـى أن يـسهم بـدور ملحـوظ فـي تنميـة        ، حاسما في مدى فاعلية عملية التعليم 

مواهـب المتعلمـين وتوسـيع مــداركهم وبالتـالي يعتبـره معظـم القــائمين علـى أمـر التربيــة         

رغـم أهميـة دور المعلـم فـي العمليـة التعليميـة        و،  العامل األكثـر أهميـة فـي مواقـف الـتعلم          

والتأكيد عليها وتعـاظم دوره ومـا أكـدت عليـه البحـوث مـن ضـرورة االهتمـام بـه وبتدريبـه                   

إال انه الزلت هناك حاجـة ماسـة لدراسـات أخـرى تهـتم بجميـع       ،  المستمر وحسن إعداده  

  )٣٧١ص، ٢٠٠٧أبو زيد ،، محمد( الجوانب الشخصية للمعلم 

دراسة الدافعية بتـاريخ طويـل مـن الفكـر الفلـسفي والمـسحي واالمبريقـي          ولقد مرت   

، وذلك في محاولة لتحديد أبعاد هذا المفهـوم النفـسي وتدعيمـه بالنتـائج واألرقـام الكميـة                 

ليأخذ شكال من الدقة العلمية كي يتم في ضوئها تفسير السلوك اإلنساني من خالل هذا     

، علـم مـن العناصـر الهامـة التـي تـؤثر فـي سـلوك األفـراد                 المفهوم، وتعد الدافعية الذاتية للم    

ألن اإلنـسان يعـيش حياتـه    ، األمر الذي أعطاها أهمية كبيرة ضمن موضوعات علم الـنفس        

ومـن ثـم يمكـن تفـسير الـسلوك اإلنـساني فـي ضـوء دافعيـة                  ،  مدفوعا نحو تحقيق أهدافه   

 )  ٧٥ص، ١٩٨٧العمر،. (الفرد

يــة مــن أســس النــشاط الــذاتي للفــرد حيــث تقــف  ومــن جهــة أخــرى فــان الدافعيــة الذات

ــه األكاديميــة والمهنيــة   ــا      ، وراء انجازات ــر اســتمرار وثبات ــا أكث حيــث إن الفــرد المــدفوع ذاتي

 )٤٩٠ص،١٩٩٦الزيات ،. ( ألنه يحقق لنفسه إشباعا ذاتيا، وقوة

أن الدافعيـة الذاتيـة تجعـل    (p١٢٨، ١٩٩٤) Gottried& at alويـرى جوتفريـد وآخـرون   

ؤدي الــسلوك مــن أجــل هــذا الــسلوك، وذلــك بهــدف المتعــة الناتجــة مــن أداء هــذا    الفــرد يــ

 .السلوك
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، أن األفـراد الـذين لـديهم دافعيـة     ( ٦٤٥  p  ١٩٨٥) Gottriedجوتفريـد " وكـذلك  يـرى  

يكون إدراكهم عاليا ألنفسهم على أنهـم أكفـاء   ، ذاتية عالية في أي مجال من المجاالت     

 .شطة التي يمارسونهاوفي جميع األن، في هذا المجال

ألنهـا  ، وكذلك فلقد حاز مفهوم الدافعية الذاتية على اهتمـام العلمـاء لفتـرات طويلـة              

تعتبر من أهم األسس الدافعة لنـشاط الفـرد الـذاتي، حيـث يميـل الفـرد إلـى توظيـف كافـة                       

موح واالنجاز والط ،  ويتميز الفرد بالثقة بالنفس   ،  إمكاناته للوصول إلى أهدافه بكفاءة عالية     

 )٢٥٢،ص ١٩٩٩حسن ،(العالي، وكلها تشير إلى دافعية ذاتية مرتفعة 

" ولقد تناولت نظريـات عديـدة تفـسير مفهـوم الدافعيـة الذاتيـة، حيـث يركـز أصـحاب                

إلـى أن الكفـاءة تمثـل جانبـا هامـا للدافعيـة الذاتيـة، فيمـا يتـصل بـالخبرات                     " نظرية الكفاءة 

تعتمــد علــى دافــع   " نظريــة دي شــارم  " فرد، وأمــا والمــواد الموجــودة بالبيئــة المحيطــة بــال    

وتؤكــد علــى إعطــاء ، الكفــاءة وشــعور الفــرد بــالتمكن والــسيطرة فــي البيئــة المحيطــة بــه

تؤكـد علـى أن   " وأما النظريات المعرفية"، األفراد الحرية في اختيار ما يقومون به من أعمال      

 المعرفي، تسبب له ما يـسمى  مواجهة الفرد بخبرات جديدة أو معقدة وال تتسق مع البناء     

فتفــسر تــأثير األحــداث الخارجيــة التــي   " وأمــا نظريــة التقيــيم المعرفــي " بالتنــافر المعرفــي، 

ــة، مــن خــالل          ــات العقلي ــة لألفــراد والعملي ــة الذاتي ــى الدافعي ــنظم الــسلوك وتــستثيره عل ت

  )٣٤-٣١، صص ٢٠٠٣أحمد، ( تأثيرها في إحساس األفراد بالكفاءة وتقدير الذات  

ــرى  ــد   "  وي ــد الحمي ــي ليــست لهــا إثابــة       ) ٣٣٢،ص١٩٩٤(عب ــة الذاتيــة هــي الت أن الدافعي

والــذي يعتمــد ، وأن الــسلوك المــدفوع ذاتيــا أفــضل مــن الــسلوك المــدفوع خارجيــا ، ظــاهرة

 .على إثابة قابلة للمالحظة

ومن خالل هذه الدراسة يحاول الباحثان معرفة العالقة بين ممارسة االنماط الحديثة         

لإلشراف التربوي بالدافعية الذاتية للمعلـم، انطالقـاً مـن مبـدأ أن أي عامـل فـي أي مجـال إذا                      
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هيئت له الظروف التدريبية والعملية سيرتفع إنتاجه، وهذا مؤشر الرتفـاع الدافعيـة الذاتيـة               

لديه للعمل المنتج، والمعلم قد ينطبق عليه ذلك في حال توفر ممارسات إشرافية حديثـة   

مـــشكالت التدريـــسية لديـــه، ممـــا قـــد يحـــسن األداء التدريـــسي، وكـــذلك ارتفـــاع  تعـــالج ال

 .الدافعية الذاتية للعمل

 الدراسات السابقة
  دراسات تناولت أنماط اإلشراف التربوي:أوال

ــونز   ــام جـ ــتخدام نمـــط      (١٩٩٠، Jones)قـ ــر اسـ ــى أثـ ــرف علـ ــى التعـ ــدفت إلـ ــة هـ بدراسـ

لــذين لــم يــسبق تــدريبهم علــى مهــارات  علــى المعلمــين ا) اإلكلينيكــي(اإلشــراف العيــادي 

: معلما في بوليفيا، تم تقـسيمهم إلـى مجمـوعتين         ) ٢٠(التعليم، وقد أجريت الدراسة على      

ــة معلمــي         ــديا، وتمــت مقابل ــة تلقــت إشــرافاإكلينيكيا وضــابطة تلقــت إشــرافا تقلي تجريبي

ي وبتحليــــل البيانــــات والمناقــــشة اتــــضح أن معلمــــ. المجمــــوعتين قبــــل التجربــــة وبعــــدها

المجموعة التجريبية كانوا أكثر رضا عن اإلشراف الذي تلقوه وان ذلـك الـنمط اإلشـرافي                

 .أسهم في تحسين مهاراتهم التدريسية

دراسة هدفت إلى تطوير نظام اإلشـراف التربـوي فـي المملكـة           ) ١٩٩١( وأجرى الراشد   

 تعـدد الزيـارات   :العربية السعودية، في ضوء اتجاهاته الحديثة، وقد أظهـرت نتـائج الدراسـة    

اإلشــرافية الــصفية التــي يقــوم بهــا المــشرف التربــوي للمعلمــين، والتــي تعتمــد علــى تــصيد      

ــاليب التـــي يـــستخدمها المـــشرف التربـــوي للنمـــو العلمـــي      األخطـــاء وعـــدم مناقـــشة األسـ

والمهني للمعلم، وعدم اسـتعمالهم ألسـاليب حديثـة فـي اإلشـراف التربـوي، واهتمـامهم                 

ون التطبيقية، ونـدرة اللقـاءات بـين المـشرف التربـوي والمعلـم، وعـدم                بالنواحي النظرية د  

إشراك المعلم في تقويم ذاته، عـالوة علـى عـدم متابعتـه للـنقص فـي المعامـل والوسـائل                     

التعليميـــة، وهـــذه الدراســـة مـــن وجهـــة نظـــر البـــاحثين تعطـــي مؤشـــراً بـــأن ممارســـات          
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يـدا عـن تفعيـل االتجاهـات الحديثـة          المشرفيين التربويين مـازال يغلـب عليهـا التقليديـة بع          

 .في اإلشراف التربوي

دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى تــصورات المعلمــين للــنمط     ) ١٩٩٤( وأجــرى الزعبــي  

ــسائد مــن خــالل الممارســات اإلشــرافية لألنمــاط         ــنمط اإلشــرافي ال اإلشــرافي الفعــال وال

، ولمعرفـــة مـــدى )رالقيـــادي، وإشـــراف الـــتعلم المـــصغ ، اإلكلينيكـــي، العالقـــات اإلنـــسانية(

اخـــتالف تـــصورات المعلمـــين للـــنمط اإلشـــرافي الـــسائد، وللـــنمط اإلشـــرافي الفعـــال تبعـــاً   

الخـــتالف الجـــنس والمؤهـــل والخبـــرة، حيـــث طـــور الباحـــث أداة تغطـــي فقراتهـــا األنمـــاط  

فـي مـديريات التعلـيم      )  معلمـا  ٤٦٠(اإلشرافية المذكورة ووزعها على عينـة مـن المعلمـين           

الرمثـــا وبنــي كنانـــة واألغــوار الـــشمال، وقـــد توصــلت الدراســـة إلـــى أن    فــي كـــل مــن اربـــد و  

اإلشراف اإلكلينيكي هو أكثر األنماط اإلشرافية ممارسةً وفعالية، كما توصلت الدراسـة            

بـين تـصورات المعلمـين    ) a=٠٫٠٥(إلى عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى        

الة في تصوراتهم للنمط اإلشرافي الفعال      للنمط اإلشرافي السائد، في حين وجود فروق د       

 .في مجال نمط العالقات اإلنسانية تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور

 فقد هدفت إلى التعـرف علـى أثـر    (١٩٩٦ Siens&Ebmeier)أما دراسة سينس وابمير

اســـتخدام اإلشـــراف التطـــويري علـــى مهـــارات التفكيـــر الناقـــد عنـــد المعلمـــين فـــي واليـــة   

Kansasــن    وتكو ــة مـ ــة الدراسـ ــي    ) ٣٠(نـــت عينـ ــراف فـ ــستير اإلشـ ــرامج ماجـ ــي بـ ــا فـ طالبـ

معلما من مناطق تعليمية مختلفة، بحيث يتعامل كل طالـب مـشرف مـع          ) ١٢٠(الجامعة، و 

أربعة معلمين، نصفهم في المجموعـة الـضابطة والنـصف األخـر فـي المجموعـة التجريبيـة               

ة المــشرفين علــى اســتخدام  التــي ســيطبق معهــا اإلشــراف التطــويري، ثــم تــدريب الطلبــ    

األشــراف التطــويري، وابيــضا تــم قيــاس قــدرة المعلمــين علــى التفكيــر الناقــد قبــل التجربــة  
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وبعدها، وأوضحت النتائج تحسنا في قدرة المعلمين على التفكير الناقـد فـي المجمـوعتين               

 .ولكن بفروق دالة لصالح المجموعة التجريبية

لتعــرف علــى تــصورات المــشرفين التربــويين  إلــى ا) ١٩٩٨(وهــدفت دراســة القــوا ســمة 

والمديرين والمعلمين ألبعاد البناء النظري ألنموذج وطني لإلشراف التربوي في األردن، وقـد             

معلمـا ومعلمـة،    ) ٤٨٩(مـديرا ومـديرة، و    ) ٢٧٩(مـشرفا ومـشرفة و      ) ٣٣٠(تألفت  العينة من     

رسات اإلشرافية الفعلية فـي  ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ضعف واقع المما    

الميــدان التربــوي مقارنــة بدرجــة أهميتهــا، كمــا توصــلت الدراســة الــى تبــاين تــصورات فئــات 

عينــة الدراســة حــول ترتيــب األبعــاد النظريــة لألنمــوذج اإلشــرافي المقتــرح حــسب درجــة      

 .أهميتها

إلــــى التعــــرف علــــى أســــلوب اإلشــــراف  (٢٠٠٠، Gordon)وهــــدفت دراســــة جــــوردون

 في تطوير تفاعل المشرفين التربويين مع المعلمـين والمعلمـات، وقـد اسـتخدم            التطويري

مــشرفاً تربويــاً تــم ) ١٦(الباحــث المــنهج الوصــفي، حيــث طبــق أداتــه علــى عينــة مكونــة مــن  

تدريبهم على اإلشراف التطويري في لقاءين، حيث كلف كـل مـشرف تربـوي بتـشخيص               

ديد النمط اإلشرافي المناسب لكـل مـنهم،        المستوى اإلدراكي لثالثة معلمين، ومن ثم تح      

ــراف      ــتخدام اإلشـ ــويين باسـ ــاق المـــشرفين التربـ ــة اتفـ ــة أن درجـ ــائج الدراسـ وأظهـــرت نتـ

التطويري كبيرة، وبالتالي حقق المعلمون والمعلمات مستوى كبيراً من التطور فـي مجـال       

 .العملية التعليمية

ــ    ) ٢٠٠٢(وهـــدفت دراســـة عقـــيالت    ق نمـــوذج اإلدارة إلـــى التعـــرف علـــى درجـــة تطبيـ

باألهداف فـي اإلشـراف التربـوي مـن وجهـة نظـر المـشرفين التربـويين بمحافظـات شـمال             

مـشرفاً ومـشرفة    ) ٢٣٩(األردن، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي وطبـق أداتـه علـى             

تربوية، وتوصلت نتائج الدراسة إلـى أن تطبيـق نمـوذج اإلدارة باألهـداف فـي إدارة اإلشـراف                   
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ن بدرجة كبيرة، مع وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغيـر الخبـرة لـصالح ذوي      التربوي كا 

 .الخبرة الطويلة

فقد هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة المشرف التربـوي   ) ٢٠٠٢(أما دراسة اللوح    

لدوره في تحسين الممارسات التدريسية لمعلمي اللغة العربية في نمط اإلشراف التربوي   

 الباحـــث المـــنهج الوصـــفي حيـــث طبقـــت أداة الدراســـة علـــى عينـــة التطـــويري، واســـتخدم

معلمــاً ومعلمــة تــم اختيــارهم بطريقــة عــشوائية، وقــد توصــلت نتــائج         ) ١٦٤(مكونــة مــن  

الدراسة إلى أنا االشرا ف التطويري يحسن الممارسات التدريسية بدرجة كبيرة جداً، مع         

 .وجود فروق دالة إحصائيا تعود لمتغير سنوات الخدمة

إلــى التعـــرف علــى اثـــر اســتخدام نمـــط    ) ٢٠٠٨(هــدفت دراســـة شــديفات والقـــادري   و

اإلشـــراف التربـــوي التطـــويري فـــي تحـــسين الممارســـات التدريـــسية لمعلمـــي العلـــوم فـــي  

ــي، حيــث طبقــت أداة         ــة، وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج التجريب محافظــة المفــرق األردني

طبق عليهـا نمـط    )  معلماً ٦٤(بية  الدراسة على عينة مكونة من مجموعتين، احدهما تجري       

ــابطة   ــا٥٨ً(اإلشــــراف التطــــويري واألخــــرى ضــ ــا اإلشــــراف التقليــــدي،  )  معلمــ طبــــق عليهــ

واســـتمرت التجربـــة لمـــدة عـــام دراســـي كامـــل، وأســـفرت نتـــائج الدراســـة عـــن آن نمـــط   

اإلشراف التطويري أكثر فاعلية في تحسين الممارسات التدريسية للمعلمـين فـي جميـع              

 .انةمحاور االستب

 دراســة هــدفت إلــى الكــشف عــن وظــائف اإلشــراف  (٢٠٠٨، Treslan)وأجــرى تريــزلن

التربــوي فــي ضــوء االتجاهــات التربويــة الحديثــة المتعلقــة بالمــدارس العــصرية، واســتخدم      

الباحث المنهج التحليلي القائم على تتبع الدراسات السابقة باإلضافة إلـى اسـتعانته بعينـة       

 اإلشـــراف ومـــسئوليات المـــشرفين مـــن معلمـــين ومـــديرين، مـــن التطبيقـــات الخاصـــة بـــأثر
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وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التحدي الذي يواجه عملية اإلشراف التربوي يتمثل فـي تبنـي             

 .إشراف مالئم يمكن تطبيقه من قبل المعلمين) نمط(منهج 

ــا دراســة شــاهين    ــى التعــرف علــى فاعليــة تطبيــق اإلشــراف       ) ٢٠١٠(أم فقــد هــدفت إل

 التطــويري فــي تحــسين الممارســات التدريــسية لــدى معلمــي العلــوم فــي المدينــة       التربــوي

 بـين  ٠٫٠٥المنـورة كمـا يهـدف إلـى التعـرف علـى الفـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى            

متوسط تقـديرات المجموعـة التجريبيـة الـذي تـم اإلشـراف علـيهم باسـتخدام اإلشـراف             

طة الـذي تـم اإلشـراف علـيهم باإلشـراف           التربوي التطويري التشاركي والمجموعـة الـضاب      

وأهـم الفـرق فـي    ، التربوي التقليدي في الممارسات المتعلقـة بـالتخطيط والتنفيـذ للتـدريس     

الممارسات المتعلقة بالتقنيات واألنشطة والممارسـات المتعلقـة بـإدارة الـصف والتعامـل              

ــالتقويم وج      ــدريس وبــ ــرق التــ ــاليب وطــ ــة بأســ ــات المتعلقــ ــالب والممارســ ــع الطــ ــع مــ ميــ

الممارســات التدريــسية وقــد اســتخدمت األطروحــة المــنهج شــبه التجريبــي كمــا تكونــت   

 معلما للعلوم وقد أظهرت الدراسة إجماال فاعلية اإلشـراف التربـوي   ٦٠عينة الدراسة من    

 .التطويري التشاركي في تحسين الممارسات التدريسية لدى هؤالء المعلمون

 تحديد فاعلية تطبيق برنـامج تـدريبي مقتـرح     إلى) ٢٠٠١٢(وهدفت دراسة فاطمة بريك     

لالتجاهـات المعاصـرة فـي اإلشـراف التربـوي علــى رفـع مـستوى الممارسـات الميدانيـة لــدى          

المشرفات التربويات في منطقة جازان، وقـد  اتبعـت الباحثـة المـنهج التجريبـي واسـتمارة                

قت الدراسة على عينة    معايير الجودة للمشرف التربوي وأداة تقوم البرنامج المقترح، وطب        

مشرفة تربوية، وتوصلت نتائج الدراسة إلـى وجـود فـروق بـين متوسـطات               ) ٤٠(مكونة من   

األداء القبلــي والبعــدي فــي جميــع محــاور االختبــار تعــزى الســتخدام البرنــامج التــدريبي، مــع   

 .عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغيرات الدراسة الثانوية
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  الدافعية الذاتية دراسات تناولت:ثانيا

بدراسـة كـان هـدفها التعـرف علـى      )  ١٩٨٦( Lina& Don قامـت كـل مـن  لينـا ودون     

، تأثير المستوى الدراسي والجنس وتوجهات المعلمين نحو التحكم على الدافعية الذاتية          

ــذا وتلميـــذة) ٤٥٩(وتكونـــت العينـــة مـــن    وتـــم اســـتخدام مقيـــاس الدافعيـــة الذاتيـــة   .تلميـ

ومـــن أهـــم نتـــائج الدراســـة أن المعلمـــين الـــذين يـــدعمون   ، معلمـــينومقيـــاس توجهـــات ال

وان هنـاك فـروق   ، االستقالل الذاتي لتالميذهم يؤدي ذلك إلى زيادة الدافعية الذاتيـة لـديهم           

 .لصالح اإلناث في الدافعية الذاتية

بدراسـة هـدفت التعـرف علـى الفـروق الدالـة إحـصائيا فـي مـستوى                  ) ١٩٨٧(وقام العمر 

طالـب وطالبـة مـن       ) ٢٣٥( وتكونت عينة الدراسة مـن      ،   طلبة جامعة الكويت   الدافعية لدى 

ومـن أهـم    ،  واستخدم الباحث مقياس الدافعية للكليات الجامعية     ،  طالب جامعة الكويت  

نتائج الدراسة أن الطـالب ذوي المعـدالت الدراسـية العاليـة حـصلوا علـى متوسـطات عاليـة               

ــة   ــة الداخليـ ــي الدافعيـ ــة ال، فـ ــالب   وأن الدافعيـ ــية للطـ ــة الدراسـ ــأثر بالمرحلـ ــة تتـ وأن ، داخليـ

مــستوى الدافعيــة الداخليــة أعلــى لــدى طــالب الكليــات العمليــة وأن الطالبــات تفوقنــا علــى     

 .الطالب في الدافعية الداخلية

  بدراسـة هـدفت إلـى    (١٩٩٣)Skinner& Belmontوأجرى كل من سـكنر، وبلومنـت   

 وتكونــت ، عيــة الذاتيــة  لــدى الطــالب  الكــشف أثــر بعــض ســلوكيات المعلمــين علــى الداف  

ــة مـــن   ــا) ١٤(العينـ ــة ) ١٤٤(، معلمـ ــة االبتدائيـ ــذا بالمرحلـ ــان مقيـــاس  ، تلميـ ــتخدم الباحثـ واسـ

الدافعية الذاتية، وأشارت النتائج إلـى أنـه يمكـن التنبـؤ بالدافعيـة الذاتيـة للطـالب مـن خـالل                   

 .دعم المعلمين

ــوم  ــام جوليـ ــر (١٩٩٤) Guilliomوقـ ــدفت التعـ ــة هـ ــات   بدراسـ ــأثير توجهـ ــى تـ ف علـ

ــا) ٢٦(المعلمـــين علـــى الدافعيـــة الذاتيـــة،  وتكونـــت العينـــة مـــن    وتـــم ، تلميـــذا) ٢٠٧(، معلمـ
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اســتخدام مقيــاس الدافعيــة الذاتيــة، ومــن أهــم نتــائج الدراســة أنــه اليوجــد فــروق دالــة بــين  

 .توجهات المعلمين والدافعية الذاتية لدى التالميذ

تعرف على العالقة بين إدراك الطالب لتوجهات       بدراسة هدفت ال  ) ٢٠٠٣(وقام أحمد   

المعلمـــين نحـــو الـــتحكم مقابـــل االســـتقالل والدافعيـــة الذاتيـــة وبعـــض قـــدرات التفكيـــر   

وتـــم ، طالبـــا وطالبـــة) ٥٧٣(االبتكـــاري لـــدى الطـــالب مـــن الجنـــسين، وتكونـــت العينـــة مـــن  

لقـدرة علـى   واختبـارات ا ،  ومقياس توجهـات المعلمـين    ،  استخدام مقياس الدافعية الذاتية   

وتوصلت الدراسة إلى إمكانية التنبؤ بالدافعية الذاتيـة بمعلوميـة إدراك     ،  التفكير االبتكاري 

 الطالب لتوجهات المعلمين

دراسة هدفت التعرف على أثر برنامج تـدريبي مقتـرح فـي تنميـة         ) ٢٠٠٥(وأجرى حسن 

ــة         ــة الثانيـ ــذ الحلقـ ــدى تالميـ ــة لـ ــة الذاتيـ ــة األكاديميـ ــات الدافعيـ ــيم  بعـــض مكونـ ــن التعلـ مـ

واسـتخدم الباحـث    ،  من تالميذ الصف الثاني اإلعـدادي     ) ٣١٧(وتكونت العينة من    ،  األساسي

برنــامج تــدريبي لتنميــة بعــض مكونــات الدافعيــة الذاتيــة ،ومقيــاس الدافعيــة األكاديميـــة          

واختبار الذكاء المصور، وأشارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود فـروق فـي                ،  ب،  الذاتية الصورة أ  

 .ة األكاديمية الذاتية ومكوناتها لصالح المجموعة التجريبيةالدافعي

بدراسـة كـان الهـدف منهـا التعـرف علـى            )  ٢٠٠٧(و أبوزيد   ،  وقام كل من عبد المنعم    

الدافعية الذاتية للمعلم كدالة للكسب المعرفي لدى الطالب وعالقتها ببعض المتغيرات،           

معلمـــا ) ٨١(و، يـــة للتعلـــيم األساســـيمـــن تالميـــذ الحلقـــة الثان) ٢٠٠٣(وتكونـــت العينـــة مـــن 

وتوصـلت الدراسـة الـى    ، واختبـار الـدافع لالنجـاز   ، وتـم اسـتخدام مقيـاس الدافعيـة      ،  ومعلمة

طــالب المعلمــين والمعلمــات ذوي الدافعيــة الذاتيــة العاليــة يتفوقــون علــى نظــرائهم طــالب 

 .المعلمين والمعلمات ذوى الدافعية الذاتية المنخفضة
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دراسة هدفت التعرف على فاعليـة برنـامج إرشـادي مبنـي علـى         ) ٢٠٠٨(وأجرى حسن   

الكفــاءة الذاتيــة وأثــره فــي الــضغوط النفــسية والدافعيــة لالنجــاز لــدى المعلمــين فــي ضــوء     

، معلــم ومعلمــة ) ٣٠٠(و تكونــت العينــة مــن   ،الكــادر الخــاص لهــم كمــا يدركــه الطــالب      

نــامج إرشــادي ،ومقيــاس  و اســتخدم الباحــث بر ،طالــب مــن طــالب المرحلــة الثانويــة   )١٢٠(

ومقيـاس أداء المعلمـين فـي ضـوء        ،  ومقياس الدافعية لالنجـاز   ،  الضغوط النفسية للمعلمين  

وأشــارت أهــم نتــائج الدراســة إلــى  فاعليــة البرنــامج   ، الكــادر الخــاص كمــا يدركــه الطــالب  

اإلرشـــادي فـــي تخفيـــف الـــضغوط النفـــسية وإثـــارة الدافعيـــة وتحـــسين األداء الـــوظيفي         

 .د تطبيق الكادر الخاصالمدرسي بع

بدراســـة هـــدفت التعـــرف علـــى العالقـــة بـــين الكفـــاءات الذاتيـــة        ) ٢٠٠٩(وقـــام رزق 

وتكونــت ، المدركــة بأبعادهــا وبــين أبعــاد الــدافع المعرفــي لــدى طــالب الــصف األول الثــانوي  

واســتخدم الباحــث مقيــاس بروفيــل الكفــاءات الذاتيــة      ، طالبــا وطالبــة ) ٣٤٤(العينــة مــن  

، )١٩٨٥إعـدادالفرماوى   ( اختبـار الـدافع المعرفـي     ،  )ترجمـة الباحـث     ،  اد هـارنز    إعد( المدركة

ومــن أهــم نتــائج الدراســة وجــود عالقــة بــين الكفــاءة الذاتيــة وأبعــاد الــدافع المعرفــي، وأنــه  

وكـذلك يوجـد تـأثير لدرجـة التفـوق       ،  يوجد تأثير للجـنس علـى الكفـاءات الذاتيـة المدركـة           

 .اتية المدركةالدراسي على كل الكفاءات الذ

دراسـة هـدفت التعـرف علـى العالقـة بـين           ) ٢٠١٠(وأجرى كل من فـالح و عبـد الـرحمن           

الدافعيــة الداخليــة األكاديميــة والتحــصيل األكــاديمي لــدى عينــة مــن طلبــة الــصف العاشــر      

واستخدم الباحثان  ،  طالبا وطالبة ) ١١١(وتكونت العينة من    ،  األساسي بمدينة معان األردنية   

فعيــة الداخليـــة األكاديميــة، وأشـــارت نتــائج الدراســـة إلــى وجـــود عالقــة بـــين      مقيــاس الدا 

ــة    ــاديمي للطلبـ ــصيل األكـ ــة والتحـ ــة الداخليـ ــي    ، الدافعيـ ــة مرتفعـ ــين الطلبـ ــروق بـ ــود فـ ووجـ
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التحصيل ومتدني التحـصيل فـي الدافعيـة الداخليـة األكاديميـة لـصالح الطلبـة ذوى الدافعيـة          

 .لطلبة من خالل معرفتنا بدافعيتهم الداخليةالداخلية، وانه يمكن التنبؤ بتحصيل ا

وتكونــت ، بدراســة هــدفت تحليــل مهمــة المعلــم الكــفء  ) ٢٠١٠(وقامــت عبــد القــادر  

، واسـتخدمت الباحثـة مقيـاس الكفـاءة الذاتيـة للمعلـم      ، معلم) ١٠٠(،  تلميذا)٥٠(العينة من   

مــي الحــساب ومــن أهــم نتــائج الدراســة أن هنــاك ارتباطــات ايجابيــة دالــة بــين كفــاءة معل  

 .والعلوم واللغة العربية واللغة االنجليزية كل على حده

بدراسة كان من أهـدافها الكـشف عـن فاعليـة اسـتخدام الـتعلم               ) ٢٠١١(وقامت الباز   

وتكـون  ، الخدمي في تعزيز الدافعية الذاتية لتعلم العلوم لدى تالميذ الصف الثـاني اإلعـدادي     

،  الـــصف الثـــاني اإلعـــدادي بمحافظـــة الدقهليـــة تلميـــذا مـــن تالميـــذ)٣٢(عينـــة الدراســـة مـــن 

اختبـــار تحـــصيل ، وتكونـــت أدوات الدراســـة مـــن مقيـــاس الدافعيـــة الذاتيـــة لـــتعلم العلـــوم

ومــن أهــم نتــائج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحــصائيا بــين درجــات التالميــذ فــي           ، العلــوم

وأنـه  ،  بيـق البعـدي   التطبيقين القبلي والبعـدي لمقيـاس الدافعيـة الذاتيـة وإبعـاده لـصالح التط              

 .يمكن التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسي من خالل درجة الدافعية الذاتية

دراســـة هـــدفت التعـــرف علـــى طبيعـــة الفـــروق فـــي توجهـــات  ) ٢٠١١(وأجـــرى ســـليمان

ــدي المعلمــين والمعلمــات تبعــا لمــستوى الكفــاءة الذاتيــة التدريــسية        األهــداف الدافعيــة ل

علمــا و معلمـة بمنطقـة القــصيم، واسـتخدم الباحــث    م) ٤٤٨(لـديهم، وتكونـت العينــة مـن    

مقياس الكفاءة الذاتية التدريسية، ومقياس توجهات األهداف للتدريس، ومن أهـم نتـائج             

الدراسة، تفوق المعلمين والمعلمات مرتفعـي الكفـاءة الذاتيـة التدريـسية علـى منخفـضي                

 فــروق فــي توجهــات   الكفــاءة التدريــسية فــي التوجــه نحــو اإلتقــان واألداء، وعــدم وجــود     

 .األهداف المعرفية تبعا للمرحلة الدراسية
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دراسة هدفت الكشف عن العالقة بين جودة أداء المعلمـات          ) ٢٠١٢(وأجرت التميمي   

طالبــة بالمرحلــة ) ٤٠٠(وتكونــت العينــة مــن  ، والدافعيــة للــتعلم مــن وجهــة نظــر الطالبــات  

إعداد (ومقياس جودة أداء المعلمة، واستخدمت  الباحثة مقياس الدافعية للتعلم  ،  الثانوية

وأشارت أهم نتائج الدراسة غالى عدم وجود فروق في متوسط درجات دافعية           ،  )الباحثة  

وأنــه يمكــن التنبــؤ بمــستوى الدافعيــة للــتعلم مــن    ، الــتعلم تبعــا للتخــصص والتقــدير العــام  

 .خالل درجات بعض معايير جودة أداء المعلمات

ت الكشف عن إمكانيـة التنبـؤ بالكفـاءة الذاتيـة فـي            بدراسة هدف ) ٢٠١٣(وقام السيد   

التــدريس مــن خــالل أســاليب التفكيــر والــذكاءات المتعــددة لــدى الطالبــات المعلمــات فــي    

طالبــة، وتــم اســتخدام  ) ٢٦٣(ضــوء التخــصص والتحــصيل الدراســي، وتكونــت العينــة مــن    

ددة لمــاكنيزي ، وقائمــة الــذكاءات المتعــ ١٩٩١قائمــة أســاليب التفكيــر لــسترنبرج وواجنــر   

 وأشـــارت أهـــم نتـــائج  ، )إعـــداد الباحـــث ( ، ومقيـــاس الكفـــاءة الذاتيـــة فـــي التـــدريس ١٩٩٩

 .الدراسة إلى تفوق طالبات التخصص العلمي واألدبي  في الكفاءة الذاتية التدريسية

 دراسـة اسـتهدفت التعـرف    (٢٠١٤) Kararaaslan at alوأجرى كراراسالن وأخـرون  

وتكونــت عينــة  ، اتيــة لمعلمــي العلــوم قبــل الخدمــة نحــو البيئــة      علــى تطــوير الدافعيــة الذ  

معلما حيث شاركوا لمدة خمـسة أشـهر فـي أنـشطة بيئيـة، وأشـارت                ) ٣٣( الدراسة من   

 .نتائج الدراسة الى زيادة الدافعية الذاتية نحو  البيئة لدي المعلمين عقب أنشطة الدراسة

فحــــص الدافعيــــة الذاتيــــة  بدراســــة هــــدفت الــــى (٢٠١٤)Copriadyوقــــام كوبريــــدي 

للمعلمــين كوســيط اســتعداد فــي تطبيــق تكنولوجيــا المعلومــات واإلتــصاالت فــي التعلــيم  

معلما ) ٨٧٤(واستخدم الباحث المنهج المسحي، واشتملت عينة الدراسة على         ،  والتعلم

وأظهــرت نتــائج الدراســة أن الدافعيــة الذاتيــة للمعلمــين هــي متغيــر  ، مــن المــدارس الثانويــة

وأكـدت الدراسـة علـى أن    ،  في االستعداد لتطبيق تكنولوجيا المعلومـات واالتـصاالت      مؤثر  
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وزارة التربيــة والتعلــيم عليهــا أن تأخــذ فــي االعتبــار الدافعيــة الذاتيــة للمعلمــين مــن حيــث     

وتطــوير المواقــف االيجابيــة لهــم نحــو اســتخدام تكنولوجيــا    ، تــوفير البنيــة التحتيــة لــذلك 

 ي التعليم والتعلم المعلومات واالتصاالت ف

 :تعليق عام على الدراسات السابقة
 :أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسةالحالية والدراسات السابقة 

وعلــى ،  تختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الــسابقة فــي العينــة المــستخدمة     -

بــدر العمــر ( ، )٢٠٠٥ربيــع شــعبان ( ، )٢٠٠٣إبــراهيم ســيد ( ســبيل المثــال طبقــت دراســات  

على عينة من الطالب والطالبات، بينما الدراسـة الحاليـة    )   Lina& Donلينا ودون ) (١٩٨٧

 .طبقت على معلمين

  تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها لمتغير أنماط اإلشـراف        -

الــسابقة تناولــت بينمــا الدراســات ، التربــوي الحديثــة مــع متغيــر الدافعيــة الذاتيــة للمعلمــين  

 .متغير الدافعية الذاتية مع متغيرات أخرى

، أحمـد عبـد المـنعم   ( ، )٢٠١٠حنـان عبـد القـادر    (  تتفق الدراسة الحاليـة مـع دراسـات      -

 .في العينة المستخدمة من المعلمين  ) (١٩٩٤)Guilliomجوليوم )( ٢٠٠٧خضر أبو زيد 

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة
وفي كيفية ، حثان من الدراسات السابقة في كيفية إعداد أدوات الدراسة     استفاد البا 

 .اختيار العينة المستخدمة في الدراسة

 :إجراءات الدراسة
 )المشاركون  (  عينة الدراسة :أوال 

معلمـاً فـي المراحـل التعليميـة        ) ١٤٤٨(يتكون مجتمع الدراسة األصلي بوجه عـام مـن          

معلما، والمرحلـة    ) ٣٢١(لحدود الشمالية، المرحلة الثانوية     الثالث في مدينة عرعر بمنطقة ا     
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معلمـاً، وتكونـت العينـة االسـتطالعية         ) ٧٠٤(معلماً والمرحلة االبتدائيـة     ) ٤٢٣(المتوسطة  

ــا وذلـــك لتقنـــين أدوات الدراســـة المـــستخدمة، وتكونـــت عينـــة الدراســـة    ) ١٥٠(مـــن  معلمـ

حكوميــة التابعـــة لــوزارة التربيـــة   معلمـــا، مــن عــدد مـــن المــدارس ال   ) ٢٨٩(األساســية مــن   

حيــث تــم اختيــارهم  ، والثانويــة، والمتوســطة، والتعلــيم، معلمــين مــن المراحــل االبتدائيــة  

بالطريقــة العــشوائية الطبقيــة والجــدول اآلتــي يوضــح توزيــع أفــراد عينــة الدراســة فــي ضــوء  

 .المتغيرات المدروسة

 توزيع عينة الدراسة )  ١(جدول 
 المرحلة التخصص 

 علمي أدبي

 د العد

  ٨٨  ٣٣ ٥٥ ابتدائي 

   ١٠٧ ٤٧ ٦٠ متوسط

 ٩٤ ٥٤ ٤٠ ثانوي

 ٢٨٩ ١٣٤ ١٥٥ المجموع

  منهج الدراسة:ثانيا 

 .تم استخدام المنهج الوصفي وهو المنهج المناسب لمثل هذه الدراسة

  أدوات الدراسة:ثالثا

رسـة المـشرف   استخدمت الدراسة اداتين، االول عبـارة عـن اسـتبيان عـن درجـة مما      

التربـــوي النمـــاط اإلشـــراف التربـــوي واالخـــر مقيـــاس للدافعيـــة الذاتيـــة، حيـــث قـــدما لعينـــة  

 .الدراسة مجتمعين

 )إعداد الباحثان (استبيان أنماط اإلشراف التربوي  -١

ــة التــي          ــان بإعــداد االســتبيان مــن خــالل االطــالع علــي بعــض األطــر النظري قــام الباحث

 .أنماطه،واالستفادة من بعض الدراسات السابقةتناولت موضوع اإلشراف التربوي و



 

 
١٣٦

 دراسة لبعض أنماط اإلشراف التربوي الحديثة كما
 يدركها المعلمون وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم

 بيب الرويليحسعود بن . د - عادل عبد المعطي األبيض. د

 :وصف االستبيان
وأمــام كــل عبــارة متــصل ، عبــارة مــن نــوع التقريــر الــذاتي ) ٣٣(يتكــون االســتبيان مــن 

، وتـوزع  )ضـعيفة جـدا   – ضـعيفة  – متوسـطة  – عالية –عالية جدا ( متدرج خماسي التقدير    

 :هذه العبارات على األنماط التالية

 عبارة ) ١١(نمط اإلشراف باألهداف : المحور األول  -

 عبارة ) ١١(نمط األشراف العيادي : المحور الثاني  -

 عبارة) ١١( نمط اإلشراف التطوري : المحور الثالث  -

ــارات االســتبيان مــن خــالل االسترشــاد بالدراســات الــسابقة واألطــر         وتــم صــياغة عب

 .النظرية والخبرة العلمية والشخصية للباحثين

 يانتصحيح االستب
عاليــة (إذا اختــار االســتجابة  ) ٥(يــصحح االســتبيان بحــصول المــشارك علــى الدرجــة   

إذا اختــــار االســــتجابة ) ٣(والدرجــــة ، )عاليــــة (إذا اختــــار االســــتجابة  ) ٤(والدرجــــة ، )جــــدا 

إذا اختــــــار  ) ١(والدرجــــــة ، )ضــــــعيفة (إذا اختــــــار االســــــتجابة ) ٢(والدرجــــــة ، )متوســــــطة (

 )ضعيفة جدا(االستجابة

 :لخصائص السيكومترية لالستبيانا
 الصدق -١

  )أسماء المحكمين انظر مالحق الدراسة( (@ )  صدق المحكمين  - أ

حيـث تـم عـرض االسـتبيان فــي صـورته األوليـة علـى عــدد مـن المتخصـصين فـي مجــال           

التربية وعلم النفس والمناهج، حيث قدم المقيـاس لهـم بأنماطـه الثالثـة إلبـداء الـرأي فيـه                 

العبـارات بـالنمط الـذي يقيـسه، ومناسـبة الـصياغة اللغويـة، وأي تغييـر أو                  ،من حيث ارتبـاط     

ــر          ــى عناصـ ــين علـ ــاق المحكمـ ــسب اتفـ ــح نـ ــي يوضـ ــدول األتـ ــارات، والجـ ــي العبـ ــافات فـ إضـ

 .التحكيم
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أنماط " نسب اتفاق المحكمين على عناصر التحكيم الخاصة باستبيان )  ٢(جدول 

 ١٠= ن "  اإلشراف التربوي الحديثة 
 نسب االتفاق التحكيمعناصر  م
 %٨٠ ارتباط العبارات بالنمط الذي يقيسه ١
 %٨٥ مناسبة الصياغة اللغوية والعلمية ٢
 %٨٥ تعديل أو إضافة عبارات جديدة ٣

 -٨٠يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن نــسب االتفــاق بــين المحكمــين تراوحــت مــابين     

 محكمين  وهي نسب اتفاق مقبولة، وتم التعديل بناء على رأي ال%٨٥

   صدق االتساق الداخلي-ب 

وذلـك عـن طريـق حـساب معـامالت          ،  حيث قام الباحثان بحساب صـدق االتـساق الـداخلي         

 :االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للنمط، والجدول األتي يوضح ذلك

 معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للنمط ) ٣(جدول
 هدافنمط اإلشراف باأل

 
 نمط اإلشراف التطوري نمط اإلشراف العيادي

رقم 
المفردة

رقم  معامل االرتباط
المفردة

رقم  معامل االرتباط
المفردة

 معامل االرتباط

٧٦٢. ٢٣ (**)٦٩٢. ١٢ (**)٧٠٧. ١(**) 
٧٣١. ٢٤ **)٧١٨. ١٣ (**)٧٤٧. ٢(**) 
٦٥٧. ٢٥ (**)٧٢٩. ١٤ (**)٦١١. ٣(**) 
٧٣٩. ٢٦ (**)٦٩٢. ١٥ (**)٧٣٤. ٤(**) 
٧٠٦. ٢٧ (**)٧٥٨. ١٦ (**)٦٥٩. ٥(**) 
٨٠٣. ٢٨ (**)٦٩٨. ١٧ (**)٧٢٣. ٦(**) 
٨١١. ٢٩ (**)٧٣٥. ١٨ (**)٦٧٩. ٧(**) 
٧٠٧. ٣٠ (**)٧٤٣. ١٩ (**)٦٦٤. ٨(**) 
٧٢٢. ٣١ (**)٦٨٥. ٢٠ (**)٥٢٥. ٩(**) 
٧٩٥. ٣٢ (**)٦٣٨. ٢١ (**)٧١٣. ١٠(**) 
٦٥٥. ٣٣ (**)٦٠٦. ٢٢ (**)٥٠٢. ١١(**) 

 ).α≥ ٠٫٠١(دالة عند مستوى داللة @@   ).α≥ ٠٫٠٥(دالة عند مستوى داللة @    معلما١٥٠=  ن 
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 الثبات  - ب

وذلــك علــى عينــة )  كرونبــاخ-ألفــا(قــام الباحثــان بحــساب الثبــات باســتخدام معادلــة 

 معلما، والجدول األتي يوضح ذلك ) ١٥٠(التقنين المكونة من 

 ثبات ألنماط اإلشراف التربوي الحديثةمعامالت ال)  ٤(جدول 
 مستوى الداللة معامل الثبات األنماط م

 .‚.١ ٨٦٩. اإلشراف باألهداف ١

 .‚.١ ٨٩٤. اإلشراف العيادي ٢

 .‚.١ ٩١٥. اإلشراف التطوري ٣

مـــن خـــالل اســـتعراض الجـــدول الـــسابق يتـــضح أن جميـــع معـــامالت الثبـــات ألنمـــاط    

ممـا يـدل ذلـك علـى الثقـة بثبـات       ، .‚.١إحـصائيا عنـد مـستوى    اإلشراف التربوي الحديثـة دالـة     

 .االستبيان

 )إعداد الباحثان ( مقياس الدافعية الذاتية للمعلم -٢

قام الباحثان بإعداد المقياس من خالل االطالع علي بعض األطر النظرية التي تناولـت               

المقــاييس موضــوع الدافعيــة الذاتية،واالســتفادة مــن بعــض الدراســات الــسابقة، وبعــض      

 .السابقة

 وصف المقياس

وأمــام كــل عبــارة متــصل  ، عبــارة مــن نــوع التقريــر الــذاتي ) ٣٩(يتكــون المقيــاس مــن  

وهــو يعبــر عــن مــدى تــوفر  )  أبــدا  –نــادرا – أحيانــا–  غالبــا –دائمــا ( متــدرج خماســي التقــدير 

ــارات المقيــاس مــن خــالل االسترشــ          ــة، وتــم صــياغة عب ــارة لــدى أفــراد العين اد مــدلول العب

ــة التــي أجريــت فــي مجــال الدافعيــة الذاتيــة         ولقــد تــم  .بالدراســات الــسابقة واألطــر النظري

 .تطبيق المقاييسين في استمارة واحدة على المعلمين
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 تصحيح المقياس
، )دائمــا(إذا اختــار االســتجابة  ) ٥(يــصحح المقيــاس بحــصول المــشارك علــى الدرجــة   

ــة  ــتجابة   ) ٤(والدرجـ ــار االسـ ــا (إذا اختـ ــة ، )غالبـ ــتجابة  ) ٣(والدرجـ ــار االسـ ــا(إذا اختـ ، )أحيانـ

وذلــك  )أبــدا (إذا اختــار االســتجابة   ) ١(والدرجــة  ، )نــادرا  (إذا اختــار االســتجابة   ) ٢(والدرجــة 

ــا     ــا العبـــارات الـــسلبية فيكـــون تقـــدير درجاتهـ بالنـــسبة لعبـــارات المقيـــاس االيجابيـــة، وأمـ

  )٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١( معكوسا

 ات االيجابية والسلبية لمقياس الدافعية الذاتية للمعلمأرقام العبار  )  ٥( جدول 
 أرقام العبارات السلبية أرقام العبارات االيجابية

١٨-١٦-١٥-١٤-١٣-١١-٩-٧-٦-٥-٤-٣-٢ -١-
٣٢-٣١-٢٩-٢٨-٢٧-٢٦-٢٤-٢٣-٢٢-٢٠-

٣٧-٣٥-٣٤ 

٣٩-٣٨-٣٦ -٣٣-٣٠-٢٥-٢١-١٩-١٧-١٢-١٠-٨ 

 :الخصائص السيكومترية للمقياس
 )حكمينصدق الم  (-الصدقأ

حيث تـم عـرض المقيـاس  فـي صـورته األوليـة  علـى عـدد مـن المتخصـصين فـي مجـال                        

التربية وعلم النفس  ،حيث قدم المقياس لهم بأبعاده الثالثة إلبداء الرأي فيها ،من حيـث                

ارتباط العبـارات بالبعـد التـي تقيـسه، ومناسـبة الـصياغة اللغويـة، وأي تغييـر أو إضـافات فـي               

 .ل األتي يوضح نسب اتفاق المحكمين على عناصر التحكيمالعبارات، والجدو

 نسب اتفاق المحكمين على عناصر التحكيم  )  ٦(جدول 

 ١٠= ن "  الخاصة بمقياس الدافعية الذاتية للمعلم 
 نسب االتفاق عناصر التحكيم م

 %٩٠ ارتباط العبارات بالبعد التي تقيسه  ١

 %٩٠ مناسبة الصياغة اللغوية والعلمية ٢

 %٨٥ تعديل أو إضافة عبارات جديدة ٣
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 -٩٠يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن نــسب االتفــاق بــين المحكمــين تراوحــت مــابين     

 . وهي نسب اتفاق مقبولة، وتم التعديل بناء على رأي المحكمين%٨٥

 Factorial Validity  الصدق العاملى-ب 

بلـغ عـدد أفرادهـا      تم تطبيق المقياس فـي صـورته األوليـة علـى عينـة اسـتطالعية                 

وقـد تـم حـساب الـصدق        ،  معلما يمثلون نفس أفراد المجتمع األصلي لعينـة الدراسـة         )  ١٥٠(

ــتطالعية       ــة االسـ ــراد العينـ ــدرجات أفـ ــة لـ ــصفوفة االرتباطيـ ــالل المـ ــين خـ ــاملى للمقياسـ العـ

 واســتخدمت .باســتخدام طريقــة التحليــل العــاملى فــي تحديــد أبعــاد المقيــاس ومكوناتــه     

.  األساسـية فـئ حـساب التحليـل العـاملى لمـصفوفة  معـامالت االرتبـاط                 طريقة المكونـات  

، وفـى ضـوء نتـائج التحليـل       Varimaxوبعد التدوير المتعامـد للعوامـل بطريقـة الفـاريمكس         

 :العاملى تم التوصل إلى ثالثة عوامل رئيسية وهذه العوامل توفرت فيها الشروط التالية 

 .احد الجذر الكامن لكل عامل أكبر من الو- 

 .ويوضح الجدول اآلتي ذلك.٠٫٣ التشبعات الدالة على العوامل أكبر من - 

 مصفوفة العوامل الناتجة من التحليل العاملي  )٧(  جدول 

  لمقياس الدافعية الذاتية للمعلم بعد التدوير المتعامد
 الثالث الثاني األولرقم العبارة الثالث الثاني  األولرقم العبارة

٥٣١. . ٢٢   ٦٩٠. ١  
٤٤٩. ٢٣   ٦٩١. ٢   
٣١٤. ٢٤   ٧٤٥. ٣   
٤٤٥.   ٢٥   ٨٠٦. ٤ 
٥٣٢.  ٢٦   ٧٠٩. ٥  
٤٢٨.  ٢٧   ٧١٧. ٦  
٥٤٢.  ٢٨   ٧١٦. ٧  
٤١٠.  ٢٩ ٥٦٥.   ٨  
٤٥٤.   ٣٠  ٥٧٤.  ٩ 
٥٩٦.  ٣١ ٧٦٨.   ١٠  
٤٢٧.  ٣٢  ٦٨٥.  ١١  
٤١٧. ٣٣ ٧٢٨.   ١٢  . 
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 الثالث الثاني األولرقم العبارة الثالث الثاني  األولرقم العبارة

٤٨٢.  ٣٤  ٤٢٩.  ١٣  
٥٣٩.  ٣٥   ٤٠٤. ١٤  
٣١٩. ٣٦   ٣٢٦. ١٥   
٣٤١.  ٣٧   ٥١٧. ١٦  
٥٠٤.   ٣٨ ٤٦٢.   ١٧ 
٣٦٩.   ٣٩   ٣٧١. ١٨ 
٧٠٩.   ١٩     
٢٠ 

 .٤٤١  
الجذر 
 الكامن

٣٫٧٦٥ ٥٫٧٦٨ ٥٫٩٩٩ 

 ٩٫٦٥٣ ١٤٫٧٨٨ ١٥٫٣٨٢نسبة التباين ٤٩٨.   ٢١

-٤-٣-٢-١( بـارات أرقـام     ويتضح من الجدول السابق أن العامل األول قد تـشبع بالع          

ن أ و ،  )بعد المثـابرة    ( عبارة    ) ١٥(وبلغ عددها   ) ٣٦-٣٣-٢٤-٢٣-١٨-١٦-١٥-١٤-٧-٦-٥

-٣٢-٣١-٢٩-٢٨-٢٧-٢٦-٢٢-٢٠-١٣-١١-٩(العامل الثاني قـد تـشبع بالعبـارات أرقـام           

ن العامـل الثالـث قـد تـشبع         أو،  )بعـد االسـتمتاع بالعمـل       ( عبـارة   ) ١٤(وعددها) ٣٧-٣٥-٣٤

بعـــد ( عبـــارات)١٠(وعـــددها )  ٣٩-٣٨-٣٠-٢٥-٢١-١٩-١٧-١٢-١٠-٨( ات أرقـــام بالعبـــار

 .)الثقة بالنفس 

 ) كرونباخ- ألفامعادلة(حساب الثبات -١

وذلــك علــى عينــة )  كرونبــاخ-ألفــا(قــام الباحثــان بحــساب الثبــات باســتخدام معادلــة 

 :معلما، والجدول األتي يوضح ذلك ) ١٥٠(التقنين المكونة من 

 امالت الثبات  ألبعاد مقياس الدافعية الذاتية للمعلممع)  ٨(جدول 
 مستوى الداللة معامل الثبات   األبعاد م

 .‚.١ ٨٠٨. المثابرة ١

 .‚.١ ٧٨٧. االستمتاع بالعمل ٢

 .‚.١ ٧٣٣. الثقة بالنفس ٣

 .‚.١ ٩١٨. الدرجة الكلية للمقياس ٤



 

 
١٤٢

 دراسة لبعض أنماط اإلشراف التربوي الحديثة كما
 يدركها المعلمون وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم

 بيب الرويليحسعود بن . د - عادل عبد المعطي األبيض. د

لثبـات ألبعـاد مقيـاس      من خالل استعراض الجدول السابق يتضح أن جميع معامالت ا         

ممــا يــدل ذلــك علــى الثقــة بثبــات  ، .‚.١الدافعيــة الذاتيــة للمعلــم  دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى  

 .المقياس

 نتائج الدراسة وتفسيرها
 :نتائج السؤال األول

هل توجد عالقـة ارتباطيـه بـين أنمـاط اإلشـراف التربـوي الحديثـة                " ينص السؤال األول  

)  اإلشراف التطوري– اإلشراف اإلكلينيكي – باألهداف  اإلشراف( كما يدركها المعلمون  

 ؟" وأبعاد الدافعية الذاتية لديهم

لإلجابــة علــى هــذا الــسؤال تــم حــساب معامــل ارتبــاط بيرســون بــين كــل مــن أنمــاط    

 :اإلشراف التربوي الحديثة وأبعاد الدافعية الذاتية،والجدول اآلتي يوضح ذلك 

 من أ نماطمعامالت االرتباط بين كل ) ٩(جدول 

 .اإلشراف التربوي الحديثة وأبعاد الدافعية الذاتية والدرجة الكلية
أنماط 

اإلشراف 

 التربوي

 اإلشراف باألهداف
 

 اإلشراف العيادي  
 

 اإلشراف التطوري  
 أبعاد الدافعية 

 الذاتية

 ن
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

ى مستو

 الداللة

 ٠٠٦.(**)١٦٢. ١٦٠. ٠٨٣ . ٢٥٦. ٠٦٧. ٢٨٩  المثابرة

 ٠٠٣.(**)١٧٤ ٠٣٤. (*)١٢٥. ٠٣٠. (*)١٢٧. ٢٨٩  االستمتاع بالعمل

 ٠٠٣.(**)١٧٤. ٠٣٠. (*)١٢٨. ٠٢١. (*)١٣٥. ٢٨٩  الثقة بالنفس

 ٠٠٢.(**)١٨٣. ٠٤٣. (*)١١٩ ٠٤٧. (*)١١٧. ٢٨٩  الدرجة الكلية

 ).α≥ ٠٫٠٥(رتباط دالة عند مستوى داللة قيمة معامل اال@ 

 ).α≥ ٠٫٠١(قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوى داللة @@ 
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مــن خــالل اســتعراض نتــائج الجــدول الــسابق يتــضح وجــود عالقــة ارتباطيــه دالــة عنــد    

بين كل من نمط اإلشراف باألهداف ونمط اإلشراف العيادي وكل مـن البعـد           . ‚.٥مستوى

والدرجة الكليـة للدافعيـة الذاتيـة     ،  )الثقة بالنفس   ( والبعد الثالث   )  بالعمل االستمتاع( الثاني

للمعلــم، بينمــا أشــارت النتــائج إلــى عــدم وجــود عالقــة ارتباطيــه دالــة بــين  نمــط اإلشــراف      

ــة الذاتيـــة للمعلـــم     ــد األول للدافعيـ ــادي  والبعـ ــراف العيـ ــابرة ( باألهـــداف ونمـــط اإلشـ ، ) المثـ

بين نمـط اإلشـراف     . ‚.١ وجود عالقة ارتباطيه دالة عند مستوى        وكذلك أشارت النتائج إلى   

الثقــة  ، االســتمتاع بالعمــل  ، المثــابرة ( التطــوري وكــل مــن أبعــاد الدافعيــة الذاتيــة للمعلــم      

 .،  والدرجة الكلية)بالنفس 

وتفسر هـذه النتيجـة  بـأن نمـط اإلشـراف باألهـداف يعتمـد علـى وضـع  أهـداف عمليـة                         

لمعلم والمـشرف التربـوي، ونمـط اإلشـراف العيـادي يعتمـد علـى             اإلشراف  مشاركة بين ا    

مــن خــالل جمــع المعلومــات لتحــسين تعلــم     ، تحــسين أداء المعلــم داخــل غرفــة الــصف   

، االســتمتاع بالعمــل"الطالــب، وهــذه العمليــات لهــا عالقــة ارتباطيــه ببعــدي الدافعيــة الذاتيــة 

حيث شعور المعلم بالرضـا عـن       ،  يةوكذلك  بالدرجة الكلية للدافعية الذات     ،  والثقة بالنفس 

وثقتــه بنفــسه والتعامــل معالمــشكالت المدرســية  دون تــردد، كــل   ، عملــه واســتمتاعه بــه

ذلــك يعتمــد علــى نمــط اإلشــراف المــستخدم مــع المعلــم، ويفــسر عــدم وجــود عالقــة           

وبعــد المثــابرة، إلــى أن بعــد   ، ارتباطيــه بــين نمطــي اإلشــراف باألهــداف واإلشــراف العيــادي    

رة يعتمد على بذل المعلم للجهد في الواقع العملي، وهنـاك فـرق بـين الواقـع العملـي          المثاب

ينمــا يختلــف األمــر بالنــسبة للــنمط . للمعلــم وبــين األهــداف النظريــة دون تطبيــق فــي الواقــع

الثالـث لإلشـراف التربـوي حيـث وجـود عالقـة ارتباطيـه بـين األبعـاد الثالثـة والدرجـة الكليــة            

لمعلم، حيث يعتمد اإلشراف التطوري علـى التعامـل مـع الفـروق الفرديـة               للدافعية الذاتية ل  



 

 
١٤٤

 دراسة لبعض أنماط اإلشراف التربوي الحديثة كما
 يدركها المعلمون وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم

 بيب الرويليحسعود بن . د - عادل عبد المعطي األبيض. د

بــين المعلمــين مــن خــالل دراســات نفــسية ونظريــات الــتعلم الحديثــة، وكلهــا لهــا ارتبــاط    

 .وثيق بأنماط اإلشراف التربوي الثالثة

 :نتائج السؤال الثاني
وســـطات هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين مت "يـــنص الـــسؤال الثـــاني علـــى 

ــة         ــة الدراســة ألنمــاط اإلشــراف التربــوي الحديثــة تعــزى لمتغيــري المرحل ( اســتجابات عين

 ؟) علمي -أدبي ( والتخصص )   ثانوي - متوسط  –ابتدائي 

لمعرفة الفروق بـين متوسـطات   ) ف (ولإلجابة على هذا السؤال تم أوالً حساب قيمة       

ربـــوي الحديثـــة فـــي ضـــوء متغيـــر  اســـتجابات عينـــة الدراســـة ألنمـــاط  أنمـــاط اإلشـــراف الت 

 .المرحلة ،والجدول اآلتي يوضح ذلك

لمعرفة الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة ألنماط  )ف (يوضح قيمة ) ١٠(جدول 

 )ثانوي - متوسط  –ابتدائي ( أنماط اإلشراف التربوي الحديثة في ضوء متغير المرحلة
أنماط اإلشراف 

 التربوي
ع مجمو مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  )ف (قيمة 
 الداللة

٨١٥٥٫٠٢٧ بين المجموعات
 

٤٠٧٧٫٥١٣ ٢ 

٢٣٦٣٩٫١٥٣داخل المجموعات
 

٨٢٫٦٥٤ ٢٨٦ 

 اإلشراف باألهداف

 
 المجموع

٣١٧٩٤٫١٨٠٢٨٨  

 
 

٤٩٫٣٣٢ 

 
 
١.‚. 

 ٣٣٣٧٫٩٣٧ ٦٦٧٥٫٨٧٣٢ بين المجموعات

٢٤٣٤٣٫٤٧داخل المجموعات
٦ 

٨٥٫١١٧ ٢٨٦ 

 اإلشراف العيادي

  ٣١٠١٩٫٣٤٩٢٨٨ المجموع

 
٣٩٫٢١٦ 

 
 
١.‚. 

 ٣١٨٨٫١٨٢ ٦٣٧٦٫٣٦٤٢ بين المجموعات

 ٩١٫٧٧٧ ٢٦٢٤٨٫٢١٨٢٨٦داخل المجموعات

 اإلشراف التطوري

 
 المجموع

٣٢٦٢٤٫٥٨١٢٨٨  

 
 

٣٤٫٧٣٨ 

 
 
١.‚. 
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لألنمـــاط الثالثـــة ) ف (  أن قيمـــة مـــن خـــالل النظـــر إلـــى نتـــائج الجـــدول الـــسابق يتـــضح   

،  .‚.١لإلشــراف التربــوي فــي ضــوء متغيــر المرحلــة قــد جــاءت دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى           

والجـدول األتـي   ، "شـيفيه  "ولمعرفة اتجاه الفـروق فـي ضـوء المرحلـة تـم اسـتخدام اختبـار         

 يوضح ذلك 

  المرحلةنتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في ضوء متغير )  ١١( جدول
 ثانوي متوسط ابتدائي المتوسط المرحلة األنماط

 (*)١١٫٧٩٦٦٦- ٨٨١٣٧.- ----- ٣٢٫٣٥٢٣ ابتدائي

 (*)١٠٫٩١٥٢٩- ------ ----- ٣٣٫٢٣٣٦ متوسط

 اإلشراف باألهداف

 ------ ------ ----- ٤٤٫١٤٨٩ ثانوي

(*)١٠٫٥٩٦٤٧- ٦٤٢٢٠.- ------ ٣٣٫٤٨٨٦ ابتدائي

 (*)٩٫٩٥٤٢٧- ------- ------ ٣٤٫١٣٠٨ توسطم

 اإلشراف العيادي

 ------ ------ ------- ٤٤٫٠٨٥١ ثانوي

(*)١٠٫٢٣٤٧٧- ٣٨٩٨٧.- ------ ٣٣٫٤٨٨٦ ابتدائي

 (*)٩٫٨٤٤٩٠- ------ ------ ٣٣٫٨٧٨٥ متوسط

 اإلشراف التطوري

 ------ ------ ------ ٤٣٫٧٢٣٤ ثانوي

 ).α≥ ٠٫٠٥(دالة عند مستوى داللة @

 ).α≥ ٠٫٠١(الة عند مستوى داللة د@@ 

. ‚.٥بــالنظر إلــى نتــائج الجـــدول الــسابق نجــد أن هنــاك داللـــة إحــصائية عنــد مـــستوى        

وهــذه الداللــة تحــسب لــصالح المتوســط   " اإلشــراف باألهــداف" بالنــسبة للــنمط األول وهــو  

ــة الثانويــة ،حيــث بلــغ المتوســط      " ، وكــذلك األمــر فــي نمــط   ٤٤٫١٤٨٩األعلــى وهــي المرحل

تحسب لصالح المتوسـط األعلـى      . ‚.٥هناك داللة إحصائية عند مستوى      " شراف العيادي اإل

، وكذلك في نمط اإلشراف   ٤٤. ٠٨٥١حيث بلغ المتوسط الحسابي   ،  وهي المرحلة الثانوية  

تحــسب لــصالح المتوســط األعلــى وهــي  . ‚.٥التطــوري هنــاك داللــة إحــصائية عنــد مــستوى   

 الحسابيحيث بلغ المتوسط ، المرحلة الثانوية



 

 
١٤٦

 دراسة لبعض أنماط اإلشراف التربوي الحديثة كما
 يدركها المعلمون وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم

 بيب الرويليحسعود بن . د - عادل عبد المعطي األبيض. د

وهــذه النتيجــة تعنــي أن هنــاك فــروق دالــة إحــصائيا فــي أنمــاط اإلشــراف         ، ٤٣٫٧٢٣٤

 .التربوي الثالثة لصالح معلمي المرحلة الثانوية

، وتفــسر النتيجــة الــسابقة بــأن تفــوق معلمــي المرحلــة الثانويــة فــي األنمــاط  الثالثــة          

، أفــضل للطــالب ووجــود تعــاون مثمــر مــع المــشرفين التربــويين مــن اجــل تحقيــق تعلــم         

وتفـوقهم علـى أقـرانهم مـن     ، وبالتالي أثر ذلك في الدافعيـة الذاتيـة لـديهم وتجـاه طالبهـم      

ــي        ــرة والتـ ــة الكبيـ ــرتهم التربويـ ــى خبـ ــع إلـ ــطة، يرجـ ــة والمتوسـ ــة االبتدائيـ ــي المرحلـ معلمـ

ــسنين، وطريقــة تعــاملهم مــع المــشكالت المدرســية، ومــرورهم           ــى مــر ال اكتــسبوها عل

ممـا اكـسبهم خبـرة فـي التعامـل مـع         ،   كـانوا فـي المراحـل الـسابقة        بهذه التجارب عنـدما   

ولمعرفة الفروق بين متوسطات استجابة أفراد العينة في أنماط اإلشراف          ،  تلك المواقف   

 ) اختبار ت (التربوي الحديثة وفقا لمتغير التخصص، تم استخدام

 والجدول األتي يوضح ذلك 

درجات أفراد العينة في أنماط اإلشراف اختبار ت للفروق بين متوسطي ) ١٢(جدول 

 .التربوي وفقا لمتغير التخصص
 مستوى الداللة "ت"قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعات   األنماط

 اإلشراف  ١٠٫٤٥٤٢٧ ٣٤٫٠١٩٤ ١٥٥  أدبي
 ٩٫٨٤٠٩٣ ٣٩٫٤٠٣٠ ١٣٤ علمي باألهداف

-٠٠٠.@ ٤٫٤٨٦ 

اإلشراف  ١٠٫٧١١٦٢ ٣٥٫٠٣٨٧ ١٥٥ أدبي

 ٩٫٤٢٩٩٢ ٣٩٫٦٤١٨ ١٣٤ علمي ياديالع
-٠٠٠. ٣٫٨٤٩ 

 ١٠٫٣٨٩٨٧ ٣٤٫٣٢٩٠ ١٥٥ أدبي
اإلشراف 
 ١٠٫١٤٢٩٦ ٤٠٫٠٠٧٥ ١٣٤ علمي التطوري

-٠٠٠. ٤٫٦٨٥ 

 .‚.١دالة عند مستوى  = @٠٠٠.



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٤٧

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

ــة     ــدول الـــسابق يتـــضح أن قيمـ ــائج الجـ ــالنظر إلـــى نتـ ــراف " ت " بـ  بالنـــسبة لـــنمط اإلشـ

 وهـذه الداللـة تحـسب لـصالح المتوسـط           .‚.١باألهداف قد جاءت دالة إحصائيا عند مـستوى         

، وبالنــسبة لــنمط اإلشــراف ٣٩٫٤٠٣٠حيــث بلـغ المتوســط  "العلمــي " األعلـى وهــو تخــصص  

ــادي جــاءت قيمــة     وهــذه الداللــة تحــسب لــصالح    .‚.١دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى    "ت " العي

، وبالنــسبة لــنمط ٣٩٫٦٤١٨حيــث بلــغ المتوســط"مــي العل" المتوسـط األعلــى وهــو تخــصص  

 وهـذه الداللـة تحـسب     .‚.١دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى         "ت  " اإلشراف التطوري جاءت قيمة     

وتعنــي ، ٤٠٫٠٠٧٥حيــث بلــغ المتوســط  "العلمــي " لــصالح المتوســط األعلــى وهــو تخــصص   

اإلشــراف النتيجــة وجــود فــروق دالــة إحــصائيا لــصالح معلمــي التخــصص العلمــي فــي أنمــاط   

ــديهم تجــاه طالبهــم           ــة ل ــة الذاتي ــادة الدافعي ــر فــي زي ــة، وان لهــذه األنمــاط اث ــوي الثالث الترب

 بالمقارنة  بأقرانهم من معلمي التخصص األدبي

وتفــسر النتيجــة الــسابقة بــأن طبيعــة معلمــي التخــصص العلمــي وطبيعــة دراســتهم     

لمـواد التـي يدرسـونها أدت       وطبيعـة ا  ،  العملية التي تحتاج إلى تفكير وفهـم وإعمـال العقـل          

إلــي تفــوقهم ووجــود فــروق لــصالحهم فــي أنمــاط اإلشــراف التربــوي، وإدراكهــم لهــذه           

، وترجمـــة ذلـــك فـــي الواقـــع المدرســـي ، األنمـــاط واســـتفادتهم مـــن المـــشرفين التربـــويين 

 .بالمقارنة مع أقرانهم من معلمي التخصص األدبي

 نتائج السؤال الثالث
ت داللــة إحــصائية بــين متوســطات اســتجابات عينــة  هــل توجــد فــروق ذا"ويــنص علــي 

ــة      ــدائي ( الدراســة ألبعــاد الدافعيــة الذاتيــة تعــزى لمتغيــري المرحل ــانوي - متوســط  –ابت )  ث

 ؟) علمي -أدبي (والتخصص 



 

 
١٤٨

 دراسة لبعض أنماط اإلشراف التربوي الحديثة كما
 يدركها المعلمون وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم

 بيب الرويليحسعود بن . د - عادل عبد المعطي األبيض. د

لمعرفة الفروق بين متوسطات    ) ف  (ولإلجابة على هذا السؤال تم أوال حساب  قيمة          

عية الذاتية  فـي ضـوء متغيـر المرحلـة ،والجـدول األتـي               استجابات عينة الدراسة ألبعاد الداف    

 .يوضح ذلك

لمعرفة الفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة ألبعاد ) ف (قيمة )١٣(جدول 

 الدافعية الذاتية في ضوء متغير المرحلة
أبعاد الدافعية 

 الذاتية
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
 الداللة

  بين المجموعات

٣٤٠٫٩٣٥ 

١٧٠٫٤٦٧ ٢ 

 ٢٣٧٤٥٫٤١١داخل المجموعات

 

٨٣٫٠٢٦ ٢٨٦ 

 المثابرة

 

 المجموع

٢٨٨ ٢٤٠٨٦٫٣٤٦  

 

 

٢٫٠٥٣ 

 

 

١٣٠. 
 غير دال

 ١٤١٫٥٥٢ ٢ ٢٨٣٫١٠٤ بين المجموعات

 ١٠٢٫٠٨٠ ٢٨٦ ٢٩١٩٤٫٨٩٦داخل المجموعات

االستمتاع بالعمل

  ٢٨٨ ٢٩٤٧٨٫٠٠٠ المجموع

 
١٫٣٨٧ 

 
..٢٥٢ 

 غير دال

 

 ١٧٠٫٤٩٥ ٢ ٣٤٠٫٩٩٠ بين المجموعات

 ٤٢٫٨٠٤ ٢٨٦ ١٢٢٤٢٫٠٦١داخل المجموعات

 الثقة بالنفس

 

 المجموع

٢٨٨ ١٢٥٨٣٫٠٥٢  

 

 
٣٫٩٨٣ 

 

 
.٠٢٠ 

دال عند 

 مستوى
٥ .‚. 

 بين المجموعات

 

٤١٠٨٫٧٧٤ 

 

٢٠٥٤٫٣٨٧ ٢ 

 

 ٥٠٠٫١٥٥ ٢٨٦ ١٤٣٠٤٤٫٣٤١داخل المجموعات

 

 الدرجة الكلية

 

  ٢٨٨ ١٤٧١٥٣٫١١٤ المجموع

 

٤٫١٠٨ 

 

.٠١٧ 

عند دال 
 مستوى

٥ .‚. 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٤٩

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

" قد جاءت غير دالـة إحـصائيا فـي بعـدي          " ف  " بالنظر إلى الجدول السابق نجد أن قيمة        

 بالنـسبة لبعـد   .‚. ٥واالستمتاع بالعمل، بينما جـاءت دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى      " المثابرة  ،  

نفس، والدرجة الكلية للدافعية الذاتية ولمعرفـة اتجـاه الفـروق فـي ضـوء المرحلـة                 الثقة بال 

 .والجدول اآلتي يوضح ذلك، "شيفيه"تم استخدام اختبار 

 نتائج اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في ضوء متغير المرحلة ) ١٤( جدول
 ثانوي متوسط ابتدائي المتوسط المرحلة أبعاد الدافعية الذاتية

 ٣٥٢٧٦.- ٢٫٤١٢٨١- ----- ٥٦٫٣٠٦٨ ابتدائي

 ٢٫٠٦٠٠٥ ------ ----- ٥٨٫٧١٩٦ متوسط

 لمثابرةا

 ------ ------ ----- ٥٦٫٦٥٩٦ ثانوي

 ١٫٩٠٧٦٤- ٢٫٣٠٦٩٢- ------ ٥٥٫١١٣٦ ابتدائي

 ٣٩٩٢٨. ------- ------ ٥٧٫٤٢٠٦ متوسط

 االستمتاع بالعمل

 ------ ------ ------- ٥٧٫٠٢١٣ ثانوي

 (*)٢٫٧١٨٨١- ١٫٦٧٧٢٥- ------ ٣٦٫٢٣٨٦ ابتدائي

 ١٫٠٤١٥٦- ------ ------ ٣٧٫٩١٥٩ متوسط

 الثقة بالنفس

 ------ ------ ------ ٣٨٫٩٥٧٤ ثانوي

 

 ابتدائي

١٤٧٫٦٥٩١ 

 

 

---------

-٦٫٣٩٦٩٨ 

 

-٩٫٣٠٨٩٩(*) 

 

 ٢٫٩١٢٠١------------------- ١٥٤٫٠٥٦١ متوسط

 

 
 الدرجة الكلية

 
---------- ----------------- ١٥٦٫٩٦٨١ يثانو

 ).α≥ ٠٫٠٥(دالة عند مستوى داللة @  

 ).α≥ ٠٫٠١(دالة عند مستوى داللة @@ 

بالنـسبة  . ‚.٥ بالنظر إلى الجدول السابق يتضح أن هنـاك داللـة إحـصائية عنـد مـستوى              

، لـة الثانويـة  لبعد الثقة بالنفس، وهـذه الداللـة تحـسب لـصالح  للمتوسـط األعلـى وهـو المرح                  

، وبالنــسبة للدرجــة الكليــة للدافعيــة الذاتيــة هنــاك داللــة       ٣٨٫٩٥٧٤حيــث بلــغ المتوســط   



 

 
١٥٠

 دراسة لبعض أنماط اإلشراف التربوي الحديثة كما
 يدركها المعلمون وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم

 بيب الرويليحسعود بن . د - عادل عبد المعطي األبيض. د

وهــذه الداللــة تحــسب لــصالح  للمتوســط األعلــى وهــو المرحلــة  . ‚.٥إحــصائية عنــد مــستوى 

 .١٥٦٫٩٦٨١حيث بلغ المتوسط، الثانوية

والدرجـة  ،  ة بـالنفس   وتفسر هـذه النتيجـة  بـأن هنـاك فـروق دالـة إحـصائيا لبعـدي الثقـ                   

الكلية للدافعية تعزي لمتغير المرحلة الثانوية، وعدم وجود فروق دالـة إحـصائيا فـي بعـدي      

وهذا  يدل على تفـوق معلمـي المرحلـة       ،  واالستمتاع بالعمل يعزى لمتغير المرحلة    ،  المثابرة

درجــة الثانويــة علــى معلمــي المــرحلتين االبتدائيــة والمتوســطة فــي بعــدي الثقــة بــالنفس وال

الكليــة للدافعيــة الذاتيــة، وذلــك بــسبب الخبــرة الطويلــة لمعلمــي المرحلــة الثانويــة ،فالثقــة   

ــة         ــرحلتين االبتدائيــ ــي المــ ــن معلمــ ــر مــ ــديهم أكثــ ــل لــ ــة للعمــ ــة الذاتيــ ــالنفس والدافعيــ بــ

وقلة الثقة بالنفس لديهم وقلة االحتكـاك بمـشاكل         ،  بسبب الخبرة القليلة  ،  والمتوسطة

الن الميـدان العملـي يختلـف       ،  ج مـن الجامعـة تجعـل  ثقـافتهم قليلـة           وحداثة التخر ،  الطالب

 ".٢٠٠٩محمد عبد السميع رزق " ويتفق ذلك مع دراسة ، عن الميدان النظري

ولمعرفة الفروق بين متوسطات اسـتجابة عينـة الدراسـة ألبعـاد الدافعيـة الذاتيـة فـي                  

 .يوضح ذلكوالجدول األتي ) اختبار ت (ضوء متغير  التخصص، تم استخدام

 اختبار ت للفروق بين متوسطي درجات أفراد) ١٥(جدول 

 .العينة في أبعاد الدافعية الذاتية وفقا لمتغير التخصص

 العدد المجموعات   األنماط
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة"ت"قيمة 

 ٨٫٦٥١٥١ ٥٩٫٠٤٥٢ ١٥٥ أدبي
 المثابرة

 ٨٫٢٣٥٢١ ٥٦٫٩٧٠١ ١٣٤ علمي
 ٠٣٩..‚.١دال عند  ٢٫٠٧٩

االستمتاع  ٩٫٥٠٨٩٤ ٥٨٫١٢٢٦ ١٥٥ أدبي

 ٨٫٨١٠٨٦ ٥٦٫١٩٤٠ ١٣٤ علمي بالعمل
 غير دال  ١٫٧٧٩

   غير دال ١٫٨٠٤ ٦٫٩٩٣٠٤ ٣٨٫٣٩٣٥ ١٥٥ أدبيالثقة بالنفس



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٥١

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 العدد المجموعات   األنماط
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة"ت"قيمة 

 ٦٫٠٧٦٥٧ ٣٦٫٩٩٢٥ ١٣٤ علمي

  ٢٣٫٤٣٤٣٧ ١٥٥٫٥٦١٣ ١٥٥ أدبي
الدرجة 

 الكلية
 ٢١٫٣٢٤٨٦ ١٥٠٫١٥٦٧ ١٣٤ علمي

 

٢٫٠٣٨ 
 

 .‚.١ عند دال٠٤٢.

ت، جـــاءت دالـــة إحـــصائيا عنـــد  " بـــالنظر إلـــى نتـــائج الجـــدول الـــسابق يتـــضح أن قيمـــة   

ت " بينما جاءت قيمة    ،  والدرجة الكلية للدافعية الذاتية   ،  المثابرة" وذلك لبعدي   .‚.١مستوى

 .فس،والثقة بالن" االستمتاع بالعمل " غير دالة بالنسبة لبعدي " 

وتفـسر النتيجـة الـسابقة بــأن هنـاك فـروق دالـة إحــصائيا فـي بعـدي المثـابرة والدرجــة          

ــى، حيــث بلــغ فــي          ــصالح المتوســط األعل ــة تحــسب ل ــة، وهــذه الدالل ــة الذاتي الكليــة للدافعي

وهــذا يــدل علــى ، ١٥٥٫٥٦١٣، وبلــغ فــي الدرجــة الكليــة ٥٩٫٠٤٥٢مرحلــة األدبــي لبعــد المثــابرة  

والدرجـة  ، دبي على معلمي التخـصص العلمـي فـي بعـدي المثـابرة          تفوق معلمي التخصص األ   

وهذا يرجع إلي أن معلمي التخصص األدبي لديهم مثـابرة قويـة فـي     ،  الكلية للدافعية الذاتية  

ولديهم درجة عالية من الدافعية الذاتية تجاه طالبهم، بسبب طبيعـة المـواد التـي               ،  العمل  

ــابرة لتوصــيل المعلومــة إلــى الطــالب للكــم    يدرســونها للطــالب والتــي تحتــاج إلــى صــبر     ومث

بخــالف معلمــي التخــصص العلمــي  ، الكبيــر والمعلومــات الكثيــرة التــي تحويهــا تلــك المــواد 

كــم المــواد التــي يقومــون بتدريــسها بــسيط وصــغير يعتمــد علــى الفهــم أكثــر مــن المــواد     

، )٢٠٠٧(  خـضر  أبـو زيـد و     ويتفق ذلك مع دراسة    .النظرية التي تحتاج إلى حفظ وجهد أكبر      

  . (١٩٨٦) Lina& Don ودراسة لينا ودون



 

 
١٥٢

 دراسة لبعض أنماط اإلشراف التربوي الحديثة كما
 يدركها المعلمون وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم

 بيب الرويليحسعود بن . د - عادل عبد المعطي األبيض. د

 نتائج السؤال الرابع
هل يمكن التنبـؤ بأبعـاد الدافعيـة الذاتيـة لـدى المعلمـين بمعلوميـة أنمـاط                 "وينص على   

 "اإلشراف التربوي الحديثة؟

ــاد الدافعيـــة الذاتيـــة لـــدى المعلمـــين بمعلوميـــة أنمـــاط      ــؤ بأبعـ ولمعرفـــة إمكانيـــة التنبـ

 :، والجدول األتي يوضح ذلك"قيمة ف " التربوي الحديثة تم  حساب اإلشراف

 لمعرفة  إمكانية التنبؤ بأبعاد ) ف(قيمة )  ١٦(جدول

 الدافعية  الذاتية بمعلومية أنماط اإلشراف التربوي
أبعاد الدافعية 

 الذاتية
 مجموع مصدر التباين

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 مستوى )ف(قيمة 
 داللةال

 ٥٤٦٫٠٤١ ١ ٥٤٦٫٠٤١ االنحدار

 ٢٨٧ ٢٠٣٠٩٫٩٦٦ البواقي
٧٠٫٧٦٦ 

 

 

 المثابرة

  ٢٨٨ ٢٠٨٥٦٫٠٠٧ الكلى

٠٠٦. ٧٫٧١٦(a)@ 

 ٧٣٩٫٧٠٠ ١ ٧٣٩٫٧٠٠ االنحدار

 ٨٢٫٨٤٧ ٢٨٧ ٢٣٧٧٧٫٢٢٧ البواقي

االستمتاع بالعمل

  ٢٨٨ ٢٤٥١٦٫٩٢٧ الكلى

٠٠٣. ٨٫٩٢٨(a) 

 ٣٨١٫٠٣٨ ١ ٣٨١٫٠٣٨ راالنحدا

 ٤٢٫٥١٦ ٢٨٧ ١٢٢٠٢٫٠١٤ البواقي

 الثقة بالنفس

  ٢٨٨ ١٢٥٨٣٫٠٥٢ الكلى

٠٠٣. ٨٫٩٦٢(a) 

 ٤٩١١٫٩٢٧ ١ ٤٩١١٫٩٢٧ االنحدار

 ٤٩٥٫٦١٤ ٢٨٧ ١٤٢٢٤١٫١٨٧ البواقي

 الدرجة الكلية

  ٢٨٨ ١٤٧١٥٣٫١١٤ الكلى

٠٠٢. ٩٫٩١١(a) 

 .‚.١دال عند مستوى @



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٥٣

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

لمعرفة إمكانية التنبؤ بأبعاد الدافعيـة   " ف "  يتضح أن قيمة   بالنظر إلى الجدول السابق   

جاءت دالة إحـصائيا عنـد     ،  الذاتية لدى المعلمين بمعلومية أنماط اإلشراف التربوي الحديثة       

مما يـشير ذلـك إلـى فاعليـة     ، في جميع أبعاد الدافعية الذاتية  والدرجة الكلية        ،  .‚.١مستوى  

 . في التنبؤ بالدافعية الذاتية وأبعادها لدي المعلمينأنماط األشراف التربوي الحديثة

وتفسر النتيجة السابقة بوجـود ارتبـاط عـال بـين أنمـاط اإلشـراف التربـوي والدافعيـة              

وهنـاك  ،  الذاتية لدى المعلمين، فكلما كانت أنماط اإلشراف موجودة ومطبقـة فـي الواقـع             

يـادة الدافعيـة الذاتيـة للمعلمـين        أدي ذلـك إلـى ز     ،  تعاون جيد بين المشرف التربوي والمعلم     

، دون انتظــار المعلــم لمكافــأة مــن الخــارج ، تجــاه طالبهــم والعمليــة التعليميــة بوجــه عــام 

، )٢٠١١(البـاز   و الـشربيني ،  و  )٢٠٠٨( حـسن    ،)٢٠٠٣(وتتفق النتيجة مع نتائج دراسات  أحمـد         

ــي  ــد ، )٢٠١٢(و التميمـــــ ــوان وخالـــــ ــكنر، وبلومنـــــــت "، و)٢٠١٠( والعلـــــ  @Skinner ســـــ

Belmont(١٩٩٣) " 

 نتائج السؤال الخامس
هـل يوجـد نمـط مـن أنمـاط اإلشـراف التربـوي الحديثـة أكثـر إسـهاما فـي                      "وينص على   

 "التنبؤ بأبعاد الدافعية الذاتية لدى المعلمين؟

ولمعرفــة أي مــن أنمــاط اإلشــراف التربــوي الحديثــة أكثــر إســهاما فــي التنبــؤ بالدافعيــة 

 والجدول اآلتي يوضح ذلك،  تحليل االنحدار المتعددالذاتية وأبعادها تم استخدام



 

 
١٥٤

 دراسة لبعض أنماط اإلشراف التربوي الحديثة كما
 يدركها المعلمون وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم

 بيب الرويليحسعود بن . د - عادل عبد المعطي األبيض. د

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أكثر)  ١٧(جدول 

 األنماط المدروسة إسهاما في التنبؤ بالدافعية الذاتية وأبعادها

أبعاد الدافعية 
 الذاتية

أنماط اإلشراف 
 التربوي

 ٢ر ر
 ٢ر

 النموذج
B Beta ت 

مستوى
 الداللة

 المثابرة
اإلشراف  
 التطوري

.١٦٢(a .٠٫٠١ ٢٫٧٧٨ ١٦٢. ١٫٠٨٨ ٠٢٣. ٠٢٦ 

االستمتاع 
 بالعمل

اإلشراف 
 التطوري

.١٧٤(a) ..٠٫٠١ ٢٫٩٨٨ ١٧٤. .١٫٢٦٦ ٠٢٧. ٠٣٠ 

 الثقة بالنفس
اإلشراف 

 التطوري
.١٧٤(a).٠٫٠١ ٢٫٩٩٤ ١٧٤. ٩٠٩. ٠٢٧. ٠٣٠ 

الدرجة الكلية
اإلشراف 

 التطوري
.١٨٣(a).٠٫٠١ ٣٫١٤٨ ١٨٣. ٣٫٢٦٢ ٠٣٠. ٠٣٣ 

جــاءت دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى  " ت " بــالنظر إلــى الجــدول الــسابق، يتــضح أن قيمــة  

لجميـع أبعـاد الدافعيـة الذاتيـة والدرجـة الكليـة،            " اإلشـراف التطـوري     "  وذلك في نمـط      ٠٫٠١

" ط  نمـ ،  وهذا يعني أن أكثر األنماط المدروسة إسهاما في التنبؤ بالدافعية الذاتية وأبعادهـا              

 ."اإلشراف التطوري

، يهـتم  بـالفروق الفرديـة بـين المعلمـين          " اإلشراف التطـوري  "وتفسر النتيجة بأن نمط     

ــة      ــات التربويـ ــة والنظريـ ــسية الحديثـ ــات النفـ ــى الدراسـ ــد علـ ــور   ، ويعتمـ ــى تطـ ــشجع علـ ويـ

المعلمين، فلذلك كان هو أكثر األنماط إسـهاما فـي التنبـؤ بالدافعيـة الذاتيـة وأبعادهـا لـدي                    

، )٢٠٠٨(، وشـديفات والقـادري   )٢٠٠٢( اللـوح   علمين، وتتفـق النتيجـة مـع نتـائج دراسـات     الم

حيث أوضحت نتائج الدراسات الـسابقة أن  ، (٢٠٠٠ ),Gordon وجوردون، )٢٠١٠(وشاهين 

لإلشراف التطوري أثر كبير في تحسين الممارسات التدريسية بدرجـة كبيـرة، وتحـسين            

 .وفي تطور العملية التعليمية، قدقدرة المعلمين على التفكير النا



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٥٥

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 التنبؤية ألنماط اإلشراف التربويالقيمة )  ١٨(جدول 

 التي لم تدخل معادلة االنحدار المتعدد

 أبعاد الدافعية الذاتية
أنماط اإلشراف 

 التربوي
 ت Beta )الجزئي(ر 

 مستوى
 الداللة

 ٤٧٨. ٧١١.- a)٠٥٣.- ٠٤٢.- اإلشراف باألهداف

 غير دال

 المثابرة

 ٨٩٠. ١٣٩.- a)٠١٠.- ٠٠٨.- اإلشراف العيادي

 غير دال

 ٦٥٧. ٤٤٤. a)٠٣٣. ٠٢٦. اإلشراف باألهداف

 غير دال

 االستمتاع بالتعلم

 ٥٥٨. ٥٨٧. (a)٠٤١. ٠٣٥. اإلشراف العيادي

 غير دال

 ٥٤٠. ٦١٤. a)٠٤٥. ٠٣٦. اإلشراف باألهداف

 غير دال

 الثقة بالنفس

 a)٠٤٥. ٠٣٨. اإلشراف العيادي

 

.٥٢١. ٦٤٢ 

 غير دال

 

 ٩٢٦. ٠٩٣. a)٠٠٧. ٠٠٥. اإلشراف باألهداف

 غير دال

 الدرجة الكلية

 (a)٠٢٦. ٠٢٢. اإلشراف العيادي

 

.٧٠٨. ٣٧٥ 

 غير دال

واإلشــراف العيــادي أقــل  ، يتــضح مــن الجــدول ا لــسابق أن نمطــي اإلشــراف باألهــداف   
اإلشــراف التطــوري األكثــر  "  نمــط بخــالف، إســهاما  فــي التنبــؤ بالدافعيــة الذاتيــة وأبعادهــا   

ونمــط " " اإلشــراف باألهــداف  " فلــذلك لــم تــدخل القــيم التنبؤيــة لنمطــي    ، إســهاما منهمــا 
ــادي   ــة االنحــدار المتعــدد  "اإلشــراف العي  التطــوري نمــط  اإلشــراف، وقــد يعــود لكــون   معادل

 .يعتمد على التفكير التجريدي للمعلم



 

 
١٥٦

 دراسة لبعض أنماط اإلشراف التربوي الحديثة كما
 يدركها المعلمون وعالقتها بالدافعية الذاتية لديهم

 بيب الرويليحسعود بن . د - عادل عبد المعطي األبيض. د

 :توصيات
 :احثان باالتي في ضوء نتائج الدراسة يوصي الب

 .نماط اإلشرافية الحديثةتدريب المشرفين التربويين بشكل وظيفي على األ -١

قبل المشرفين التربويين في واقـع الميـدان،        ن  متابعة مدى تفعيل هذه االنماط م      -٢

 .ثر ايجابي على الدافعية الذاتية للمعلمينألما لها من 

 خـالل تـشجيع الحـوار       تحسين العالقة بين المعلمين والمشرفين التربويين مـن        -٣

 .والتواصل بينهم سواء بطريقة مباشرة اوعن طريق وسائل االتصال

أن المــشرف التربــوي هــو  واضــحة فــي الوســط التعليمــي تــوحي بــ   ترســيخ ثقافــة   -٤

معــين ومــساعد للمعلــم ومــساهم فاعــل فيمــا يواجهــه مــن مــشكالت، ولــيس متــصيد           

 .لألخطاء، كما هي النظرة القديمة

 .فس واالستمتاع بالعمل والمثابرة لدي المعلمين بث روح الثقة بالن -٥

 :مقترحات بحثية
 .إجراء دراسات حول البرامج التي ترفع من مستوى الدافعية الذاتية للمعلمين -١

 .دراسة عن العالقة بين أنماط اإلشراف التربوي ودافعية االنجاز -٢

 .دراسة الكفاءة المهنية وعالقتها بأساليب التعلم -٣

علــى المعلمــات، لمعرفــة الفــروق فــي الدافعيــة الذاتيــة بــين تطبيـق هــذه الدراســة   -٤

 .المعلمين والمعلمات

@       @      @ 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٥٧

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 المراجع
 .مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة ، )٤( ط .علم النفس التربوي). ١٩٩٤(.أبو حطب، فؤاد وصادق، أمال .١

دالـة للكـسب المعرفـي لــدى    الدافعيـة الذاتيـة للمعلــم ك  ). ٢٠٠٧(.أبـو زيـد، أحمـد وعبـد المــنعم، خـضر      .٢

، ، العـدد األول  )٢٣(جامعـة أسـيوط، المجلـد       ،  مجلة كليـة التربيـة    . الطالب وعالقتها ببعض المتغيرات   

 . ٤٠١-٣٦٨الجزء الثاني،ص ص

 .دار الفكر العربي، القاهرة، اإلشراف المدرسي والعيادي ). ١٩٩٩( .أحمد، إبراهيم أحمد .٣

ــد، .٤ ــراهيم  أحمـ ــد إبـ ــد الواحـ ــتحكم مقابـــل    إ).  ٢٠٠٣(.عبـ ــو الـ ــين نحـ دراك الطـــالب لتوجهـــات المعلمـ

 رســـالة ماجـــستير غيـــر .االســـتقالل وعالقتـــه بالدافعيـــة الذاتيـــة وبعـــض قـــدرات التفكيـــر االبتكـــارى 

 .جامعة األزهر، كلية التربية، منشورة

اإلشـراف التربـوي، عمـان، دار الثقافـة         ). ٢٠٠٧(.األسدي، سعيد جاسم وإبـراهيم مـروان عبـد المجيـد           .٥

 .١شر والتوزيع، طللن

أساليب التفكير والذكاءات المتعددة كمنبئـات للكفـاءة الذاتيـة          ). ٢٠١٣(.إسماعيل، إبراهيم السيد   .٦

ــدى الطالبــات المعلمــات فــي ضــوء التخــصص الدراســي       مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة   . فــي التــدريس ل

 .٢٣١-١٦٣الجزء األول ،ص ص) ٨٢(المنصورة، العدد

 .اإلشراف التربوي، القاهرة، عالم الكتب). ١٩٨١(.األفندي، محمد حامد .٧

 .١اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي، الرياض، ط). ٢٠٠٤(.البابطين، عبد العزيز بن عبد الوهاب .٨

دار ،  عمـــان، تطبيقـــات ومنـــاهج فـــي اإلشـــراف التربـــوي  ). ٢٠٠١( .البـــدري، طـــارق عبـــد الحميـــد .٩

 .الطبعة األولى، الفكر

دراســة (التحــصيل الدراســي فــي ضــوء دافعيــة اإلنجــاز ووجهــة الــضبط  ). ١٩٨٥(.تركــي، آمنــة عبــد اهللا .١٠

، رسالة ماجستير غير منشورة   ،  )مقارنة بين الجنسين لدى بعض طالب المرحلة الثانوية بدولة قطر           

 .جامعة عين شمس، كلية البنات
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 وجهـة نظـر     جـودة أداء المعلمـة وعالقتهـا بالدافعيـة للـتعلم مـن            ). ٢٠١٢(.التميمي، سوزان بنت أحمد    .١١

رسالة ماجستير غير منـشورة،  .الطالبات لدى عينة من طالبات الصف الثالث ثانوي بمحافظة الطائف     

 .كلية التربية جامعة أم القرى

 .دار النهضة العربية: القاهرة ، ٣ط. علم النفس التربوي). ١٩٩٤(.جابر، جابر عبد الحميد .١٢

 علــى بعــض مكونــات الدافعيــة األكاديميــة  أثــر برنــامج تــدريبي مقتــرح). ٢٠٠٥(.حــسن، ربيــع شــعبان .١٣

كليـة  ، رسالة دكتوراه غير منشورة. الذاتية لدى عينة من تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي         

 .جامعة األزهر، التربية

فعالية برنامج إرشادي مبني على الكفـاءة الذاتيـة وأثـره فـي الـضغوط               ). ٢٠٠٨( .حسن، طلعت أحمد   .١٤

مجلـة كليـة   . لالنجاز لدى المعلمين فـي ضـوء الكـادر الخـاص كمـا يدركـه الطـالب       النفسية والدافعية  

 .١٠٢-٥٠ص ص، العدد الثاني، )٢٤(المجلد ، التربية ،جامعة أسيوط

أثر استخدام برنامج للتدريب على سلوك حـل المـشكلة فـى       ). ١٩٩٩(.حسن، محمود محمد شبيب    .١٥

 .٢٩١-١٤٥ص ص ) ٨١( جامعة األزهر، العدد بعض مكونات الدافعية الذاتية،  مجلة كلية التربية،

ــسين، ســـالمة عبـــد العظـــيم وعـــوض اهللا، عـــوض اهللا ســـليمان       .١٦ اتجاهـــات حديثـــة فـــي    ). ٢٠٠٦(.حـ

 .١اإلشراف التربوي، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط

اتجاهـات حديثـة،    . اإلدارة واإلشـراف التربـوي     ). ٢٠٠٠(.الخطيب، رواح، الخطيب، أحمد والفرج، وجيه      .١٧

 .٣أربد، دار األمل، ط

أســـس اإلدارة التربويـــة المدرســـية ).  م١٩٩٨(.الـــدويك،  تيـــسير و ياســـين، حـــسين وعـــدس، محمـــد .١٨

 .٢واإلشراف التربوي، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع، ط

 فـي  تطوير نظام اإلشراف التربوي فـي المملكـة العربيـة الـسعودية         ). ١٩٩١(.الراشد، أحمد عبد العزيز    .١٩

 .ضوء اتجاهاته الحديثة، رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة، جامعة عين شمس
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بروفيل الكفاءات الذاتية  المدركة والـدافع المعرفـي لـدى الطـالب             ). ٢٠٠٩(.رزق، محمد عبد السميع    .٢٠

، )٦٩(مجلة كلية التربيـة، جامعـة المنـصورة، العـدد         .العاديين والمتفوقين دراسيا بالصف األول الثانوي     

 .١٦٩-١٤٠ص ص

تــصورات المعلمــين للــنمط اإلشــرافي الفعــال فــي مــدارس محافظــة  ). ١٩٩٤(.الزعبــي، فتحــي إبــراهيم .٢١

 .األردن. اربد، رسالة ماجستير غير منشورة، المفرق، جامعة آل البيت

 .ســيكولوجية التعلــيم بــين المنظــور االرتبــاطى والمنظــور المعرفــي ). ١٩٩٦(.الزيــات، فتحــي مــصطفى .٢٢

 دار النشر للجامعات: القاهرة 

مجلـة  . الكفـاءة الذاتيـة للمعلـم فـي عالقتهـا بالتقـدم العلمـي لطالبـه               ). ٢٠١٠(.زيدان، حنان عبـد القـادر      .٢٣

 .١٦٨-١٤٥العدد األول ،ص ص، )٢٠(دراسات نفسية، المجلد 

مركــز طــارق للخــدمات ، اإلشــراف التربــوي اتجاهــات حديثــة، عمــان  ). ٢٠٠٢( .الــسعود، راتــب .٢٤

 .بعة األولىالط، الجامعية

فاعليــــة اإلشــــراف التربــــوي التطــــويري فــــي تحــــسين  ).  ٢٠١٠(.شــــاهين، عبــــد الــــرحمن بــــن يوســــف .٢٥

رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة،مكة     ،  الممارسات التدريسية لدى معلمي العلوم فـي المدينـة المنـورة          

 .جامعة أم القرى، المكرمة

 التربـوي التطـويري فـي تحـسين        أثـر اسـتخدام اإلشـراف     ). ٢٠٠٨(.شديفات، يحيى والقادري، سليمان    .٢٦

الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم في محافظة المفرق، مجلة جامعة أم القرى للعلـوم التربويـة            

 .١٧٠-١٢٧ص ص ، )١ (١٧واالجتماعية والنفسية، 

تعزيز الدافعية الذاتية لتعلم العلوم والمسؤولية االجتماعيـة        ). ٢٠١٢(.الشربيني، أحالم والباز، حسن    .٢٧

العــدد ، )١٤(المجلــد ، مجلــة التربيــة العمليــة.  الل الــتعلم الخــدمي لــدى تالميــذ المرحلــة اإلعداديــةمــن خــ

 .٢٨٦-٢٥٥الثالث ،ص ص 
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درجـة ممارسـة المـشرف التربـوي ألدواره الفنيـة فـي ضـوء               ). ٢٠١٣(.الشيخ، عبدالواحد بن عبد المولى     .٢٨

 .جامعة أم القرى، لية التربيةرسالة ماجستير غير منشورة،ك. أنماط اإلشراف التربوي الحديثة

 . ١اإلشراف والتنظيم التربوي، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط). ٢٠٠٥(.صليو، وسهي .٢٩

اإلشـراف التربـوي، مفاهيمـه، أهدافـه، أسـسه، أسـاليبه، عمـان، دار        ). م ٢٠٠٥( .الطعاني، حسن أحمـد    .٣٠

 .شروق

بوي في تطوير األداء المهني للمعلمين في       دور أساليب اإلشراف التر   ). ٢٠٠٧(.عبد السالم، محمد بدر    .٣١

الجامعة اإلسالمية ، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة. المدارس الثانوية في محافظة غزة

 .بغزة

مفاهيمــه وأســاليبه دليــل لتحــسين التــدريس،  ، اإلشــراف التربــوي). ٢٠٠٢(.عبــد الهــادي، جــودت عــزت .٣٢

 .١دار الثقافة للنشر التوزيع، ط، عمان 

الدار العلمية الدولية   ،  اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي، عمان     ).  ٢٠٠١( .عطوي، جودة عزت   .٣٣

 .الطبعة األولى، للنشر والتوزيع

ــد  .٣٤ ــوي مــن وجهــة نظــر المــشرفين        ). ٢٠٠٢(.عقــيالت، هن نمــوذج اإلدارة باألهــداف فــي اإلشــراف الترب

 .رة، جامعة اليرموك، اربد، األردنالتربويين في محافظات الشمال، رسالة ماجستير غير منشو

العالقة بين الدافعية الداخلية األكاديمية والتحـصيل    ). ٢٠١٠(.العلوان، أحمد فالح وعبد الرحمن، خالد      .٣٥

مجلــة الجامعــة  . األكــاديمي لــدى عينــة مــن طلبــة الــصف العــشر األساســي فــي مدينــة معــان بــاألردن       

 .٧١٧-٦٨٣العدد الثاني، ص ص، )١٨(،المجلد ) سلسلة الدراسات اإلنسانية( اإلسالمية

ــر  .٣٦ ــدر عمـ ــر، بـ ــة الكويـــت   ). ١٩٨٧(.العمـ ــة جامعـ ــة لـــدى طلبـ ــة مـــسحية للدافعيـ ــوم  ، دراسـ ــة العلـ مجلـ

 .٩٥-٧٥ص ص ، العدد الرابع، المجلد الخامس عشر، الكويت، االجتماعية
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ــراهيم محمــد مــسلم    .٣٧  تــصورات المــشرفين التربــويين والمــديرين والمعلمــين   ). ١٩٩٨(.القواســمة، إب

ألبعــاد البنــاء النظــري لنمــوذج وطنــي لإلشــراف التربــوي فــي األردن، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة،       

 .عمان الجامعة األردنية

درجة تحسين اإلشراف التربوي التطويري للممارسات التدريسية لمعلمي اللغة    ). ٢٠١٢(.اللوح، أحمد  .٣٨

مية للدراسـات التربويـة والنفـسية،    مجلـة الجامعـة اإلسـال    . العربية في مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة         

 .٥١٩-٤٨٣ص ص ، العدد األول) ٢٠(غزة،  المجلد

اإلشراف التربـوي فـي عـصر المعرفـة، وكالـة الـوزارة للتعلـيم، اإلدارة        ) هـ١٤٢٩(وزارة التربية والتعليم     .٣٩

 .العامة لإلشراف التربوي

ــة والتعلــيم  .٤٠ إلدارة العامــة لإلشــراف التربــوي   دليــل مفــاهيم اإلشــراف التربــوي، ا   ).  ١٤٢٧(.وزارة التربي

 .والتدريب

توجهــات األهــداف الدافعيــة لــدى مرتفعــي ومنخفــضي الكفــاءة  ). ٢٠١١(.الوطبــان، محمــد بــن ســليمان .٤١

،  المجلـة التربويـة  .دراسـة وصـفية علـى منطقـة القـصيم         : الذاتية التدريسية من المعلمـين والمعلمـات      

 .١٤٣-١٠١ ص ص الجزء األول،، )٩٨(العدد ، )٢٥(الكويت ،المجلد 

٤٢-  Bandura ،A. &Schunck ،D. (١٩٨١). Cultivating competence; self-efficacy 

and intrinsic interest through proximal self-motivation. Journal  

of Personality and Social Psychology ،Vol. ٤١ ،PP. ٥٩٨-٥٨٦. 

 Self-motivation as a mediator teachers ,readiness in .(٢٠١٤).Copriady ،J ـ   ٤٣

applying ict  in teaching and learning. The Turkish online journal of 

education technology- October ٢٠١٤ vol ١٣ issue ٤  p١٢٣-١١٢  
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Abstract: 
The study aimsatdiscovering the relationship between somepatternsof 

educational supervisionas perceived byteachers and the dimension oftheir self-
motivation. It also looks into the relationship of these patterns withthedifferences 
in the average response of the sample to the patterns ofsupervision, andthe 
dimensions of the teacher's self-motivation.Thedifferences in the average 
response of the sample are attributedtothe variables ofstageand section, and to 
the prediction of the dimensions ofself-motivation by the patterns ofeducational 
supervision, and tothe pattern of educational supervision which contributes 
mostto theprediction of self-motivation. The sample consistsof(289) teachers in 
the city of `Ar`ar. The tworesearchers usethe questionnaire of the patternsof 
educational supervision, together withthe self-motivation scale.  

Theresults indicate the existence of a relationshipbetween thepattern of 
supervision by goals and the pattern of clinical supervision, and between the 
dimension of liking one's work and the dimension of self-confidence, and the 
overall degree of self-motivation. Norelationship is found between the pattern of 
supervision by goals and the pattern of clinical supervision,and between the 
dimension ofperseverance. Moreover, a relationship is found between thepattern 
of developmental supervision andboth dimensions ofself-
motivation(perseverance, liking one's work, self-confidence), and the total grade. 
The results also indicate the existence of differencesinthe three 
patternsofeducational supervisionin favor ofsecondary school teachers, and 
teachers of thescientific section. In addition, there are differencesin favor ofthe 
dimension ofself-confidence and the total degree ofself-motivation in favor 
ofsecondary school teachers. Nodifferences are found in thedimensions 
ofperseverance and liking one's work. On the other hand, there are differences in 
favor of the dimensions of perseverance and the total degree of self-motivation in 
favor of teachers of theliterary section. Nonetheless, no differences are found in 
the dimensions of liking one's work and self-confidence. The effectiveness ofthe 
patternsof educational supervisionin predicting self-motivation and its 
dimensionsinteachers shows that the pattern of developmental supervision 
contributes the most to the predictionofself-motivation. 
Keywords: patterns of educational supervision, self-motivation, motivation, 
educational supervisor, teacher 
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 :ملخص البحث 

 المعلمين فـي الجامعـات سـواء علـى مـستوى البكـالوريوس أو الـدبلوم التربـوي ذات          تعتبر برامج إعداد  

أهمية كبيرة في إعداد المعلمين علمياً ومهنياً وثقافياً، مما يؤكـد ضـرورة االسـتمرار بتطـوير التربيـة العمليـة           

مـن هـذا    . لمعلـم ل الـدور الجديـد      يبما يتناسب مع المتطلبـات المتجـددة لتطـوير المنـاهج الدراسـية، وبمـا يراعـ                

في برنامج الدبلوم العـام فـي       العملية  المنطلق تهدف الدراسة الحالية إلى تقديم تصور مقترح لتطوير التربية           

العمليــة، والتعــرف علــى عــدد مــن المجــاالت الالزمــة لتطــوير التربيــة اإلمــام، مــن خــالل تحديــد التربيــة بجامعــة 

 .تجريبهـا مجـاالت المقترحـة بعـد     هـذه ال ية وطالبات الدبلوم التربوي فـي    مشرفات التربية العمل  وجهات نظر   

 التربيـة  تطـوير  مجـاالت   علـى جميـع   عينـة الدراسـة  نظـر  وجهـات   إلـى موافقـة  البحـث قد أسـفرت نتـائج     هذا و 

أوصـت  وقـد   . ة المقترحة، وباالعتماد على نتائج الدراسة تم تقديم تصور مقترح لتطوير التربية العمليـة             العملي

، وتطبيقـه علـى الكليـات والـدبلومات         ةلدراسة بأهمية االستفادة مـن التـصور المقتـرح لتطـوير التربيـة العمليـ              ا

 .التربوية في الجامعات

 .الطالبة المعلمة، المشرفات التربويات، جامعة اإلمام، التربية الميدانية :الكلمات المفتاحية

 



 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧٣

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 :مقدمةال
فهي حلقـة وصـل مـا بـين         ؛  في عملية إعداد المعلم   اً   أساسي اًتعد التربية العملية متطلب   

والفرصة الحقيقية للطالـب المعلـم فـي         الجانبين األكاديمي والتربوي في العملية التعليمية،     

المهنــي واكتــساب مهــارات وخبــرات تدريــسية تــساعده علــى ممارســة التعلــيم     إعــداده

وقــد أدت  .ن اتجــاه إيجــابي نحــو مهنــة التــدريس وأصــولها وقواعــدها   وتكــوي بــشكل جيــد

ــى إعــداد            ــى الحاجــة إل ــى يــشهدها العــالم اليــوم إل ــورة الرقميــة والتحــديات الجديــدة الت الث

 من الكفـاءة، وقـادرين علـى التكيـف مـع البيئـة المحيطـة،               معلمين يتمتعون بمستوى عالٍ   

جيـال القـرن الواحـد      أدة تتناسـب مـع طبيعـة        ولديهم المهارات الالزمة للقيام بـأدوار متعـد       

فقـد  . لذلك ظهرت دعـوات عالميـة ومحليـة إلثـارة االهتمـام بـالمعلم وإعـداده               ؛  والعشرين

إلى أن التحديات الموجـودة اليـوم فـي          شارت الوكالة القومية للتدريس بالواليات المتحدة     أ

المــستقبلية  ياتالمــدارس تتطلــب أن يُعــد المعلمــون أفــضل مــن ذي قبــل لمواجهــة التحــد  

 أنـه فـي الوقـت الـذي          إلى )٢٠٠٢,Perraton,et.al(وآخرون   براتون كما أشار ). ٢٠٠٣األدغم،(

 عـدد كبيـر مـنهم       ، مليون معلم  ٦٠تسعى فيه دول العالم إلى توفير التعليم للجميع هناك          

وعلـى المـستوى المحلـي أشـارت      .غير مؤهلين لتلبية االحتياجات المـستقبلية فـي التعلـيم     

ــ ــعة  خطـ ــة التاسـ ــع كفـــ    ) ٣٧:، ص١٤٣٠(ة التنميـ ــين ورفـ ــل المعلمـ ــة تأهيـ ــى أهميـ تهم اءإلـ

 .التعليمية عن طريق تدريبهم بصورة تفاعلية مستمرة

من هذا المنطلق فإن التربية العملية أصـبحت جـزءاً أساسـياً فـي إعـداد الطلبـة لمهنـة         

ــدريس         ــة الت ــى صــقل مهــارات الطالــب الالزمــة لمهن ــدريس، حيــث تــساعد عل وتعــرف . الت

العمليــة التربويــة المنظمــة الهادفــة إلــى إتاحــة الفــرص أمــام الطلبــة   ":التربيــة العمليــة بأنهــا

لتطبيق المفاهيم والمبادئ والنظريات التربوية تطبيقاً أدائياً وعلى نحـو سـلوكي          المعلمين

يـــؤدي إلـــى اكتـــساب الطالـــب المعلـــم للكفايـــات التدريـــسية التـــي تتطلبهـــا طبيعـــة األدوار 
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وســالو وســوجي  ، كماعرفهــا ســيالو)٢٣:، ص٢٠٠٨،رعــام( "تعــددة والمتغيــرة للمعلــم الم

)Celawu, Salawu and Osuji, ٢٠٠٨, pg.نـوع مـن مراحـل التـدريب، حيـث       " :أنهـا ب) ٥

يتم إرسال الطالب المعلمين للمدارس ليكتسبوا خبرة عملية محترفة من خـالل تحويـل              

وفـي مجـال أهميتهـا       ". ممارسـة وتطبيـق عملـي      كل النظريات الدراسـية التـي تعلموهـا إلـى         

تـساعد معلمـي المـستقبل       على أن التربيـة العمليـة     ) ٢٠٠٠,Roth&Swail(وسويلأكد روث 

كمـا   . مما له بالغ األثر في تكوين خبـراتهم المـستقبلية  ،على االختالط بالمجتمع التعليمي   

اب مجموعـة مـن     أنها أهم عناصر بنـاء الطالـب المعلـم والتـي يـستطيع بواسـطتها اكتـس                

 حيــث يتعــرف المــستقبلية،المهــارات العمليــة التــي ربمــا ال يتعــرض لهــا فــي حياتــه المهنيــة 

 وتنمـو فـي هـذه الفتـرة بعـض      ،على متطلبات مهنة التدريس وخصائـصها ونظـام المدرسـة       

ومحليـاً بـرزت أهميـة التربيـة        ). ١٢:، ص ٢٠١٣ أبوشـعيرة، (جوانب شخـصية الطالـب المعلـم        

دت وزارة التربيــة والتعلــيم بالمملكــة العربيــة الــسعودية علــى ضــرورة     أكــ العمليــة حيــث 

والمنــاهج،  الميــدان متطلبــات مــع مخرجاتهــا وافــقتإعــداد المعلــم وتأهيلــه بــشكل جيــد لت

لتطـوير التعلـيم العـام والـذي      ز عبـد العزيـ  بـن  عبـد اهللا وخاصة بعـد تطبيـق مـشروع الملـك       

 وطالباتهــا القــيم  المملكــة طــالب لــهخال مــن يكتــسبزٍ متميــ يهــدف إلــى تقــديم تعلــيمٍ   

وزارة التربيــة (والعــشرين  الحــادي للقــرن تــؤهلهم والمعــارف والمهــارات واالتجاهــات التــي

 ).٤، ص ٢٠٠٨والتعليم، 

 ودورهـا فـي إعـداد المعلـم         ةوبالرغم من هذه األهمية العالمية والمحلية للتربية العملي       

 إال أن هناك كثير من الدراسـات التـى      ،ليم تعتمد عليه في تطوير منظومة التع      الذيالكفء  

 حيــث يــتم التركيــز علــى العمليــة،إلــى ضــعف الجانــب التطبيقــي فــي بــرامج التربيــة   أشــارت

ــل الجوانـــــــــــب   ــري وتُهمـــــــــ ــة    الجانـــــــــــب النظـــــــــ ــل دراســـــــــ ــرى مثـــــــــ ــة األخـــــــــ العمليـــــــــ

كما توصلت العديد من الدراسـات إلـى وجـود          .)٢٠٠٥،حماد،٢٠٠٥،المخالفي،٢٠٠٤الزمانان،(
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اإلشـراف التربـوي واإلعـداد      برنامج التربية العملية كالقـصور فـي         القصور في    بعض جوانب 

، دراســة ٢٠٠٧،خــازر،٢٠٠٨يــونس،(البرنــامج المخــصص للتطبيــق كدراســة المهنــي، ومــدة 

 ).٢٠١٢، ، الجبير٢٠٠٣,Ngidi&Sibaya؛٢٠٠٩,Sen، ٢٠٠٠بخش، ، ٢٠٠٧خلف، 

علمــين، وهــذا مــا أكدتــه وقــد انعكــس ذلــك علــى مــستوى األداء التدريــسي للطلبــة الم 

 تفاوتٍالتي أشارت إلى وجود     ) ٢٠٠٠,Flokman(ودراسة  ) ٢٠٠٣األسدي والعبادي،   (دراسة  

 ى ذات المـستو العمليـة  التدريب  وأن مراكز،العمليةبين الطلبة في استفادتهم من التربية       

 المعلمــــين أســــاليب تقليديـــة فـــي توجيـــه الطـــالب     أيـــضاً المتـــدني فـــي مخرجاتهـــا تقـــدم     

 .ســلباً علــى ممارســتهم التدريــسية فــي مــدارس التــدريب   ذلــك انعكــس، ممــا يــيمهموتق

العمليـة،  هناك عالقة طردية بين جودة الطالب المعلم وبرنامج التربيـة           وبذلك نستنتج أن    

أنـه كلمـا كـان التـدريب     ) (٢٠٠٦,Harris & Sass دراسـة هـاريس وسـاس   ه أكدتـ وهـذا مـا  

 . في التدريس المعلمين كلما زادت خبرات وقدرات الطلبة،أفضل

ــراً للتغيـــر الحاصـــل فـــي الميـــدان التربـــوي فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية مـــن      ونظـ

تطوير فإن ذلك استلزم  ؛التجديدات التربوية والمشروعات الشاملة لتطوير التعليم العام      

 يعالتربية العملية بما يتناسب مع المتطلبات المتجددة لتطوير المناهج الدراسية، وبما يرا           

 .الدور الجديد الذي تفرضه التغيرات العلمية والتقنية الحديثة على المعلم

 :مشكلة الدراسة
 تعتبـــر بـــرامج إعـــداد المعلمـــين فـــي مراحـــل التعلـــيم المختلفـــة ســـواء علـــى مـــستوى

 أهميـــة كبيـــرة فــي إعـــداد المعلمــين علميـــاً ومهنيـــاً   اتالبكــالوريس أو الـــدبلوم التربــوي ذ  

لــك فإنــه مــن األهميــة القــصوى العمــل باســتمرار علــى تطــوير التربيــة    وثقافيــاً، وبنــاء علــى ذ

 الدور الجديد الـذي     يالعملية بما يتناسب مع المتطلبات المتجددة لهذه المرحلة، وبما يراع         

كــشفت نتــائج اختبــار     حيــث . تفرضــه التغيــرات العلميــة والتقنيــة الحديثــة علــى المعلــم      
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 يتجـاوزوا اختبـار   لـم  والمعلمـات  المعلمـين   مـن  %٩٠الكفايات األساسية للمعلمين إلى أن    

 جعــل ي األمــر الــذ .للــدرجات األدنــى الحــد تجــاوزوا  مــنهم%١٠الكفايــات األساســية وأن  

رجعــوا ذلــك إلــى أن  أالقــائم، و الوضــع هــذا مــسؤولين فــي وزارة التربيــة والتعلــيم ينتقــدون  

 الجامعــات فــي ربيــةالت كليــات تنفــذها التــي التربويــة كالــدبلومات التكامليــة البــرامج بعــض

إلـى   توصـلوا  حيـث  المعلم، يقدمها التي والمناهج الميدان متطلبات مع مخرجاتها توافقتال

 أسـلوب  وضـعف ،  األساسـية  التهيئـة  برامج في كبير انخفاض الدبلومات تعاني من   أن هذه 

ض وهـذا مـا أكدتـه بعـ       ).٢٠١٤الفـوزان ،    (  العالميـة  للمـستويات  ترتقـي  وال،  والتدريب التعليم

أن سبب فشل إعـداد بعـض   ) ٢٠٠٣,Ingersoll(انجيرسول   الدراسات العالمية حيث ذكر   

 هــو أنهــم لــم يحــصلوا علــى اإلعــداد الــالزم خــالل ،الطــالب المعلمــين فــي الواليــات المتحــدة

البرنامج مما يتطلب إعـادة النظـر فـي بـرامج إعـداد المعلمـين لمواجهـة األعبـاء المكلفـين                      

 ,Morehead, Foyle and Laymanورهيـد وفويـل وليمـان    شـارت دراسـة م  أكمـا  . بهـا 

 لتحقيـق األهـداف     ،وتحـسينه العملية  أنه البد من وجود خطة لتطوير برنامج التربية         ) (٢٠٠٩

 .المرجوة

ــم إال أن           ــة فــي إعــداد المعل ــة العملي ــة التربي ــرز أهمي ــائج التــي تب ــالرغم مــن هــذه النت وب

ــال    ــذا المجــــ ــة بهــــ ــات المرتبطــــ ــم الدراســــ ــل  معظــــ ــر،(مثــــ ــسميح،،٢٠١٢الجبيــــ ،  ١٤٢٨الــــ

اقتـــصرت فـــي معظمهـــا علـــى المراجعـــة  )٢٠٠٧،خلـــف،٢٠٠٥العبـــدالمنعم،،٢٠٠٥شـــاهين،

ــة     رغــم .والتقــويم فقــط  ــة، أنهــا كــشفت عــن قــصور فــي التربي ــه  العملي  وضــعف مخرجات

بشكل عام، وحاجة إلى برامج للتطـوير لتبقـى متوافقـة ضـمن المـسار الـصحيح المخطـط                 

 .لها

 يـتم   العمليـة  بـرزت الحاجـة لتقـديم تـصور مقتـرح لتطـوير التربيـة                ،بق على مـا سـ     وبناءً

 فيــه مــشاركة جميــع األطــراف  ىراعــتُ وباســتخدام أدوات تقــويم مــستمر  ،تطبيقــه بدقــة



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧٧

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 حتى يكون له أثر إيجـابي علـى الطـالب المعلمـين وتكـون الجهـود       ،المشاركة في البرنامج 

ــة مثمــرة  ــامج    ن ســعودولمــا كانــت جامعــة اإلمــام محمــد بــ     .المبذول اإلســالمية تقــدم برن

 الـذي يؤهـل مـديري المـدارس         ،الدبلوم العام فـي التربيـة مـن خـالل عمـادة خدمـة المجتمـع               

ــي        ــام فـ ــيم العـ ــال التعلـ ــي مجـ ــاءتهم فـ ــادة كفـ ــدف زيـ ــاً بهـ ــين تربويـ ووكالئهـــم والمعلمـ

 ومن خالل خبـرة الباحثـة فـي مجـال التـدريس واإلشـراف علـى برنـامج             .تخصصات مختلفة 

ــ   بجامعــــة اإلمـــام، وفــــي ضـــوء المقــــابالت التـــي أجريــــت مـــع المــــشرفات     العمليـــة ة التربيـ

، إضــافة إلــى نتــائج التقــارير الدوريــة واســتطالع الــرأي حــول  العمليــةوالمتــدربات فــي التربيــة 

عدد من المشكالت وجوانب القـصور      ، تعرفت الباحثة على     العمليةبرنامج الدبلوم للتربية    

 فـساعات التطبيـق المخصـصة       .مدة التـدريب الميـداني     قصر :افي التربية العملية، من أهمه    

ــتة      ــدة سـ ــبوع ولمـ ــي األسـ ــاعات فـ ــالث سـ ــدريب ثـ ــط، و للتـ ــابيع فقـ ــي بعـــض   أسـ ــصور فـ قـ

التربـوي،   فـي الـدبلوم      العمليـة اإلجراءات التنظيمية واإلدارية ونظام اإلشراف علـى التربيـة          

التربيــة وحقــوق الطالبــة  وضــح فيــه نظــام  عــدم وجــود دليــل إجرائــي معتمــد يُ باإلضــافة إلــى 

 ،افتقار تقـويم الطالبـات إلـى الموضـوعية        المشرفات، إلى جانب    المعلمة وواجباتها ومهام    

 كمــا أن .بــسبب عــدم وجــود أدوات تقــويم متعــددة لقيــاس مهــارات الطالبــات التدريــسية 

 وجــود ورش عمــل  بعــدمالطالبــات والمــشرفات  هنــاك كثيــر مــن الــشكاوى الــواردة مــن    

ــدريب، وفــي المقابــل   فعيــل التــدريس المــصغر   تأهيليــة أو ت الدراســات التــي أجريــت فــي   للت

 . نادرة بالمملكةالعمليةتطوير التربية 

 التربـوي،  الجانـب التطبيقـي مـن برنـامج الـدبلوم             تطـوير   بـرزت أهميـة    من هذا المنطلـق   

شـراف  مارس فيها، وفي نـوع اإل     والمتمثل في التربية العملية وإعادة النظر في الفترة التى تُ         

وهـذا مـا    . رالفني الذي يصاحبها، وأساليب التقـويم المـستخدمة، وتفعيـل التـدريس المـصغ             
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 فــي الـدبلوم العـام  التربيـة العمليـة فـي برنـامج     دفـع الباحثـة إلـى وضـع تـصور مقتـرح لتطـوير        

 .التربية

 :أسئلة الدراسة
 : الدراسة الحالية لإلجابة عن األسئلة التاليةىتسع

 التربية العملية في برنامج الدبلوم العام في التربية؟ما مجاالت تطوير -١

 وجهــة نظــر مــشرفات التربيــة العمليــة وطالبــات الــدبلوم التربــوي فــي مجــاالت      مــا-٢

 التربية العملية المقترحة بعد تطبيقها في برنامج الدبلوم العام في التربية؟

عمليـــة   توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية حـــول مجـــاالت تطـــوير التربيـــة ال       هـــل-٣

ــات      ــة وطالبـ ــة العمليـ ــوعتي مـــشرفات التربيـ ــتالف آراء مجمـ ــع الخـ ــة ترجـ المقترحـ

 الدبلوم التربوي؟

 ما التصور المقترح لتطوير التربية العملية في برنامج الدبلوم العام في التربية؟-٤

 :أهداف الدراسة
 فــي برنــامج  العمليــةتــصور مقتــرح لتطــوير التربيــة    اســتهدفت هــذه الدراســة تقــديم    

التربيــة، ولتحقيــق هــذا الهــدف فإنــه يتطلــب تحقيــق األهــداف الفرعيــة     بلوم العــام فــي الــد

 :التالية

 .تحديد مجاالت تطوير التربية العملية في برنامج الدبلوم العام في التربية •

مـشرفات التربيـة العمليـة وطالبـات الـدبلوم التربـوي فـي        التعرف علـى وجهـات نظـر         •

 .التربية بعد تطبيقها في برنامج الدبلوم العام في مجاالت التربية العملية المقترحة

مجـاالت تطـوير التربيـة العمليـة        الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية حـول           •

ترجـــع الخــتالف آراء مجمـــوعتي مــشرفات التربيـــة العمليــة ومجموعـــة    المقترحــة  

 .التربوي طالبات الدبلوم
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 :أهمية الدراسة
 عالقـة بتـدريب المعلمـين       انـاول موضـوعاً مهمـاً ذ      تت الدراسة فـي كونهـا      تكمن أهمية 

 :قبل الخدمة كما يلي

يأتي استجابة لمـا نـادت بـه وزارة التربيـة والتعلـيم بالمملكـة العربيـة الـسعودية إلـى                   •

 باإلضافة  ، في كليات التربية والدبلومات التربوية     العمليةضرورة تطوير برامج التربية     

أهميــة  التــي أكــدت علــىالــسابقة، لدراســات إلــى توصــيات الكثيــر مــن المــؤتمرات وا 

 . تساهم في إعداد المعلم مهنياً وتربوياًيالتة تطوير برامج التربية العملي

بتطــوير   التــي تهــتم– فــي حــدود علــم الباحثــة  –وائــل الدراســات العلميــة  أيعــد مــن  •

ن معظـم   إحيـث   السعودية،  التربية العملية في الدبلوم العام في التربية بالجامعات         

  مما يضفي علـى هـذه الدراسـة أهميـةً    ،الدراسات اقتصرت على التقويم دون التطوير    

 .عملية

 بالمجـاالت المحـددة فـي    ةوتجربة فعلية لتطـوير التربيـة العمليـ         مقترحاً يقدم تصوراً  •

، ســتفادة مــن التجربــة فــي تطــوير التربيــة العمليــة     ممــا قــد يــسهم فــي اال  ،الدراســة

 .معات وكليات التربيةجاالويمكن تطبيقها كنموذج في 

 : حدود الدراسة
ــدبلوم العــام فــي التربيــة فــي عمــادة خدمــة المجتمــع           ــصر تطبيــق الدراســة فــي ال اقت

اإلجـراءات التنظيميـة واإلداريـة، نظـام اإلشـراف علـى        : بجامعة اإلمام في المجاالت التالية    

مـشرفات، أسـاليب     ورش عمـل تأهيليـة للطالبـات وال        العمليـة،  دليل التربيـة     العملية،التربية  

المــصغر، كمــا اقتــصر تطبيــق التربيــة العمليــة فــي المــدارس الحكوميــة  التقــويم، التــدريس 

 .واألهلية المرشحة من قبل وزارة التربية والتعليم

 : مصطلحات الدراسة
 : على النحو التاليالدراسة،تُعرف الباحثة مصطلحات 
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 التربويـة المنظمـة     العملية“: بأنها اصطالحياً    التربية العملية   تُعرف :التربية العملية  •

الهادفة إلـى إتاحـة الفـرص أمـام الطلبـة المعلمـين لتطبيـق المفـاهيم والمبـادئ والنظريـات                     

لكفايـات  ا يـؤدي إلـى اكتـساب الطالـب المعلـم            ،التربوية تطبيقاً أدائيـاً وعلـى نحـو سـلوكي         

 . )٢٣:، ص٢٠٠٨عامر،("التدريسية التي تتطلبها طبيعة األدوار المتعددة والمتغيرة للمعلم

الجانب التطبيقي من برنامج الـدبلوم العـام فـي    : " وتُعرف التربية العملية إجرائياً بأنها    

 التربية حيث تُمثل بإحدى مقررات اإلعداد التربوي والتي يبلغ عدد ساعاتها ثالث سـاعات،  

مج مــن مجمــوع الــساعات المعتمــدة التــى يدرســها الطالــب فــي برنــا   ) % ٩٫٣٧(أي بنــسبة 

 فـــي ، تقـــضيها الطالبـــات بالتـــدريس)ســـاعة٣٢( الـــدبلوم والتـــي تبلـــغ عـــدد ســـاعاته الكليـــة

المدراس الحكومية واألهلية، وتطبيق المفـاهيم والنظريـات التربويـة التـي سـبق دراسـتها            

، والكفايــات التدريــسة الالزمــةبهــدف إكــسابهن المهــارات فــي مقــررات اإلعــداد التربــوي  

 ."ية العملية وإدارة مدرسةشرف عليها مشرفة التربتو

هي إحدى عـضوات هيئـة التـدريس أو مختـصة فـي مجـال                :مشرفة التربية العملية   •

التربية تقوم باإلشراف على الطالبات المعلمات أثنـاء فتـرة التطبيـق العملـي فـي المـدارس               

 ).٢٦: ، ص٢٠١٣أبوشعيرة، (

عـضوات هيئـة التـدريس      إحـدى   : العملية إجرائيـاً بأنهـا    مشرفة التربية   وتعرف الباحثة   

 تكلفهـا الجامعـة باإلشـراف علـى          التربـوي   أو مختصة لـديها خبـرة فـي اإلشـراف          ،بالجامعة

 .  وتقويمهم أثناء فترة التربية العمليةمدارس التطبيقالطالبات المعلمات في 

طالـب يتـدرب    : الطالب المتـدرب بأنـه    ) ٢٠٠٣نجار،(يعرف   :طالبات الدبلوم التربوي   •

ة عمليــة ومهــارة فــي التعلــيم بإشــراف وتوجيــه معلــم أو مراقــب فــي   علــى اكتــساب خبــر

 .مدرسة التطبيق وبإرشاد أستاذ التربية
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 الطالبات المسجالت فـي مقـرر التربيـة      :هنوتعرف الباحثة طالبات الدبلوم إجرائياً بأن     

 في برنامج الدبلوم العام في التربية بجميع تخصصاتهن، ويقمـن بـالتطبيق العملـي            ةالعملي

 . تحت إشراف المشرفة وإدارة مدرسة التدريب أو األهلي مدراس التعليم العامفي

 هـو برنــامج تـأهيلي للجـامعيين تقدمــه عمـادة المركــز     :الـدبلوم العــام فـي التربيــة   •

 ،الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية                

تربوية للعمل فـي الوظـائف      ال التخصصات غير    وهو يهدف إلى تأهيل خريجي الجامعات من      

التعلــيم العــام، ومــدة الدراســة فيــه فــصالن دراســيان يــدرس فيهــا  فــي التعليميــة المختلفــة 

 اثنتين وثالثين سـاعة، بواقـع خمـس عـشرة سـاعة فـي المـستوى األول،                  االدارس خاللهم 

ئحـة الدراسـات    وسبع عشرة ساعة في المستوى الثاني، ويـتم تنفيـذ هـذا البرنـامج وفـق ال                

 ).١٤٢٧جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ( برنامج الدبلوملالعليا 

 مجموعة من "  :هذه الدراسة   ويقصد به في   :تصور مقترح لتطوير التربية العملية     •

الجهود التنظيمية وإجراءات العمـل المخططـة، التـي تهـدف إلـى تحـسين التربيـة العمليـة                   

مــن حيــث اإلجــراءات التنظيميــة واإلداريــة ونظــام اإلشــراف    فــي برنــامج الــدبلوم التربــوي  

التربـوي، باإلضــافة إلــى تـوفير أدوات دعــم مــساندة للطالبــة المعلمـة كــدليل للتربيــة العملــي    

وورش عمل لتأهيل الطالبة والمشرفة، والتدريب على التدريس المصغر، وتطوير عـدد مـن       

 مــن أجــل تحقيــق األهــداف    ةلعمليــاألســاليب وأدوات التقــويم المــستخدمة فــي التربيــة ا    

 ".المنشودة

 :الخلفية النظرية والدراسات السابقة
نظر إليها على    من أركان برامج إعداد المعلمين، حيث يُ       ساسيٌأ التربية العملية ركنٌ  

النظريـة، وقـد صُـممت هـذه البـرامج          أنها برنامج متكامل يوازي في أهميته برنامج الدراسـة          

المعلمــين الــذين هــم علــى اســتعداد لمواجهــة تحــديات الحــصص   للتطــوير المهنــي للطلبــة 
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لــذلك فــإن البرنــامج األكــاديمي  . وأمــاكن العمــل المدرســية فــي القــرن الواحــد والعــشرين   

: إلعداد المعلمين ينبغي أن يرتبط بعنـصر مهـم وأساسـي يُعـرف بـالخبرات المدرسـية، أي                 

لمـشرفين والمعلمـين لفهـم    التدريب العملي الـذي يـزود الطـالب بالتجـارب تحـت إشـراف ا              

 .النطاق الكامل لدورهم

العمليـــة التربويـــة  ": تعـــرف التربيـــة العمليـــة بأنهـــا  :مفهـــوم التربيـــة العمليـــة -

المنظمــة الهادفــة إلــى إتاحــة الفــرص أمــام الطلبــة المعلمــين لتطبيــق المفــاهيم والمبــادئ      

م للكفايـات التدريـسية   والنظريات التربوية تطبيقاً أدائياً يؤدي إلى اكتـساب الطالـب المعلـ           

ــا طبيعـــة األدوار المتعـــددة والمتغيـــرة للمعلـــم   ــا ،)٢٣:، ص٢٠٠٨عـــامر ، "(التـــي تتطلبهـ  كمـ

كـــــــل الوســـــــائل واألنـــــــشطة   : " بأنهـــــــا) ٨٦: ، ص٢٠٠٤الحليبـــــــي وســـــــالم ،  ( عرفهـــــــا 

واالستراتيجيات التي يتخذها المشرف والمعلم المتعاون بقصد إكـساب الطالـب المعلـم             

يتــضح ممــا ســبق أن ". ة والمهاريــة واالنفعاليــة الخاصــة بعمليــة التــدريسالجوانــب المعرفيــ

التربيـة العمليــة هــي كــل مــا يــؤثر فـي تكــوين شخــصية الطالــب المعلــم التربويــة وإكــسابه   

 .أخالقيات المهنة من بداية البرنامج حتى نهايته بشكل مباشر أو غير مباشر

ــة  - ــة العملي ــة التربي أهــم عناصــر إعــداد الطالــب   تعــد التربيــة العمليــة مــن    :أهمي

المعلــم إن لــم يكــن أهمهــا جميعهــا؛ فهــي الفتــرة الرســمية التــي يــستطيع بواســطتها           

الطالـــب المعلـــم اكتـــساب مجموعـــة مـــن المهـــارات العمليـــة التدريـــسية ويتعـــرف علـــى    

متطلبات مهنة التدريس، وقد أكدت دراساتٌ كثيرة مدى أهميـة التربيـة العمليـة وتأثيرهـا                

أن أهميـة  ) ١٦٦-١٦٥ :، ص٢٠١٣أبـو شـعيرة،   (يل الطلبـة المعلمـين؛ فقـد ذكـر    في إعداد وتأه

التربيـة العمليـة تظهـر فـي الـربط بـين الدراسـة النظريـة والتطبيـق العملـي، وإتاحـة الفرصــة            

: للطالب المعلم للتدريب على مهارات عملية محددة اليمكـن إتقانهـا إال بالممارسـة، مثـل               

 وأيــضاً تطــوير الممارســـات التربويــة للمعلـــم    .جابـــاتطــرح األســئلة الـــصفية، وتــصحيح اإل   
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بشكل عام بما فيها التدريس الصفي وعالقته مع كل من له صـلة بالعمليـة التربويـة حتـى                  

لـذلك يمكـن القـول أن التربيـة العمليـة هـي             . يتمكن من تحسين الفـرص التعليميـة لطالبـه        

لثقـة بـالنفس أثنـاء مواجهـة         على الشعور باألمن وا     تساعده ،عملية تأهيل للطالب المعلم   

 .الموقف التعليمي، والتفاعل اجتماعياً مع المهنة

يمكن تصنيف أهداف التربية العمليـة إلـى ثالثـة جوانـب         :أهداف التربية العملية   -

 ): ٨٨-٨٧:، ص٢٠٠٤الحليبي وسالم، (أساسية هي 

o  وتتــضمن اكتــساب الطــالب المعلمــين الجوانــب المعرفيــة      : األهــداف المعرفيــة

اد العملية التدريسية، وقواعد العمـل بهـا، وأدوار المعلـم واإلدارة المدرسـية،               ألبع

والتعرف على محتوى التعلم المقرر علـى الطـالب، والوسـائل التعليميـة، وحقـوق               

 .المعلم وواجباته

o مهــارة المالحظــة، والوصــف، : وتتــضمن مهــارات عقليــة، مثــل:  األهــداف المهاريــة

 الـدروس، وتحليـل المحتـوى، وصـياغة األهـداف،           والمهارات التدريسية، كتحـضير   

اســتخدام الوســائل : كمــا تــشتمل علــى مهــارات حركيــة، مثــل . وطــرح األســئلة

وهناك مهارات اجتماعية تتضمن مهارات التعـاون       . التعليمية ومهارات التواصل  

والمشاركة االجتماعية وااللتزام واحترام النظام، ومساعدة اآلخرين والتعامل        

 .يةمعهم بفعال

o وتــــشتمل علــــى تنميــــة االتجاهــــات اإليجابيــــة نحــــو مهنــــة  : األهــــداف االنفعاليــــة

التــدريس، وتنميــة أخالقيــات المهنــة وااللتــزام بــسمات المعلــم النــاجح فــي ضــوء  

 .أخالقيات اإلسالم

 التربيـة   عليهـا هنـاك مجموعـة مـن المبـادئ التـي تـستند              :مبادئ التربية العملية   -

 العملية أبرزها
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النظري في اإلعداد التربـوي مـع الجانـب العملـي، والتركيـز علـى وضـوح           تكامل الجانب   

أهداف التربية العملية لكافة األطـراف المـشاركة فيهـا، كمـا أن تقـويم الطلبـة المعلمـين                   

هو عملية تعاونية تسهم في تقويم الطالب المعلم وتقويم زمالئه، باإلضافة إلى أن التربية        

 على التخطيط من جانب جميع المساهمين فيها حتـى  العملية تعتمد أساساً في نجاحها  

كما ينبغي مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة المعلمين، وتطوير العالقات          . تحقق أهدافها 

إلى جانب األخذ في االعتبار أن من أهم مبادئ التربيـة العمليـة هـو أن تـتم                 . التعاونية بينهم 

ش الطالـب المعلـم نفـس الظـروف التـي      في ظروف طبيعية مشابهه للواقع، بمعنى أن يعي  

يمر بهـا المعلـم مـن عـدد الحـصص وعـدد الطـالب فـي الفـصل الواحـد، باإلضـافة إلـى القيـام                

 عـامر، (باألنشطة المطلوبة من المعلم؛ حتى يستطيع القيام بهذه األعباء فـي المـستقبل         

 ).٢٣:، ص٢٠٠٨

ــة  - ــة العملي م لتــدريب هنــاك عــدد مــن األســاليب التــي تــستخد    :أســاليب التربي

 ):٤٢: ، ص٢٠٠٧سعد، (المعلمين وإعدادهم قبل الخدمة ومن أبرزها 

o   تحديـد مـدى      األدوات المـستخدمة فـي     ىحـد إتُعَـد الزيـارة الـصفية        :الزيارة الـصفية

 ، يـتم تنفيـذ الـدرس بحـضور المـشرف     ثلذي أحـرزه الطالـب المعلـم، حيـ       االتقدم  

 يــتم تزويــد الطالــب  ذلــك مناقــشة الموقــف التعليمــي مــع المــشرف؛ كــي   ثــم يلــي

 تحــسين مهاراتــه وزيــادة   ؛ ممــا يــساعد فــي  أدائــه المعلــم بتغذيــة راجعــة حــول   

 .  التدريسيةمستوى خبراته

o   وتـتم   نشاط تدريبي يـستهدف تطـوير كفايـات المعلـم،          ي ه :التوضيحيةالدروس

ــأن ــة المعلمــين  ب ــدرسٍ    يقــوم الطلب ــالتخطيط واإلعــداد ل ــذه   ، مــاب  ثــم يقــوم بتنفي

أيــضاً، ثــم يتبــع ذلــك مناقــشة والطلبــة المعلمــين ن والمعلمــين، بحــضور المــشرفي
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 وتقــويم األســئلة،الســتعداد القبلــي، واســتخدام  لتــستخدم وهــي . حــول الــدرس 

 .المواقف التعليمية

o   ث أسـلوب مـن أسـاليب تـدريب المعلمـين وإعـدادهم، حيــ      و هـ :المـصغر التـدريس 

م المـشرف أداء    ، ثم يُقوِّ  الطالبصفي مصغر مع عدد محدد من        يطبق في موقف  

 .مهارات التدريس  فاعلية في إكساب الطلبةوهذا األسلوب لهالطالب المعلم، 

o   وهو من األساليب اإلشـرافية فـي التربيـة العمليـة،         :أسلوب اإلشراف اإلكلينيكي

غرفــة الــصف مــن أقــوال وأفعــال مــن      يــتم تــسجيل كــل مــا يجــري داخــل   ثحيــ

ذلـك تحـسين تعلـم     ف، والهدف مـن ، ثم يتم تحليل تلك المواق والطالبالمعلم  

 . عن طريق تحسين الممارسات التعليمية للمعلمالطالب

o أســـلوب يـــستخدمه المعلمـــون والطلبـــة المعلمـــون لتنميـــة    هـــو :توجيـــه األقـــران

تبادل الخبرات، وذلك من خالل قيام أحد المعلمين         قدراتهم المهنية عن طريق   

لــه بتــدوين مالحظاتــه بهــدف  زمي  فــي حــين يقــوم ،أو الطلبــة المعلمــين بالتــدريس 

 . مما يؤدي إلى تحسين أدائه؛تقديم المساعدة له

وبــالرغم مــن تعــدد أســاليب التربيــة العمليــة، إال أن لكــل منهــا دور فعــال فــي تنميــة           

والقـوة   فهـي تـساعد الطالـب فـي التعـرف علـى جوانـب الـضعف                  ؛الطلبة المعلمين  مهارات

 . األهداف المرجوةمن أسلوب لتحقيق من األفضل الجمع بين أكثر لذا . أدائهفي

تمــر التربيــة العمليــة بمجموعــة مــن المراحــل تهــدف  :مراحــل التربيــة العمليــة -

ــة منهــا إلــى إعــداد الطالــب المعلــم بــشكل تــدريجي حتــى يــصل إلــى ممارســة          كــل مرحل

التدريس بصورة فعلية، وقد اختلف البـاحثون فـي تحديـد هـذه المراحـل، وعلـى الـرغم مـن                     

 ):١٢:، ص٢٠٠٩مرعي ومصطفى،(فاق على ثالث مراحل أساسية هي ذلك هناك ات
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o وهـــي التـــي يقـــوم الطالـــب المعلـــم خاللهـــا بمالحظـــة معلـــم  :مرحلـــة المـــشاهدة 

المدرســة وأســاليب تدريــسه والوســائل التــي يــستخدمها، وكيفيــة التعامــل مــع       

 وحتـى تحقـق     .الطالب، ومالحظة الموقف التعليمـي بـشكل عـام بكافـة جوانبـه            

ة أهـــدافها البـــد أن تكـــون شـــاملة لجميـــع جوانـــب الموقـــف التعليمـــي،  المـــشاهد

ويفــضل أن يحــضر المــشرف مــع الطالــب المعلــم األوقــات المخصــصة للمــشاهدة  

ويقــوم بمناقــشة الطالــب المعلــم حــول أبــرز الــسلبيات التــي شــاهدها وتوجيهــه     

 .لكيفية التغلب عليها

o ــد هــذه المرحلــة بدايــة مــشاركة ا :مرحلــة المــشاركة لطالــب المعلــم فــي أداء  تُعَ

مهمـــات تعليميـــة محـــددة، كمهمـــة تهيئـــة الطـــالب لموضـــوع الـــدرس الجديـــد         

أوضبطهم في موقف محدد أو المشاركة فـي األنـشطة المدرسـية، حيـث تكـون          

المشاركة جزئية ألنها جزء من الموقـف التعليمـي، وهنـا يتجـاوز الطالـب المعلـم                

ل اشــتراكه مــع المعلــم   حــاجز الخــوف والرهبــة مــن مواجهــة الطــالب مــن خــال     

 .المتعاون في العديد من المهام التي يقوم بها

o  وهــي مرحلــة التطبيــق العملــي الكامــل، حيــث يتــولى الطالــب     :مرحلــة الممارســة 

المعلم قيادة الموقف التعليمي بكافة جوانبه وتتيح له تشخيص مواطن الضعف           

قرار، وتنمـي اتجاهاتـه     والقوة لديه، كما تعطيه الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ ال         

 .نحو المهنة ومايتصل بها، وتكسبه الكفايات الالزمة للتدريس

التربية العملية في برنامج الـدبلوم العـام فـي التربيـة فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن            
 :سعود اإلسالمية

برنــامج الــدبلوم العــام فــي التربيــة يعتبــر مــن البــرامج التأهيليــة للجــامعين، وقــد تمــت       

لى تنفيذه في كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بـن سـعود بتـاريخ          الموافقة ع 

 ولمــدة فــصلين دراســيين، ثــم انتقــل تنفيــذه إلــى المركــز الجــامعي لخدمــة       ،ـهــ٨/١١/١٤٢٢
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 وبــنفس المــسمى والمجــال  ـ هــ٢/١/١٤٢٧المجتمــع والتعلــيم المــستمر بالجامعــة بتــاريخ   

ل لمـا سـبق اعتمـاده وتنفيـذه فـي كليـة العلـوم        والمدة والمـواد الدراسـية ومـؤهالت الـدخو      

يجـو الجامعـات مـن التخصـصات        خرّ والفئة المستهدفة فـي هـذا البرنـامج هـم         . االجتماعية

 . غير التربوية

اإلســهام فــي بنــاء الشخــصية    :أهــداف برنــامج الــدبلوم العــام فــي التربيــة فــي     تتمثــل

، تكــون قــدوة تربويــة حــسنةالمــسلمة التــي تــدرك واجباتهــا وتلتــزم بالــسلوك اإلســالمي ل

 ،تأهيــل خريجــي الجامعــات مــن التخصــصات غيــر التربويــة للعمــل فــي الوظــائف التعليميــة  و

رفـــع المـــستوى المهنـــي لـــشاغلي الوظـــائف التعليميـــة مـــن معلمـــين ومـــديري المـــدارس،   و

وأثـر ذلـك فـي       تدريب الدارسين على أهم االتجاهات الحديثة في التربيـة وطـرق التـدريس            و

 الطالــبمــدة الدراســة فــي هــذا البرنــامج فــصالن دراســيان، يــدرس     .التعلــيم يــةتطــوير عمل

 ويتـضمن  ،خاللهما اثنتين وثالثين ساعة، بواقع خمس عـشرة سـاعة فـي المـستوى األول             

المنــاهج، اإلدارة  التربيــة اإلســالمية، أصــول التربيــة، أساســيات : المقــررات الدراســية التاليــة

أمـا  . ومدخل لمناهج البحث ف تربوي، توجيه وإرشاد،المدرسية، طرق تدريس عامة، إشرا   

المستوى الثاني فوحداته الدراسية سبع عشرة ساعة تـشتمل علـى المقـررات الدراسـية               

علـــم الـــنفس التربـــوي، القيـــاس والتقـــويم، تقنيـــات التعلـــيم، التربيـــة ومـــشكالت   : التاليـــة

لتعليم، مشكالت ومواقف المجتمع، التعليم في المملكة، التربية العملية، الحاسوب في ا      

 ). ١٤٢٧جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، (تدريسية 

ــا     فهــو كمــا ســبق ذكــره يــدرس فــي    ؛وبالنــسبة لمقــرر التربيــة العمليــة موضــوع بحثن

 لمقـــررات طـــرق التـــدريس، المـــستوى الثـــاني وعـــدد وحداتـــه الدراســـية ثـــالث، وهـــو امتـــدادٌ

 مـا تعلمـه نظريـاً فـي مقـررات المنـاهج وطـرق           نـه يـساعد الطالـب علـى ترجمـة         أويهدف إلى   

وقـد كـان تنفيـذ التربيـة      التدريس العامة والخاصة إلى واقـع التطبيـق العملـي فـي المـدارس،      



 

 
١٨٨

التربية العملية في برنامج الدبلوم العام لتطوير تصور مقترح "
 "في التربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 حمد الرويثيأإيمان محمد . د

تــتم داخــل القاعــات  : المرحلــة األولــى:  فــي الــدبلوم التربــوي يمــر بالمراحــل التاليــة  العمليــة

 عـن طريـق اإلعـداد النظـري،     ةليالدراسية في الجامعة حيث يتم تهيئة الطالب للتربية العم 

ــة ســتة أســابيع وبمعــدل ثــالث ســاعات      تــتم فــي  : المرحلــة الثانيــة . وتــستمر هــذه المرحل

مدارس التعليم العام حيث تبـدأ مـن األسـبوع الـسابع حتـى الثـاني عـشر أي سـتة أسـابيع              

.  بمعــدل ســت ســاعات فــي اليــوم   فــي األســبوع  ومــدة التطبيــق العملــي يــوم واحــد  فقــط،

 ).١٤٢٠مام محمد بن سعود اإلسالمية،جامعة اإل(

وتنوعـت مـا بـين دراسـات         العمليـة    وقد تعددت الدراسات الـسابقة المرتبطـة بالتربيـة        

تناولت برامج التربيـة العمليـة علـى وجـه العمـوم، ودراسـات تناولـت قـضايا فرعيـة متعلقـة                      

 بجامعــة ليــةالعمفمــن الدراســات التــي اســتهدفت تقــويم بــرامج التربيــة   . بالتربيــة العمليــة

 الجودة معايير التعرف على  التي استهدفت ) ٢٠١٢الجبير،  ( دراسة   :اإلمام محمد بن سعود   

 التـدريس،  هيئـة  أعـضاء  نظـر  وجهـة  مـن  توافرهـا  ومدى العملية، التربية برنامج في الشاملة

ــائج وقــد أســفرت   فيــه الجــودة معــايير  وتــوفرالبرنــامج،فــي  قــصور جوانــب وجــود عــن النت

 .ةمتوسط بدرجة

التــي هــدفت إلــى التعــرف علــى واقــع برنــامج التربيــة  ) ١٤٢٨الــسميح، (وكــذلك دراســة 

العمليـــة بجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود وذلـــك مـــن خـــالل وجهتـــي نظـــر المـــشرفين    

 : مـن أهمهـا    ،والطالب، وقد توصلت الدراسة إلى وجـود بعـض جوانـب القـصور فـي البرنـامج                

وهنـاك  . بـة الطـابع النظـري علـى المقـررات التربويـة      قصر المدة الزمنية للتربية العملية، وغل  

 التعـرف علـى مـشكالت التربيـة العمليـة فـي            تاستهدف) ٢٠٠٥،  مالعبد المنع (أيضاً دراسة   

مركز دراسـة الطالبـات فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود مـن وجهـة نظـر المـشرفات،                 

مـن أهمهـا قـصر مـدة      و ، أن البرنامج يعاني العديـد مـن المـشكالت          إلى وقد توصلت الدراسة  

 .التربية العملية، وقد أوصت الدراسة بعمل دليل إرشادي خاص بالتربية العملية
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ومـــن هـــذه العمليـــة بـــشكل عـــام،  التربيـــة  برنـــامجوهنـــاك دراســـات تناولـــت تقـــويم

التــى اســتهدفت التعــرف علــى المــشكالت التــي تواجــه  ) ٢٠٠٨يــونس، (الدراســات دراســة 

 المـشكالت الخاصـة     :ومن أبرزها  ،تربية العملية في القدس   معلمي المستقبل في برنامج ال    

أبـو  (كمـا هـدفت دراسـة    . باإلشراف التربوي واإلعداد المهني، ومدة برنامج التربيـة العمليـة     

ن بيإلى تقويم برنامج التربية العملية في الجامعة األردنية من وجهـة نظـر المـدر            ) ٢٠٠٧ريا ، 

 أن الجوانــب التنظيميــة واإلداريــة لبرنــامج    إلــى والمعلمــين المتعــاونين والطلبــة، وخلــصت   

وهنـاك أيـضاً دراسـة    . التربية العملية كان مناسـباً، وهنـاك رضـا عـن دور المـشرف التربـوي        

التي استهدفت التعـرف علـى مـشكالت برنـامج التربيـة العمليـة فـي جامعـة                ) ٢٠٠٧خازر،  (

 العمليـة، مشرف التربية    ب تتعلق  كانت  أن أكبر المشكالت    هذه الدراسة  من نتائج مؤتة، و 

 .وعدد الطلبة المتدربين

ــضاً هنــاك دراســة   أوفــي هــذا المجــال    ــف، (ي ــ) ٢٠٠٧خل ــى   يالت  اســتهدفت التعــرف عل

تقديرات مديري ومديرات المدارس المتعاونة على المـشكالت المتعلقـة بالتربيـة العمليـة،            

ــا،العمليـــة وكـــان مـــن المـــشكالت عـــدم تـــوفر تعليمـــات للتربيـــة     تعـــاون وعـــدم ومهامهـ

حيـث هـدفت إلـى تقـويم        ) ٢٠٠٥شـاهين،   (وأكدت هـذه النتيجـة دراسـة        . المشرف التربوي 

 وقـد توصـلت   ،برنامج التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة مـن وجهـة نظـر الطـالب     

وصت الدراسة بضرورة إعادة تنظـيم  أ وقد ،جراءاتهإإلى وجود ضعف في أهداف البرنامج و     

ة بما ينسجم ومتطلبات العصر، مع ضرورة توفير دليل خاص بالتربية           برنامج التربية العملي  

ــى ضــرورة تكامــل أدوار أصــحاب العالقــة بالبرنــامج وفــق معــايير           ــة، مــع التأكيــد عل العملي

 .محددة من قبل جميع األطراف

إلــى أن اإلطــار النظــري األكــاديمي والتربــوي، ومــدة ) ٢٠٠٥حمــاد، (كمــا توصــلت دراســة 

هتمـام بهـا بمـا يتوافـق مـع          ف هـي أهـم عناصـر التربيـة العمليـة ويجـب اال             البرنامج، والمشر 
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هدفت إلى معرفة الـصعوبات     فقد) ٢٠٠٤الزمانان،  (أما دراسة   . متطلبات المجتمع والتعليم  

ــي يواج   ــة التـ ــة والفنيـ ــة       هاإلداريـ ــة العربيـ ــوك بالمملكـ ــي تبـ ــين فـ ــة المعلمـ ــالب كليـ ــا طـ هـ

 الصعوبات اإلدارية هـي الجهـل بـبعض األمـور           السعودية، وتوصلت الدراسة إلى أن من أهم      

وتمثلت الصعوبات الفنية فـي صـعوبة تحويـل النظريـات            . التطبيق اإلدارية، واختيار مدارس  

كمـا  . التربوية إلى واقع عملي، وقد أوصت بإعداد ورش تأهيلية للطالب قبل التربيـة العملـي          

ربية العملية بجامعـة البـصرة،      على تقويم مادة الت   ) ٢٠٠٣األسدي والعبادي،   (ركزت دراسة   

 بــين الطلبــة فــي اســتفادتهم مــن التربيــة العمليــة،     اًوقــد أظهــرت نتائجهــا أن هنــاك تفاوتــ   

التـي  ) ٢٠٠٠بخـش،  ( دراسـة   وهنـاك .ضرورة تخصيص وقت أطول للتربية العملية بوأوصت  

رى  جامعــة أم القــ، وجــود قــصور فــي برنــامج التربيــة العمليــة بكليــة التربيــة هــاأكــدت نتائج

ــات،وجهــة نظــر   مــن شــراف أو التقــويم ســواء فــي اإل  ــرة الزمنيــة المحــددة   الطالب  وأن الفت

 .للبرنامج طويلة

 ٢٠٠٣Jonelle(فــي المجــال التطــويري هنــاك دراســة   للدراســات األجنبيــة وبالنــسبة

,P;Wessner, ( ي فاعليــة نمــوذج التطــوير الــذي يعتمــد علــى التقــويم     تقــصّىالتــي تهــدف إلــ

 ، فـــي بـــرامج إعـــداد المعلمـــين، وقـــد تـــم اســـتخدام أدوات التقـــويم الـــذاتي  الـــذاتي والتأمـــل

أيـضاً  . توصلت الدراسة إلى فاعلية هذه األدوات  في التطور المهني للمعلمين قبـل الخدمـة        و

التعـرف علـى نـوع الـدعم والتغذيـة الراجعـة        التـي اسـتهدفت  )  ,٢٠٠٢Beck(هناك دراسة 

ــة     ب وقــد طُ،التــي يحتاجهــا الطالــب المعلــم   ــرامج إعــداد معلمــي المرحل قــت الدراســة فــي ب

 إلى أن العناصر األساسية لنجاح التربيـة العمليـة   نتائجها، وقد توصلت   "تورنتو"بتدائية في   اال

ن إهي توفير الدعم المعنـوي للمعلمـين، وعالقـة الزمالـة بـالمعلمين المتعـاونين، وكـذلك فـ          

. ممــا يــسهم فــي نجــاح التربيــة العمليــة علــى إنجــازهم، للتغذيــة الراجعــة التــي يتلقونهــا أثــرٌ

فحـــص توجيهـــات التربيـــة العمليـــة )  ,٢٠٠١Grove &Strudler(كمـــا تناولـــت دراســـة 
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لمعلمين متعاونين يعملون في مدارس في الواليات المتحدة إلعداد الطلبة المعلمـين، وقـد              

ــائج أهمهــا    ــدعم المعنــوي للطلبــة المعلمــين    : خلــصت الدراســة إلــى نت ممــا التأكيــد علــى ال

كمــا أشــاروا باإلجمــاع إلــى أن أهميــة ورش    بعــدم الحــرج فــي توجيــه األســئلة،   يــشعرهم

 اســـتهدفت اختبـــار التـــي) ٢٠٠٠,Flokman( دراســـة  وهنـــاك.تأهيـــل الطلبـــة قبـــل التـــدريب

 المتــدني فــي مخرجاتهــا تقــدم أســاليب ى ذات المــستوالعمليــةفرضــية أن مراكــز التــدريب 

 وكانت النتائج أن هـذه المـدراس تـستخدم بالفعـل            ،موتقييمهالطالب  تقليدية في توجيه    

أساليب تقييم تقليدية في توجيه الطـالب المعلمـين ممـا انعكـس سـلباً علـى ممارسـتهم          

 .التدريسية في مدارس التدريب

وفي مجال آخر هناك دراسات استعرضت االتجاهـات العالميـة المعاصـرة فـي التربيـة                

ــة، ــة العمليـ ــاو( كدراسـ ــب، يالجرجـ ــة .)٢٠١٠ والخطيـ ــت الدراسـ ــرامج  استعرضـ ــة بـ  التربيـ

 التربيـة  برنـامج  مواكبـة  مـدى  على التعرف بهدف والنامية المتقدمة البالد بعض في العملية

فــي هــذا المجــال، ومــن  االتجاهــات المعاصــرة لهــذه المفتوحــة القــدس جامعــة فــي العمليــة

 يعـرض ويوضـح     ،مجـامعته  فـي  العمليـة  للتربيـة  نمـوذج  خالل نتائج الدراسـة قامـا بتـصميم       

ــة وأهــدافها وتقويمهــا للمعلمــين والمــشرفين      ــضاً هنــاك  . عناصــر التربيــة العملي دراســة أي

 لمـشروع تطـوير التربيـة العمليـة فـي كليـة             اًحيث تضمنت الدراسة عرضـ    ) ٢٠٠٧المنــوفي،(

 والتعـرف علـى تجـارب بعـض الـدول فـي برنـامج        FOEPالتربية بجامعة المنوفية من خـالل   

ــة العم ــةالتربي ــصور للمــشروع ومراحــل تطبيقــه     ،لي كــذلك .  واســتخالص النتــائج إلعــداد ت

 إعـداد  فـي  المعاصـرة  االتجاهـات  علـى  التعـرف ) ٢٠٠٦المفرج وآخـرون،    ( دراسة   استهدفت

المعلـم،   إعـداد  نظـام  لتطـوير  مقتـرحٍ  تصورٍ إلى الدراسة مهنيًا، وقد توصلت   وتنميته المعلم

 .مهنيًا وتنميته
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  أثـر التـدريس المـصغر فـي تطـوير مهـارات الطلبـة المعلمـين،                وهناك دراسـات تناولـت    

ــ) ٢٠١٢التــوم، (ومــن هــذه الدراســات دراســة     اســتهدفت التعــرف علــى أثــر اســتخدام    يالت

 أنـه توجـد    إلـى  وتوصـلت ،التدريس المصغر في رفع الكفايـات التدريـسية لمعلمـي األسـاس         

معلمــين لــصالح المــؤهلين  فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين درجــات الكفايــات التدريــسية لل  

) ٢٠٠٩ ,Sen(دراسـة  وهنـاك أيـضاً   . تربويـاً والمـستخدمين للتـدريس المـصغر فـي تـدريبهم      

والتي هدفت إلى تحديد مدى تأثير التدريس المصغر علـى تطـوير مهـارات الطلبـة المعلمـين                

وقــد توصــلت إلــى أن الطلبــة المعلمــين تحــسنت ثقــتهم بأنفــسهم  .فــي جامعــة هاســيتيب

التــي تناولــت وضــع  ) ٢٠٠١العــصيلي، (كمــا أكــدت هــذه النتيجــة دراســة   .الخبــرةا واكتــسبو

 المصغر، وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أن           العربية للتدريس نموذج تدريبي إلعداد معلمي اللغة      

التـــدريس المـــصغر يـــسد الـــنقص فـــي مجـــال تـــدريب المعلمـــين ليكـــون مكمـــالً للتـــدريس  

 .الميداني

 :سابقة في أهدافها ونتائجها ترى الباحثة ما يأتيمن خالل استعراض الدراسات ال

ــى        . ١ ــرف علــ ــة أو التعــ ــة العمليــ ــويم التربيــ ــت تقــ ــسابقة تناولــ ــات الــ ــم الدراســ معظــ

المــشكالت التــى تواجــه الطــالب المعلمــين، وقــد توصــلت هــذه الدراســات إلــى وجــود أوجــه  

مـا بأهـداف    إة  برزت الكثيـر مـن المـشكالت المتعلقـ        أقصور في برامج التربية العملية، كما       

 أو ،بــرامج التربيــة العمليــة أو أدوار كــل مــن المــشرف ومــدير المدرســة والمعلــم المتعــاون   

المعلمــين، ونتــائج هــذه الدراســات يمكــن   أو أســاليب تقــويم الطــالب  ،اإلجــراءات اإلداريــة

 .االستفادة منها في تحديد مجاالت تطوير التربية العملية

، ربية العملية في بعض البالد المتقدمة والنامية      هناك دراسات استعرضت برامج الت    . ٢

 التعرف على االتجاهات العالمية المعاصرة فـي التربيـة العمليـة          ويمكن االستفادة منها في     

 .واالستفادة منها في تصور المقترح
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أنهـا ال تقتـصر فقـط علـى التخطـيط      بتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة   . ٣

بتطبيق مجـاالت التربيـة العمليـة القترحـة         نما  إ و ،لية في الدبلوم التربوي   لتطوير التربية العم  

 وهـن طالبـات الـدبلوم       ، والتعرف على فاعليتها من وجهة نظر المـستهدفين منهـا          للتطوير

 .التربويات، ومن ثم األستفادة من نتائجها في إعداد التصور المقترحوالمشرفات 

 :الميدانية الدراسة
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي ال يقتـصر علـى            :لدراسةامنهج  -أوالً

ــا ويفـــسرها   ،وصـــف المـــشكلة المـــراد دراســـتها   بـــل يتعـــداها إلـــى جمـــع المعلومـــات عنهـ

 ).٢٠١٠العساف، (مها، ويعبر عنها كيفياً أو كمياً ويقوِّ

: الفئــة األولــى :يتكــون مجتمــع الدراســة مــن فئتــين: وعينتــهمجتمــع الدراســة -ثانيــاً

: والفئــة الثانيــة   مــشرفة، ١٦جميــع المــشرفات التربويــات فــي الــدبلوم التربــوي وعــددهن       

 ٢٠١٣-٢٠١٢جميــع طالبــات الــدبلوم التربــوي للفــصل الدراســي األول مــن العــام الجــامعي         

 ونظــراً لــصغر حجــم مجتمــع البحــث فقــد كانــت العينــة جميــع  ؛ طالبــة٧٣والبــالغ عــددهن 

 : يليكما ٨٩عددهم مجتمع البحث والبالغ 

 توزيع أفراد عينة البحث حسب طبيعة العمل) ١(جدول 
 النسبة المئوية العدد طبيعة العمل

 %١٧٫٩٨ ١٦ مشرفة

 %٨٢٫٠٢ ٧٣ طالبة

 %١٠٠ ٨٩ اإلجمالي

 توزيع افراد عينة البحث من الطالبات على التخصص) ٢(جدول 
 عدد الطالبات التخصص  عدد الطالبات التخصص

 ٣ لم اجتماع ع ١٠ دراسات إسالمية

 ٢ خدمة اجتماعية ٣ عربيةالاللغة 

 ٥ رياضيات ٥ اللغة اإلنجليزية
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 عدد الطالبات التخصص  عدد الطالبات التخصص

 ٣ فيزياء ٤ تاريخ

 ١ كيماء ٢ جغرافيا

 ٦ أحياء ٤ حاسب آلى

 ٢٠ )تدريس مصغر(خبرة  ٥ مكتبات

 ٧٣ المجموع

مــن خــالل الجــدول يتبــين أن معظــم أفــراد العينــة مــن الطالبــات ونــسبتهم المئويــة          

 ).%١٧٫٩٨( والنسبة المئوية للمشرفات ،)%٨٢٫٠٢(

مـن أجـل تـصميم التـصور المقتـرح لتطـوير التربيـة العمليـة،                 :إجـراءات الدراسـة   -ثالثاً

قامــت الباحثــة بتحديــد قائمــة بمجــاالت تطــوير التربيــة العمليــة، وهــي اإلجابــة عــن الــسؤال  

 :األول من أسئلة الدراسة، وذلك عن طريق الخطوات التالية

حصر أهم المجاالت األساسية الالزمة لتطوير التربية       :  من القائمة  تحديد الهدف  -

 .العملية، وهي تمثل األساس الذي بُني عليه باقي إجراءات الدراسة

تحديد مصادر اشتقاق قائمة مجـاالت تطـوير التربيـة العمليـة مـن خـالل االعتمـاد                   -

 :على

o     والمقـابالت المقننـة    واسـتطالع الـرأي  العمليةما أسفرت عنه نتائج تقارير التربية 

التي قامت بها الباحثة للطالبات المتدربات والمشرفات والمـديرات للتعـرف علـى              

جتماعـات مـع ممثلـي      ا، باإلضـافة إلـى عقـد        العمليـة المشكالت المرتبطة بالتربيـة     

ــيم للتعــرف علــى المــشكالت والمــستجدات المطلوبــة مــن       وزارة التربيــة والتعل

 . ت التطويرية في المناهج أو تدريب المعلمينالوزارة والمرتبطة بالمشروعا

o   نتـــائج مراجعـــة وتحليـــل الدراســـات الـــسابقة فـــي مجـــال تقـــويم برنـــامج التربيـــة

 بجامعــة اإلمــام العمليــة، وخاصــة تلــك التــي أجريــت لتقيــيم واقــع التربيــة العمليــة

التـي تنطبـق علـى      ) ٢٠٠٥ العبـدالمنعم،    ،١٤٢٨ السميح،   ،٢٠١٢الجبير،  (مثل دراسة   
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ــ ــاء هــذا التــصور       ال ــه، وقــد تــم بن ــامج ومحتويات دبلوم التربــوي بحكــم تطــابق البرن

 . نتائج تقويم هذه الدراسات إلىالمقترح استناداً

o         ــي تناولــت أهــم  االتجاهــاتاالطــالع علــى نتــائج الدراســات العربيــة واألجنبيــة الت

التـي  الحديثـة،   تجاهـات العالميـة     مـسايرة اال  التربية العمليـة، وذلـك ل     المعاصرة في   

 . الوطنيةيحقق متطلبات التنمية مهنيًا بما وتنميته المعلم نادت بأهمية إعداد

عرضــت قائمــة مجــاالت التطــوير علــى مجموعــة مــن المحكمــين؛  : ضــبط القائمــة -

وذلك إلبداء الـرأي حـول المجـاالت وأهميتهـا وصـحتها، وتـم إجـراء بعـض التعـديالت علـى                 

ددت بعــد التعــديل ســتة مجــاالت رئيــسة  بعــض المحــاور فــي صــياغتها، ودمــج بعــضها، وحــ 

 .لتطوير التربية العملية تتضمن عدداً من مؤشرات األداء المرتبط بها

ــة    - ــة العمليـ ــوير التربيـ ــاالت تطـ ــن    : تجريـــب مجـ ــة مـ ــة راجعـ ــى تغذيـ ــصول علـ للحـ

المـــستفيدات مـــن عمليـــة تطـــوير التربيـــة العمليـــة وهـــن المـــشرفات التربويـــات وطالبـــات   

لية هذه المجـاالت فـي تطـوير التربيـة العمليـة ومـن ثـم االسـتفادة                 الدبلوم، وللتأكد من فاع   

مــن النتــائج فــي بنــاء تــصور مقتــرح قــائم علــى تجربــة فعليــة ؛ فقــد قامــت الباحثــة بتجربتهــا   

 وذلـك علـى عينـة الدراسـة،     ٢٠١٣الفصل الدراسي الثـاني مـن العـام الدراسـي        وتطبيقها في   

وقــد تــم . تطبيــق العملــي مــن قبــل الــوزارةوفــي المــدارس الحكوميــة واألهليــة المرشــحة لل

 عـن طريـق اسـتبيان المـستفيدات مـن       اسـتطالع رأي  فاعليتهـا مـن خـالل      مـن مـدى      التأكد

 .وفيما يلي تفصيل خطوات إعداد أداة الدراسة، تطوير عينة الدراسة

أعــدت الباحثــة اســتبانة لطالبــات الــدبلوم التربــوي والمــشرفات        :أداةالدراســة -

 .التربويات
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o  وجهـات نظـر المـشرفات وطالبـات الـدبلوم حـول       التعـرف علـى   : سـتبانة هدف اال

المقترحة بعد أن تم تطبيقها وتجربتها في مقـرر التربيـة        التربية العملية   مجاالت  

 .العملية، وذلك للتعرف على فاعليتها من وجهة نظرهن

o  ــتبانة ــوى االسـ ــاالت رئيـــسة    اشـــتملت: محتـ ــى ســـتة مجـ ــي،علـ اإلجـــراءات :  وهـ

إلداريــة، نظــام اإلشــراف علــى التربيــة العملــي، دليــل التربيــة العمليــة،  التنظيميــة وا

ورش العمــــل التأهيليــــة، أســــاليب التقــــويم المــــستخدمة فــــي التربيــــة العمليــــة،   

ــصغ  ــدريس المـ ــرات األداء،    .رالتـ ــن مؤشـ ــدداً مـ ــضمن عـ ــور يتـ ــل محـ ــعت وُ وكـ  ضـ

 ).فقموافق، موافق إلى حد ما، غير موا (: على مقياس ثالثي يتدرج منجميعها

o   عرضـت الباحثـة االسـتبيان علـى مجموعـة مـن الخبـراء لمعرفـة                :االسـتبانة صدق

 وقد  اللغوية،الوضوح والسالمة    صحة المحتوى، و   مدى صالحية عباراتها من حيث    

 بشكل عام، كما تم حساب الصدق الداخلي صالحيتهاأجمع المحكمون على 

جـة لكـل عبــارة   لالسـتبانة عـن طريـق حــساب معامـل ارتبـاط بيرسـون بــين الدر      

يوضـح مـا    ) ٣(والجدول    والدرجة الكلية،  ،تنتمي لكل مجال من مجاالت االستبانة     

 :يلي

 معامالت ارتباط بيرسون بين كل مجال وبين الدرجة الكلية لالستبانة) ٣(جدول 

 مستوى الداللة اإلحصائيةمعامل االرتباط المحور

 ٠٫٠١ ٠٫٥٧ اإلجراءات التنظيمية واإلدارية: األول

 ٠٫٠١ ٠٫٦٧ نظام اإلشراف على التربية العملية: الثاني

 ٠٫٠١ ٠٫٦٩ دليل التربية العملية: الثالث

 ٠٫٠١ ٠٫٥٥ورش عمل لطالبات التربية العملية في بداية الفصل الدراسي: الرابع

 ٠٫٠١ ٠٫٨٧ أساليب التقويم المستخدمة في التربية العملية: الخامس

 ٠٫٠١ ٠٫٦٢ التدريس المصغر: السادس
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يتضح أن هذه االرتباطـات ذات داللـة        ) ٣(من خالل معامالت ارتباط بيرسون في جدول      

 مما يؤكد قوة االرتباط الداخلي لعبارات االستبانة ويدل        ،)٠٫٠١(إحصائية عند مستوى داللة     

 .على أن أداة الدراسة تتسم بالصدق

o  اسـتخدام معامـل    قامـت الباحثـة بحـساب ثبـات االسـتبانة وذلـك ب             :ثبات االستبانة

  :ألفا كرونباخ

 ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا لكرونباخ) ٤(جدول 
 معامل ثبات ألفا كرونباخعدد العبارات المجال

 ٠٫٧٠ ٥ اإلجراءات التنظيمية واإلدارية: األول

 ٠٫٦٩ ٩ نظام اإلشراف على التربية العملية: الثاني

 ٠٫٩٢ ١٠ دليل التربية العملية: الثالث

 ٠٫٨٥ ٧ ورش عمل لطالبات التربية العملية في بداية الفصل الدراسي: الرابع

 ٠٫٩٤ ٢٧ أساليب التقويم المستخدمة في التربية العملية: الخامس

 ٠٫٧٥ ٨ التدريس المصغر: السادس

 ٠٫٩٤ ٦٦ إجمالي االستبانة

، ويتبـين  )٠٫٩٤(يتضح من الجدول ارتفاع إجمالي معامل ثبات ألفـا كرونبـاخ لالسـتبانة            

، وقبــول )الثالـث، الرابـع، الخـامس   ( مثــل المجـاالت  ،ارتفـاع معـامالت ثبـات بعـض المجـاالت     

، وممــا ســبق يمكننــا قبــول ثبــات االســتبانة بــشكل   ) والــسادساألول، والثــاني، (المجــاالت

 .عام

 قامــت الباحثــة بتحليــل البيانــات مــن خــالل البرنــامج       :اإلحــصائية األســاليب-رابعــاً

 : التاليـــــةواســـــتخدمت األســـــاليب اإلحـــــصائية ) SPSS( للعلـــــوم االجتماعيـــــة اإلحـــــصائي

الحــــسابي  التكــــرارات والنــــسب المئويــــة لوصــــف خــــصائص أفــــراد العينــــة، المتوســــط       

لقيــاس صــدق المقيــاس، ومعامــل ثبــات " بيرســون"معامــل ارتبــاط  واالنحرافــات المعياريــة،

 .لقياس ثبات االستبانة" ألفا كرونباخ"
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 : ومناقشتهاالدراسةائج عرض نت-خامساً 

مـا مجـاالت تطـوير التربيـة        : " النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي يـنص علـى         -

 ؟"العملية في برنامج الدبلوم العام في التربية 

لإلجابة عن هذا السؤال تم إعداد قائمة بالمجـاالت األساسـية الالزمـة لتطـوير التربيـة                 

د مـن الخطـوات وردت مفـصلة فـي إجـراءات البحـث              العملية، وقد مـر إعـداد القائمـة بالعديـ         

حيث تم التوصل إلى القائمة المقترحـة، والتـي اشـتملت علـى سـتة مجـاالت رئيـسة تنـدرج            

تحتها مؤشرات األداء المرتبطة بكل مجال وسـيتم تفـصيلها فـي التـصور المقتـرح، وفيمـا        

 ):١ (شكليلي 
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 وجهـة نظـر مـشرفات       مـا  ": الـذي يـنص علـى      السؤال الثاني  المتعلقة ب  نتائجال -

التربيـــة العمليـــة وطالبـــات الـــدبلوم التربـــوي فـــي مجـــاالت التربيـــة العمليـــة المقترحـــة بعـــد   

 ؟“التربية تطبيقها في برنامج الدبلوم العام في 

عـــن هـــذا الـــسؤال علـــى أفـــراد مجتمـــع   بعـــد تطبيـــق أداة الدراســـة الخاصـــة باإلجابـــة  

ــة   الدراســة ثــم جمــع البيانــات وتحليلهــا عــن طريــق حــساب       التكــرارات والنــسب المئوي

لتـسهيل تفـسير هـذه       و ،ةمجـاالت تطـوير التربيـة العمليـ        والمتوسطات الحسابية لعبارات  

حيـث  .  تحديد مستوى اإلجابة على بدائل المقياس      أسلوب استخدمت الباحثة    فقدالنتائج  

، ثـم تـم تـصنيف    )١= ، غيـر موافـق   ٢= ، موافق إلى حد مـا       ٣= موافق  : ( إعطاء وزن للبدائل   تم

= طـول الفئـة     :  مستويات متساوية المدى من خـالل المعادلـة التاليـة          ةتلك اإلجابات إلى ثالث   

وبـذلك سـيكون توزيـع    . ٠٫٦٦= ٣÷ ) ١-٣= (عدد بـدائل المقيـاس   ÷ ) أقل قيمة-أكبر قيمة (

، موافـق إلـى حـد مـا،     ٣ – ٢٫٣٤: موافـق، مـداها  : وفـق التـدرج المـستخدم   مـدى المتوسـطات   

 .١٫٦٦ – ١: ، غير موافق، مداها٢٫٣٣ –١٫٦٧: مداها

 :العملية على النحو اآلتي في ضوء مجاالت تطوير التربية لنتائجوسيتم مناقشة ا

 :اإلجراءات التنظيمية واإلدارية-المجال األول 
 : أفراد العينة لعبارات المجال األول كما يلينتائج استجابات) ٥(يبين جدول 

 استجابات أفراد العينة حول عبارات مجال اإلجراءات التنظيمية واإلدارية) ٥(جدول 

 غير موافق موافق إلى حد ما موافق
المتوسط 

 العبارة م الحسابي

طالبةمشرفةطالبةمشرفةطالبةمشرفة طالبةمشرفة

 ٦ ٠ ١٤ ٠ ٥٣ ١٦ت

١ 

متطلبات تسجيل بيانات 
 طالبة لمقرر التربية العمليةال
في المستوى األول إلنجاح تتم

 .البرنامج
%٨٫٢٢ ١٩٫١٨٠ ٠ ٧٢٫٦ ١٠٠

٢٫٦٤ ٣

 ١ ٠ ٧ ٠ ٦٥ ١٦ت
٢ 

إعالم الطالبات بالمدارس يتم 
قبل بداية التربية العملية بفترة 

١٫٣٧ ٩٫٥٩٠ ٨٩٫٠٤٠ ١٠٠% .كافية
٢٫٨٨ ٣
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 غير موافق موافق إلى حد ما موافق
المتوسط 

 العبارة م الحسابي

طالبةمشرفةطالبةمشرفةطالبةمشرفة طالبةمشرفة

 ٤ ٠ ١٧ ٣ ٥٢ ١٣ت

٣ 

ت المشرفة التربوية عدد زيارا

للطالبات يعد كافيا لتقديم 

 .التوجيه المناسب
%٥٫٤٨ ٢٣٫٢٩٠ ٧١٫٢٣١٨٫٧٥ ٨١٫٢٥

٢٫٦٦ ٢٫٨١

 ٢١ ٤ ١٥ ٤ ٣٧ ٨ت
٤ 

المدة الزمنية المقررة للتربية 

٢٨٫٧ ٢٠٫٥٥٢٥ ٥٠٫٦٨٢٥ ٥٠%.العملية كافية لتحقيق أهدافها
٢٫٢٢ ٢٫٢٥ 

 ١ ٠ ٢٢ ٢ ٥٠ ١٤ت

٥ 

ق مسئوالت برنامج التربية تنس

العملية مع منسوبات التعليم 

 .العام
%١٫٣٧ ٣٠٫١٤٠ ٦٨٫٤٩١٢٫٥ ٨٧٫٥

٢٫٦٧ ٢٫٨٨

٢٫٧٩مشرفة
 المتوسط العام

 ٢٫٦١ طالبة

حـول درجـة الموافقـة علـى عبـارات       وجهات نظـر أفـراد العينـة    ) ٥(تُظهر نتائج جدول    

 فقـــد بلـــغ العمليـــةفبالنـــسبة لمـــشرفات التربيـــة . ميـــة واإلداريـــةمجـــال اإلجـــراءات التنظي

وكـذلك بالنـسبة    ،)موافـق (وهـي درجـة    ) ٢٫٧٩(هذا المجـال    لالمتوسط الحسابي اإلجمالي    

وهـي درجــة  ) ٢٫٦١(لوجهـات نظـر طالبـات الـدبلوم فقـد بلـغ المتوسـط الحـسابي العـام لهـا           

ية وطالبات الدبلوم وافقـن علـى جميـع         كما تبين أيضاً أن مشرفات التربية العمل      . الموافقة

، بينمــا )٥(لمجــال األول ولكــن بترتيبــات مختلفــة كمــا هــو فــي الجــدول        مؤشــرات األداء ل

موافـق إلـى    (مثل المدة الزمنية المقررة للتربية العملية حصلت على درجة          ي ذيال) ٤ (مؤشر

ــا  ــد مـ ــسابي  ) حـ ــات) ٢٫٢٢(للمـــشرفات و) ٢٫٢٥(بمتوســـط حـ ــذه النتي .للطالبـ ــة تتفـــق  وهـ جـ

 األســدي والعبــادي،  ،٢٠٠٥ العبــد المــنعم،  ،١٤٢٨الــسميح، ( مــع الدراســات التاليــة   نتائجهــا

وبالرغم من أنـه   .ةكدت عدم كفاية المدة الزمنية للتربية العملي      أالتي  ) ٢٠٠٥ حماد،   ،٢٠٠٣

 مؤشــرات أمــا بــاقي .تــم تمديــد المــدة الزمنيــة للتربيــة العمليــة المطــورة إال أنهــا غيــر كافيــة 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٠١

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

وهـى تختلـف مـع     .إلجراءات التنظيمية فقد حـصلت علـى موافقـة مـن جميـع أفـراد العينـة            ا

ــرامج التربيــة     اًالتــي أظهــرت ضــعف  ) ٢٠٠٠بخــش، (دراســة   فــي اإلجــراءات التنظيميــة فــي ب

 .العملية

 :العمليةنظام اإلشراف على التربية  -المجال الثاني 
 :ت المجال الثاني كما يلينتائج استجابات أفراد العينة لعبارا) ٦(يبين جدول 

 استجابات أفراد العينة حول عبارات مجال) ٦(جدول 

 العمليةنظام اإلشراف على التربية 

 غير موافقموافق إلى حد ما موافق
المتوسط 

 العبارةم الحسابي

 طالبةمشرفةطالبةمشرفة طالبةمشرفة طالبةمشرفة

 ٨ ١ ١٦ ٨ ٤٩ ٧ت

١

تحديد أولوية اإلشراف على 

خصصات الطالبات وفق ت

 .معينة
%١٠٫٩٦ ٦٫٢٥ ٢١٫٩٢ ٤٣٫٧٥٦٧٫١٢٥٠

٢٫٥٦ ٢٫٣٨ 

 ٨ ٤ ١٨ ٥ ٤٧ ٧ت
٢

عدد ساعات اإلشراف على 

١٠٫٩٦ ٢٤٫٦٦٢٥ ٤٣٫٧٥٦٤٫٣٨٣١٫٢٥% التربية العملية مناسب
٢٫٥٣ ٢٫١٩ 

 ٠ ٠ ١١ ١ ٦٢ ١٥ت

٣

تحدد مهام مشرفات التربية 

العملية بشكل دقيق في 

التنفيذ اإلعداد و(مراحل 

 )والتقويم

%٠ ١٥٫٠٧٠ ٩٣٫٧٥٨٤٫٩٣٦٫٢٥ 
٢٫٨٥ ٢٫٩٤ 

 ٢ ١ ١٦ ١ ٥٥ ١٤ت

٤

تهيئ المشرفات بورش عمل 

عن كيفية التعامل مع برنامج 

 .التربية العملية
%٢٫٧٤ ٦٫٢٥ ٢١٫٩٢ ٧٥٫٣٤٦٫٢٥ ٨٧٫٥

٢٫٧٣ ٢٫٨١ 

 ٢ ١ ١٥ ٢ ٥٦ ١٣ت

٥

يتم تحديد مهام المعلمة 

شراف على المتعاونة في اإل

 .التربية العملية
%٢٫٧٤ ٢٠٫٥٥٦٫٢٥ ٧٦٫٧١١٢٫٥ ٨١٫٢٥

٢٫٧٤ ٢٫٧٥ 

 ٢٫٥٥ ٢٫٨٨ ٨ ٠ ١٧ ٢ ٤٨ ١٤تيتم تعريف مديرة المدرسة ٦
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 غير موافقموافق إلى حد ما موافق
المتوسط 

 العبارةم الحسابي

 طالبةمشرفةطالبةمشرفة طالبةمشرفة طالبةمشرفة

١٠٫٩٦ ٢٣٫٢٩٠ ٦٥٫٧٥١٢٫٥ ٨٧٫٥% .بمهامها تجاه المتدربة

 ٨ ٠ ٢١ ٣ ٤٤ ١٣ت
٧

عدد زيارات المشرفة التربوية 

١٠٫٩٦ ٢٨٫٧٧٠ ٦٠٫٢٧١٨٫٧٥ ٨١٫٢٥% .للطالبات كاف
٢٫٤٩ ٢٫٨١ 

 ٣ ٠ ١٥ ١ ٥٥ ١٥ت

٨

تبرز استمارة تقويم الطالبات 

لمشرفة نقاط القوة والضعف ل

 .في اإلشراف
%٤٫١١ ٢٠٫٥٥٠ ٩٣٫٧٥٧٥٫٣٤٦٫٢٥ 

٢٫٧١ ٢٫٩٤ 

 ٧ ٠ ٩ ١ ٥٧ ١٥ت

٩

يميل للتربية العملية إوجود 

ييسر طريقة التواصل بين 

 . وإدارة الكليةالطالبة
%٩٫٥٩ ٠ ١٢٫٣٣ ٩٣٫٧٥٧٨٫٠٨٦٫٢٥

٢٫٦٨ ٢٫٩٤ 

 ٢٫٧٤ مشرفة المتوسط العام

 ٢٫٦٥ طالبة 

مؤشـرات  وجهات نظر أفراد العينة حول درجة الموافقة علـى          ) ٦(تُظهر نتائج جدول    

 فقــد بلــغ ةالعمليــفبالنــسبة لمــشرفات التربيــة  .  نظــام اإلشــراف علــى التربيــة العمليــة أداء

، وكـذلك بالنـسبة     )موافـق (وهـي درجـة     ) ٢٫٧٤(هذا المجـال    لالمتوسط الحسابي اإلجمالي    

كمـا  ). ٢٫٦٥( فقد بلغ المتوسط الحسابي العام لهـا      ؛لوجهات نظر طالبات الدبلوم التربوي    

تبين أيضاً أن مشرفات التربية العملية وطالبات الدبلوم وافقن على جميع عبارات المجال     

التي تمثـل عـدد     ) ٢(بينما عبارة    ،)٦(لثاني ولكن بترتيب أهمية مختلف كما هو في الجدول          ا

مـن وجهـة نظـر المـشرفات     ) موافق إلى حد مـا (ساعات اإلشراف فقد حصلت على درجة    

التـــي ) ٢٠٠٧أبـــو ريــا ، (وهــذه النتيجــة تتفـــق مــع دراســة      ).٢٫١٩(فقــط وبمتوســط حـــسابي   

 وخلــف ، ،٢٠٠٧خــازر، (المــشرف، وتختلــف مــع دراســة عــن دور  أن هنــاك رضــاإلــى توصــلت 

 أمـا بالنـسبة    . من المشكالت المرتبطـة بالمـشرف التربـوي         أظهرت وجود عددٍ   تيال) ٢٠٠٧

 ،وجهــة نظــر المــشرفات غيــر كافيــة  للنتــائج المرتبطــة بعــدد ســاعات اإلشــراف فهــي مــن 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٠٣

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

تفـق هـذه أيـضاً مـع     وت. ةة زمن التربية العمليفاي انعكاس للنتيجة السابقة في عدم ك    يوه

 .ية زمن اإلشراففامن عدم ك )٢٠٠٨يونس، (دراسة   نتائج

 :ةدليل التربية العملي -المجال الثالث
 :نتائج استجابات أفراد العينة لعبارات المجال الثالث كما يلي) ٧(يبين جدول 

 استجابات أفراد العينة حول عبارات مجال دليل التربية العملية) ٧(جدول 

المتوسط الحسابي غير موافقموافق إلى حد ما موافق
 العبارةم

 طالبةمشرفةطالبةمشرفة طالبةمشرفة طالبة مشرفة

 ٧ ١ ٧ ٠ ٥٩ ١٥ت

١ 

يتوفر للطالبة دليل التربية 

العملية في صورة مطبوعة 

 .لكترونيةإوصورة 
%٩٫٥٩ ٦٫٢٥ ٩٫٥٩ ٩٣٫٧٥٨٠٫٨٢٠

٢٫٧١ ٢٫٨٨ 

 ٤ ١ ٧ ٠ ٦٢ ١٥ت

٢

 بداية يتم إعالم الطالبات في

الفصل بوجود دليل للتربية 

 .العملية
%٥٫٤٨ ٦٫٢٥ ٩٫٥٩ ٩٣٫٧٥٨٤٫٩٣٠

٢٫٧٩ ٢٫٨٨ 

 ٠ ٠ ٢١ ١ ٥٢ ١٥ت
٣

 ةيناسب دليل التربية العملي

 ٠ ٢٨٫٧٧٠ ٩٣٫٧٥٧١٫٢٣٦٫٢٥% مستوى الطالبة
٢٫٧١ ٢٫٩٤ 

 ١ ٠ ١٥ ٠ ٥٧ ١٦ت
٤

يوضح الدليل مهام المشرفة 

١٫٣٧ ٢٠٫٥٥٠ ٧٨٫٠٨٠ ١٠٠% .التربوية
٢٫٧٧ ٣ 

 ٣ ٠ ١٤ ١ ٥٦ ١٥ت
٥

يحدد الدليل حقوق وواجبات 

 ٤٫١١ ٠ ١٩٫١٨ ٩٣٫٧٥٧٦٫٧١٦٫٢٥% .الطالبة المتدربة
٢٫٧٣ ٢٫٩٤ 

 ٢ ٠ ١٣ ٤ ٥٨ ١٢ت
٦

يوضح الدليل التكاليف 

٢٫٧٤ ٠ ١٧٫٨١ ٧٩٫٤٥٢٥ ٧٥% .المطلوبة من الطالبة
٢٫٧٧ ٢٫٧٥ 

 ٢ ٠ ١٠ ٤ ٦١ ١٢ت
٧

يوضح الدليل أدوات تقويم 

٢٫٧٤ ٠ ١٣٫٧ ٨٣٫٥٦٢٥ ٧٥% .الطالبات في التربية العملية
٢٫٨١ ٢٫٧٥ 

 ٤ ١ ١٤ ٠ ٥٥ ١٥ت
٨

يحتوي الدليل على مراحل 

٥٫٤٨ ٦٫٢٥ ١٩٫١٨ ٩٣٫٧٥٧٥٫٣٤٠% .التربية العملية
٢٫٧ ٢٫٨٨ 

 ٢٫٧٨ ٢٫٩٤ ٣ ٠ ١٠ ١ ٦٠ ١٥تيكسب الدليل الطالبات ٩
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المتوسط الحسابي غير موافقموافق إلى حد ما موافق
 العبارةم

 طالبةمشرفةطالبةمشرفة طالبةمشرفة طالبة مشرفة

ل التربية العملية معارف حو

 .أهميتها وأهدافها
%٤٫١١ ٠ ١٣٫٧ ٩٣٫٧٥٨٢٫١٩٦٫٢٥ 

 ٤ ٠ ١٥ ٤ ٥٤ ١٢ت

١٠

يبرز الدليل اإلجراءات 

التنظيمية واإلدارية في التربية 

 .ةالعملي
%٥٫٤٨ ٢٠٫٥٥٠ ٧٣٫٩٧٢٥ ٧٥

٢٫٦٨ ٢٫٧٥ 

 ٢٫٨٧ مشرفة
 المتوسط العام

 ٢٫٧٥ ةطالب

وجهات نظر أفـراد العينـة حـول درجـة الموافقـة علـى عبـارات            ) ٧(تُظهر نتائج جدول    

 فقــد بلــغ المتوســط الحــسابي  ةفبالنــسبة لمــشرفات التربيــة العمليــ . ةدليــل التربيــة العمليــ

، وكــذلك بالنــسبة لوجهــات نظــر ) موافــق(وهــي درجــة ) ٢٫٨٧(اإلجمــالي علــى هــذا المجــال

كمـا تبـين أيـضاً أن       ) .٢٫٧٥( فقد بلغ المتوسط الحـسابي العـام لهـا           طالبات الدبلوم التربوي  

ــارات المجــال الثالــث         ــدبلوم وافقــن علــى جميــع عب مــشرفات التربيــة العمليــة وطالبــات ال

، وهذه النتـائج التـي تـشير إلـى موافقـة      )٧(ولكن بترتيب أهمية مختلف كما هو في الجدول    

ي إالتأكيــد علــى مــدى فاعليــة دليــل التربيــة  جميــع أفــراد العينــة علــى جميــع العبــارات مــا هــ  

يـة ، وهـذا مـا أكدتـه         و مـن المـشكالت التنظيميـة والتوع        وأهميته في معالجـة كثيـرٍ      ةالعملي

 الـسميح ،   ،٢٠٠٥ العبـدالمنعم ،     ، ٢٠٠٥شـاهين ،    ( الكثير من الدراسات السابقة كدراسـة       

 تعــود إلــى غيــاب وجــود ة العديــد مــن المــشكالت المرتبطــة بالتربيــة العمليــإنحيــث ) ١٤٢٨

 .دليل خاص بالتربية العملية 

 : ورش العمل التأهيلية للطالبات–المجال الرابع 
 :نتائج استجابات أفراد العينة لعبارات المجال الرابع كما يلي) ٨(يبين جدول 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٠٥

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 استجابات أفراد العينة حول عبارات ) ٨(جدول 

 مجال ورش عمل لطالبات التربية العملية

 المتوسط الحسابي غير موافق موافق إلى حد ما موافق
 ةالعبارم

 طالبة مشرفةطالبة مشرفةطالبةمشرفة طالبةمشرفة

 ١ ٠ ٤ ٠ ٦٨ ١٦ت

١

تسهم في تعرف 

بأهمية وأهداف التربية 

 .العملية
%١٫٣٧ ٥٫٤٨٠ ٩٣٫١٥٠ ١٠٠

٢٫٩٢ ٣ 

 ٠ ٠ ٥ ٠ ٦٨ ١٦ت
٢

تساعد في تعرف على 

 ٠ ٦٫٨٥٠ ٩٣٫١٥٠ ١٠٠%.متطلبات التربية العملية
٢٫٩٣ ٣ 

 ١ ٠ ٦ ٠ ٦٦ ١٦ت
٣

توضح الورشة مراحل 

١٫٣٧ ٨٫٢٢٠ ٩٠٫٤١٠ ١٠٠% .التربية العملية
٢٫٨٩ ٣ 

 ٠ ١ ١٠ ٤ ٦٣ ١١ت

٤

تنمي الورشة اتجاهات 

إيجابية نحو مهنة 

 .التدريس
%٠ ٦٫٢٥ ١٣٫٧ ٢٥ ٦٨٫٧٥٨٦٫٣ 

٢٫٨٦ ٢٫٦٣ 

 ٠ ٠ ٨ ٠ ٦٥ ١٦ت

٥

التعرف على كيفية 

تقويم أداء الطالبة 

التدريسي في التربية 

 .العملية

%٠ ١٠٫٩٦٠ ٨٩٫٠٤٠ ١٠٠ 
٢٫٨٩ ٣ 

 ١ ٠ ١١ ١ ٦١ ١٥ت

٦

عرض ألدوات التقويم 

البنائي والختامي للطالبة 

 .المعلمة
%١٫٣٧ ١٥٫٠٧٠ ٩٣٫٧٥٨٣٫٥٦٦٫٢٥

٢٫٨٢ ٢٫٩٤ 

 ١ ١ ١٠ ٦ ٦٢ ٩ت

٧

تكسب المعلومات 

المهارات الالزمة في و

 .التدريس
%١٫٣٧ ٦٫٢٥ ١٣٫٧ ٥٦٫٢٥٨٤٫٩٣٣٧٫٥

٢٫٨٤ ٢٫٥ 

 ٢٫٨٧ مشرفة
 المتوسط العام

 ٢٫٨٨ طالبة
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وجهات نظر أفـراد العينـة حـول درجـة الموافقـة علـى عبـارات          ) ٨(تُظهر نتائج جدول    

غ المتوسـط الحـسابي اإلجمـالي     فقـد بلـ   ةفبالنسبة لمشرفات التربيـة العمليـ     . ورش العمل 

، وكذلك بالنسبة لوجهـات نظـر طالبـات الـدبلوم           ) موافق(وهي درجة   ) ٢٫٨٧(هذا المجال ل

كما تبين أيضاً أن مشرفات التربية العملية وطالبات    ).٢٫٨٨(والتي بلغ المتوسط العام لها      

 كما هو فـي  الدبلوم وافقن على جميع عبارات المجال الرابع ولكن بترتيب أهمية مختلف 

 ، تشير إلى موافقة جميـع أفـراد العينـة علـى جميـع العبـارات       التي، وهذه النتائج)٨(الجدول  

الزمانـان،  ( ما هي إال تأكيد على مدى فاعلية الورش التأهيلية، وهذه النتائج تتفق مع دراسة          

٢٠٠١ )(٢٠٠٤Grove &Strudler,  (  ن التي أوصت بأهمية ورش التأهيل للطالب والمـشرفي

لمواجهــة مــشكالت الجهــل فــي كثيــر مــن األمــور اإلداريــة والتعليميــة عنــد التطبيــق فــي        

 فــي ترتيــب درجــة اً كبيــراًكمــا أشــارت نتــائج هــذا المجــال إلــى أن هنــاك تــشابه  .المــدارس

كـسابهن  إ لقصر وقت الـورش فقـد نـال       ونظراً ؛الموافقة لعبارات هذا المجال ألفراد العينة     

 دلالزمـة فـي التـدريس المراتـب األقـل فـي درجـة الموافقـة، ممـا يـ                   مهـارات ال  المعلومات و لل

 . أهمية زيادة وقت الورش والتركيز على هذا المحور ألهميته بالنسبة للطالبة المعلمةىعل

 :ة التقويم المستخدمة في التربية العمليأساليب-المجال الخامس 
 : الخامس كما يلينتائج استجابات أفراد العينة لعبارات المجال يوضح )٩(جدول 

 استجابات أفراد العينة حول عبارات مجال أساليب التقويم ) ٩(جدول 

 غير موافقموافق إلى حد ما موافق
المتوسط 

 العبارةم الحسابي

طالبةمشرفةطالبةمشرفة طالبةمشرفة طالبةمشرفة

 ٣ ١ ١٥ ١ ٥٥ ١٤ت
١

بطاقة تقويم الطالبة المعلمة. أ
بطاقة تقويم الطالبة المعلمة 

 ٤٫١١ ٢٠٫٥٥٦٫٢٥ ٧٥٫٣٤٦٫٢٥ ٨٧٫٥% . ومحددةدقيقة
٢٫٧١ ٢٫٨١ 

 ٧ ١ ١٧ ٤ ٤٩ ١١ت
٢

تشمل بطاقة تقويم الطالبة 
المعلمة جميع األنشطة التي 
٩٫٥٩ ٢٣٫٢٩٦٫٢٥ ٦٨٫٧٥٦٧٫١٢٢٥% .تقوم بها الطالبة بالمدرسة

٢٫٥٨ ٢٫٦٣



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٠٧

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 غير موافقموافق إلى حد ما موافق
المتوسط 

 العبارةم الحسابي

طالبةمشرفةطالبةمشرفة طالبةمشرفة طالبةمشرفة

 ٦ ٠ ٢٣ ٢ ٤٤ ١٤ت

٣

تتضمن بطاقة تقويم الطالبة 

ة السمات الشخصية المعلم

 .للطالبة
%٨٫٢٢ ٠ ٣١٫٥١ ٦٠٫٢٧١٢٫٥ ٨٧٫٥

٢٫٥٢ ٢٫٨٨

 ٢ ١ ١١ ١ ٦٠ ١٤ت

٤

تتضمن بطاقة تقويم الطالبة 

المعلمة مهارات األداء 

 .التدريسي
%٢٫٧٤ ١٥٫٠٧٦٫٢٥ ٨٢٫١٩٦٫٢٥ ٨٧٫٥

٢٫٧٩ ٢٫٨١

 ٥ ٠ ١٤ ٣ ٥٤ ١٣ت

٥

تعرض بطاقة تقويم الطالبة 

لبات قبل خروجها المعلمة للطا

 .ةللتربية العملي
%٦٫٨٥ ٠ ١٩٫١٨ ٧٣٫٩٧١٨٫٧٥ ٨١٫٢٥

٢٫٦٧ ٢٫٨١

 ١ ١ ١٩ ١ ٥٣ ١٤ت

٦

بطاقة تقويم الطالبة المعلمة 

المستخدمة شاملة ألهم 

 .كفايات التدريس
%١٫٣٧ ٢٦٫٠٣٦٫٢٥ ٦٫٢٥ ٧٢٫٦ ٨٧٫٥

٢٫٧١ ٢٫٨١ 

 ٣ ٠ ٢١ ٦ ٤٩ ١٠ت

٧

لبة تراعي بطاقة تقويم الطا

المعلمة التوازن بين الخبرات 

 .النظرية والعملية
%٤٫١١ ٢٨٫٧٧٠ ٦٧٫١٢٣٧٫٥ ٦٢٫٥ 

٢٫٦٣ ٢٫٦٣

 ٢٫٧٧ مشرفة
 المتوسط الحسابي لبطاقة تقويم الطالبة المعلمة

 ٢٫٦٦ طالبة

 
 ٥٨ ٠ ٥٨ ٣ ٥٨ ١٣ت

٨

بطاقة التقويم الذاتي للطالبة . ب

 .المعلمة

تساعد بطاقة التقويم الذاتي 

 .لطالبة في تقويم ذاتهاا

%٧٩٫٤٥ ٨١٫٢٥٧٩٫٤٥١٨٫٧٥٧٩٫٤٥٠
٢٫٨١٢٫٧٤

 ٥٨ ١ ٥٨ ٢ ٥٨ ١٣ت

٩

تساعد بطاقة التقويم الذاتي 

الطالبة على معرفة نقاط قوتها 

 .وضعفها
%٧٩٫٤٥ ٧٩٫٤٥٦٫٢٥ ٨١٫٢٥٧٩٫٤٥١٢٫٥

٢٫٧٥٢٫٧٤
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 ٦١ ٠ ٦١ ٤ ٦١ ١٢ت

١٠

ر بأدائها تعيد الطالبة التأمل والتفك

التدريسي من خالل بطاقة التقويم 

 .الذاتي
%٨٣٫٥٦ ٨٣٫٥٦٠ ٨٣٫٥٦٢٥ ٧٥

٢٫٧٥٢٫٧٧

 ٢٫٧٧ مشرفة
 المتوسط الحسابي لبطاقة التقويم الذاتي للطالبة المعلمة

 ٢٫٧٥ طالبة

 
 ٥٩ ٠ ٥٩ ١ ٥٩ ١٥ت

١١

 :بطاقة المشاهدة الصفية . ج

تساعد بطاقة المشاهدة على تقييم 

 .تهازميال
%٨٠٫٨٢ ٩٣٫٧٥٨٠٫٨٢٦٫٢٥٨٠٫٨٢٠

٢٫٩٤٢٫٧٨

 ٦٠ ٠ ٦٠ ٠ ٦٠ ١٦ت

١٢

تساعد بطاقة المشاهدة الطالبة على 

مشاهدة المعلمات والتعرف على 

 .مهارات التدريس الفعالة
%٨٢٫١٩ ٠ ٨٢٫١٩ ٨٢٫١٩٠ ١٠٠

٢٫٨١ ٣

 ٢٫٩٧ مشرفة
 يةالمتوسط الحسابي لبطاقة المشاهدة الصف

 ٢٫٨ طالبة

 
 ١٥ ٠ ١٥ ٠ ٥٧ ١٦ت

١٣

 : بطاقة التقويم التكويني.د

ية يجابتساعد الطالبة معرفة الجوانب اإل

 السلبية في تدريسهاو
%٢٠٫٥٥ ٢٠٫٥٥٠ ١٠٠٧٨٫٠٨٠

٢٫٧٧ ٣

 ١٥ ٠ ١٥ ٠ ٥٧ ١٦ت
١٤

تساعد في توثيق التقويم من قبل الطالبة 

٢٠٫٥٥ ٢٠٫٥٥٠ ١٠٠٧٨٫٠٨٠% .والمشرفة
٢٫٧٧ ٣

 ٣ مشرفة
 المتوسط الحسابي لبطاقة التقويم التكويني

 ٢٫٧٧ طالبة

 
 ٠٥٨ ٥٨ ٢ ٥٨ ١٤ت

١٥

 : بطاقة التقويم الذاتي الختامي -هـ 

تقدم صورة كاملة عن التجربة التدريسية 

 .للطالبة
%٨٧٫٥٧٩٫٤٥١٢٫٥٧٩٫٤٥٠٧٩٫٤٥

٢٫٨٨٢٫٧٤

٢٫٨٨٢٫٦٤ ٠٥١ ٥١ ٢ ٥١ ١٤تتقويم المدرسة وأساليب تساعد على ١٦



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٠٩

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

٨٧٫٥٦٩٫٨٦١٢٫٥٦٩٫٨٦٠٦٩٫٨٦% اإلشراف والدعم المقدم

 ٢٫٨٨ مشرفة
 المتوسط الحسابي لبطاقة التقويم الذاتي الختامي

 ٢٫٦٩ طالبة

 
 ٣ ١ ١٤ ٢ ٥٦ ١٣ت

١٧

 :العمليةبطاقة تخطيط التدريب . و

تساعد بطاقة التخطيط الطالبة على تحديد 

ألهداف والخطوات والصعوبات المتوقعة ا

 .من التربية العملية

%١٩٫١٨٦٫٢٥٤٫١١ ٨١٫٢٥٧٦٫٧١١٢٫٥
٢٫٧٥٢٫٧٣

 ٣ ١ ١٥ ٣ ٥٥ ١٢ت

١٨

تراقب الطالبة من خالل بطاقة التخطيط 

مدى تنفيذها للخطوات التي اقترحتها 

 .ةلتطبيق التربية العملي
%٧٥٫٣٤١٨٫٧٥٢٠٫٥٥٦٫٢٥٤٫١١ ٧٥

٢٫٦٩٢٫٧١

 ٣ ١ ١٦ ١٢ ٥٤ ١٢ت

١٩

تقييم الطالبة من خالل بطاقة التخطيط 

مدى تحقيقها لألهداف والصعوبات التي و

 واجهتها 
%٢١٫٩٢٦٫٢٥٤٫١١ ٧٣٫٩٧٧٥ ٧٥

٢٫٦٩٢٫٧ 

 ٢٫٧١ مشرفة
 المتوسط الحسابي لبطاقة تخطيط التدريب العملي

 ٢٫٧١ طالبة

 
 ٥٥ ٠ ٥٥ ٠ ٥٥ ١٦ت

٢٠

 ) :البورتفوليو(نجاز اإلملف .ز

يساعد المشرفة على تقويم أداء 

 .الطالبة
%٧٥٫٣٤ ٧٥٫٣٤٠ ٧٥٫٣٤٠ ١٠٠

٢٫٦٨ ٣

 ٥٩ ٠ ٥٩ ٠ ٥٩ ١٦ت
.يساعد على مراقبة تقدم أداء الطالبة٢١

%٨٠٫٨٢ ٨٠٫٨٢٠ ٨٠٫٨٢٠ ١٠٠
٢٫٧٤ ٣

 ٥٧ ٠ ٥٧ ٠ ٥٧ ١٦ت
٢٢

في يوفر بيانات موثقة عن أداء الطالبة 

٧٨٫٠٨ ٧٨٫٠٨٠ ٧٨٫٠٨٠ ١٠٠% .التربية العملية
٢٫٧١ ٣

 ٥٧ ٠ ٥٧ ٠ ٥٧ ١٦ت
٢٣

يساهم ملف االنجاز في إشراك 

٧٨٫٠٨ ٧٨٫٠٨٠ ٧٨٫٠٨٠ ١٠٠% .الطالبة مع المشرفة
٢٫٧١ ٣

٢٫٩٤٢٫٧١ ٥٧ ١ ٥٧ ١٥ ٥٧ ١٦تيساعد الطالبة على التغلب على ٢٤
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نواحي الضعف وتعزيز نواحي القوة 

 .ن األداءلتحسي
%٧٨٫٠٨٤٦٫٨٨٧٨٫٠٨٣٫١٣٧٨٫٠٨ ٥٠

 ٦٥ ٠ ٦٥ ٠ ٦٥ ١٦ت
٢٥

يصف االنجازات واألنشطة التي قامت 

٨٩٫٠٤ ٨٩٫٠٤٠ ٨٩٫٠٤٠ ١٠٠% .بها الطالبة في التربية العملية
٢٫٨٥ ٣

 ٥٥ ٠ ٥٥ ١ ٥٥ ١٥ت

٢٦

يساعد في تتبع النمو المهارى 

 لكل طالبة والمعرفي واالجتماعي

 .على حده ولجميع الطالبات
%٧٥٫٣٤ ٧٥٫٣٤٠ ٩٣٫٧٥٧٥٫٣٤٦٫٢٥

٢٫٩٤٢٫٧ 

 ٥٩ ٠ ٥٩ ٠ ٥٩ ١٦ت
٢٧

تكشف أساليب التقويم الحالية 

٨٠٫٨٢ ٨٠٫٨٢٠ ٨٠٫٨٢٠ ١٠٠% .إنجازهمقدار ما تم 
٢٫٧٥ ٣

 ٢٫٩٩شرفةم
 )البورتفوليو(المتوسط الحسابي لملف اإلنجاز 

 ٢٫٧٣ طالبة

أساليب التقويم المستخدمة في التربية : المتوسط الحسابي إلجمالي المجال الخامس ٢٫٨٧مشرفة

 ٢٫٧٢ طالبة ةالعملي

وجهات نظر أفـراد العينـة حـول درجـة الموافقـة علـى عبـارات                ) ٩(تُظهر نتائج جدول    

ــويم  ــاليب التقـ ــة العمليـــ  . أسـ ــشرفات التربيـ ــة؛بالنـــسبة لمـ ــسابي   فقـ ــغ المتوســـط الحـ د بلـ

، وكــذلك بالنــسبة لوجهــات نظــر )موافــق(وهــي درجــة ) ٢٫٨٧(اإلجمــالي علــى هــذا المجــال

كمـا تبـين النتـائج    ). موافق(وهي درجة ) ٢٫٧٢( بلغ المتوسط العام لها فقدطالبات الدبلوم   

ــارات مجــال          ــدبلوم وافقــن علــى جميــع عب ــة العمليــة وطالبــات ال ــضاً أن مــشرفات التربي أي

ولكــن بترتيــب أهميــة ) موافــق(ليب التقــويم المــستخدمة فــي التربيــة العمليــة بدرجــة  أســا

 ).٩(مختلف كما هو في الجدول 

ــاءً علــى     ) ١٠(وفيمــا يلــي جــدول    مقارنــة لترتيــب أســاليب وأدوات التقــويم المختلفــة بن

 :إجمالي المتوسط الحسابي من وجهة نظر أفراد العينة كما يلي



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢١١

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 المتوسط الحسابي العاممقارنة يبين  )١٠(جدول 

  الستجابات أفراد العينة على أساليب التقويم 
 طالبات الدبلوم المشرفات التربويات

المتوسط  البطاقة م

 الحسابي العام
 الترتيب

المتوسط 

 الحسابي العام
 الترتيب

 ٧ ٢٫٦٦ ٥ ٢٫٧٧ بطاقة تقويم الطالبة المعلمة ١

٢ 
بطاقة التقويم الذاتي للطالبة 

 ةالمعلم
٣ ٢٫٧٥ ٥ ٢٫٧٧ 

 ١ ٢٫٨ ٣ ٢٫٩٧ بطاقة المشاهدة الصفية ٣

 ٢ ٢٫٧٧ ١ ٣ بطاقة التقويم التكويني ٤

 ٦ ٢٫٦٩ ٤ ٢٫٨٨ بطاقة التقويم الذاتي الختامي ٥

 ٥ ٢٫٧١ ٦ ٢٫٧١ بطاقة تخطيط التدريب العملي ٦

 ٤ ٢٫٧٣ ٢ ٢٫٩٩ )البورتفوليو(ملف اإلنجاز  ٧

 وكان ،أفراد العينة قد وافقن على جميع البطاقاتبالنظر في الجدول السابق نجد أن      

 بــين المــشرفات وطالبــات  اًترتيــب مــدى أهميــة كــل أســلوب مــن أســاليب التقــويم مختلفــ   

 وهــذه النتــائج التــي تــشير إلــى اتفــاق وجهــات نظــر        .رالــدبلوم ولكــن لــيس بــشكل كبيــ    

أســاليب  علــى الموافقــة علــى جميــع عبــارات مجــال   ةالعمليــ المــشرفات وطالبــات التربيــة 

التقويم تؤكد استفادتهم منها، وبالرغم من ندرة الدراسات السابقة المرتبطـة بأسـاليب      

) ٢٠٠٠,Flokman( التقويم في برامج إعـداد المعلمـين إال أن هـذه النتـائج تتفـق مـع دراسـة                    

ــه الطــالب المعلمــين      بوصــت أوالتــي  ــة لتوجي ــة اســتخدام أســاليب تقــويم حديث  ممــا ؛أهمي

كمــــا تتفــــق مــــع نتــــائج دراســــة  . هم للتــــدريس فــــي المــــدارسيــــنعكس علــــى ممارســــت

)٢٠٠٢Beck, (على  الطالب المعلمين أثرٌ اهالتغذية الراجعة التي يتلق   ل أكدت على أن     حيث 

  .ةإنجازهم، وتطوير التربية العملي
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 : التدريس المصغر–المجال السادس 
 :سادس كما يلييوضح نتائج استجابات أفراد العينة لعبارات المجال ال) ١١(جدول 

 استجابات أفراد العينة حول عبارات مجال التدريس المصغر) ١١(جدول 

 غير موافق موافق إلى حد ما موافق
المتوسط 

 العبارةم الحسابي

طالبةمشرفةطالبةمشرفة طالبةمشرفة طالبةمشرفة

 ١٦ ٢ ٣٤ ٨ ٢٣ ٦ت
١

يركز التدريب على بعض 

٢١٫٩٢ ١٢٫٥ ٤٦٫٥٨ ٥٠ ٣١٫٥١ ٣٧٫٥% .المهارات التدريسية
٢٫١ ٢٫٢٥ 

 ١٤ ٠ ١٧ ٣ ٤٢ ١٣ت
٢

يركز على مجموعة صغيرة 

١٩٫١٨ ٠ ٢٣٫٢٩ ٥٧٫٥٣١٨٫٧٥ ٨١٫٢٥% .من الطالبات
٢٫٣٨ ٢٫٨١

 ٢ ٠ ١٣ ٣ ٥٨ ١٣ت
٣

تعريف الطالبات بنقاط 

٢٫٧٤ ٠ ١٧٫٨١ ٧٩٫٤٥١٨٫٧٥ ٨١٫٢٥% القوة والضعف
٢٫٧٧ ٢٫٨١

 ٠ ٥ ١٦ ٥ ٥٧ ٦ت
٤

عات التدريسية عدد السا

 ٠ ٣١٫٢٥ ٢١٫٩٢ ٧٨٫٠٨٣١٫٢٥ ٣٧٫٥% .للتدريس المصغر مناسبة
٢٫٧٨ ٢٫٠٦

 ٢ ٠ ١٠ ٣ ٦١ ١٣ت

٥

يقلل من التعقيدات 

الموجودة في مواقف 

 .التعليم
%٢٫٧٤ ٠ ١٣٫٧ ٨٣٫٥٦١٨٫٧٥ ٨١٫٢٥

٢٫٨١ ٢٫٨١ 

 ٣ ١ ٩ ٥ ٦١ ١٠ت
٦

تعرف للتزيد قدرة الطالبة 

 ٤٫١١ ٦٫٢٥ ١٢٫٣٣ ٨٣٫٥٦٣١٫٢٥ ٦٢٫٥% .التعليميةإمكانياتها على 
٢٫٧٩ ٢٫٥٦

 ٢ ٠ ٧ ٥ ٦٤ ١١ت
٧

يحسن ثقة الطالبة 

٢٫٧٤ ٠ ٩٫٥٩ ٦٨٫٧٥٨٧٫٦٧٣١٫٢٥% .دريسهاتب
٢٫٨٥ ٢٫٦٩

 ١ ٠ ١٥ ٢ ٥٧ ١٤ت

٨

يساهم في تنفيذ التربية 

العملية للطالبات ذوات 

 .الظروف الخاصة
%١٫٣٧ ٠ ٢٠٫٥٥ ٧٨٫٠٨١٢٫٥ ٨٧٫٥

٢٫٧٧ ٢٫٨٨

 ٢٫٦١ مشرفة
 المتوسط العام

 ٢٫٦٦ طالبة
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وجهات نظر أفـراد العينـة حـول درجـة الموافقـة علـى عبـارات                ) ١١(تُظهر نتائج جدول    

المــشرفات فقــد بلــغ المتوســط الحــسابي  بالنــسبة لوجهــة نظــر. رمجـال التــدريس المــصغ 

، وكذلك بالنـسبة لوجهـات نظـر طالبـات          )موافق(ي درجة   وه) ٢٫٦١(هذا المجال   لاإلجمالي  

كمــا تبــين أيــضاً أن مــشرفات التربيــة      ).٢٫٦٦(الــدبلوم فقــد بلــغ المتوســط الحــسابي لهــا      

العمليــة وطالبــات الــدبلوم وافقــن علــى معظــم عبــارات المجــال الــسادس ولكــن بترتيــب     

لمرتبطـة بالتـدريب علـى      ا) ١(، بينمـا حـصلت العبـارة        )١١(أهمية مختلف كما هـو فـي الجـدول          

مـن وجهـة نظـر      ) ٢٫٢٥(بمتوسط حسابي ) موافق إلى حد ما   (مهارات تدريسية على درجة     

ساعات المخصـصة   الـ التـي تمثـل عـدد       ) ٤(كما حصلت عبارة     .للطالبات) ٢٫١٢(و المشرفات

مـــن وجهـــة نظـــر المـــشرفات فقـــط ) موافـــق إلـــى حـــد مـــا(للتـــدريس المـــصغر علـــى درجـــة 

راء المـــشرفين وطالبـــات الـــدبلوم آوبنـــاء علـــى ذلـــك نجـــد أن ). ٢٫٠٦(وبمتوســـط حـــسابي 

نـه وهـذا مـا      م ممـا يؤكـد االسـتفادة        ،وافقت علـى معظـم عبـارات مجـال التـدريس المـصغر            

التــي أكــدت ) ٢٠٠١ ،العــصيلي،٢٠٠٩ ,Sen؛ ٢٠١٢التــوم، ( كدراســة ،اتفقــت عليــه الدراســات

 للمعلمين وخاصة من لديهم     على أن التدريس المصغر يرفع مستوى الكفايات التدريسية       

 .خبرة تربوية

 توجـد فــروق ذات داللــة  هــل " :الثالــث الــذي يــنص علــىالــسؤال  المتعلقــة بنتــائجال

إحصائية حـول مجـاالت تطـوير التربيـة العمليـة المقترحـة ترجـع الخـتالف آراء مجمـوعتي            

 ؟ "مشرفات التربية العملية ومجموعة طالبات الدبلوم التربوي 

ــار ولإلجابـــة علـــى   T-Test(لعينتـــين مـــستقلتين ) ت(الـــسؤال تـــم اســـتخدام اختبـ

Independent Samples( الفــروق حــول مجــاالت االســتبانة ترجــع إلــى اخــتالف    لدراســة

 .بين عينة الدراسةاآلراء 
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 يبين دراسة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة) ١٢(جدول 

المتوسطالعددالوظيفة المجال
االنحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة 
 ت

مستوى 
الداللة 
اإلحصائية

 ١٫٠٦ ١٣٫٩٤ ١٦مشرفة
 .اإلجراءات التنظيمية واإلدارية

 ١٫٦٤ ١٣٫٠٧ ٧٣ طالبة
 ال يوجد٢٫٠٢ ٨٧

 ١٫٩٣ ٢٤٫٦٣ ١٦مشرفة
 .نظام اإلشراف على التربية العملية

 ٢٫٩٧ ٢٣٫٨٥ ٧٣ طالبة
 ال يوجد ١٫٠ ٨٧

 ١٫٩٦ ٢٨٫٦٩ ١٦شرفةم
 .دليل التربية العملية

 ٤٫٠٨ ٢٧٫٤٥ ٧٣ طالبة
 ال يوجد١٫٨١ ٨٧

 ١٫٢٤ ٢٠٫٠٦ ١٦مشرفة
 .ورش عمل طالبات الدبلوم التأهيلية

 ١٫٩١ ٢٠٫١٥ ٧٣ طالبة
 ال يوجد٠٫١٨ ٨٧

بطاقة تقويم الطالبة  ٢٫٥٣ ١٩٫٣٨ ١٦مشرفة
 ٢٫٨٥ ١٨٫٦٢ ٧٣ طالبة .المعلمة

 ال يوجد٠٫٩٨ ٨٧

بطاقة التقويم الذاتي  ١٫٣٥ ٨٫٣١ ١٦مشرفة
 ١٫٦١ ٨٫٢٥ ٧٣ طالبة .للطالبة المعلمة

 ال يوجد٠٫١٥ ٨٧

 ٠٫٢٥ ٥٫٩٤ ١٦مشرفة
 .بطاقة المشاهدة الصفية

 ٠٫٨٦ ٥٫٥٩ ٧٣ طالبة
٢٫٩٣٠٫٠١ ٨٧ 

 ٠٫٠٠ ٦٫٠٠ ١٦مشرفة
 .بطاقة التقويم التكويني

 ٠٫٩٠ ٥٫٥٣ ٧٣ طالبة
٤٫٤٣٠٫٠١ ٨٧ 

بطاقة التقويم الذاتي  ٠٫٦٨ ٥٫٧٥ ١٦مشرفة
 ١٫٠٢ ٥٫٣٨ ٧٣ طالبة .الختامي

 ال يوجد١٫٧٦ ٨٧

بطاقة تخطيط التدريب  ١٫٧٥ ٨٫١٣ ١٦مشرفة
 ١٫٥٥ ٨٫١٤ ٧٣ طالبة .العملي

 ال يوجد٠٫٠٣ ٨٧

 ٠٫٣٤ ٢٣٫٨٨ ١٦مشرفة

أساليب التقويم 
المستخدمة في 
 التربية العملية

 ).البورتفوليو(ملف اإلنجاز 
 ٣٫٨٢ ٢١٫٨٦ ٧٣ طالبة

٤٫٤٢٠٫٠١ ٨٧ 

إجمالي أساليب التقويم المستخدمة في  ٥٫٢٨ ٧٧٫٣٨ ١٦مشرفة
 ٩٫٤٧ ٧٣٫٣٧ ٧٣ طالبة التربية العملية

 ال يوجد١٫٦٣ ٨٧

 ٢٫٨٠ ٢٠٫٨٨ ١٦مشرفة
 التدريس المصغر

 ٢٫٦٩ ٢١٫٢٥ ٧٣ طالبة
 ال يوجد٠٫٥٠ ٨٧

وجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـط اسـتجابات      ت يتضح أنه ال )١٢(دول من الج 

وجـد فـروق    تمجموعة أفراد العينة حول أي إجمالي ألي مجال مـن المجـاالت الـستة، بينمـا                 

فقـط  ) أسـاليب التقـويم  (في المجـال الخـامس   ) ٠٫٠١(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
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لمــشاهدة الــصفية، بطاقــة التقــويم التكــويني، ملــف    بطاقــة ا: ( وهــن،وعنــد ثــالث بطاقــات 

ــاز  ــو(اإلنجـ ــن       ) البورتفوليـ ــة مـ ــراد العينـ ــة أفـ ــصالح مجموعـ ــروق لـ ــذه الفـ ــع هـ وكانـــت جميـ

ــة   ــى نوعيــة هــذه األســاليب المرتبطــة        .مــشرفات التربيــة العملي وهــذه النتيجــة قــد تعــود إل

يـث نجـد أن الطالبـات        ح . أهمية للمشرفة أكثـر مـن الطالبـة        ات ذ د التي تع  ،بتقييم الطالبات 

 ٢٠٠٣Jonelle(وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة      الـذاتي،   أكثـر بأسـاليب التقـويم    يهـتممن 

,P;Wessner, (           التي توصلت إلى أهمية أساليب التقويم الذاتي والتأملي للطالب وتفـضيلهم

نــستدل مــن نتــائج اتفــاق آراء     .تقــويم فــي بــرامج اإلعــداد   اللهــا علــى غيرهــا مــن أســاليب     

 علـى معظـم العبـارات فـي جميـع مجـاالت       نات وطالبات الدبلوم التربوي وموافقته    مشرف

 تطوير التربيـة العمليـة فـي برنـامج     استفادة أفراد عينة الدراسة من مجاالت   االستبانة على   

 .الدبلوم العام

 :  أهم النتائج–سادساً 
ر التربية تطويمجاالت  المشرفات التربويات وطالبات الدبلوم التربوي على موافقة •

 دليــل التربيــة العمليــة،  واإلداريــة، نظــام اإلشــراف،  التنظيميــة اإلجــراءات (: الــستةالعمليــة

 ).المصغر المستخدمة، التدريس التقويم الطالبات، أساليب عمل ورش

أربعــة علــى  إلــى حــد مــا  المــشرفات التربويــات وطالبــات الــدبلوم التربــوي   موافقــة •

  المدة الزمنية المقررة للتربية العملية كافيـة، عـدد         : فقط، وهي  تمؤشرات من ثالثة مجاال   

التـدريب فـي    يركـز ،  )من وجهة نظـر المـشرفات فقـط        (للطالبات التربوية المشرفة زيارات

 المخصـصة  التدريـسية  الـساعات  عـدد  التدريـسية،    المهـارات  بعض على التدريس المصغر 

 .)بدرجة غير موافق(يصفن أي عبارة  كافٍ، ولم المصغر للتدريس

جميـع    علـى  ناتفاق وجهات نظر مشرفات وطالبـات الـدبلوم التربـوي ومـوافقته            •

كن هنـاك   تواستفادة أفراد عينة البحث من مجاالت التطوير، حيث لم          مجاالت االستبانة   
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فـراد عينـة البحـث إال فـي ثـالث عبـارات فقـط مـن مجـال أسـاليب              أفروق بين وجهات نظـر      

 بطاقـة المـشاهدة الـصفية، بطاقـة التقـويم         : وهـي  ،التقويم المستخدمة في التربية العمليـة     

 أكثــر لــصالح مــشرفات التربيــة العمليــة والالتــي كــنَّ  ) البورتفوليــو(التكــويني، ملــف اإلنجــاز  

 .طالباتالموافقة من 

 التصور المقترح لتطوير التربية     ام:" الرابع الذي ينص على   السؤال   المتعلقة ب  نتائجال
 ؟"ام في التربية في برنامج الدبلوم العةالعملي

 قائمـة مجـاالت تطـوير التربيـة العمليـة        توصلت الباحثة إلى التصور المقترح استناداً إلـى       

التــي اقترحتهــا الدراســة، ومــا انتهــت إليــه مــن نتــائج اســتطالع الــرأي حــول هــذه المجــاالت    

 :التالية من اإلجراءات اً عدد تطلب ذلكدوفاعليتها بعد تجريبها في الميدان، وق

 :قات التي انطلق منها التصور المقترحالمنطل  - أ

 عنه نتائج استطالع رأي المستفيدين مـن تطـوير التربيـة العمليـة حـول                ما أسفرت  •

موافقتهم على مجاالت تطوير التربية العملية المقترحة في الدراسة والنتـائج التـي أكـدت               

شرفات أيــضاً مــدى فاعليــة هــذه المجــاالت بعــد تطبيقهــا فــي الميــدان مــن وجهــة نظــر المــ    

 .وطالبات الدبلوم التربوي

واقع برنامج التربية العمليـة الحاليـة فـي برنـامج الـدبلوم العـام فـي التربيـة بجامعـة              •

 واسـتطالع الـرأي والمقـابالت المقننـة         ةنتائج تقارير التربية العملي   اإلمام، التي أشارت إليها     

 إلـى وجـود العديـد مـن         تالتي قامت بها الباحثـة للطالبـات المتـدربات والمـشرفات والمـديرا            

المشكالت المرتبطة بالتربية العملية، كما أكدت تلك النتـائج العديـد مـن الدراسـات التـي                 

 الـسميح،  ،٢٠١٢الجبيـر،   (: بجامعـة اإلمـام مثـل دراسـة       ةأجريت لتقييم واقع التربيـة العمليـ      

امج التـــي تنطبـــق علـــى الـــدبلوم التربـــوي بحكـــم تطـــابق البرنـــ  ) ٢٠٠٥ العبـــدالمنعم، ،١٤٢٨

 . نتائج تقويم هذه الدراساتعلىومحتوياته، وقد تم بناء هذا التصور المقترح استناداً 
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 فــي كليــات التربيــة والــدبلومات    العمليــة بــرامج التربيــة  ضــرورة االهتمــام بتطــوير   •

والتعليم، وخاصة تلك   وزارة التربية   للتطورات السريعة التي تشهدها     ستجابة   كا التربوية

 .ير المهني للمعلمينالتي في مجال التطو

 التي نـادت بأهميـة   ،تجاهات العالمية الحديثة في التدريب العملي   ضرورة مسايرة اال   •

المعاصـرة فـي التـدريب الميـداني،         مـع االتجاهـات    يتناسـب  مهنيًـا بمـا    وتنميتـه  المعلم إعداد

 .وبما يحقق متطلبات التنمية

 : المبادئ األساسية في بناء التصور المقترح  - ب

 :المبادئ األساسية التي تم االستناد إليها في إعداد التصور المقترحهناك بعض 

استخدام نموذج اإلشراف التأملي فـي تـصميم التـصور المقتـرح حيـث يعرّفـه ألغـر              -

 عمليـة تنـشيط للتأمـل الـذاتي يحـث علـى       :بأنـه ) ٢٠٠٦ ,Alger and Chizhik(وشـيزيك  

 المعلــم أثنــاء تدريــسه فــي الغرفــة   التفكيــر الناقــد، وتوليــد الحلــول للمــشاكل التــي تواجــه   

 ناقـدًا  الصفية، وهو يعتمد على التقويم الذاتي والتأمل فـي التطـوير المهنـي، ويتـضمن فحـصاً       

، وهنـاك  تحـسينها للممارسات التدريسية بهدف الوصـول إلـى مـستوى فهـم جديـد ييـسر            

ت اســتخدام ملفــا): ٢٠٠١ .Cook et al(عــدة أســاليب لتحقيــق اإلشــراف التــأملي وهــي   

 وهذا مـا اعتمـد عليـه فـي التـصور      ،اإلنجاز ، وتوفير تغذية راجعة مكتوبة اعتماداً على خطة  

شــراك المــشرف والمعلــم  إبطاقــة التخطــيط، وورش الطالبــات والمــشرفات، و  لالمقتــرح 

في عملية اإلشـراف وذلـك عـن طريـق اسـتخدام أسـاليب التقـويم الـذاتي                  والطالب نفسه   

 . وتقويم األقران

ة التقويم والمتابعة في التصور المقترح إلى مفهوم التقـويم الحقيقـي            تستند عملي  -

حيــث تتعــدى عمليــة تقــويم الطالبــة المعلمــة مــن مجــرد التقــدير الكمــي لــألداء إلــى التقــدير   

الكيفــي، الــذي هدفــه تطــوير األداء، والتركيــز علــى التقــويم مــن أجــل الــتعلم ولــيس تقــويم  



 

 
٢١٨

التربية العملية في برنامج الدبلوم العام لتطوير تصور مقترح "
 "في التربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 حمد الرويثيأإيمان محمد . د

ــتعلم، وقــد أوضــحت دراســة    أن نظــام التقــويم الــشامل يقــدم الكثيــر مــن     ) ٢٠٠١,Fritz(ال

 .المعلومات عن نشاط الطالب المعلمين وممارستهم

يُعــد الطالــب المعلــم المحــور الــرئيس للعمليــة التربويــة، لــذلك مــن المهــم أن يعــي     -

سـعد،  (دوره والمسؤوليات المناطة بأطراف التربية العملية من مـشرفين وإدارة مدرسـية             

، ةمــد التــصور المقتــرح علــى إعــداد دليــل إرشــادي للتربيــة العمليــ     ، لــذلك اعت)٤٥، ص ٢٠٠٧

 .وورشات تأهيلية للطالب المعلمين والمشرفين

 وهــو أســلوب مــن أســاليب تــدريب ،اعتمــد التــصور المقتــرح علــى التــدريس المــصغر -

المعلمين، حيث يطبـق علـى مهـارات تعليميـة محـددة فـي موقـف صـفي مـصغر، ومـع عـدد                        

 مــصغرة، مــع إخــضاع أداء المتــدرب لتقــويم المــشرف بــأدوات مــصغر مــن الطــالب ولحــصة

أن الطلبــة المعلمــين قــد تحــسنت  إلــى ) ٢٠٠٩ ,Sen(تقــويم منوعــة، وقــد أشــارت دراســة   

 .ثقتهم بأنفسهم واكتسبوا الخبرة خالل التدريس المصغر

 : أهداف التصور المقترح –ج 

 .االتجاهات التربوية الحديثة في الدبلوم العام في التربية وفق العمليةتطوير التربية  •

أدوات تقويم مستمرة وموضـوعية لتحـسين الممارسـات التدريـسية       إعداد وتطوير  •

 .لطالبات الدبلوم التربوي

تــستهدف  ورش تدريبيــة  عــن طريــق إقامــة تحــسين أداء طالبــات الــدبلوم التربــوي   •

 . بفعالية ونجاحة التدريب العملي مراحل لتنفيذتأهيل الطالبات

ــست  • ــوجيهه   تحـــسين مـ ــات وتـ ــشرفات التربويـ ــدى المـ ــراف لـ ــالل  نوى اإلشـ ــن خـ  مـ

 علــى بعــض فنيــات اإلشــراف والتوجيــه التعليمــي وعلــى أســاليب التقــويم     نتــدريبه

 .الحقيقي

 .ةتطوير وتحسين اإلجراءات التنظيمية واإلدارية للتربية العملي •
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لتقــويم  تحــدد بهــا المهــام وإجــراءات المتابعــة واةتــوفير دليــل عملــي للتربيــة العمليــ •

 وملحق بها أدوات التقويم المستخدمة لتقويم       ،لكل جهة من الجهات المشاركة    

 .الطالبة

 .تدريب طالبات الدبلوم ذوات الخبرة التدريسية بأسلوب التدريس المصغر •

 : في التصور المقترحةمجاالت تطوير التربية العملي –د 

 اســتطالع الــرأي حــول  التــي اشــتملت علــى نتــائجبنــاء علــى منطلقــات التــصور المقتــرح

 فـإن  . وأهدافهللتصورالمبادئ األساسية   مجاالت تطوير التربية العملية المقترحة، وكذلك       

 : وهية التربية العمليبتطويرالتصور المقترح شمل عدة مجاالت ذات الصلة 

 هـذا المجـال هـو األسـاس الـذي           د يع : اإلجراءات التنظيمية واإلدارية   –المجال األول   

ــادة عــدد      إ حيــث ،مليــة التطــوير تنطلــق منــه ع  ن مــن أهــم التحــسينات فــي هــذا المجــال زي

الساعات الميدانية المقررة للتربية العملية بما يتناسب مع الخطة الدراسية، حيث كانـت           

 أي ثمانيــة عــشر ســاعة يــتم فيهــا ، فــي ســتة أســابيعةســابقاً ثــالث وحــدات دراســية نظريــ

 ة الـسابق ذكرهـا، وسـتة أسـابيع األخـرى عمليـ      إعادة ما تم دراسته في المقررات التربويـة       

وبنـــاء علـــى نتـــائج . فيهـــا يـــوم واحـــد فـــي األســـبوع للتـــدريب الميـــداني أي ســـتة أيـــام فقـــط

صـبح  أ زيادة عدد ساعات التـدريب الميـداني بحيـث            شمل التطوير   فقد ؛الدراسات السابقة 

سـبوعاً تخـرج    أر   وهـي إحـدى عـش      ،األسبوع األول ورشة تأهيلية للطالبات، وبقية األسابيع      

 ٣٣ وبــذلك ارتفعــت عــدد الــساعات إلــى  ،يــوم فــي األســبوع للتــدريبخــالل فيهــا الطالبــات 

 ســاعة عمليــة مــع المحافظــة علــى خطــة البرنــامج وهــي ١٨  مــنســاعة تــدريب ميــداني بــدالً

 فـــي التـــصور وتبعـــاً لـــذلك ازدادت عـــدد زيـــارة المـــشرفة التربويـــة . ثـــالث وحـــدات دراســـية

د األطـر الزمنيـة والبـشرية والمكانيـة بـصورة مـسبقة، وتحديـد المهـام                 ، وتم تحدي  المقترح

وقــد أظهــرت نتــائج . وآليــات التنــسيق بــين كافــة األطــراف المــشاركة فــي التربيــة العمليــة  
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الدراســة المتعلقــة بتطبيــق هــذا المجــال فــي التربيــة العمليــة للــدبلوم بموافقــة المــشرفات  

 في مجال اإلجراءات التنظيمية ماعدا مؤشـر  وطالبات الدبلوم على جميع مؤشرات األداء 

موافـق   (حصل علـى درجـة    ) المدة الزمنية المقررة للتربية العملية كافية لتحقيق أهدافها       (

فـي  الـرغم مـن تمديـد المـدة الزمنيـة للتربيـة العمليـة        نـستدل مـن ذلـك أنـه علـى          ). إلى حد ما  

المـدة الزمنيـة المقـررة    نظـر فـي     ممـا يـستدعي إعـادة ال       إال أنها غير كافية   المجال المقترح،   

 ســاعة عمــا تــم  ٣٣للتربيــة العمليــة، وزيــادة عــدد ســاعات التــدريب العملــي إلــى أكثــر مــن      

 . اقتراحه بالنسبة لهذا المجال

 المجـال تطـوير هـذا     اشـتمل   : ةنظام اإلشراف على التربية العمليـ      –المجال الثاني   

أهيليــة لإلشــراف بواقــع أربــع   علــى تهيئــة المــشرفات بورشــة عمــل ت فــي التــصور المقتــرح 

 .ساعات مـع عـرض لمهـامهن، وتـدريبهن علـى كيفيـة اسـتخدام أدوات تقـويم الطالبـات                   

الرويثـــي (كمـــا تـــم تـــصميم اســـتمارة تقـــويم للمـــشرفة يـــتم تعبئتهـــا مـــن قبـــل الطالبـــات  

ا باإلضافة إلى أنه تم توفير إيميل للتربية العملية ييسر طريقة التواصل م ). ٢٠١٠وعبدالقادر،  

 إرســال ملــف لــإلدارة المدرســية يتــضمن  إلــى جانــببــين الطالبــة وإدارة الــدبلوم المــشرفة، 

 وقد أظهرت   .شراف وأدوار مديرة المدرسة والمعلمة المتعاونة في اإل       ةدليل التربية العملي  

نتائج الدراسة المتعلقة بتطبيق هذا المجال في التربيـة العمليـة للـدبلوم وذلـك للتأكـد مـن                   

ــه بم ــدا      فاعليتـ ــا عـ ــرات األداء، مـ ــع مؤشـ ــى جميـ ــدبلوم علـ ــات الـ ــشرفات وطالبـ ــة المـ وافقـ

ــاً لتقــديم التوجيــه المناســب     (مؤشــر ) عــدد زيــارات المــشرفة التربويــة للطالبــات يعــد كافي

، وذلـك مـن وجهـة نظـر المـشرفات فقـط، وبـالرغم          )موافق إلى حد ما    (حصلت على درجة  

 تم زيادة المدة الزمنية للتربية العمليـة كمـا          أن عدد زيارات المشرفة أربع زيارات إال أنه إذا        

 .هو مقترح في المجال األول، ستزداد تبعاً لذلك عدد الزيارات
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الدراســات الــسابقة التــى تناولــت   معظــم :ة دليــل التربيــة العمليــ–المجــال الثالــث 

ـــ    الـــــسميح،٢٠١٢،الجبيـــــر( مثـــــل دراســـــة مــــشكالتها  أو تحديـــــد ةتقــــويم التربيـــــة العمليــ

جريــت فــي جامعــة اإلمــام ، جميعهــا توصــلت إلــى أ يالتــ) ٢٠٠٥، العبــدالمنعم دراســة،١٤٢٨،

 ديعـ  ، لـذلك     عدم وجود أدلة إرشادية للمتدربين الطالب أو المشرفين أو لإلدارة المدرسـية           

وقــد اعتمــدت الباحثــة فــي إعــداده علــى العديــد مــن        ، أهــم المجــاالت األساســية للتطــوير   

:  منهـا ،، وقد اشتمل الدليل على العديد من الموضوعاتالمراجع العلمية واألدلة اإلرشادية    

تعريف التربية العملية، وعرض لإلجـراءات التنظيميـة ونظـام اإلشـراف والتقـويم وخاصـة                

تهــا وإرشــادات للتوجيــه، ا، وحقــوق الطالبــة المعلمــة وواجبنللــضعيفات وكيفيــة متــابعته

تملت علـــى نمـــاذج بطاقـــات  اشـــيوالتكـــاليف المطلوبـــة منهـــا، باإلضـــافة إلـــى المالحـــق التـــ 

لكترونيــاً فــي إ، كمــا أنــه تــم تــوفير هــذا الــدليل ورقيــاً و  )٢٠١٠الرويثــي وعبــدالقادر ، (التقــويم 

 وقـد  موقع الجامعة وهو مرجع أساسي في إعداد الـورش التدريبيـة للطالبـات والمـشرفات            

 فـــي كـــشفت نتـــائج الدراســـة المرتبطـــة بتجريـــب فاعليـــة دليـــل التربيـــة العمليـــة المقتـــرح 

الدراسة، موافقـة المـشرفات وطالبـات الـدبلوم علـى جميـع مؤشـرات األداء المرتبطـة بـه،                   

 .مما يؤكد على فاعليته للتطبيق من وجهة نظر المستفيدات من التطوير

ــع   ــة –المجــال الراب ــرئيس،يُعــد الطالــب المعلــم المحــور    : ورش العمــل التأهيلي  ال

 ومـن المهـم أن يعـي الطالـب المعلـم            مجـال، الوالهدف األسمى لكل عملية تربوية في هذا        

دوره والمــــسؤوليات المناطــــة بــــأطراف التربيــــة العمليــــة مــــن مــــشرفين وإدارة مدرســــية 

قامـت الباحثـة بإعـداد ورشـة عمـل لطالبـات الـدبلوم التربـوي               ، لذلك    )٤٥ ص   ،٢٠٠٧سعد،(

 لمــدة يــوم فــي األســبوع األول مــن الفــصل الدراســي وبواقــع أربــع ســاعات وذلــك بهــدف       

التعريــف بالتربيــة العمليــة، والتخطــيط مــع الطالبــات علــى كيفيــة تنفيــذ مراحــل التربيـــة           

 وفــق نمــوذج التفكيــر وفــق خطــة، والتــدريب علــى كيفيــة إعــداد خطــط الــدروس    ةالعمليــ
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اليومية، والتعريف بأدوات التقويم المـستخدمة، وهـي إجباريـة لجميـع الطالبـات وتحـسب                

 وقد ..وسيطة رمز تبديل غير معروفة! خطأ ساعاتمن ساعات الوحدات الدراسية ثالث    

ــدبلوم التربــوي علــى ورش عمــل        ــائج الدراســة موافقــة المــشرفات وطالبــات ال أظهــرت نت

ــذا المجـــال، ممـــا يؤكـــد مـــدى          ــات التأهيليـــة بجميـــع مؤشـــرات األداء المرتبطـــة بهـ الطالبـ

 .ة العمليةاستفادتهم منها في التربي

تـستند   :ةساليب التقـويم المـستخدمة فـي التربيـة العمليـ     أ: المجال الخامس  -

 إلـى مفهـوم التقـويم       التـصور المقتـرح لتطـوير التربيـة العمليـة         عملية التقويم والمتابعة في     

 حيث تتعدى عملية تقويم الطالبـة المعلمـة مـن مجـرد     Authentic Evaluationالحقيقي 

 هدفـه إصـدار      إخباريـاً   فـالتقويم هنـا لـيس تقويمـاً        ؛ء إلـى التقـدير الكيفـي      التقدير الكمي لـألدا   

والتركيــز علــى التقــويم مــن أجــل الــتعلم حكــم نهــائي، ولكنــه تقــويم هدفــه تطــوير األداء، 

 وقـد  ،رولذا فـإن تطـوير التربيـة العمليـة يأخـذ بآليـات التقـويم المـستم          وليس تقويم التعلم؛    

ظام التقويم الـشامل يقـدم الكثيـر مـن المعلومـات عـن            أن ن ) ٢٠٠١,Fritz(أوضحت دراسة   

تحقيق ذلك نشاط الطالب المعلمين وممارستهم ، وييسر توجيههم للطريق السليم، و   

( تــوفير أدوات متعــددة للتقــويم ، وتــم االعتمــاد علــى عــدد مــن المــصادر العلميـــة           تطلــب ي

 ، الحليبـــي وســـالم ، ١٤٣٤ر ، الرويثـــي والجبيـــ، ٢٠٠٧ ســـعد ، ، ١٤٢٨ زيتـــون ، ، ٢٠١٣الرويثـــي ، 

 : ما يليفي، وقد تمثلت هذه األدوات  )٢٠٠٤

التخطـيط للـدرس، تنفيـذه،      :  علـى   وقـد اشـتملت    :بطاقة تقويم الطالبة المعلمـة     •

ســـاليب التقـــويم، اإلدارة الـــصفية، شخـــصية الطالبـــة، االنتظـــام، وقـــسمت الـــدرجات إلـــى   أ

 .مقياس متدرج ومجموع الدرجات تسعين درجة

 هى عبارة عـن تـساؤالت ذاتيـة مفتوحـة       :لتقويم الذاتي للطالبة المعلمة   بطاقة ا  •

للطالبة عن مدى تحقيقهـا ألهـداف الـدرس، ومـدى نجـاح خطتهـا، وإذا كانـت واجهتهـا أي                     
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ممــا يــساعدها فــي التعــرف علــى نقــاط قوتهــا وضــعفها      . صــعوبات وكيــف تغلبــت عليهــا  

 .وتساعدها على التخطيط لتحسين مهاراتها

اهدة الصفية لتقييم معلمات المدرسـة وزميالتهـا فـي التـدريب            بطاقة المش  •
ــزمالء ( ــيم ال ــيم أداء معلمــات       :)تقي ــة علــى تقي  تــم تــصميم بطاقــة خاصــة تــساعد الطالب

 العمـود األول يحتـوي علـى        ،المدرسة وتقييم زميالتها، وهي عبارة عن جدول من عمـودين         

مـود الثـاني مـدى التوافـق بـين أداء            ويقابلهـا فـي الع     ،عدد من الممارسـات التعليميـة الفاعلـة       

المعلمــة الفعلــي لهــذه الممارســات ومعــايير األداء المقبــول، والتقيــيم وصــفي ولــيس كمــي 

 .حتى يمكن مناقشته مع المشرفة والزميالت واالستفادة منه

هميتهـا فـي توثيـق التقـويم مـن قبـل       أ هذه البطاقة لهـا   :بطاقة التقويم التكويني   •

ــي   ــشرفة، وهـ ــة والمـ ــستخدمها     الطالبـ ــة وتـ ــشرفة للطالبـ ــضور المـ ــرات حـ ــدد مـ ــرتبط بعـ  تـ

داء الطالبة بعد الدرس حيث تتضمن الجوانب اإليجابيـة والـسلبية فـي    أالمشرفة لمناقشة  

 ثــم توثيــق هــذا التقــويم مــن قبــل الطالبــة       ،هــائداأتــدريس الطالبــة ومقترحــات لتحــسين    

ام المــشرفات فــي والمــشرفة بكتابــة االســم والتوقيــع وبــذلك تحــل مــشكلة عــدم انتظــ  

حضورهن للطالبات، وفـي نفـس الوقـت تحـل مـشكلة عـدم مناقـشة التقيـيم مـع الطالبـة                     

 .فهو توثيق لعمل المشرفة والطالبة

 تقــدم صــورة كاملــة عــن التجربــة التدريــسية   :بطاقــة التقــويم الــذاتي الختــامي  •

شــراف للطالبــة خــالل فتــرة التربيــة العمليــة، وتــساعد علــى تقــويم المدرســة وأســاليب اإل    

ــة المعلمــة، وقــد تــم تــصميم هــذه البطاقــة            ــدعم المقــدم مــن وجهــة نظــر الطالب ومــدى ال

 وتـشتمل علـى   College of Education, University of Melbourneباالسـتفادة مـن   

 لتجربـة الطالبـة العمليـة فـي المدرسـة، باإلضـافة إلـى                مختـصرٍ  أسئلة مفتوحة لتقديم وصفٍ   
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ة بعــد التــدريب، مــع كتابــة تعليقاتهــا عــن المدرســة    تطــور شخــصية الطالبــ كيفيــة وصــف 

 . والمشرفة والمناهج الدراسية، وتقييم عام إلجراءات التربية العملية

هم المشكالت التى تواجـه الطالبـة فـي         أن من   إ :بطاقة تخطيط التدريب العملي    •

ة هـداف التربيـ  أ هو عدم وجود خطة تحتفظ بهـا لتـساعدها فـي الـربط بـين                ةالتربية العملي 

 األول يـــشير إلـــى :عمـــدةأ ة تتـــضمن ثالثـــي وخطـــوات تنفيـــذها وبـــين نتائجهـــا، وهـــةالعمليـــ

التخطيط ويتضمن األهداف والخطـوات المقترحـة للتنفيـذ والـصعوبات المتوقعـة وكيفيـة               

عالجها، والتخطيط عادة يتم في أول لقاء المشرفة مع طالباتها في المدرسة، ثم العمـود         

 والمراقبــة ثــم فــي العمــود الثالــث تقــوم بتــسجيله الطالبــات مــع  الثــاني وهــو عمــود المتابعــة

حدى استراتيجيات التفكير فـوق المعرفـي   إالمشرفة في اللقاء الختامي، وهذا النموذج هو    

 ومن مزاياه أنه يساعد في زيادة وعي الطالبة بما تقوم به مـن           ، التفكير وفق خطة   ىسمويُ

 ).  ٤٢-٤١: ، ص٢٠١٣الرويثي، (مهمات تعليمية ويدعمها في تحقيق األهداف 

 يظهـر   الطالبـات، به مجموعة هادفـة مـن عمـل         يقصد   ):البورتفوليو(ملف اإلنجاز    •

ــدريب        ــة وتقــدمها وإنجازهــا فــي مراحــل الت ــي،مــن خاللهــا جهــد الطالب  ويــسمح لهــا  العمل

 ويــشتمل المـدخالت، بالمـشاركة فـي عمليــة الجمـع واالختيــار والتأمـل الــذاتي وفـي تقيــيم      

 العــــروض العمــــل، أوراق الــــدروس، الجــــدول األســــبوعي، تحــــضير المــــنهج،وزيــــع  ت:علــــى

 أي معلومـات  الطالبـات،  اختبـارات  الـذاتي،  بطاقات التقـويم   المشاهدة، استمارة   التقديمية،

وقائمـــة أخـــرى جـــدول حـــصص االحتيـــاط، للطالبـــات، قائمـــة بتعطيهـــا المـــشرفة التربويـــة 

ة أثنــاء التطبيــق لحفــظ جهــدها وحقوقهــا فــي   اإلضــافية التــي تقــوم بهــا الطالبــ  نــشطة باأل

 .التميز

ــائج الدراســة المتعلقــة بتطبيــق      المقترحــة لتطــوير  أســاليب التقــويم  وقــد أظهــرت نت

ة للدبلوم موافقة المشرفات وطالبات الـدبلوم علـى جميـع أسـاليب التقـويم               التربية العملي 
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ــي    وكــان ترتيــب كــل  المــستخدمة، ن المــشرفات أســلوب مــن أســاليب التقــويم مختلفــاً ب

وطالبات الـدبلوم ولكـن لـيس بـشكل كبيـر، وهـذا االتفـاق بـين وجهـات نظـر المـشرفات                       

وطالبات الدبلوم على الموافقة على جميع أساليب التقويم المقترحـة فـي التربيـة العمليـة             

 .يدلل على فاعليتها ومدى استفادتهم منها في تطبيق التربية العملية

كانـت الطالبـات فـي الـدبلوم التربـوي الالتـي             :رغ التدريس المـص   –المجال السادس   

لديهن خبرة في التـدريس سـابقاً، يمكـنهن تقـديم مـا يثبـت ذلـك مـن المدرسـة وتحـسب              

 لذلك قامت الباحثة بتطبيق أسلوب التـدريس المـصغر علـى الطالبـات        . الدرجة كاملة  نله

وفعـال،   عي بـشكل موضـو    نمهيالالتي لديهن خبـرة فـي التـدريس أو يعملـن معلمـات لتقيـ              

سلوب التدريس المصغر على طالبات الدبلوم ذوات الخبرة خمسة         أ مدة تنفيذ    توقد كان 

يخـــصص للجـــزء النظـــري عـــن مهـــارات التـــدريس ) الـــسبت ( اليـــوم األول : أيـــام كمـــا يلـــي

ــام فتخــصص للجانــب العملــي، حيــث تقــوم كــل طالبــة            ــا بقيــة األي بمختلــف مراحلهــا، أم

المـــشرفة طالبتهـــا باســـتخدام أســـاليب   تهـــا، وتوجـــهبتقـــديم درس نمـــوذجي أمـــام زميال

ــائج  .وأدوات التقــويم المــستخدمة مــع طالبــات الــدبلوم والــسابق ذكرهــا      وقــد أظهــرت نت

الدراســة المتعلقــة بتطبيــق هــذا المجــال فــي التربيــة العمليــة للــدبلوم بموافقــة المــشرفات  

غر ما عـدا مؤشـرين      وطالبات الدبلوم على جميع مؤشرات األداء في مجال التدريس المص         

 التدريــــسية الــــساعات وعـــدد يركــــز التـــدريب علــــى بعــــض المهـــارات التدريــــسية،   (همـــا  

ممــا يــستدعي ، )موافــق إلــى حــد مــا (فقــد حــصال علــى درجــة) المخصــصة للتــدريس المــصغر

نوعيــة التــدريب والتركيــز أكثــر علــى المهــارات التدريــسية، وزيــادة عــدد    إعــادة النظــر فــي  

 .مخصصة للتدريس المصغرالساعات التدريسية ال
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 :مراحل التصور المقترح لتطوير التربية العملية-ه
ــة التخطــيط -أوالً ــى التخطــيط لتطــوير مجــاالت التربيــة العمليــة مــن      : مرحل تهــدف إل

ناحيــة التنظــيم واإلعــداد واإلشــراف عــن طريــق مجموعــة مــن الممارســات األكاديميــة          

 :واإلدارية والفنية كما يلي

 :يمية واإلداريةاإلجراءات التنظ -
 تكوين وحدة خاصة للتربية العملية في برنامج الدبلوم تكون بمثابة مركز يـشرف             -

إشــرافاً تامــاً علــى التربيــة العمليــة، ويــسهم فــي اإلعــداد لهــا، ويتــابع أداءهــا، ويعمــل علــى        

 .تقويم نتائجها

ــادة عــدد الــساعات الميدانيــة المقــررة للتربيــة العمليــة بمــا يتناســب مــع ا      - لخطــة  زي

 .الدراسية

 تــسجيل الطالبــات للمقــرر بحيــث يــتم إعالمهــن بالمــدارس قبــل التــدريب الميــداني    -

 .بفترة كافية

 تحديــد المهــام والواجبــات وآليــات التنــسيق بــين كافــة األطــراف المــشاركة فــي         -

 .التربية العملية

يم تنسيق اجتماعات قبلية بين مسئوالت برنامج التربيـة العمليـة ومنـسوبات التعلـ       -

 .العام؛ الختيار مدارس التدريب التي تتصف بمواصفات الجودة، وتتميز بإدارة متعاونة

ــات والكليــة كاإليميــل وشــبكات التواصــل        - ــين الطالب ــوات تواصــل تقنيــة ب إيجــاد قن

 .االجتماعي

 :ةدليل التربية العملي -
درسة، إعداد دليل إرشادي للطالبات والمشرفات والمعلمات المتعاونات ومديرة الم-

وكل من له عالقة بالتربية العملية ليكون بمثابة مرشد وموجه لمتطلبات التربيـة العمليـة،     

 .بحيث يحتوي على نماذج التقويم والتكاليف المطلوبة من الطالبة



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٢٧

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 توفير دليل التربية العملية في صورة مطبوعة وإلكترونية واالعتماد عليـه فـي ورش                -

 .العمل

 :ةية العملينظام اإلشراف على الترب-
ــرة والتخـــصص المناســـب      - ــاديمي والخبـ ــل األكـ ــشرفات مـــن ذوي التأهيـ ــار المـ اختيـ

 .للطالبات

اإلعـداد والتنفيـذ    ( تحديد مهام مشرفات التربية العملية بـشكل دقيـق فـي مراحـل            -

 .)والتقويم

عقـــد لقـــاءات مـــع المـــشرفات بغـــرض التعريـــف بـــدليل التربيـــة العمليـــة وتوظيفـــه،   -

أســاليب التقــويم المقترحــة فــي الدراســة، ومناقــشة أهميــة اســتمارة     وأهميــة اســتخدام  

 .تقييم المشرفة من قبل الطالبة

 إقامـــة ورش عمـــل للمـــشرفات لتطـــوير مهـــاراتهن اإلشـــرافية ولتوضـــيح مهـــامهن  -

 .وواجباتهن

إلــزام المــشرفات بتقــديم ملفــات اإلنجــاز الخاصــة بهــن تتــضمن نمــاذج مــن أعمــال      -

 .طالباتهن وتقييمهن

ريف المشرفة بآليات تحسين قدرات الطالبات الـضيعفات فـي التـدريس، وكيفـة              تع-

 .التعامل معهن

 : ورش العمل التأهيلية–
مـــن لطالبـــات الـــدبلوم التربـــوي لمـــدة يـــوم فـــي األســـبوع األول   تنظـــيم ورش عمـــل -

 وأهميتهــا، ومتطلباتهــا، ومراحــل  وذلــك بهــدف التعريــف بالتربيــة العمليــةالتطبيــق العملــي

 .قهاتطبي

 اطــالع الطالبــات علــى دليــل التربيــة العمليــة، وشــرح أســاليب تقــويمهن والتكــاليف    -

 . المطلوبة
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 :ةأساليب التقويم المستخدمة في التربية العملي
المعـايير والمؤشـرات التـي يـتم      تصميم أساليب ووسائل تقويم تعتمـد علـى عـدد مـن             

وذلـك   ، مهما اختلف المشرفونفي ضوئها تقويم األداء بما يحقق الموضوعية في التقويم 

 :عن طريق

 تحديــد أهــداف التــدريب فــي فتــرة التربيــة العمليــة ومهــام المــشاركين علــى صــورة    -

كفايات أداء محددة للطالب والمشرف بحيث يتم تقويمهم علـى أسـاس مـدى تمكـنهم          

 .من هذه الكفايات

فـي فتـرة التربيـة     إعداد أدوات ووسائل تقويم متعددة لتقـويم أداء الطالبـة المعلمـة           -

العملية وذلك لمزيد من الموضوعية والدقة كوسائل التقويم التي اقترحتها الدراسة وهى           

بطاقــة تقــويم الطالبــة المعلمــة، بطاقــة التقــويم الــذاتي، بطاقــة المــشاهدة الــصفية، بطاقــة   

التقويم التكـويني، بطاقـة التقـويم الـذاتي الختـامي، بطاقـة تخطـيط التـدريب العملـي، ملـف                

 .)البورتفوليو (اإلنجاز

 الحــرص علـــى جماعيــة التقـــويم بحيــث يـــشترك فيهــا كـــل مــن لـــه صــلة بالتربيـــة       -

العملية، كالتقييم الذاتي، وتقييم األقران، وتقييم المـشرفة للطالبـات والعكـس، وتقـويم              

 .مديرة المدرسة

 : التدريس المصغر–
 فـي المـدارس أثنـاء       تحديد الطالبات ذوات الخبرة فـي التـدريس ويعملـن كمعلمـات            -

دراســتهن الــدبلوم وتكــون خبــرتهن فــي التــدريس ال تقــل عــن خمــس ســنوات، لتطبيــق      

 .التدريس المصغر لهن

 تنظيم ورش عمل التدريس المصغر بحيـث يؤخـذ فـي االعتبـار زيـادة زمـن التـدريب              -

في التدريس المصغر، والتركيز على مهارات التـدريس بـشكل أكبـر كمـا كـشفت نتـائج            

 . الحاليةالدراسة
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 اســتخدام جميــع أســاليب التقــويم المقترحــة فــي الدراســة لتقيــيم الطالبــات ذوات  -

 .الخبرة في التدريس

 وتهدف هذه المرحلة إلى شـرح الخطـوات اإلجرائيـة لتطبيـق       : مرحلة التطبيق  –ثانياً  

 :التربية العملية في مدارس التطبيق

 :وتتم من خالل ما يلي-ت التخطيط لتنفيذ التربية العملية من قبل الطالبا -

عقــد لقــاء تمهيــدي بــين المــشرفة والطالبــات يــتم فيهــا اســتخدام بطاقــة تخطــيط   -

ــا مناقـــشة أهـــدافهن والخطـــوات المقترحـــة لتنفيـــذها      التـــدريب العملـــي وتـــتم مـــن خاللهـ

والصعوبات المتوقعة وكيفية معالجتها، وتسجيل ذلك في العمود األول، والتنبيه بمراقبة           

 .سجيلها في العمود الثانيتنفيذها وت

 القيــام بجولــة فــي المدرســة للتعــرف علــى مرفقــات المدرســة وفــصولها والخــدمات   -

 .المساندة

 التعـــرف علـــى معلمـــات المدرســـة، واالتفـــاق علـــى جـــدول حـــصص الطالبـــات أثنـــاء   -

 .التطبيق

وهـي مرحلـة التـدريس العملـي للطالبـات وتـتم فـي مراحـل                  تنفيذ التربية العمليـة،    -

 :جة كما يليمتدر

تبدأ هذه المرحلة في األسبوع األول، وتـستخدم فيهـا الطالبـات            : مرحلة المشاهدة  -

بطاقــة المــشاهدة المقترحــة فــي الدراســة، ومــن ثــم مناقــشتها مــع المــشرفة والطالبــات      

 .بأسلوب تأملي

حيــــث تتــــولى الطالبــــة تــــدريس الحــــصة بإشــــراف المــــشرفة  :  مرحلــــة الممارســــة-

فعيـــل تقـــويم األقـــران باســـتخدام بطاقـــة المـــشاهدة، ويـــتم عقـــد ومـــشاركة زميالتهـــا لت

اجتماع فوري بعد الحـصة وتـسجل الطالبـة انطباعاتهـا الذاتيـة فـي بطاقـة التقيـيم الـذاتي،                      
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ومــن ثــم تــتم التغذيــة الراجعــة مــن قبــل المــشرفة، وفــي نهايــة االجتمــاع توثــق المــشرفة    

ي ويفضل أن تكون الحصة األولى بـدون   والطالبة نتائج االجتماع في بطاقة التقويم التكوين      

إشراف لتتعود الطالبـة المعلمـة علـى التـدريس ، والحـرص علـى تقيـيم األقـران عـن طريـق                      

دخول زميالتها معها لمشاهدة الحـصص واألحتفـاظ ببطاقـات تقـيمهن للحـصة فـي ملـف                  

ــاز الطالبـــة ، باإلضـــافة إلـــى تـــسجيلها لبطاقـــة التقيـــيم الـــذاتي بعـــد كـــل حـــصة تقـــوم      إنجـ

 .بتدريسها حتى لو المشرفة غير موجودة لتقييم أدائها التدريس في الحصة

حيــث تقــوم الطالبــات بالمــشاركة فــي األنــشطة الالصــفية فــي  :  مرحلــة المــشاركة-

المدرسة، ودخول حصص االحتياط أو مساعدة معلمـة المدرسـة، مـع أهميـة تـسجيل مـا                   

حتيــاط وتحــتفظ بــه فــي ملــف   تقــوم بــه فــي قائمــة األنــشطة الالصــفية، وقائمــة حــصص اال   

 .اإلنجاز

ــامي  - ــيم الخت  عقــد اجتمــاع ختــامي بحــضور المــشرفة والطالبــات لتــسجيل    :التقي

ــيم مــدى تحقــق األهــداف، ومناقــشة          ــدريب، وتقي ــر مــن بطاقــة التخطــيط للت العمــود األخي

الــصعوبات التــي واجهـــتهن وكيــف تغلبــوا عليهـــا، باإلضــافة إلــى تـــسليم بطاقــة التقيـــيم        

 .مقترحة في الدراسة وملف إنجاز الطالبةالختامي ال

 : مرحلة التقويم–ثالثاً 

 تقـــديم التقـــارير ذات البيانـــات اإلحـــصائية مـــن المـــسؤولين عـــن التربيـــة العمليـــة         -

 .ومراجعتها

 مراجعة بطاقات تقييم المشرفة من قبل الطالبـات، وملفـات إنجـازات المـشرفات               -

رف علـى المتميـزات مـن المـشرفات لالسـتمرار           واالستفادة من نتائج التغذية الراجعة للتع     

 .معهن
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 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 االطــالع علــى نمــاذج مــن التقــويم التكــويني للطالبــات، وملفــات إنجــازاتهن للتعــرف   -

ــارات      ــدى اكتـــسابهن لمهـ ــواجههن، ومـ ــي تـ ــات والمـــشكالت التـ علـــى مـــستويات الطالبـ

ــ       ــة الطالبـ ــى تجربـ ــرف علـ ــامي للتعـ ــذاتي الختـ ــيم الـ ــات التقيـ ــة بطاقـ ــدريس، ومراجعـ ات التـ

والــصعوبات التــي واجهــتهن خاصــة المرتبطــة بالمدرســة، لالســتفادة منهــا فــي اســتبعاد          

 . المدراس غير المتعاونة مع الطالبات

 عقــد اجتماعــات دوريــة مــع المــشاركات فــي التربيــة العمليــة لتحديــد المــشكالت،    -

 .واالستفادة من المقترحات

 .ارها في التحسين والتطوير االستفادة من الممارسات والخبرات المتميزة واستثم-

 : التحقق من صالحية التصور المقترح–و
 فقــد تــم عرضــه علــى عــدد مــن المحكمــين       ؛للتحقــق مــن صــالحية التــصور المقتــرح    

سـتفادة مـن آرائهـم ومقترحـاتهم حـول هـذا التـصور، وقـد تـم تعـديل                وذلك لال  المختصين

ــدليل       ــى ال  اإلرشــادي وورش بعــض اإلجــراءات وأســاليب التقــويم وبعــض المالحظــات عل

 لتطــوير التربيــة العمــل، وأصــبح التــصور المقتــرح فــي صــورته النهائيــة قابــل للتطبيــق العملــي 

 . العملية بجميع مجاالتها المقترحة

في ظل ما أسفرت عنه نتـائج هـذه الدراسـة توصـي الباحثـة              : أهم التوصيات  –سابعاً  

 :بما يلي

فـي الـدبلوم التربـوي بجامعـة     ة لعمليـ االستفادة من التصور المقترح لتطـوير التربيـة ا     -

محل الدراسة وتطبيقها على الكليات والدبلومات في الجامعـات وذلـك مـن              اإلمام

 : خالل ما يلي

 فــي ضــوء تجربــة الدراســة،   ةتطــوير اإلجــراءات التنظيميــة واإلداريــة للتربيــة العمليــ    •

 .تربويوزيادة عدد ساعات التدريب العملي المعتمد خاصة في برامج الدبلوم ال
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 المقتــرح فــي الدراســة، وتأهيــل ةســتفادة مــن نظــام اإلشــراف علــى التربيــة العمليــاال •

المــــشرفين مــــن خــــالل ورش عمــــل، وزيــــادة عــــدد مــــرات اإلشــــراف، وتخــــصيص   

 .للمشرفيناستمارات تقييم 

 فــي ضــوء تجربــة الدراســة، وإلــزام الطــالب المعلمــين       ةإعــداد دليــل للتربيــة العمليــ    •

طالع  بـاال ةارس والمعلمـين المتعـاونين فـي التربيـة العمليـ         والمشرفين ومـديري المـد    

 .لتزام به كتعليمات توجيهية لتنفيذ التدريب العمليعليه واال

إعداد ورش عمل تأهيلية لطالب المعلمين قبل بـدء التـدريب العملـي تكـون شـاملة             •

 .وفاعلة

ام هتمـــواال اســـتخدام أســـاليب التقـــويم المعتمـــدة فـــي التـــصور المقتـــرح للدراســـة،  •

كملــف اإلنجــاز، وأدوات التفكيــر فــوق المعرفــي   بتفعيــل أســاليب التقــويم الــواقعي 

كبطاقة التخطيط للتدريب العملي وبطاقات التقييم الذاتي، والتركيز علـى التقـويم            

 .من أجل التعلم وليس تقويم التعلم

هتمام بالتدريس المصغر وخاصة في برامج الدبلوم التربوي حيث الطـالب لـديهم         اال •

ــدبلوم التربــوي للحــصول علــى شــهادة     ، بــرات تربويــة ســابقة  خ ولكــن يلتحقــون بال

 .تربوية، فالتدريس المصغر يعطي عائداً مباشراً لعملية التدريب

توثيق العالقة بين الجامعات من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى فيمـا               •

تيجيات التعلـيم  يخص تطوير برامج التدريب العملي بمـا يتوافـق مـع خطـط واسـترا             

 .العام وبما يتناسب مع المشروعات التطويرية

@      @      @ 
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 : المصادر والمراجع

تقويم برنامج التربية العملية فـي الجامعـة األردنيـة مـن وجهـة نظـر المـديرين             ): ٢٠٠٧(أبو ريا، محمد     -

 .١١-١): ١ (٣٤، دراسات العلوم التربوية والمعلمين المتعاونين وطلبة التربية العملية،

مكتبـة  :  عمـان التدريب الميداني في التعلـيم بـين الواقـع والمـأمول،    ): ٢٠١٣(أبو شعيرة، خالد محمد   -

 .المجتمع

 متطلبــات ضــوء فــي العربيــة اللغــة معلمــي إعــداد برنــامج تطــوير): ٢٠٠٣(األدغــم، رضــا أحمــد حــافظ  -

 .، بحث غير منشور، كلية التربية، جامعة المنصورة" العصر

 الـصف  لطلبـة  العمليـة  التربيـة  مـادة  تقـويم ): ٢٠٠٣(النبـي العبـادي      عبـد  عـامر ،  جاسم سعيد األسدي، -

 .٤٣ الثاني، العدد.البصرة أبحاث مجلة."البصرة كلية التربية بجامعة في الرابع

 وجهـة  مـن  القـرى  أم جامعـة  التربيـة  بكليـة  العمليـة  التربيـة  برنـامج  تقـويم ): ٢٠٠٠(طـه    هالـة  بخش، -

 .القرى أم جامعة ،والنفسية التربوية البحوث مركزلمعلمات، الطالبات ا نظر

التــدريس المــصغر وأثــره فــي إكــساب الكفايــات التدريــسية لمعلمــي    ): ٢٠١٢(التــوم، أنــس دفــع اهللا   -

-١٩١: ، العـدد األول ، يوليـو         قتـصادية مجلـة العلـوم اإلنـسانية واال      مرحلة األساس جامعة السودان ،      

٢٠٨. 

واقع التربية العمليـة فـي منـاطق جامعـة القـدس المفتوحـة مـن وجهـة                  ) : ٢٠٠٥(شريف على    حماد، -

 : ٢٠٠٥ العدد األول ينـاير  -١٣الدراسات اإلنسانية المجلد    ،مجلة الجامعة اإلسالمية  نظر الدارسين ،    

١٩٣-١٥٥. 

ــي، عبـــداللطيف  - ــدى  الحليبـ  ، مكتبـــة التربيـــة الميدانيـــة وأساســـيات التـــدريس   ):٢٠٠٤(وســـالم، مهـ

 .الرياض: العبيكان

، كليــة خطــة الدراســة لبرنــامج الــدبلوم العــام فــي التربيــة   ):١٤٢٠(جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود  -

 .العلوم االجتماعية، الرياض
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، البـرامج التأهيليـة للجـامعيين، الـدبلوم العـام فـي التربيـة       ) : ١٤٢٧( جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود           -

 .ستمر، الرياضعمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعلم الم

تقويم برنامج التربية العمليـة فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود فـي                   ) : ٢٠١٢( الجبير، تهاني خالد     -

، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود     ضــوء معــايير الجــودة الــشاملة 

 .اإلسالمية، الرياض

ة ناقدة للتربية العملية بجامعة القدس دراسة تحليلي) : ٢٠١٠(  وعامر الخطيب   يالجرجاوي، زياد عل   -

 .، جامعة القدس المفتوحة، مكتبة غزة التعليميةالمفتوحة

ــد   - ــة التــي يواجههــا مــديرو         ) : ٢٠٠٧( خــازر، مهن ــة فــي جامعــة مؤت ــة العملي ــامج التربي مــشكالت برن

 .٢٥٨-٢٢٤): ٢ (٣٤ ، دراسات العلوم التربويةومديرات المدارس المتعاونة من وجهة نظرهم ، 

تقــديرات مــديري ومــديرات المــدارس المتعاونــة لدرجــة المــشكالت التــي       ) : ٢٠٠٧( خلــف، محمــود   -

 .٥٦٨-٤٥٩ ): ٢ ( ٣٤ ، دراسات العلوم التربوية، ةتواجههم في التربية العملي

مــن المعلمــين والمعلمــات لــم يتجــاوزوا كفايــات،     ٪٩٠ بموضــوعية) : ٢٠١٤( راشــد محمــد   الفــوزان، -

 .١٦٧٢٥: العدد -م ٢٠١٤بريل أ ٩ ألربعاء،، اجريدة الرياض

، قـسم التربيـة، جامعـة اإلمـام        دليـل التربيـة العمليـة      ):٢٠١٠( عبد القـادر، أمـاني       ،الرويثي، إيمان محمد   -

 .الرياض: محمد بن سعود

، سلـسلة كتيبـات التعلـيم والـتعلم     التقـويم الـواقعي  ) : ١٤٣٤ ( يالرويثي ، إيمان محمد والجبير، تهـان      -

ـــ، ١٤٣٤ / ٣ /٢٤ – ٢٢مقدمـــة فـــي الملتقـــى العـــالمي للمبـــدعين فـــي التـــدريس الجـــامعي،   الجـــامعي  هـ

 .والمنعقد بجامعة اإلمام محمد بن سعود، الرياض

، رؤية جديدة في التعلم، التدريس من منظور التفكير فـوق المعرفـي    ) : ٢٠١٣( الرويثي، إيمان محمد     -

 .عمان: دار الفكر

 .الرياض: ، الدار الصولتية التطبيقاتوالمفهومات  ل التقويم،أصو) : ١٤٢٨( زيتون، حسن حسين  -



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٣٥

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

الصعوبات التي تواجه طالب برنامج التربية العملية في كليـة   ) :٢٠٠٥(  الزمانان، إبراهيم صالح علي      -

، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، الجامعـة     المعلمين بمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية      

 .األردنية، عمان

، "بجــدة التربــوي الــدبلوم برنــامج فــي العمليــة التربيــة فاعليــة تقــويم): ٢٠٠٨(الحــي  عبــد حي،الــسب -

 .عبد العزيز الملك جامعة

 .الفكر دار : عمان.والتطبيق النظرية بين العملية التربية ) : ٢٠٠٧( حسان  محمود سعد، -

وحـدة تطـوير كليـة       .المختلفــة اتجاهـات حديثة للتربية العمليـة فـي الـدول       ): ٢٠٠٧(سعيـد المنــوفي    -

 .، جامعة المنوفية، القاهرةالتربية

مام محمد بن سـعود  واقع برنامج التربية العملية بجامعة اإل) : ١٤٢٨( السميح، عبدالمحسن محمد    -

 .٢٢٢-١٣٩، ٣:، العدد جتماعيةمجلة العلوم اإلنسانية واال وسبل تطويره،

المفتوحــة،  القــدس جامعــة فــي العمليــة التربيــة امجبرنــ تقــويم): ٢٠٠٥(عبــد الفتــاح  محمــد شــاهين، -

 .٢٣٢-٢٠١: ٢٢، المجلد الثاني، العدد مجلة جامعة األقصى

ــدالرؤوف  طــارق عــامر، - ــة ):٢٠٠٨(عب ــة التربي  مــصر جمهوريــة.القــاهرة.للنــشر الــسحاب دار.العملي

 .العربية

ــدالمنعم، - ــرة العب ــة مــشكالت ):٢٠٠٥(عبــداهللا مني ــة التربي ــات اســةدر مركــز فــي العملي  فــي الطالب

 منــشورة، غيــر ماجــستير رســالة "المــشرفات نظــر وجهــة ســعود مــن محمــد بــن اإلمــام جامعــة

 .سعود الرياض بن محمد اإلمام جامعة

 .الزهراء دار: الرياض ،السلوكية العلوم في البحث إلى المدخل ) : ٢٠١٠( حمد  صالح العساف، -

س المــصغر فــي ميــدان تعلــيم اللغــات األجنبيــة      التــدري): ٢٠٠١(العــصيلي، عبــد العزيــز بــن إبــراهيم،      -

 للعلـوم  مجلـة جامعـة أم القـرى   وتطبيقه فـي بـرامج، إعـداد معلمـي اللغـة العربيـة للنـاطقين بغيرهـا،             

 .مكة المكرمة: ٢٢، العدد ١٣الشرعية، المجلد 
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بحـث  الجـودة،    أنظمـة  متطلبـات  وفـق  وتـأهيلهم  المعلمـين  إلعداد رؤية ):٢٠٠٦(أحمدعلي   كنعان، -

 .دبي  أبريل،١٩-١٧المدرسي، اإلصالح مؤتمر إلى دممق

 الباحـث   التربيـة، مجلـة    برنامج المقترح لتطوير التربيـة العمليـة فـي كليـات          ): ٢٠٠٥(المخالفي، محمد    -

 .الجامعي

 .المتحدة العربية الشركة:  القاهرة. العمليةالتربية ): ٢٠٠٣(مصطفى شريف، توفيق مرعي، -

 . مكتبة لبنان: بيروتموسوعي لمصطلحات التربية،  المعجم ال):٢٠٠٣(نجا، فريد  -

 .الرياض: السعودية العربية المملكة .التاسعة التنمية خطة): ٢٠١٤-٢٠١٠(التخطيط  وزارة -

ــيم  - ــة والتعلـ ــة      .  وزارة التربيـ ــيات والعلـــوم الطبيعيـ ــوير منـــاهج الرياضـ الخطـــة ): ٢٠٠٨(مـــشروع تطـ

 .ويرالعبيكان لألبحاث والتط: الرياض. االستراتيجية

ــل    - ــال خليـ ــونس، كمـ ــشكالت) : ٢٠٠٨(يـ ــي المـ ــه التـ ــة تواجـ ــامج طلبـ ــة برنـ ــة التربيـ ــدس بجامعـ  القـ

 العـدد  األول، ، المجلـد  بعـد  عـن  المفتوحـة  للتربيـة  الفلـسطينية  المجلة العملية، التربية في المفتوحة

 .الثاني كانون -الثاني

 :المراجع األجنبية  -
-Alger , C. ; & Chizhik, A. (٢٠٠٦(. Reflective Supervision Guide 

Teacher Handbook. Retreived on ١٠/١١/٢٠٠٦ from Google Search 

Engine. 

-Beck, Clive ,(٢٠٠٢) : Components of a good practicum 

placement,Student Teacher Perceptions http://www.findarticle-
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Abstract: 

Practicum programs in universities, on both bachelor and diploma levels are 
of great importance in preparing student teachers academically, vocationally, and 
culturally. This asserts the continuous need for developing practicum to meet the 
ongoing requirements for the development of curricula, and the new role of the 
teacher. In this perspective, the study aims at presenting a preliminaryproposal 
for the development of the practicum in the general diploma program in 
education in Al-Imam University. It identifies a number of required aspects 
necessary for the development of the practicum, and looks into the views of the 
practicumfemale supervisors and the diploma female students in the proposed 
aspects after experiencing them. 

 The findings of the study indicate a consensus in the views of the study 
sample on all the proposed aspects for the development of the practicum. Based 
on these findings, a proposal is presented. The study highlights the importance of 
benefiting from the proposal for the development of the practicum, and 
recommends implementing it in educational colleges and diplomas in 
universities. 

Keywords: female student teacher, female educational supervisors, Al-Imam 
University, practicum 
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  )Mathletics (أثر استخدام موقع ماثلتيكس 

  بمدينة الرياضفي تنمية التحصيل الرياضي لدى طالبات المرحلة المتوسطة
 
 سعاد مساعد األحمدي.د

 كلية العلوم االجتماعية -  التدريس وطرق المناهج قسم
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة

 
 :ملخص البحث

 فــي تنميــة التحــصيل   )Mathletics (أثــر اســتخدام موقــع مــاثلتيكس   معرفــة هــدفت الدراســة إلــى   
واسـتخدمت الباحثـة المـنهج      لدى طالبـات المرحلـة المتوسـطة بمدينـة الريـاض،          سي في مادة الرياضيات   الدرا

 وهـو اسـتخدام موقـع مــاثالتيكس    ، لفحـص أثـر المتغيـر المــستقل   ،شـبه التجريبـي للمجموعـات المــستقلة   
البــات الــصف طالبــة مــن ط) ٢٨٣( وتكونــت عينــة الدراســة مــن  .علــى المتغيــر التــابع ، وهــو التحــصيل الرياضــي 

الثــاني متوســط بــثالث مــدارس بالمرحلــة المتوســطة تــم اختيــارهم بطريقــة عمديــة بواقــع فــصلين مــن كــل  
ــى مجمــوعتين      ــة وهــي  )  ٨٨  ( مــنتالمجموعــة األولــى وتكونــ  : مدرســة، وبعــد ذلــك تــم تقــسيمهم إل طالب

في الجبر وهي الدوال    لوحدة  التي فَعَّلت الموقع االلكتروني الماثلتيكس أثناء دراستها        التجريبية  المجموعة  
، وقـد تـم     طالبة والتي لم تُفَعِّل موقع الماثالتيكس     ) ١٩٥ ( من ةكونالموالضابطة  ، والمجموعة الثانية    الخطية
 أجـرت   ،وبعد جمـع البيانـات     .قبل وبعد انتهاء الوحدة الدراسية     االختبار التحصيلي للوحدة الدراسية   تطبيق  

    SPSSخدام حزمة البرامج اإلحصائيةالباحثة المعالجات اإلحصائية باست
بـــين متوســـطي درجـــات ) ٠٫٠١عنـــد مـــستوي (وجـــود فـــرق دال إحـــصائيًا  .:وتوصـــلت إلـــى النتـــائج التاليـــة
 الرياضـيات  فـي   فـي الدرجـة الكليـة لالختبـار التحـصيلي     في التطبيـق البعـدي    المجموعتين التجريبية والضابطة    

إلـى أنـه يمكـن    ) ٠٫١٥٦٥(وتـشير قيمـة مربـع إيتـا التـي تـساوي       . لـصالح متوسـط درجـات المجموعـة التجريبيـة     
الرياضــيات، وهــذا يــدل علــى وجــود   فــي  مــن التبــاين فــي الــدرجات الكليــة لالختبــار التحــصيلي %١٥٫٦٥تفــسير 

 الرياضـيات  الدراسـي فـي مـادة   لتحـصيل   لالدرجة الكليـة  ستخدام الماثالتيكس في تنمية     الحجم تأثير كبير    
ــدى طالبــات الــصف   ــاني متوســط ل ــضابطة    الث ــة بالمجموعــة ال وجــود فــرق دال   .  بالمجموعــة التجريبيــة مقارن

 فـي  فـي التطبيقـين القبلـي والبعـدي    بين متوسـطي درجـات المجموعـة التجريبيـة     ) ٠٫٠١عند مستوي (إحصائيًا  
 مربـع   وتـشير قيمـة   .  لصالح متوسط درجات التطبيق البعدي     الرياضيات في   الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي   

 مــن التبــاين فــي درجــات الدرجــة الكليــة لالختبــار   % ٦٩٫١٠إلــى أنــه يمكــن تفــسير  ) ٠٫٦٩١٠(إيتــا التــي تــساوي  
سـتخدام المـاثالتيكس فـي تنميـة     الالرياضـيات، وهـذا يـدل علـى وجـود حجـم تـأثير كبيـر جـدًا                  فـي    التحصيلي

 لــدى ي مقارنــة بــالتطبيق القبلــي فــي التطبيــق البعــد  الرياضــيات الدراســي فــي مــادة لتحــصيل لالدرجــة الكليــة  
  .  بالمجموعة التجريبيةطالبات الصف الثاني متوسط

أثنــاء دراســة  المفعلــة للموقــع   تفــوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة   وفــي ضــوء النتــائج الــسابقة ظهــر   
ــ   الطالبـــات لـــىالوحـــدة ع ــتعمال الموقـــع    الموقـــعي لـــم يفعلـــنواتاللـ ــيات الدراســـة بأهميـــة اسـ ، وأتـــت توصـ

 .الدراسية في مقرر الرياضيات  كتروني لدراسة الطالبات للوحدات االل



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٤٧

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 :مقدمةال
 كان البد أن يكون للتعلـيم دوراً فـاعالً فيهـا           المعلوماتية متطلبات عصر  في ظل زخم  

واســـعة  عـــدة تطبيقـــات يـــشمل الـــذي E-Learning اإللكترونـــى ؛خاصـــة بظهـــور الـــتعلم

 . التعلم والتعليم وأنماط تطورت بسببه أساليب

 يستخدم تعليمي نظام: "أنهعلى التعليم االلكتروني  )م ٢٠٠٣ (غلوم يعرف حيث 

 التعليميـة  العمليـة  نطـاق  توسـيع  و تدعيم في الحاسوب وشبكات المعلومات تقنيات

 اإللكترونية البرامج اإلنترنت، الحاسوب، أجهزة: الوسائل منها من مجموعة خالل من

 ". المعدة

 علـى   المعتمـد   Blended Learningإلـى أن الـتعلم الممـزوج   ) ٢٠٠٧(ويـشير شـوملى   

من أهم األساليب التي القت ترحيبًا       اإللكتروني، التعلم مع للتعلم التقليدية باألسالي مزج

كبيرًا في عمليات التعلم والتعليم نظـرًا السـتخدمها التقنيـات دون إغفـال الـدور اإليجـابي                  

 القائمــة  الحديثـة  المـداخل  إحـدى  المـدمج  التعلـيم  بيئة وتعد. للتفاعل المباشر وجها لوجه 

 مــن تزيــد والتــي التعليميــة، المواقــف تــصميم فــي نولوجيـــا المعلومــاتتك علـــى اســـتخدام

 المـتعلم،  حـول  المتمركز التعلم النشـط واستراتيجيات  الـتعلم اسـتراتيجيات استخدام

 المختلفــة،  بأشــكالها  التقليديـة  الـتعلم  تجمع بيئة  التي الطرق أحدى فهي المفرد؛ والتعلم

ـــة ـــتعلم وبيئ ـــين مـــزجت فهـــي اإللكترونـــي ال ـــة أفــضل الطـــرق  ب ـــيم التقليدي  اإلجرائــي، للتعل

) ٢٠٠٧(ويعــرف شــوملى  .اإلنترنـــت مثـــل جديـــدة وســـائط عبـــر تقـــدم التـــي وتلـــك المـــواد

اســتخدام التقنيــة الحديثــة فــى التــدريس دون التخلــى عــن الواقــع     : "الــتعلم الممــزوج بأنــه 

 يمكن وصفه بأنه الكيفيـة التـي تـنظم    التعليمى المعتاد والحضور إلى غرفة الصف، ومن ثم  

بهــا المعلومــات والمواقــف والخبــرات التربويــة التــى تقــدم للمــتعلم عــن طريــق الوســائط       

 ". المتعددة التى توفرها تكنولوجيا المعلومات



 

 
٢٤٨

 في تنمية التحصيل )Mathletics (أثر استخدام موقع ماثلتيكس
  بمدينة الرياضالرياضي لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 عاد مساعد األحمديس.د

علـى أن الـتعلم الخلـيط يمثـل حـالً علميـاً واقعيـاً، حيـث          (٢٠٠٦، Gray) وتؤكـد جـراى  

ع متعددة أخرى من طرق توصـيل المعلومـات، ويـستمد هـذه              مع أنوا  التقليدييدمج التعلم   

 كــل فــي اســتخدام معظــم بــدائل التوصــيل أو الجمــع بينهــا  فــيالقــوة العلميــة مــن مرونتــه 

مرحلة من مراحل التعلم، لذا فهو يُعد من أكثر أنماط التعلم مرونـة ومقـدرة علـى ابتكـار                

يزيـد العائـد االسـتثماري للعمليـة         و الـسلوكي وإنتاج ما نريـد مـن الـتعلم، كمـا يـدعم التغيـر               

 .التعليمية

ويعتبـــر الـــتعلم الممـــزوج حـــالً تربويـــاً للعديـــد مـــن المـــشكالت التربويـــة نظـــرا لتفـــرده  

 : وهي)٢٠٠٣، Graff؛ ٢٠٠٦سالمة،  (بمجموعة من العناصر

التــي تتطلبهــا احتياجــات وأنمــاط تعلــم الطــالب فــي الوقــت    : Flexibilityالمرونــة  -

 .والمكان

مـن خـالل مـشاركة المتعلمـين فـي مختلـف        :  Scalabilityدى الوصـول  توسـيع مـ   -

أنحـــاء العـــالم، واســـتخدام مـــشاركة المـــصادر العلميـــة المتنوعـــة فـــى العمليـــة         

ــا يحـــسن جـــودة العمليـــة      التعليميـــة وتبـــادل الخبـــرات فـــى شـــتى بقـــاع األرض ممـ

 .التعليمية وتطوير كفايات التدريس لدى المعلمين

 يـوفر للطالـب فرصـة للـتعلم      Individual Differences :ة مراعاة الفـروق الفرديـ   -

 .تناسب قدراته، من خالل التنوع في مستويات األنشطة واألسئلة

ــتعلم   :  Sense of Communityاإلحــساس بالمــشاركة   - ــة ال ــوفر بيئ  حيــث ت

الخليط فرصة االلتقاء وجهـاً لوجـه بـين الطـالب مـع بعـضهم الـبعض ومـع المعلـم                   

يــة العالقــات االجتماعيــة والجوانــب االنــسانية ، باإلضــافة إلــى     ممــا يــساعد فــي تنم 

 . تقوية بناء المعرفة
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يقـدم فرصـاً لإلثـراء التعليمـى مـن       :  Ease Revisionسـهولة التنقـيح والمراجعـة     -

خالل سهولة التنقيح واإلضافة للمادة العلمية على الشبكة الدولية وفى الجلسات           

 . راجعة المادة العلمية من وقت آلخرالتقليدية وجهاً لوجه، كما يمكن م

 وضـع  قـد  ألهمية استخدام التقنية في التعليم وأثرها على العملية التعليميـة، ف نظراو

 National Council of Teachers of الرياضــيات لمعلمــي الــوطني المجلــس

Mathematics (NCTM)        معايير ومبادئ لتعلم وتعلـيم الرياضـيات خـصص جانـب منهـا

الطـالب كمـا أكـد علـى         تعلـم  مـؤثراً فـي    أساسـيا  التكنولوجيـا واعتبرهـا عــامالً      الستخدام

االســتعمال الفاعــل للتقنيــة فــي التعلــيم ألنهــا تــدعم تعلــم الطــالب مــن خــالل تقــديم صــور 

 .)٢٠٠٠، Ferrini-Mundy(مرئية لألفكار الرياضية، تسهل عملية تنظيم وتحليل البيانات 

دية جاهــدة بتفعيــل جميــع األســاليب التقنيــة     وقــد ســعت المملكــة العربيــة الــسعو    

المناسبة والممكنة لخدمة العملية التعليمية عامة وتعلم الرياضيات على وجـه الخـصوص     

 تعليميـة  خـدمات  طـرح  تهـدف إلـى    التعليميـة  الخـدمات  لتطـوير  ومن ذلك تأسيس شـركة    

ــافكر الطالــب مــستوى ورفــع بالمملكــة التعلــيم مــشاكل معالجــة فــي تــساهم وتربويــة  يً

ــا ــا  وتربويًـ ــاهين (ومهاريًـ ــشدوخي و شـ ــن )٤٤٩-٤٣٧ ص، م٢٠٠٧، الـ ــة ذلـــك ، ومـ  خدمـ

 وتعد اإللكتروني التعليم أدوات توظف تفاعلية إلكترونية دروس عن وهي عبارة ) دروس(

 بنظـام  تعمـل  اإللكترونيـة،  المدرسـة  برنـامج  ضـمن  اإللكترونيـة  التعليميـة  الخـدمات  إحدى

ــا الطالــب دعــم إلــى وتهــدف االفتراضــية الفــصول  فــي الــصعبة المفــاهيم وتبــسيط أكاديميً

 فـي  أمـورهم  وأوليـاء  الطالب تساعد ثرية رقمية مصادر إيجاد على والعمل الدراسية المواد

 المتميزين، المعلمين استقطاب طريق عن الفرص تكافؤ مبدأ وتحقيق المنزلية، الدراسة

 وقـدراتهم  خبـراتهم  مـن  تفادةلالس المملكة مستوى على الطالب لجميع الفرصة وإتاحة

 .التدريس في
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 ومن الخدمات التي تقدمها شركة تطوير في تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم مبادرة           

التـي تهـدف   ) STEM Education (والرياضـيات  والهندسـة  والتقنيـة  العلـوم  تعلـيم  تطـوير 

ــى ــر العمليــة المهــارات واكتــساب الطــالب اســتيعاب تحــسين إل ــادةوز العلمــي والتفكي  ي

 والـتعلم،  التعلـيم  لـدعم  رقميـة  تعليميـة  مـواد  تطـوير  خـالل  مـن  وذلك الدراسي تحصيلهم

 تطبيـــق فـــرص وتوســـيع الفاعـــل، التـــدريس مـــن وتمكيـــنهم المعلمـــين قـــدرات وتطـــوير

 المعــارض خــالل مــن اإليجابيــة االتجاهــات وبنــاء والرياضــية العلميــة والمهــارات المعــارف

 وزيــادة العلميـة،  المراكـز  خـالل  مـن  العامــة العلميـة  قافـة الث وتطـوير  العلميـة،  والمـسابقات 

 والمخيمــات المدرســة بعــد مــا بــرامج خــالل مــن الرياضــيات وتعلــم لتعلــيم الزمنيــة الفتــرة

 مـع  عالميـة  شـراكات  خالل من المهني التطوير برامج على حالياً المبادرة وتركّز. الصيفية

 وبنـاء  العلميـة،  المراكـز  وإنـشاء  ات،والرياضـي  العلـوم  تعلـيم  فـي  رائدة وجامعات منظمات

 ).٢٩٢٣/http://www.tatweer.edu.sa/node(والتعلّم  للتعليم الداعم الرقمي المحتوى

ــى          ــيم وتعلــم الرياضــيات علــى شــركة تطــوير بــل تجاوزتهــا إل ــة بتعل ولــم تقــف العناي

عنــى بــذلك ومنهــا  مبــادرة ارامكــو الــسعودية لتفعيــل مــشروع    تــشجيع المبــادرات التــي ت 

 ٣p شـركة الماثلتيكس العالمي وتطويعه ليتناسب مع منـاهج الـسعودية بالـشراكة مـع     

Learning والتعليم التربية وزارة مع وبالتعاون.  

 اسـتخداما  يعد األكثر   الماثلتيكس هو موقع تعليمي متخصص في الرياضيات        وموقع

 وطالبــة طالــب مليــون ثالثــة مــن أكثــر يــستخدمه شــبكي تعليميــاً مــورداً عتبــروي.العــالم فــي

مجموعـة متنوعـة     مـن  الدعم   ويتكون فريق  العالم،   حول مدرسة اآلف تسعة من وأكثر

 التعلـيم  فـي  وناشـرين  ومطـورين  وخبـراء  مدرسـين  في عدة مجاالت مـن     من المتخصصين 

 التطــورات آخــر وفــق مــستمر بــشكل محدثــة فاعلــة تعليميــة مــوارد يقــدمون الــشبكي

التكنولوجية، وال يتم التعامل معه إال مـن خـالل صـفة نظاميـة كمـشاركة مدرسـة يكـون                    
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 .(المعلـــــــــم فيهـــــــــا هـــــــــو المـــــــــتحكم فـــــــــي ادارة عمليـــــــــة الـــــــــتعلم والتعلـــــــــيم 

http://www.mathletics.sa.com 

 ومتــرابط مــن  متكامــل  مــنهج-كمــا ورد فــي مــوقهم  - المــاثالتيكس يقــدم موقــع 

 كـل  مجموعـات  فـي  مقـسمة  األسـئلة  من وعدد تعليمي نشاط ١٠٠٠ من ألكثرالنشاطات  

 المراحل تغطي دقائق،) ١٠ (خالل عليها يجيب أن الطالب على أسئلة) ١٠ (تحوي مجموعة

ــثالث التعليميــة ــاهج مــع ويتوافــق ال ــاهج مثــل العالميــة الوطنيــة المن  المتحــدة المملكــة من

 إلـى  الـسعودية، باإلضـافة    العربيـة  والمملكة وكندا، اونيوزيلند واستراليا المتحدة والواليات

 كمــا يــدعم موقــع .حــره أنــشطة وهــي الحــي مــاثالتيكس تــسمى أخــرى متنوعــة أنــشطة

 : الماثالتيكس عملية التعلم والتعليم بما يقدمه من خدمات وهي 

 فيهـا  يـتم  التـي  خطواتهـا  فـي  المتدرجـة  الدروس خالل من :الطالب تعلم دعم  -

 المباشـر  التـدريس  يـدعم  بمـا  ، المتحركـة  الرسـوم  باسـتخدام  رياضي هوممف كل تقديم

 .المنزل في الدراسة يشجع وبما الصف داخل المعلم به يقوم الذي

 الطــالب، تقــدم عــن فوريــة وتقــارير ســجالت  بتــوفير:عمليــة التعلــيم  دعــم  -

 منزليــة وواجبــات للــصف واجبــات وتحديــد شخــصي تعلــيم علــى تقــديم يــساعد المعلمــين

 اختيـاره  تـم  لمـا  اآللـي  فـي لتـصحيح    المعلـم  يخـدم  كمـا  ثوان، في اعدادها المعلم يستطيع

 .اختبارات أو واجبات من

 يـساعدهم فـي   لهـم  مجـاني  مـورد   بتقـديم  :األمـور  عملية تواصـل أوليـاء     دعم  -

 أوليـاء  مـع  الحقيقـي  التواصـل  يحقـق  وبما بسهولة، ومستواهم ابنائهم نتائج على االطالع

 .األمور
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  :تعزيز تعلم الطالب ويتم وفق خطوات منهجية متدرجة وهي  -

 حيــث يتحقــق مــن خاللــه تعزيــز الطــالب و مكــافئتهم بــشهادات  :تجميــع النقــاط •

وسبائك ذهبية مصورة تظهر مستواهم في قاعة المـشاهير الموجـودة فـي الموقـع والتـي         

 وتحتـسب هـذه     تظهر مستوى التنافس والتقدم للطـالب والطالبـات علـى مـستوى العـالم،             

المكافئــات وفــق عــدد النقــاط التــي يجمعهــا الطــالب فــي حــل األنــشطة المرتبطــة بمــنهج   

نقــاط لكــل  ) ١٠(مــاثلتيكس أو أنــشطة مــاثالتيكس الحــي، بحيــث يحــصل الطالــب علــى        

 نقطـة ألي نـشاط      ٣٠٠جواب صحيح عند حله ألنشطة المنهج بحيـث يكـون الحـد األعلـى               

ى  نقطــة  واحــدة لكــل جــواب صــحيح مــن أنــشطة  فــي األســبوع، كمــا يحــصل الطالــب علــ 

. ماثالتيكس الحي، كما يحصل على نقطتان إذا وصل لمستوى أعلى من مـستواه الـسابق          

وفي ضوء هـذه النتـائج يحـصل الطالـب فـي كـل أسـبوع فرصـة للحـصول علـى شـهادة عنـد               

نقطــة، وفــي قاعــة المــشاهير الموجــودة فــي الــصفحة الرئــسة فــي الموقــع   ) ١٠٠٠(تحــصيله 

بحيث يحدد  . تعرض جدوال حيا عن نقاط الطالب المتنافسين والحاصلين على أعلى نقاط          

 .من يستحق أن يكون في منصة القيادة في قاعة المشاهير

ــدة • ــارة عــن مكافــأة للتحــسن    :األرص ــد وصــوله     .   وهــي عب ــأ الطالــب عن بحيــث يكاف

، ويمكـن للطالـب   لمستوى أعلى من مستواه السابق أو إذا ربح في لعبة ماثالتيكس الحية        

تجميع أرصدته وصرفها من متجر افتراضي مـن أجـل مزيـدا مـن التعـديل الشخـصي لـصورة                

 .الطالب

ــة  • ــسبائك الذهبيـــ ــر مـــــن   :الـــ ــد تحـــــصيل الطالـــــب ألكثـــ ــنهج  %٨٥ عنـــ   فـــــي مـــ

الماثلتيكس،يحصل الطالب على شريط به رسم سـبيكة ذهبيـة، تـسمح لـه بالـدخول إلـى              

 تـدل علـى أن الطالــب أتـم نـشاطا ووصـل لمــستوى      العـاب صـغيرة إضـافية، وهــذه الـسبائك    

 . عال من الفهم
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ويقـدم الموقـع صـفحة للمعلـم بهـا مجموعـة مـن االيقونـات تعـين المعلـم علـى إدارة            

 :  عمليات تعلم طالبه وفق احتياجات كل فرد فيهم ومن هذه الخدمات 

 وهــــي أيقونــــة تــــسمح للمعلــــم بــــإدارة تعلــــم طالبــــه مــــن خــــالل صــــفوف :الفــــصول

وعات، تمكنه من اإلضـافة أو الحـذف كمـا تمكنـه مـن تقـسيم الـصف إلـى أكثـر مـن             ومجم

 .ست مجموعات يعطي لكل منها منهجا خاصاً به يتوافق مع إمكاناته وقدراته

ــرر ــار المــنهج        :المق ــة، تمكــن للمعلــم اختي ــاهج الوطني  وهــي نافــذة واســعة مــن المن

ي المملكـة العربيـة الـسعودية،       المناسب للمنهج المحلي ووفق المحتـوى المقـرر لطالبـه فـ           

 .كما يمكنه من إنشاء منهج خاص به بما يتناسب مع احتياجات صفه

ــائج ــه بــالجمع بــين دفتــر العالمــات وبــين التمــارين       :النت  وهــي  أدوات للمعلــم تــسمح ل

المتعددة التي أعدها المعلم في المنهج الخصوصي الذي أعـده المعلـم وفـق احتيـاج طالبـه                  

 .أو المجموعات

 وهـي شاشـة تـسمح للمعلـم اعـداد تقاريرآليـة لطالبـه يـتم استخالصـها مـن                     :تقاريرال

يــستطيع بــه المعلــم تقــديم تقريــر أســبوعي مــوجز ألداء طالبــه يقدمــه للطالبــه      .نتــائجهم

 .وألولياء أمورهم

 وهـو مـصدر يـساعد المعلـم لتحديـد امتحـان اجرائـي لطالبـه ، وبعـد اجابـة                       :المنافسة

 .قع بتحليل اجاباتهم بما يتيح تتبع تطورهمالطالب عليه يقوم المو

 وهي شاشة تفاعلية للطلبة وللمـنهج والمحتـوى الخـاص بالـصف الـذي أعـده                 :العرض

 المعلم سمح للمعلم العمل مباشرة مع طالبه ومتابعة مايتابعه الطالب 

ومما سبق يتضح أن عمل المعلم التعليمي من خالل موقع الماثلتيكس يقلل العبء        

 عــن طريــق الرصــد األلــي والتقــارير ، كمــا تــوفر مــصادر لتعزيــز التعلــيم بمــا يتــيح      التدريــسي



 

 
٢٥٤
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) ٥٠(الحريـة الكافيــة للمعلــم، كمــا يمكـن الموقــع للمعلــم متابعــة صـفه  مــن ضــمن أفــضل    

 .صف معروضه في قاعة المشاهير

 :آليات عمل المعلم في الموقع
ن الـــدخول يفـــتح المعلـــم صـــفاً يـــضع فيـــه أســـماء جميـــع طالبـــه ممـــن يـــستطيعو     -

للــشبكة العنكبوتيــة، ولــديهم االســتعداد للتفاعــل مــع مايقدمــه لهــم المعلــم مــن    

 . واجبات وتدريبات

يوجــد فــي الموقــع منــاهج الرياضــيات الخاصــة بالمملكــة العربيــة الــسعوديه لجميــع    -

المراحـــل الدراســـية ولجميـــع الـــصفوف، ومنهـــا يمكـــن للمعلـــم أن يحـــدد الواجـــب 

ب المدرســـي ويقدمـــه لـــه الكترونـــي، حيـــث تمتـــاز المنزلـــي مـــن نفـــس كتـــاب الطالـــ

مقــررات الرياضــيات فــي المملكــة العربيــة الــسعودية بــأن الواجبــات فــي الكتــاب          

) متـدني ، متوسـط ، مرتفـع       (المدرسي مصنفة إلى مستويات حسب قدرات الطالب        

ويمكن للمعلم اختيار الواجب المدرسي الذي يحوي عددا مـن التمـارين متنـوع فـي                

  كمــا توجــد أيقونــه تمكــن المعلــم مــن كتابــة أي تمــرين يــرى مناســبة      مــستوياته، 

تقديمه لطالبه من خارج المقرر ، كما يقدم له الموقع خيارات متعددة من المـصادر   

التي يمكن أن ينتقي منها واجبات وتدريبات سواء من المناهج العالميـة الموجـودة       

 .أو من المكتبة العامة في الموقع

ن يحجب للطالب الدخول للمسابقات الدوليـة والتـي تعـرف باسـم             للمعلم الخيار بأ   -

مــاثلتيكس الحيــة، وهــي مــن األنــشطة التنافــسية التــي تحفــز الطــالب للــدخول فــي    

الموقع وتفعيلها كونها تجعله يجيب عـن مجموعـة مـن االنـشطة الرياضـية ويـرى                 

ى وهـي مجموعـة مـن األنـشطة الرياضـية مقـسمة إلـ            .مباشرة مستوى تقدمه عالميا   

مستويات متدرجـة فـي الـصعوبة، وفـي حـال فـتح المعلـم لهـا جميعهـا لطالبـه،                      ) ١٠(



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٥٥

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

يمكن للطالب اختيار أي مستوى ويبدأ التنافس عليه، بحيث أن دخـل الطالـب علـى         

أي مستوى سيجد نفسه في تنافس مع مجموعة من الطالب على مـستوى العـالم                

 قائمـة المـشاهير عالميـا       للوصول إلى مستويات متقدمـة ومنهـا سـيحدد موقعـه فـي            

 .في صفحة الموقع الخاصة بهذا األمر

يـــزود الموقـــع المعلـــم بتقـــارير يوميـــة تفـــصيلية توضـــح مـــستوى الطالـــب فـــي حلـــه     -

ــسابقات     ــشطة المـ ــي أنـ ــية، أو فـ ــات المدرسـ ــة (للواجبـ ــاثلتيكس الحيـ بحيـــث ) المـ

ــب،         يتكــون لــدى المعلــم تــصور كامــل عــن نــوع المهــارات التــي تمكــن منهــا الطال

ومــن هــذه التقــارير  . لمهــارات التــي يوجــد بهــا ضــعف وتــستحق تكثيــف التــدريب   وا

يستطيع المعلم تصنيف الطـالب وفـق مـستوياتهم ويقـدم لكـل طالـب التـدريبات           

التي تحسن من مـستواه ، بحيـث يـستطيع اعطـاء الطالـب واجبـات وتـدريبات مـن                    

و مـن أي مـنهج   مقررات أدنى وأعلى سواء من  مناهج المملكة العربيـة الـسعودية أ          

 .عالمي موجود في الموقع
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 : مشكلة الدراسة
تعتبر مشكلة التحصيل في الرياضيات من أهم األمور التي يسعى التربـويين إلـى طـرح             

ويؤكد على   ).٢٠٠٩، وخشان ه ؛ النذير  ١٤٣٣ الخالدي،( كافة السبل للعمل على معالجتها،      

مـن انخفـاض مـستوى اداء طالبنـا         ) TIMSS( نتائج االختبارات الدوليـة      هذا األمر ما أظهرته   

المعرفي والمهاري فـي الرياضـيات عـن المـستوى العـام فـي جميـع الـدورات التـي شـاركت                 

أنــه صــاحب هــذا   ) ١٨ص هـــ،١٤٣٠ (والمحــرج الحربــي دراســة تؤكــد فيهــا المملكــة ، كمــا  

ياضـيات أن طبيعـة المـادة  تجعـل     االنخفاض في اداء الطـالب اعتقـاد لـدى بعـض معلمـي الر          

 يرجـع  الوصول لفهم المادة ال يتم إال بوجود معلم، مما رسـخ قناعـة بـصعوبة المـادة ، وقـد                   
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 التعلــيم مــشاكل إلــى الرياضــيات تعلــم فــي الطــالب تواجــه التــي الــصعوبات فــي الــسبب

ــائج أظهـــرت حيـــث التـــدريس، فـــي الطريقـــة المـــستخدمة مثـــل المختلفـــة  مـــن الكثيـــر نتـ

. الـتعلم  عملية فعالية من التقليدية يزيد  غير التدريس طرق بعض استخدام أن ساتالدرا

، لــذا بــذلت العديــد مــن الجهــود لــدعم تعلــيم   ) م ٠٢٠٠ والخزنــدار، وأحمــد؛ والــسر؛ عفانــه؛(

وتعلم الرياضيات باستخدام التقنية مـن خـالل الـتعلم المـدمج ومنهـا مـا قامـت بـه شـركة                      

تعلم الرياضيات مـن خـالل طـرح موقـع مـاثيلتيكس، وقامـت              ارامكوا من مبادرة لتحسين     

ــى تــدريب عــددا مــن المــشرفين علــى تفعيــل الموقــع بعــد  ترجمــة و مواءمــة محتــواه            عل

ليتوافـق مــع المحتــوى الدراسـي؛ وبمــا يتناســب مـع قــدرات طــالب وطالبـات التعلــيم العــام،     

 اســتخدام أثــر ولــتالتــي تنا الــسابقة الدراســات مــن عــدد علــى الباحثــة إطــالع خــالل ومــن

أظهـرت  ،  مختلفـة  تعليميـة  مراحـل  الطلبـة فـي    تحصيل في اإللكتروني والتعليم الحاسوب

 دراســـة .أخـــرى ومواضـــيع الرياضـــيات فـــي الدراســـات هـــذه مثـــل أهميـــة إجـــراء توصـــياتها

 وخـــشان  النـــذير ، )١٤٢٩(الغامـــدي ،  )١٤٢٩  ( الـــسهــــلي ،)٢٠٠٧( الـــدين  زيـــن ، )٢٠٠٦(ياشـــو

 وحيــث أن  مواصــفات موقــع المــاثلتيكس أكــدت علــى أنــه يعمــل ).١٤٣٠( الــسعيد، )٢٠٠٩(

لـــذا ســـعت الدراســـة لمعرفـــة أثـــر  ، علـــى تعميـــق الفهـــم وترســـيخه فـــي ذاكـــرة المـــتعلم  

 .استخدام هذا الموقع في تنمية التحصيل الرياضي لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 :اسئلة الدراسة
 :  الرئيسسعت الدراسة  إلى اإلجابة عن سؤال الدراسة

المرحلــة لــدى طالبــات  الدراســي  فــي تنميــة التحــصيل مــا أثــر اســتخدام المــاثيلتيكس 

 ويتفرع مـن هـذا الـسؤال الـرئيس األسـئلة            بمدينة الرياض؟ في مقرر الرياضيات     المتوسطة

 :الفرعية الثالثة التالية
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 التجريبيـــة المجمـــوعتين درجـــات متوســـطي بـــين إحـــصائيًا دال فـــرق يوجـــد هـــل) ١

 الرياضــــيات فــــي الدراســــي التحــــصيل الختبــــار البعــــدي التطبيــــق فــــي بطةوالــــضا

 الرياض ؟ بمدينة متوسط الثاني الصف طالبات لدى) الكلية والدرجة المستويات(

 فـــي التجريبيـــة المجموعـــة درجـــات متوســـطي بـــين إحـــصائيًا دال فـــرق هـــل يوجـــد) ٢

 المـستويات  (ياتالرياضـ  فـي  الدراسـي  التحـصيل  الختبـار  والبعـدي  القبلـي  التطبيقين

 بمدينة الرياض ؟ متوسط الثاني الصف طالبات لدى) الكلية والدرجة

 :فروض الدراسة
 والـضابطة  التجريبيـة  المجمـوعتين  درجـات  متوسـطي  بـين  إحـصائيًا  دال فـرق  يوجد) ١

 والدرجة المستويات (الرياضيات في الدراسي التحصيل الختبار البعدي التطبيق في

ــاني لـــصفا طالبـــات لـــدى) الكليـــة متوســـط بمدينـــة الريـــاض لـــصالح المجموعـــة    الثـ

 .التجريبية

 التطبيقـين  في التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين إحصائيًا دال فرق يوجد) ٢

 والدرجــة المــستويات (الرياضــيات فــي الدراســي التحــصيل الختبــار والبعــدي القبلــي

ــة ــدى) الكليـ ــات لـ ــاني الـــصف طالبـ ــصا  متوســـط الثـ ــاض لـ ــة الريـ ــة بمدينـ ح المجموعـ

 .التجريبية

 :أهمية الدراسة
ــذي          ــة المقــرر ال ــة أن تكتــسب هــذه الدراســة أهميتهــا إجمــاالً مــن أهمي تتوقــع الباحث

ومـن هـذا المنطلـق      ،   )موقـع مـاثلتيكس   (والمجـال الـذي تبحثـه وهـو         ،  تتناوله وهو الرياضيات  

 :يمكن تفضيل أهمية الدراسة كما يلي 

 :األهمية العلمية   - أ

ومعرفة مدى  ،  لبرامج العالمية للتعليم اإللكتروني في تعليم الرياضيات      االستفادة من ا  

وفـي المملكـة العربيـة الـسعودية     ، فاعليتها ومالءمتها للبيئـات العربيـة علـى وجـه العمـوم      
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كما تظهر أهمية الدراسة من أهمية المشكلة التي تعالجها والمتمثلة في   . بصورة محددة 

، وحيث أن الهدف العام من تـدريس الرياضـيات هـو            ضعف تحصيل الطالبات في الرياضيات    

ــادرا  علــى          ــى مفــاهيم ومهــارات رياضــية عميقــة ليكــون ق مــساعدة الطالــب للحــصول عل

االستفادة منها في الحياة،لذا قد يـسهم هـذا البحـث فـي تـسليط الـضوء علـى مـايمكن أن                      

لمــنهج، يقدمــه الموقــع للطــالب المتفــاوتين فــي قــدراتهم مــن مــساعدة لتحقيــق أهــداف ا    

باإلضافة إلى أنها قد تخدم العملية التقويمية للعمليـة التعليميـة مـن خـالل تفعيـل التقـويم                   

االلكتروني الذي قـد يـساعد المختـصين فـي تحديـد نقـاط الـضعف والقـوة فـي مـستوى اداء                 

الطالب والعمل على بحث جميع سبل العالج؛ كما أنه سيتيح للمعلم فرصة أكبـر للعمـل                

م المناســب لطالبــه مــن خــالل مايقدمــه لــه مــن بيانــات تفــصيلية عــن اداء   علــى تقــديم الــدع

 . طالبه

 :األهمية العملية   - ب

ومعرفة أثره ، تجريب استخدام موقع ماثالتيكس والمختص بالتعليم اإللكتروني    / ١

 .على تحصيل تالميذ المرحلة المتوسطة

كاديميــة تـسلط الــضوء علــى ســبل معالجــة مـشكلة تــدني مــستويات الطالبــات األ  / ٢

باستخدام التعليم الممزوج، باستخدام موقع مـاثلتيكس العـالمي والـذي لـم يـتم               

 ).  في حدود علم الباحثة(التطرق له في دراسات سابقة 

تبحث هذه الدراسة في طرق ووسائل تدريس الرياضيات وتقديمها بصورة فاعلة            / ٣

فـي عـدة مجـاالت      ومنها استخدام التعلم الممزوج الـذي أثبـت فاعليتـه           ،  و ونشطة 

 .ولشتى فروع المعرفة

ــاد علـــى المعلـــم والكتـــاب   ، التركيـــز علـــى مـــصادر أخـــرى للمعرفـــة  / ٤ وعـــدم االعتمـ

 .المدرسي فقط
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 :حدود الدراسة 
 :تتمثل حدود الدراسة فيما يلي 

 :المكانية 

وتقتصر الدراسـة علـى عينـة مـن طالبـات       ،  مدارس المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض    

 . توسط بثالث مدارس تابعة لمكتب اإلشراف بجنوب مدينة الرياضالصف الثاني م

 :الموضوعية 

تم تطبيق الدراسة على موضوعات وحـدة الـدوال الخطيـة مـن مقـرر رياضـيات الـصف                   

 .باستخدام موقع ماثالتيكس ) ه١٤٣٥(الثاني متوسط طبعة 

 :الزمانية 

 . الفصل الدراسي األول٢٠١٤-٢٠١٣)  هـ١٤٣٥( تم تطبيق الدراسة في العام الدراسي 

 :مصطلحات الدراسة
  هو موقـع تعلـم الكترونـي  يتوافـق محتـواه مـع محتـوى المقـرر                    :موقع الماثلتيكس 

ــزز الـــــتعلم     ــذاتي، ويعـــ ــتعلم الـــ  . الدراســـــي، يعمـــــل علـــــى تعميـــــق الفهـــــم وعلـــــى الـــ

http://www.mathletics.sa.com 

مـدى اسـتيعاب   " نـه بأ) ٤٢ص،٢٠٠٣(  يعرفه اللقاني والجمـل     :التحصيل الدراسي  -

الطــالب لمــا فعلــوا مــن خبــرات معينــة مــن خــالل مقــررات دراســية ويقــاس بالدرجــة التــي       

 ".يحصل عليها الطالب في االختبارت التحصيلية المعدة لها

ويعرفــه الباحــث إجرائيــاً بأنــه مجموعــة المعــارف والمهــارات التــي اكتــسبتها الطالبــة  

ويقــاس . لكتــاب المدرســي ومعلمــة الــصف  نتيجــة مرورهــا بخبــرات تربويــة مباشــرة مــن ا   

، .بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة فـي االختبـار التحـصيلي المعـد مـن قبـل الباحثـة           

 ويقاس التحصيل من خالل مستوياته الثالث التالية
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 الكليـة  بالدرجة ويقاس.  تعني قدرة الطالبة على االستدعاء والتعرف      :المعرفة   -

 مـن  التحـصيلي المعـد    االختبـار  فـي أسـئلة المعرفـة المحـددة فـي          ةالطالبـ  عليها تحصل التي

 .الباحثة قبل

تعنــي قــدرة الطالبــة علــى تطبيــق القــوانين والقواعــد واإلجــراءات فــي   :التطبيــق  -

 التطبيــق أســئلة فــي الطالبــة عليهــا تحــصل التــي الكليــة بالدرجــة ويقــاس. حــاالت جديــدة

 .الباحثة قبل من المعد التحصيلي االختبار في المحددة

إجـراء الخوارزميـات واإلجـراءات الرياضـية        يعنـي قـدرة الطالبـة علـى         :االستدالل   -

وتفــسير ، تحديــد القواعــد والتعميمــات المرتبطــة بالمفــاهيم الرياضــية     وبــشكل متــرابط  

 اســتنتاج بعــض و،الرمــوز والعالقــات المرتبطــة بهــا واســتخدام النمــاذج واألنمــاط الرياضــية

 الطالبـة  عليهـا  تحـصل  التي الكلية بالدرجة ويقاس .هيم الرياضية الحقائق المرتبطة بالمفا  

 .الباحثة قبل من المعد التحصيلي االختبار في المحددة االستدالل أسئلة في

 :الدراسات السابقة
ــوع        ــي تناولـــت موضـ ــة التـ ــات المختلفـ ــن الدراسـ ــة مـ ــة مجموعـ ســـوف تعـــرض الباحثـ

لدراسي لدى الطالب والتـي تـم عرضـها         استخدام المواقع االلكترونية في تنمية التحصيل ا      

 : في محور واحد وهي

 (٢٠٠٦، Yushaw) دراسة ياشو

هدفت الدراسة إلى فحـص تـأثير الـتعلم االلكترونـي الممـزوج  علـى اتجاهـات الطـالب                    

 تنميـة   فـي  الممزوجوقد أظهرت نتائجها فعالية برنامج التعلم       نحو الرياضيات والحاسوب،    

 التعليم والتعلم، كمـا     فيعلم الرياضيات واستخدام الكمبيوتر     يجابية نحو ت  االتجاهات اإل 

 .  خفض قلق الرياضيات لدى الطالب عينة البحثفيساعد البرنامج المقترح 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٦١

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

  ):م ٢٠٠٧ ( الدين زين دراسة

 اإلعداديــة المــدارس فــي اإللكترونــي التعلــيم تجربــة أثــر معرفــة إلــى الدراســة هــدفت

 المـــنهج الدراســـة واســـتخدمت حولهـــا، تجاهـــاتهموا الدراســـي التحـــصيل المـــصرية علـــى

ــي لوصــف  الوصــفي ــيم مــشروع وتحليــل التحليل ــة المــدارس فــي اإللكترونــي التعل  اإلعدادي

 علــى اإللكترونــي التعلــيم أثــر لمعرفــة التجريبــي المــنهج واســتخدمت الدراســة  المــصرية،

 حافظــةبم مــدارس ثــالث فــي الرياضــيات مــادة فــي الثالــث اإلعــدادي الــصف طــالب تحــصيل

 األعــداد (وحــدة علــى الدراســة تطبيــق وتــم الطالــب بالمــشاركة، رغبــة حــسب بورســعيد

 وجــود عــدم النتــائج أبــرز ومــن ،)والــدائرة التحــويالت الهندســية  ومبــادئ والدالــة الحقيقيــة

 واالسـتيعاب  والفهـم  المعرفة مستويات المجموعتين  عند   بين إحصائية داللة ذات فروق

 ).والتطبيق

 ): هـ١٤٢٩(ي دراسة السهل

 المــسائل  حــل فــي اإللكترونــي  التعلــيم اســتخدام أثــر معرفــة  إلــى الدراســة هــدفت

 المـنهج  الباحـث  واسـتخدم  متوسـط،  الثاني الصف لطالب الدراسي على التحصيل  اللفظية

 ، اللفظيـة  الرياضـية  المـسائل  فـي  تحصيلي ، وكانت اداة الدراسة هي  اختبار       التجريبي شبه

 تــم المنــورة، بالمدينــة المتوســط الثــاني الــصف مــن  طالبــاً)١٨٣ (مــن الدراســة عينــة تكونــت

 أحـدها  يمثـل  مدرسـة  كل من صفين بواقع مدارس ثالث من القصدية بالطريقة اختيارهم

ــة  المجموعـــة ــاً،تم) ٩١(التجريبيـ ــية تدريـــسهم المـــسائل طالبـ  خـــالل مـــن اللفظيـــة الرياضـ

 طالبـاً ) ٩٢(الـضابطة  يمثـل المجموعـة    اآلخـر  والصف بإعدادها الباحث قام تعليمية برمجية

الدراســـة إلـــى فاعليـــة  توصـــلت وقـــد المعتـــادة، بالطريقـــة عينهـــا المـــسائل تدريـــسهم تـــم

ــة التحــصيل الدراســي لطــالب الــصف الثــاني متوســط وفــي         ــة فــي تنمي  نتــائج ضــوء البرمجي

 ضـمن  تـدريس الرياضـيات    فـي  اإللكترونـي  الـتعلم  تـضمين  بـضرورة  الباحـث  أوصـى  الدراسة
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 علـى  أثنـاء الخدمـة    المعلمـين  تـدريب  مـع  التربيـة،  بكليـات  الرياضـيات  معلـم  إعداد راتمقر

 .وبرمجياته الحاسوب استخدام

 )هـ ١٤٢٩ ( الغامدي دراسة

 المـسائل  حـل  فـي  االلكترونـي  التعلـيم  اسـتخدام  أثـر  معرفـة  إلـى  الدراسـة  هـدفت 

 المنهج الدراسة واتبعت متوسط، الثاني الصف لطالب الدراسي التحصيل على اللفظية

 بالطريقـة  اختيـارهم  تـم  طالب ) ١٨٣ (عددها والبالغ الدراسة، عينة على التجريبي شبه

 أحـدها  يمثـل  مدرسـة  كـل  مـن  صـفين  بواقـع  مـدارس  ثـالث  مـن  القـصدية  العـشوائية 

 المـسائل  تدريـسهم   وتـم .الـضابطة  وعـة جمملا اآلخـر  والـصف  التجريبيـة،  وعـة جمملا

 وعـات جمملا وتقـوم  متوسـط،  الثـاني  الـصف  الكتاب في المعادالت مسائل في اللفظية

 وتـدريس  الباحـث  بإعـدادها  قام تعليمية برمجية خالل من المسائل بدراسة التجريبية

 داللـة  ذات فـروق  لوجـود  الباحـث  وتوصـل  .المعتـادة  بالطريقـة  الـضابطة  موعـات لمجا

 حلـصال  مـوعتين لمجا بـين  ككـل  ختبـار واال والفهـم  التـذكر  مـستوى  عنـد  إحـصائية 

 .التجريبية موعةلمجا

 ) ٢٠٠٩(دراسة النذير وخشان 

ريض ) ١٤٠( في تعليم مقرر   mathzoneهدفت الدراسة إلى تقصي أثر استعمال موقع        

فـــي تنميـــة القـــدرة علـــى حـــل المـــشكالت والتحـــصيل فـــي الرياضـــيات لـــدى طـــالب الـــسنة   

ن طــالب  طالبـا مــ ) ٦٠(التحـضيرية فــي جامعـة الملــك سـعود ، وتكونــت عينــة الدراسـة مــن     

ــابطة ، درســــت      ــة وضــ ــوعتين تجريبيــ ــة، قــــسمت الــــى مجمــ الــــسنة التحــــضيرية بالجامعــ

المجموعــة التجريبيــة مــن خــالل موقــع مــاث زون المــرتبط بــالمقرر، والمجموعــة الــضابطة  

ــادة   ــار حــل       . درســت بالطريقــة المعت ــار تحــصيلي واختب ــا الدراســة وهمــا اختب وطبقــت أدات



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٦٣

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

فـــوق المجموعـــة التجريبيـــة علـــى الـــضابطة فـــي  المـــشكالت ، وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة ت

 .التحصيل ، بينما لم يظهر فرق بين المجموعتين في اختبار حل المشكالت

 )هـ١٤٣٠( دراسة السعيد 
 الرياضــــيات  دروب برنـــامج اســـتخدام فاعليـــة علـــى التعـــرف إلـــى الدراســـة هـــدفت

Destination Math الـسادس   الـصف  لتالميـذ  الدراسـي  التحـصيل  فـي  اإللكترونـي   للتعلـيم

 شـــبه المــنهج  الباحـــث اســتخدم  الدراســة  أهـــداف ولتحقيــق  الريـــاض، بمنطقــة  االبتــدائي 

ـــريبي للمجموعـــات ــامج وهـــو المـــستقل، المتغيـــر أثـــر لمعرفـــة المـــستقلة؛ التجـ  دروب برنـ

) ٤٠ (مــن الدراســة عينـة   وتكونــت.الدراســي التحـصيل  وهــو المتغيـر التــابع  علــى الرياضـيات 

االبتـــدائي، وتكونـــت أداة الدراســـة مـــن اختبـــار تحـــصيلي فـــي  ادسالـــس الـــصف مـــن تلميـــذاً

 التجريبيــة المجموعــة تــدريس ، وتــم)التــذكر والفهــم والتطبيــق  (مــستويات بلــوم الــدنيا   

 التقليديـة،  الطريقـة  باسـتخدام  الرياضـيات، والمجموعة الـضابطة    دروب برنامج باستخدام

عـدم فاعليـة برنـامج       إلـى  لبحـث ا  وتوصل .األعداد موضـوعات قواسم  تدريـسهم تم حيث

بينمـا  ) التـذكر والفهـم   (دروب في تنمية التحصيل لدى الطالب في المستويات الـدنيا لبلـوم      

ظهر الفرق في مستوى التطبيق لصالح المجموعة التجريبية، كمـا أظهـرت نتـائج االختبـار                

 عـدم   الكلي على عدم وجود فـروق بـين المجمـوعتين التجريبيـة والـضابطة ممـا يـدل علـى                   

 .فاعلية البرنامج في تنمية التحصيل لدى الطالب

   )٢٠٠٢,chang( دراسة تشانج
ــة طريقــة التــدريس باســتخدام طريقــة حــل المــشكالت        هــدفت الدراســة إلــى مقارن

المحوســــــبة ، وطريقــــــة التــــــدريس بطريقــــــة المحاضــــــرة والمناقــــــشة مــــــع اســــــتخدام   

لمجموعــة التجريبيــة، بينمــا  اإلنترنت،حيــث طبقــت الطريقــة األولــى علــى طــالب وطالبــات ا   

طبقت الطريقة الثانية على طالب وطالبـات المجموعـة الـضابطة، وتكونـت عينـة الدراسـة          
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مــن طــالب وطالبــات المرحلــة الثانويــة فــي تــايوان، وكانــت أداة الدراســة عبــارة عــن اختبــار  

 تحصيلي ومقياس لالتجاهات نحو علوم األرض، وأظهرت نتائج الدراسـة فروقـا ذات داللـة               

 .احصائية في تحصيل الطلبة نحو علوم األرض لصالح المجموعة التجريبية

 : مجتمع الدراسة
 ٢٠١٤-٢٠١٣جميع طالبات المرحلة المتوسطة في مدينة الريـاض فـي العـام الدراسـي               

 .الفصل الدراسي األول

 : عينة الدراسة
) ٢٨٣(تــم اختيــار عينــة مــن طالبــات الــصف الثــاني متوســط مــن ثــالث مــدارس بواقــع      

طالبــة، تــم اختيــارهم بطريقــة عمديــة لــضبط متغيــرات الدراســة الدخيلــة وفــق الــشروط      

 -:التالية

اختيـــار ثـــالث مـــدارس مـــن مركـــز اشـــراف جنـــوب لكبـــر المـــساحة الجغرافيـــة    -١

 .والسكانية لهذا المركز وكبر أعداد الفصول في المدارس

صل فصول فـي كـل فـ   ) ٦-٤(عدد صفوف الفصل الثاني متوسط في كل مدرسة            -٢

 .  طالبه٤٩-٤٥قرابة 

ــار فــصلين مــن كــل مدرســة تدرســه معلمــة واحــدة أي ثــالث معلمــات           -٣ تــم اختي

رياضــيات كــل معلمــة مــن مدرســة وكــل معلمــة تــدرس الفــصلين اللــذين وقــع           

 : االختيار عليهما واشترط فيهن

 .الثالث من المعلمات المتميزاتالرياضيات للصفوف الستة في المدارس  علمات  م-

ساسية الخاصة بمقرر الرياضيات    ضرن  كل البرامج التدريبية األ     حمات الثالث   المعل -

 .المطور



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٦٥

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

المعلمات الثالث لم تسجل عليهن حاالت غيـاب متكـرر أثـر فـي خبـرات طـالبتهن                   -

 .السابقة

 أعـــداد تتـــراوح بحيـــث ، طالبـــة) ٢٨٣ (الدراســـة عينـــة فـــي الطالبـــات عـــدد وبـــذلك بلـــغ

ــد بلــــغ. طالبــــة ) ٤٠-٣٠ (بــــين فــــصل كــــل فــــي الطالبــــات ــدد وقــ  المفعــــالت الطالبــــات عــ

 تـم ) ٢٥، ٢٠،٨ ،١١ ،١٧ ،٧  ( الدراسـة  عينـة  الـست  الفـصول  مـن  فـصل  كـل  فـي  للماثالتيكس

 تـم  ؛ لـذا   التفعيـل  مـن  يتمكن لم الفصل طالبات بقية بينما التجريبية، المجموعة اعتبارهن

ــارهن ــة اعتبـ ــضابطة المجموعـ ــه. الـ ــم وعليـ ــسيم تـ ــة تقـ ــة عينـ ــىإ الدراسـ ــوعتين لـ : مجمـ

 موقــع فَعَّلــت التــي التجريبيــة المجموعــة وهــي طالبــة ٨٨ مــن وتتكــون األولــى المجموعــة

 مـن  وتكونـت  الموقـع  تُفَعِّـل  لـم  التي الضابطة المجموعة الثانية والمجموعة الماثلتيكس،

 .طالبة) ١٩٥(

 :الدراسة منهج
فئتين بحيـث   تم استخدام أسلوب تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبيـة المتكـا         

أمــا المجموعــة الــضابطة ، )موقــع المــاثلتيكس(درســت المجموعــة التجريبيــة باســتخدام  

يوضـح التـصميم شـبة     ) ١(  والـشكل   ،  )الكتـاب المدرسـي   (فقد درسـت بالطريقـة المعتـادة        

 . التجريبي للدراسة

 
 الطريقة المعتادة المجموعة الضابطة

 المجموعة التجريبية
قياس قبلي للتحصيل 

 الدراسي
التدريس عبر موقع 
 الماثلتيكس

ل قياس بعدي للتحصي
 الدراسي

 

 التصميم شبة التجريبي للدراسة  ) ١(  شكل 

 



 

 
٢٦٦

 في تنمية التحصيل )Mathletics (أثر استخدام موقع ماثلتيكس
  بمدينة الرياضالرياضي لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 عاد مساعد األحمديس.د

 :أداة الدراسة
 الثـاني الـصف   مقـرر الرياضـيات ب    الدراسـي فـي     تتمثل أداة الدراسة في اختبـار التحـصيل         

اختيـار  جميعهـا  سـؤاالً  ) ٢٠( في وحدة الدوال الخطيـة حيـث يتكـون االختبـار مـن              متوسط

، وهــذه  درجــة٢٠ مجمــوع درجــات االختبــار أن أي درجــة واحــدة لــه ســؤالكــل مــن متعــدد، 

 :األسئلة موزعة على ثالثة مستويات كما يلي

 ١٤ -١٣ - ٥- ٤ – ٢ -١: ( أسئلة، وأرقام هذه األسـئلة هـي      ) ٧(ويتكون من   : المعرفة) ١

– ١٨ .( 

 -٩ - ٨ - ٧ – ٦ - ٣: (ذه األسـئلة هـي  أسـئلة، وأرقـام هـ   ) ٨(ويتكون مـن   : التطبيق) ٢

١٩ -١٥ – ١٢ .( 

 – ١٧- ١٦  – ١١ -١٠: ( أسـئلة، وأرقـام هـذه األسـئلة هـي      ) ٥(ويتكون مـن    : االستدالل) ٣

٢٠ .( 

الـصف  طالبـة ب  ) ١٢٠(وقد تم تطبيق االختبار التحصيلي علـى عينـة اسـتطالعية قوامهـا              

 :، وتم إتباع الخطوات التالية إلعداد االختبار التحصيلي متوسطالثاني

 :السهولة والصعوبة والتمييز حساب معامالت: أوالً

 : يلي كما متعدد من االختيار نوع من سؤال تم حساب معامل السهولة كل

 ٠٫٣٢) = ٢٤٠٠(÷ ) ٧٥٩= (معامل سهولة االختبار 

 : التمييز معامل

الدراسـي  التحـصيل   السهولة والتمييز ألسئلة اختبـار      معامالت  ) ١(الجدول  رقم    يوضح  

 :مقرر الرياضيات للصف الثاني متوسط في وحدة الدوال الخطيةفي 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٦٧

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 )١(جدول 

الصف مقرر الرياضيات بالدراسي في معامالت سهولة وتمييز أسئلة اختبار التحصيل 

  لوحدة الدوال الخطية متوسطالثاني

قر
ال
سؤ
م ال

 

عدد اإلجابات 
 الصائبة

دد ع
اإلجابات 
 الخطأ

معامالت 
 السهولة

نسبة 
اإلجابات 

الصائبة في 
 الفئة الدنيا

 نسبة
اإلجابات 

في ائيةالص
 الفئة العليا

معامالت 
 التمييز

٠٫٥٩ ٠٫٨٢ ٠٫٢٣ ٠٫٥٥ ٥٤ ٦٦ ١ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٨ ٠٫٠٨ ٠٫٣٣ ٨١ ٣٩ ٢ 

٠٫٥١ ٠٫٦٤ ٠٫١٣ ٠٫٣١ ٨٣ ٣٧ ٣ 

٠٫٣٠ ٠٫٤٢ ٠٫١٣ ٠٫١٩ ٩٧ ٢٣ ٤ 

٠٫٣٦ ٠٫٤٨ ٠٫١٣ ٠٫٣١ ٨٣ ٣٧ ٥ 

٠٫٤٨ ٠٫٥٨ ٠٫١٠ ٠٫٣١ ٨٣ ٣٧ ٦ 

٠٫٣٤ ٠٫٥٢ ٠٫١٨ ٠٫٣١ ٨٣ ٣٧ ٧ 

٠٫٣٣ ٠٫٤٥ ٠٫١٣ ٠٫٣١ ٨٣ ٣٧ ٨ 

٠٫٥٩ ٠٫٦٤ ٠٫٠٥ ٠٫٣٢ ٨٢ ٣٨ ٩ 

٠٫٦٥ ٠٫٧٣ ٠٫٠٨ ٠٫٣٣ ٨١ ٣٩ ١٠ 

٠٫٥٠ ٠٫٥٨ ٠٫٠٨ ٠٫٣٣ ٨١ ٣٩ ١١ 

٠٫٤٧ ٠٫٥٥ ٠٫٠٨ ٠٫٣٣ ٨١ ٣٩ ١٢ 

٠٫٥٩ ٠٫٦٧ ٠٫٠٨ ٠٫٣٣ ٨٠ ٤٠ ١٣ 

٠٫٢٦ ٠٫٤٨ ٠٫٢٣ ٠٫٣٢ ٨٢ ٣٨ ١٤ 

٠٫٦٤ ٠٫٧٩ ٠٫١٥ ٠٫٤١ ٧١ ٤٩ ١٥ 

٠٫٥٦ ٠٫٦٤ ٠٫٠٨ ٠٫٣٠ ٨٤ ٣٦ ١٦ 

٠٫٣٩ ٠٫٥٢ ٠٫١٣ ٠٫٣١ ٨٣ ٣٧ ١٧ 

٠٫١٩ ٠٫٢٤ ٠٫٠٥ ٠٫١١ ١٠٧ ١٣ ١٨ 

٠٫٥٦ ٠٫٦١ ٠٫٠٥ ٠٫٣٢ ٨٢ ٣٨ ١٩ 

٠٫٢٣ ٠٫٤٥ ٠٫٢٣ ٠٫٣٣ ٨٠ ٤٠ ٢٠ 

    ٠٫٣٢ معامل سهولة االختبار ككل

 : لسابق ما يلييتضح من الجدول ا



 

 
٢٦٨

 في تنمية التحصيل )Mathletics (أثر استخدام موقع ماثلتيكس
  بمدينة الرياضالرياضي لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 عاد مساعد األحمديس.د

 الثـاني  بالـصف  مقـرر الرياضـيات   الدراسـي فـي     التحـصيل   أن معامالت سـهولة اختبـار        •

يمتـد مـن    مقبولـة، حيـث إن جميعهـا وقـع فـي المـدى الـذي                الخطيـة    الـدوال  لوحدة متوسط

 حيـث كـان معامـل سـهول كـل منهمـا             ١٨،  ٤، وذلك باستثناء السؤالين     )٠٫٧٠(إلى  ) ٠٫٣٠(

 .يب على الترت٠٫١١، ٠٫١٩

ــار التحــصيل    •  الثــاني بالــصف مقــرر الرياضــيات الدراســي فــي  أن معــامالت تمييــز اختب

الخطية  مقبولة، حيث إن جميعها وقـع فـي المـدى الـذي يمتـد مـن               الدوال لوحدة المتوسط

 .٠٫١٩ حيث كان معامل تمييزه ١٨، وذلك باستثناء السؤال )١٫٠٠(إلى ) ٠٫٢٠(

اض معاملة سهولة كل منهمـا، باإلضـافة إلـى       نظرًا النخف  ١٨،  ٤ تم حذف السؤالين     •

الــسهولة  وبهــذا أســفرت نتــائج حــساب معــامالت  . ١٨انخفــاض معامــل تمييــز الــسؤال   

 عـن    متوسـط  الثانيالصف  مادة الرياضيات ب  الدراسي في   والتمييز ألسئلة االختبار التحصيل     

 .سؤاالً) ١٨(حذف سؤالين، وبذلك تصبح عدد أسئلة هذا االختبار 

 :ثبات االختبار التحصيلي: ثانيًا

 الثـاني الـصف   مقرر الرياضيات ب  الدراسي في   تم حساب ثبات أسئلة االختبار التحصيل       

 :  في وحدة الدوال الخطية بطريقتين همامتوسط

، ) سؤاالً ١٨(  لالختبار وذلك بعدد أسئلة االختبار        ٢٠ريتشاردسون-كودرطريقة    ) أ(

درجة الكليـة لالختبـار، وأسـفرت تلـك         وفي كل مرة يتم حذف درجات أحد األسئلة من ال         

الخطوة عن أن جميع األسئلة ثابتة، حيث وُجد أن معامل الثبـات الكلـي لالختبـار بمعادلـة                  

  عنــد حــذف كــل ســؤال أقــل مــن أو يــساوي معامــل ألفــا العــام     ٢٠ريتــشاردسون-كــودر

 .  لالختبار في حالة وجود جميع األسئلة

 حساب معامل االرتباط بين درجات وذلك عن طريق :  طريقة االتساق الداخلي    ) ب(

 . العينة االستطالعية على كل سؤال والدرجة الكلية لالختبار



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٦٩

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

طريقة كودر ريتشاردسون   : أما الثبات الكلي لالختبار فقد تم حسابة بطريقتين هما        

يوضــح معــامالت ثبــات ) ٢(بــراون، والجــدول رقــم /وطريقــة التجزئــة النــصفية لــسبيرمان ٢٠

 .االختبار

 الدراسة أداة  صدق:ثالثًا

عبـــد " ( أن تقـــيس األداة الوظيفـــة التـــي أعـــدت لقياســـها  "  يقـــصد بـــصدق األداة  هـــو )١

و تــــم حــــساب صــــدق أســــئلة االختبــــار عــــن طريــــق     )١٩٧م ، ص ١٩٨٣الــــرحمن ، 

 .تحكيمها من قبل المحكمين المختصين

ات وذلـك عـن طريـق حـساب الجـذر التربيعـي لمعامـل الثبـ               : حساب الـصدق الـذاتي    ) ٢

، والجـــدول التـــالي يوضـــح ثبـــات وصـــدق ٢٠النـــاتج مـــن طريقـــة كـــودر ريتـــشاردسون 

ــار التحــصيل      مــادة الرياضــيات  الدراســي فــي  األســئلة والثبــات والــصدق الكلــي الختب

 :  متوسطالثانيالصف ب

 )٢(جدول 

مقرر الرياضيات للصف الثاني الدراسي في معامالت ثبات وصدق أسئلة اختبار التحصيل 

 )١٢٠=ن (وحدة الدوال الخطية في  متوسط
م قر

 السؤال

 -معامل كودر
 ٢٠ريتشاردسون 

 )١(معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
 عند حذف درجة السؤال

٠٫٤٠ @@٠٫٥١ ٠٫٧٧٣ ١@@ 

٠٫٣٧ @@٠٫٤٧ ٠٫٧٧٦ ٢@@ 

٠٫٤٠ @@٠٫٥٠ ٠٫٧٧٣ ٣@@ 

٠٫٣١ @@٠٫٤١ ٠٫٧٨ ٥@@ 

٠٫٣٦ @@٠٫٤٦ ٠٫٧٧٦ ٦@@ 

٠٫٣١ @@٠٫٤٢ ٠٫٧٨ ٧@@ 

٠٫٢٧ @@٠٫٣٧ ٠٫٧٨٣ ٨@@ 

٠٫٤١ @@٠٫٥٠ ٠٫٧٧٣ ٩@@ 

٠٫٤٥ @@٠٫٥٥ ٠٫٧٧ ١٠@@ 



 

 
٢٧٠

 في تنمية التحصيل )Mathletics (أثر استخدام موقع ماثلتيكس
  بمدينة الرياضالرياضي لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 عاد مساعد األحمديس.د

م قر
 السؤال

 -معامل كودر
 ٢٠ريتشاردسون 

 )١(معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
 عند حذف درجة السؤال

٠٫٤٣ @@٠٫٥٢ ٠٫٧٧٢ ١١@@ 

٠٫٣٨ @@٠٫٤٨ ٠٫٧٧٥ ١٢@@ 

٠٫٤٤ @@٠٫٥٣ ٠٫٧٧١ ١٣@@ 

٠٫٢٣ @@٠٫٣٤ ٠٫٧٨٥ ١٤@ 

٠٫٣٩ @@٠٫٤٩ ٠٫٧٧٤ ١٥@@ 

٠٫٤٦ @@٠٫٥٥ ٠٫٧٧ ١٦@@ 

٠٫٣٤ @@٠٫٤٤ ٠٫٧٧٨ ١٧@@ 

٠٫٤٣ @@٠٫٥٢ ٠٫٧٧٢ ١٩@@ 

٠٫١٩ @@٠٫٢٨ ٠٫٧٨٦ ٢٠@ 

االختبار 
 ككل

 معامل ٠٫٨٣٢= براون /الثبات الكلي بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان ٠٫٧٨٦

 معامل ٠٫٨٨٧= الصدق  الذاتي 

ــة وجــود درجــة الــسؤال ضــمن        ) ١( ــار فــي حال معامــل االرتبــاط بالدرجــة الكليــة لالختب

 ة  لالختبار  الدرجة الكلي

 )٠٫٠١(دال إحصائيًا عند مستوى )    @@ ٠٫٠٥(دال إحصائيًا عند مستوى @ 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

 لالختبـــار فـــي حالـــة حـــذف كـــل ســـؤال مـــن  ٢٠ ريتـــشاردسون -أن معامـــل كـــودر 

 العـام فـي حالـة وجـود جميـع           ٢٠ ريتـشاردسون    -أسئلته أقل من أو يساوي معامل كـودر       

ــار، وأن      األســئلة، أ ي أن تــدخل الــسؤال ال يــؤدي إلــى انخفــاض معامــل الثبــات الكلــي لالختب

استبعاده يؤدي إلى خفض هذا المعامل، ممـا يـدل علـى اسـهام جميـع األسـئلة فـي الثبـات                    

 .  الكلي لالختبار

أن جميــع معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل ســؤال مــن أســئلة االختبــار والدرجــة     

دالـة إحـصائيًا   ) وجـود درجـة الـسؤال فـي الدرجـة الكليـة لالختبـار       في حالة  (الكلية لالختبار   

 .مما يدل على االتساق الداخلي وثبات جميع أسئلة االختبار ) ٠٫٠١(عند مستوى 
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أن جميــع معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل ســؤال مــن أســئلة االختبــار والدرجــة     

دالـة إحـصائيًا    )  لالختبـار  في حالة حذف درجة الـسؤال مـن الدرجـة الكليـة           (الكلية لالختبار   

 .مما يدل على صدق جميع أسئلة االختبار ) ٠٫٠٥(أو مستوى ) ٠٫٠١(عند مستوى 

ــشاردسون        ــودر ريتـ ــة كـ ــالطريقتين طريقـ ــار بـ ــي لالختبـ ــات الكلـ ــل الثبـ  ٢٠أن معامـ

مرتفع ممـا يـدل علـى الثبـات         ) ٠٫٨٣٢(براون  /وطريقة التجزئة النصفية لسبيرمان   ) ٠٫٧٨٦(

 . الكلي لالختبار

مرتفــع ممــا يــدل علــى الــصدق الكلــي      ) ٠٫٨٨٧(أن معامــل الــصدق الــذاتي لالختبــار     

 .لالختبار

ســؤاال، وبهــذا تأكــد للباحثــة مــن  ) ١٨(ومــن هنــا تتكــون الــصورة النهائيــة لالختبــار مــن   

الــصف مــادة الرياضــيات بالدراســي فــي اإلجــراءات الــسابقة ثبــات وصــدق اختبــار التحــصيل  

 .  متوسطالثاني

  :تاإلجراءا
االطالع واالستفادة من الدراسات التي تناولـت الـتعلم المـدمج والـتعلم االلكترونـي            -

 .التي تناولت تعليم وتعلم الرياضيات

التعرف على مميزات وامكانـات موقـع المـاثلتيكس والتحقـق مـن مـدى مناسـبتها             -

 .لطالبات الصف الثاني متوسط ومدى ارتباطها بالمحتوى الدراسي

 .لتحصيلي وقياس صدقه وثباتهإعداد االختبار ا -

عقد ورشة عمل مع معلمات الرياضـيات فـي المـدارس الـثالث وتعـريفهن بـالموقع           -

وأهميته وتـم تـوجيههن لتـدريب طالبـاتهن علـى الموقـع وتعـريفهن عليـه وتقـديم                   

األرقــام الــسرية الخاصــة بالطالبــات وحــثهن علــى المــشاركة وتفعيــل الموقــع، مــع  

 فـي  طالبـاتهن  تقـدم  ام األرقـام الخاصـة بهـن لمتابعـة        توجيه المعلمات إلى اسـتخد    
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كما تم تقديم ملف يحوي      .الموقع في فيها اشتركن التي والمسابقات التطبيقات

دليل للمعلم ودليل للطالـب يوضـح خطـوات تفعيـل الموقـع، كمـا كانـت المـشرفة                  

المتابعة للمدارس الثالث هي المشرفة المسؤولة عن متابعـة تفعيـل المـاثلتيكس     

ي المملكة العربية السعودية، وهذا مماسهل للباحثة متابعة مدى تفعيـل معلمـة     ف

الصف للموقع وتقديم التغذية الراجعة والمتابعـة المـستمرة لطالبـاتهن مـن خـالل               

االطالع على التقارير التي توضح مـدى تنفيـذ الطالبـات للواجبـات ومـستوى تقـدمهن        

ات فــي المــسابقات الدوليــة وقــد تــم فيــه، كمــا توضــح التقــارير مــستوى تقــدم الطالبــ

 الثـاني  الـصف  رياضـيات  مقـرر  مـن  الجبـر  االتفاق على تطبيق التجربة على وحدة فـي       

 .والتي تقدم خالل أربعة أسابيع دراسية. الخطية الدوال وهي متوسط

قامت المعلمات بحصر الطالبات الالتي ابدين استعدادهن لتفعيل الماثلتيكس من           -

 ستكل فصل من الفصول ال

طلبت الباحثة من المعلمات تطبيق االختبار القبلي على الطالبـات، ومنـه تـم التأكـد                 -

وذلـك  ) المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة الـضابطة    (من تكافؤ مجمـوعتي البحـث     

 :من خالل استخدام

 للعينتــين المــستقلتين لدراســة الفــروق بــين متوســطي درجــات   T-test)ت(اختبــار  •

ضابطة للمـاثلتيكس فـي المـستويات الفرعيـة والدرجـة الكليـة             تين التجريبية وال  المجموع

 .  في التطبيق القبليالرياضياتالختبار التحصيل الدراسي في 
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 )٣(جدول 

للعينتين المستقلتين لدراسة الفروق بين متوسطي درجات ) ت(نتائج اختبار 

لدرجة الكلية المجموعتين التجريبية والضابطة للماثالتيكس في المستويات الفرعية وا

  في التطبيق القبليالرياضياتالختبار التحصيل الدراسي في 

 المتوسط العدد المجموعة المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 

 ١٫١١ ١٫٤٥ ٨٨ التجريبية للماثلتيكس
 المعرفة

 ١٫١٠ ١٫٤٧ ١٩٥ الضابطة

٠٫١٢ 
 غير دالة

 ١٫٥٦ ١٫٨١ ٨٨ التجريبية للماثلتيكس
 التطبيق

 ١٫٤١ ١٫٨٣ ١٩٥ الضابطة

٠٫١٣ 
 غير دالة

 ١٫٠٧ ١٫٢٥ ٨٨ التجريبية للماثلتيكس
 االستدالل

 ١٫١٦ ١٫٣٦ ١٩٥ الضابطة

٠٫٧٥ 
 غير دالة

 ٢٫٧٨ ٤٫٥١ ٨٨ التجريبية للماثلتيكس
 االختبار ككل

 ٢٫٦٣ ٤٫٦٦ ١٩٥ الضابطة

٠٫٤٤ 
 غير دالة

ــين متوســطي درجــات   يتــضح مــن الجــدول الــسابق عــدم وجــود فــرق دال إحــصائيًا       ب

المجمـــوعتين التجريبيـــة والـــضابطة للمـــاثلتيكس فـــي التطبيـــق القبلـــي الختبـــار التحـــصيل 

 لـدى طالبـات الـصف الثـاني متوسـط       )المـستويات والدرجـة الكليـة      (الرياضـيات الدراسي في   

، ممــا يــشير إلــى أن المجمــوعتين متكافئتــان أو متجانــستان فــي التطبيــق     بمدينــة الريــاض 

 .الرياضياتبار التحصيل الدراسي في القبلي الخت

وفــي ضــوء تلــك النتــائج تــم تطبيــق الدراســة علــى طالبــات المجموعــة التجريبيــة وفــق  

 -:الخطوات التالية

 .فتح حساب في الموقع باسم المدرسة  المشارك بها كل معلمة فيها -

كــل معلمــة مــشاركة فتحــت فــصل افتراضــي فــي الموقــع مــرتبط باســم مدرســتها  -

 .  جميع طالباتهاوسجلت أسماء
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كل معلمة وجهت طالباتها للدخول للموقع من خالل أرقام الدخول المعطاة لهن           -

 و تفعيل الموقع

قامــت كــل معلمــة بتقــديم وحــدة الــدوال الخطيــة مــن مقــرر رياضــيات الــصف الثــاني  -

 .متوسط بالطريقة المعتادة المباشرة مع طالباتهن في الصف المدرسي

 معلمـة طالباتهـا لحـل الوجـب المنزلـي المحـدد لهـن            بعد انتهاء الدرس وجهت كل     -

ــات المجموعــة         ــه منهــاج مــاثلتيكس وهــو نفــس الواجــب المعطــى لطالب فــي أيقون

متدني؛ (الضابطة حيث تم تحديد مجموعة من تمارين الكتاب المدرسي المتدرجة            

 .ووضعه كواجب منزلي في الموقع) متوسط؛ مرتفع

قيــق أقــصى فائــدة مرجــوه مــن خــالل ربــط    تــم تقييــد تفعيــل الموقــع للطالبــات لتح   -

دخـــول الطالبـــات للمـــسابقات فـــي أنـــشطة مـــاثالتيكس الحيـــه التفاعليـــة بحلهـــن   

للواجب المعطى لهـن أوال، بحيـث كـل طالبـة تحـل الواجـب المعطـى لهـا يحـق لهـا                       

 .الدخول للمسابقات 

يقدم الموقـع تقـارير مباشـرة عـن مـستوى اداء الطالبـات فـي الواجبـات للمعلمـات،                     -

محــددا فيــه نقــاط القــوة؛ ونقــاط الــضعف فــي المهــارات الرياضــية التــي يتطلبهــا كــل   

تمرين، سواء كـان فـي حلهـن للواجبـات أو المـسابقات، وعليـه قـسمت المعلمـات             

حيـث أن الطالبــات المتمكنـات تمكــنهن مـن الــدخول    ) ٣(طالبـاتهن إلـى مــستويات   

انشطة الماثلتيكس الحيـة  في المستويات المتقدمه للمسابقات الدولية في ايقونة     

أما الطالبات الالتي ظهـر لـديهن قـصور فـي المهـارات األدنـى               . مستويات) ١٠(التي بها   

مــن المهــارات المطلوبــة فتفــتح لهــن المــستويات األدنــى مــن مــستويات أنــشطة          

المـــسابقات الحيـــة، كمـــا تقـــدم لهـــن واجبـــات وتـــدريبات أكثـــر لتمكـــنهن مـــن          

تــار تــدريبات وواجبــات لتمكــين الطالبــات مــن      المهــارات، ويمكــن للمعلمــة أن تخ  
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المهارات التي ظهر أن لديهن ضـعف بهـا مـن مقـررات المـنهج الـسعودي للـصفوف                   

فمــثال أظهــر التطبيـــق أن هنــاك قــصور فـــي ادراك     . األدنــى أو مــن أي مــنهج عـــالمي   

يقوم الطالبـات بجمعهـا ال ضـربها        ) ٣×٣مثال  (الطالبات للعالقة بين الجمع والضرب      

مـا جعـل المعلمـات يقـدمن واجبـات لطالبـاتهن المخفقـات فـي المهـارة مـن                    وهذا م 

كتــاب الــصف الخــامس االبتــدائي أو مــن الــصف الثالــث االبتــدائي الــذي عــرض هــذا           

المفهــوم، وكلمــا ارتقــين الطالبــات فــي حــل واجبــاتهن واتقــن المهــارات المطلوبــة  

 .هن تقوم المعلمة بفتح مستويات أعلى في أنشطة ماثلتيكس الحية ل

) ١(نقــاط ، كمــا يحــسب لهــا   ) ١٠(فــي كــل حــل صــحيح للواجبــات يحــسب للطالبــة     -

نقطــة لكــل حــل صــحيح فــي األنــشطة التفاعليــة، ممــا يمكنهــا مــن الحــصول علــى      

الحوافز المعلنـة مثـل  الحـصول علـى شـهادة التكـريم والـسبيكة الذهبيـة وتحديـد                    

 .مستوى تقدمها عالميا

 .االختبار التحصيلي البعدي للمجموعةبعد انتهاء الوحدة قدمت المعلمة  -

تابعت الباحثة من خالل المشرفة المركزية بـشكل مـستمر التقـارير الدوريـة التـي                 -

أظهرها الموقع عـن مـستوى تمكـن الطالبـات ومـستوى تطـور مهـارتهن الرياضـية،                  

 .كما تابعت تقدمهن في المنافسات الدولية

 :لضابطة وفق الخطوات التاليةكما تم التدريس بالطريقة المعتادة للمجموعة ا
 .قدمت كل معلمة لطالباتها االختبار التحصيلي القبلي -

 الثـاني  الـصف  رياضـيات  مقـرر  مـن  الخطيـة  الـدوال  وحـدة  بتـدريس  معلمة كل قامت -

 .طالباتهن مع المباشرة المعتادة بالطريقة متوسط
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قدمت كل معلمة واجب منزلي بعد كل درس يحوي مجموعة من تمـارين الـدرس                -

الموجــــودة فــــي الكتــــاب المدرســــي ، بحيــــث تختــــار المعلمــــة التمــــارين المتنوعــــة  

 )متدني؛ متوسط؛ مرتفع( والمتدرجة وفق المستويات المعروضة لها في الكتاب

 غيـر  الطالبـات  ( الـضابطة  المجموعـة  لطالبـات  الواجـب  بتـصحيح  معلمـة  كـل  قامـت  -

 لحـل  طالبـة  خـروج  وهي ة،المعتاد بالطريقة التالي اليوم في) للماثلتيكس المفعالت

 وفــق خطــوات الحــل ، وتقــوم المعلمــة بتــصحيح اإلجابــات  يتــابع  زميالتهــا التمــرين

 وهكذا إلى أن تنتهي الوحدة .لها المتاح الحصة وقت

ــار التحـــصيلي البعـــدي لطالبـــات المجموعـــة     - وفـــي الختـــام طبقـــت المعلمـــات االختبـ

 . الضابطة

 :نتائج الدراسة
يوجــد فــرق دال إحــصائيًا بــين متوســطي  : "ي يــنص علــى أنــهوالــذ: نتيجــة الفــرض األول

ــار     ــاثلتيكس فـــي التطبيـــق البعـــدي الختبـ درجـــات المجمـــوعتين التجريبيـــة والـــضابطة للمـ

 لـدى طالبـات الـصف الثـاني         )المستويات والدرجـة الكليـة     (الرياضياتالتحصيل الدراسي في    

 : تم استخدام".متوسط بمدينة الرياض

 )٤(جدول 

للعينتين المستقلتين لدراسة الفروق بين متوسطي درجات ) ت(تائج اختبار مربع إيتا ون

المجموعتين التجريبية والضابطة للماثالتيكس في المستويات الفرعية والدرجة الكلية 

  في التطبيق البعديالرياضياتالختبار التحصيل الدراسي في 

 المتوسط العدد المجموعة المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 
 مربع إيتا
η٢ 

 ١٫٢٨ ٣٫٠٢ ٨٨ التجريبية للماثلتيكس
 المعرفة

 ١٫٢٩ ٢٫٢٩ ١٩٥ الضابطة
٠٫٠٦٥٠ @@٤٫٤٢ 

 ٠٫٠٦٨٦ @@٤٫٥٥ ١٫٨٤ ٣٫٦٦ ٨٨ التجريبية للماثلتيكس التطبيق
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 المتوسط العدد المجموعة المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 
 مربع إيتا
η٢ 

 ١٫٥٥ ٢٫٦٣ ١٩٥ الضابطة

 ١٫١٩ ٢٫٥٩ ٨٨ التجريبية للماثلتيكس
 االستدالل

 ١٫١١ ١٫٥٦ ١٩٥ الضابطة
٠٫١٤٩٦ @@٧٫٠٣ 

االختبار  ٣٫١١ ٩٫٢٧ ٨٨ التجريبية للماثلتيكس
 ٢٫٩٦ ٦٫٤٩ ١٩٥ الضابطة ككل

٠٫١٥٦٥ @@٧٫٢٢ 

  ٠٫٠١دال عند مستوى @@ 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

بين متوسطي درجات المجمـوعتين  ) ٠٫٠١عند مستوي  (وجود فرق دال إحصائيًا      )١

 فـــي مـــستوى المعرفـــة لالختبـــار تطبيـــق البعـــدي فـــي الالتجريبيـــة والـــضابطة للمـــاثلتيكس

.  لــصالح متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة للمــاثالتيكس     الرياضــيات فــي التحــصيلي

 مـن التبـاين فـي    %٦٫٥٠إلى أنه يمكـن تفـسير   ) ٠٫٠٦٥٠(وتشير قيمة مربع إيتا التي تساوي     

وجـود حجـم   الرياضـيات، وهـذا يـدل علـى         فـي    درجات مستوى المعرفـة لالختبـار التحـصيلي       

الدراسـي فـي    لتحـصيل   لمـستوى المعرفـة     ستخدام الماثلتيكس في تنمية     التأثير متوسط   

 بالمجموعــة التجريبيــة للمــاثالتيكس    الرياضــيات لــدى طالبــات الــصف الثــاني متوســط مــادة

 . بالمقارنة بالمجموعة الضابطة

 بين متوسطي درجات المجمـوعتين ) ٠٫٠١عند مستوي  (وجود فرق دال إحصائيًا      )٢

 فـــي مـــستوى التطبيـــق لالختبـــار  فـــي التطبيـــق البعـــديالتجريبيـــة والـــضابطة للمـــاثلتيكس 

.  لـــصالح متوســـط درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة للمـــاثلتيكس الرياضـــيات فـــي التحـــصيلي

سـتخدام  الإلـى وجـود حجـم تـأثير متوسـط           ) ٠٫٠٦٨٦(وتشير قيمة مربع إيتـا التـي تـساوي          

 الرياضــيات لــدى   الدراســي فــي مــادة   لتحــصيل  لمــستوى التطبيــق   المــاثلتيكس فــي تنميــة   

 بالمجموعـة التجريبيـة للمـاثالتيكس  بالمقارنـة بالمجموعـة            طالبات الصف الثاني متوسط   

 . الضابطة
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بين متوسطي درجات المجمـوعتين  ) ٠٫٠١عند مستوي  (وجود فرق دال إحصائيًا      )٣

ــضابطة للمــاثلتيكس    ــار  فــي مــستوى االســتدال  فــي التطبيــق البعــدي  التجريبيــة وال ل لالختب

.  لـــصالح متوســـط درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة للمـــاثلتيكس الرياضـــيات فـــي التحـــصيلي

 مـن التبـاين فـي    %١٤٫٩٦إلى أنه يمكن تفـسير  ) ٠٫١٤٩٦(وتشير قيمة مربع إيتا التي تساوي  

الرياضيات، وهـذا يـدل علـى وجـود حجـم       في درجات مستوى االستدالل لالختبار التحصيلي   

الدراسـي فـي    لتحـصيل   لمـستوى االسـتدالل     دام الماثالتيكس فـي تنميـة       ستخالتأثير كبير   

 بالمجموعــة التجريبيــة للمــاثلتيكس    الرياضــيات لــدى طالبــات الــصف الثــاني متوســط   مــادة

 . بالمقارنة بالمجموعة الضابطة

بين متوسطي درجات المجمـوعتين  ) ٠٫٠١عند مستوي  (وجود فرق دال إحصائيًا      )٤

ــ   ــضابطة  للمـ ــة والـ ــدي  اثلتيكس التجريبيـ ــق البعـ ــي التطبيـ ــار    فـ ــة لالختبـ ــة الكليـ ــي الدرجـ  فـ

.  لـــصالح متوســـط درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة للمـــاثلتيكس الرياضـــيات فـــي التحـــصيلي

 من التبـاين فـي      %١٥٫٦٥إلى أنه يمكن تفسير     ) ٠٫١٥٦٥(وتشير قيمة مربع إيتا التي تساوي       

يدل على وجـود حجـم تـأثير كبيـر     الرياضيات، وهذا   في   الدرجات الكلية لالختبار التحصيلي   

 الرياضـيات  الدراسـي فـي مـادة    لتحـصيل    ل الدرجـة الكليـة   ستخدام الماثلتيكس في تنمية     ال

ــاني متوســــط    ــات الــــصف الثــ ــدى طالبــ ــة   لــ ــاثلتيكس بالمقارنــ ــة للمــ ــة التجريبيــ  بالمجموعــ

 . بالمجموعة الضابطة

ســـطي وممـــا ســـبق يتـــضح تحقـــق الفـــرض األول بوجـــود فـــرق دال إحـــصائيًا بـــين متو  

 فــي جميــع فــي التطبيــق البعــدي درجــات المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة للمــاثلتيكس  

 لــصالح متوســط درجــات  الرياضــيات فــي المــستويات والدرجــة الكليــة لالختبــار التحــصيلي  

 .في جميع الحاالتالمجموعة التجريبية للماثلتيكس 
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ئيًا بـين متوسـطي   يوجـد فـرق دال إحـصا   : " والـذي يـنص علـى أنـه        :نتائج الفرض الثـاني   

درجات المجموعة التجريبية للماثلتيكس في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصيل          

 لـدى طالبـات الـصف الثـاني متوسـط       )المـستويات والدرجـة الكليـة      (الرياضـيات الدراسي في   

 :تم استخدام". بمدينة الرياض

 )٥(جدول 

ن لدراسة الفروق بين متوسطي للعينتين المرتبطتي) ت( ونتائج اختبار مربع إيتا

 في التحصيل الدراسي المجموعة التجريبية للماثلتيكس في التطبيقين القبلي والبعدي

 )٨٨= ن  (الرياضياتفي 
 η٢مربع إيتا   )ت(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط التطبيق المتغيرات

 ١٫١١ ١٫٤٥ قبلي
 المعرفة

 ١٫٢٨ ٣٫٠٢ بعدي
٠٫٥١٠٤ @@٩٫٥٢ 

 ١٫٥٦ ١٫٨١ قبلي
 يقالتطب

 ١٫٨٤ ٣٫٦٦ بعدي
٠٫٤٣٥٦ @@٨٫٢٠ 

 ١٫٠٧ ١٫٢٥ قبلي
 االستدالل

 ١٫١٩ ٢٫٥٩ بعدي
٠٫٥٠٠٧ @@٩٫٣٤ 

االختبار  ٢٫٧٨ ٤٫٥١ قبلي
 ٣٫١١ ٩٫٢٧ بعدي ككل

٠٫٦٩١٠ @@١٣٫٩٥ 

  ٠٫٠١دال عند مستوى @@ 

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي

بـين متوسـطي درجـات المجموعـة        ) ٠٫٠١توي  عنـد مـس   (وجود فرق دال إحـصائيًا       )١

 فـــي مـــستوى المعرفـــة لالختبـــار  فـــي التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي التجريبيـــة للمـــاثلتيكس 

وتـشير قيمـة مربـع إيتـا     .  لـصالح متوسـط درجـات التطبيـق البعـدي      الرياضيات في   التحصيلي

توى  مــن التبــاين فــي درجــات مــس    %٥١٫٠٤إلــى أنــه يمكــن تفــسير    ) ٠٫٥١٠٤(التــي تــساوي  

الرياضــيات، وهــذا يــدل علــى وجــود حجــم تــأثير كبيــر جــدًا  فــي المعرفــة لالختبــار التحــصيلي
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 الرياضيات  الدراسي في مادة  لتحصيل  لمستوى المعرفة   ستخدام الماثلتيكس في تنمية     ال

  لـــدى طالبـــات الـــصف الثـــاني متوســـط    فـــي التطبيـــق البعـــدي بالمقارنـــة بـــالتطبيق القبلـــي     

 . ثلتيكسبالمجموعة التجريبية للما

بـين متوسـطي درجـات المجموعـة        ) ٠٫٠١عنـد مـستوي     (وجود فرق دال إحـصائيًا       )٢

ــار  فـــي التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي التجريبيـــة للمـــاثلتيكس   فـــي مـــستوى التطبيـــق لالختبـ

وتـشير قيمـة مربـع إيتـا     .  لـصالح متوسـط درجـات التطبيـق البعـدي      الرياضيات في   التحصيلي

 مــن التبــاين فــي درجــات مــستوى   %٤٣٫٥٦كــن تفــسير إلــى أنــه يم) ٠٫٤٣٥٦(التــي تــساوي 

الرياضــيات، وهــذا يــدل علــى وجــود حجــم تــأثير كبيــر جــدًا  فــي التطبيــق لالختبــار التحــصيلي

 الرياضـيات  الدراسي في مادةلتحصيل لمستوى التطبيق ستخدام الماثلتيكس في تنمية   ال

  الثـــاني متوســـط  لـــدى طالبـــات الـــصف  فـــي التطبيـــق البعـــدي بالمقارنـــة بـــالتطبيق القبلـــي     

 . بالمجموعة التجريبية للماثلتيكس

بـين متوسـطي درجـات المجموعـة        ) ٠٫٠١عنـد مـستوي     (وجود فرق دال إحـصائيًا       )٣

ــة للمــاثلتيكس   ــي والبعــدي   التجريبي ــار    فــي التطبيقــين القبل  فــي مــستوى االســتدالل لالختب

مربـع إيتـا   وتـشير قيمـة   .  لـصالح متوسـط درجـات التطبيـق البعـدي      الرياضيات في   التحصيلي

 مــن التبــاين فــي درجــات مــستوى   %٥٠٫٠٧إلــى أنــه يمكــن تفــسير  ) ٠٫٥٠٠٧(التــي تــساوي 

الرياضيات، وهـذا يـدل علـى وجـود حجـم تـأثير كبيـر جـدًا                  في   االستدالل لالختبار التحصيلي  

ــة   ال ــي تنميـ ــاثلتيكس فـ ــتخدام المـ ــتدالل  سـ ــستوى االسـ ــصيل لمـ ــادة لتحـ ــي مـ ــي فـ  الدراسـ

  لدى طالبات الصف الثاني متوسـط      دي بالمقارنة بالتطبيق القبلي   في التطبيق البع  الرياضيات  

 . بالمجموعة التجريبية للماثلتيكس

بـين متوسـطي درجـات المجموعـة        ) ٠٫٠١عنـد مـستوي     (وجود فرق دال إحـصائيًا       )٤

  في الدرجة الكلية لالختبار التحصيليفي التطبيقين القبلي والبعديالتجريبية للماثلتيكس 
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وتشير قيمة مربع إيتـا التـي تـساوي         . لح متوسط درجات التطبيق البعدي     لصا الرياضياتفي  

 مــن التبــاين فــي درجــات الدرجــة الكليــة لالختبــار % ٦٩٫١٠إلــى أنــه يمكــن تفــسير ) ٠٫٦٩١٠(

ــدًا      فـــي التحـــصيلي ــر جـ ــأثير كبيـ ــود حجـــم تـ ــدل علـــى وجـ ــذا يـ ــيات، وهـ ــتخدام الالرياضـ سـ

فـي التطبيـق     الرياضـيات    دراسي في مـادة   اللتحصيل  لالدرجة الكلية   الماثلتيكس في تنمية    

 بالمجموعـة التجريبيـة    لدى طالبات الصف الثاني متوسـط     البعدي بالمقارنة بالتطبيق القبلي   

 . للماثلتيكس

ومن إجمالي نتائج الدراسة يتضح تحقق الفرض الثاني حيث أشارت نتائجه إلى وجود             

 للماثلتيكس في التطبيقـين     التجريبيةفرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة        

الرياضـيات   فـي    القبلي والبعدي فـي جميـع المـستويات والدرجـة الكليـة لالختبـار التحـصيلي               

 .لصالح متوسط درجات التطبيق البعدي في جميع الحاالت

 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة
أشــارت نتــائج الدراســة الحاليــة إلــى وجــود فــرق دال إحــصائيًا بــين متوســطي درجــات    

 في جميع المـستويات     في التطبيق البعدي  جموعتين الضابطة والتجريبية للماثلتيكس     الم

ــار التحــصيلي   ــة لالختب ــصالح متوســط درجــات المجموعــة    الرياضــيات فــي والدرجــة الكلي  ل

فـــي جميـــع الحـــاالت، وكـــذلك وجـــود فـــرق دال إحـــصائيًا بـــين        التجريبيـــة للمـــاثلتيكس  

يكس فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي فــي التجريبيــة للمــاثلتمتوســطي درجــات المجموعــة 

الرياضــيات لــصالح متوســط    فــي جميــع المــستويات والدرجــة الكليــة لالختبــار التحــصيلي     

  .درجات التطبيق البعدي في جميع الحاالت

؛ )٢٠٠٩(وتتفـق نتـائج هــذه الدراسـة بوجــه عـام مـع دراســة كـل مــن النـذير والخــشان        

 ( الــدين ئج تختلــف مــع نتــائج دراســة كــل مــن زيــن إالَّ أن هــذه النتــا. )٢٠٠٦,Yushaw (ياشــو

 . )١٤٣٠(السعيد ؛)م ٢٠٠٧
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ويمكـــن تفـــسير ذلـــك بـــأن الباحثـــة تـــرى أن اســـتخدام موقـــع مـــاثلتيكس كتعلـــيم   

الكتروني وفر التغذية الراجعة في كل الخطوات وهو متطلب رئيس في مـادة الرياضـيات ،      

 ممـا زاد مـن الدافعيـة وفـي رفـع قـدرة              وكان للمعلم دوراً حقيقيـاً فـي المتابعـة والتحفيـزي            

الطالبــات ،  وجعــل لــديهن جلــد فــي متابعــة تقــدمهن لــساعات طويلــة ممــا أدى الــى تفــوق       

ــه مــع حاجــات         ــديهن ؛ وذلــك لتعامل ــادة عمــق الفهــم الرياضــي ل المجموعــة التجريبيــة وزي

الطالبـــات ومراعـــاة قـــدراتهن ، واألهـــم مـــن ذلـــك أن طريقـــة تنظـــيم األنـــشطة قـــد راعـــت 

عناية منظمة جانب التحفيز من خالل لوحة الشرف اليومية، كل هذه العوامل التـي بنـي    وب

عليهــا موقــع مــاثالتيكس كانــت مــن أهــم مــسببات تفــوق المجموعــة التجريبيــة المُفَعِلــة  

للمـــــاثلتيكس فـــــي التطبيـــــق البعـــــدي بالمقارنـــــة بالمجموعـــــة الـــــضابطة غيـــــر المُفَعِلـــــة   

التجريبيــة المُفَعِلــة للمــاثلتيكس فــي التطبيــق     للمــاثلتيكس، وكــذلك تفــوق المجموعــة    

 .البعدي بالمقارنة بدرجاتها في التطبيق القبلي

كمــا تــرى الباحثــة أنــه بــالرغم مــن وجــود تــأثير دال احــصائيا بــين المجموعــة الــضابطة   

والمجموعــة التجريبيــة بنــسبة متوســطة فــي مــستويي المعرفــة والتطبيــق مــن االختبــار          

 )م ٢٠٠٧ ( الــــدين لنتيجــــة مــــع ماتوصــــلت معــــه دراســــة زيــــن التحــــصيلي وتتوافــــق هــــذه ا

في ضعف تأثير الفروقـات بـين المجموعـة التجريبيـة والـضابطة فـي مجـال                 ) ١٤٣٠(والسعيد

التذكر والتطبيـق، بينمـا وجـد تـأثير كبيـر بـين المجمـوعتين فـي مـستوى االسـتدالل لـصالح                 

شـــر تتطلـــب مـــن الطالـــب  المجموعـــة التجريبيـــة، هـــو أن طبيعـــة المعرفـــة والتطبيـــق المبا 

االستفادة من خبراته المباشرة المعطاة له وتطبيقها و استرجاعها، فقـد يكـون مـا قدمـه             

الموقع للطالب لم يزد عن حاجاتهم ومهاراتهم األساسية في هذين الجـانبين ؛ لـذا ظهـر                 

ــة        ــصالح المجموعـ ــدا لـ ــر جـ ــتدالل كبيـ ــستوى االسـ ــي مـ ــر فـ ــا ظهراألثـ ــط، بينمـ ــر متوسـ األثـ

 نظــرا لمــا يتطلبــه االســتدالل مــن مهــارات عقليــة عليــا مثــل القــدرة علــى التحليــل  التجريبيــة
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والتبريــر وعــرض األمثلــة والنمــاذج والوصــول للتعميمــات أو التوقــف عنــد الحــاالت الخاصــة،     

وهذا يتطلب انغماس الطالب في تدريبات متنوعة ومكثفة ومحفزه وهـذا ماقدمـه الموقـع             

  في التأثير لصالح المجموعة التجريبية لطالبه لذا ظهر االرتفاع الكبير
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 :التوصيات
 :في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية

أهمية استعمال موقع ماثلتيكس في تعلـيم وتعلـم الرياضـيات وتفعيـل دور أوليـاء                 -

 األمور لتكامل كافة عناصر العملية التعليمية

ستفادة مـن المواقـع االلكترونيـة المتخصـصة والمعـدة بـصورة جيـدة حيـث أنهـا                   اال -

تراعي احتياجات الطالب المعرفية والنفسية وتعد مورداً ناجحـاً يمكـن االسـتعانة         

 .به في تدريس المقررات الدراسية

إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول أثــر اســتخدام المواقــع اإللكترونيــة فــي تعلــيم     -

لمختلــف المراحــل الدراســية ولــضعاف التحــصيل تحديــداً ، و قيــاس  وتعلــم الطــالب 

 . أثرها في تنمية االستيعاب الرياضي لديهم
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 المراجع 
 التعلــيم فــي والقــدرات التحــصيلية االختبــارات  مؤشــرات).هـــ١٤٣٠(الحربــي، خليــل، والمحــرج، حمــد  .١

 فـي  الثانوي التعليم مستقبل استشراف:الثانوي مللتعلي األول للملتقى مقدمة علمية  ورقة .الثانوي

 .السعودية العربية المملكة

واقــع الممارســات التدريــسية لتنميــة مهــارات الحــس العــددي لــدى   ). ـهــ١٤٣٣( الخالــدي، مهــا راشــد  .٢

، جامعـة الملـك سـعود ، كليـة      )غير منـشورة   (رسالة ماجستير . تلميذات الصف السادس االبتدائي   

 .التربية، الرياض

 للنـشر  خـوارزم  :جـدة  .اإللكترونـي  التعلـيم  كفايـات ). م ٢٠٠٧ ( محمـود  محمـد  الـدين،  نزيـ  .٣

 .والتوزيع

 .مكتبة الرشد :الرياض .تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني). م٢٠٠٤( أحمد، سالم .٤

فـي   اإللكترونـي  للتعلـيم  الرياضـيات  دروب برنـامج  اسـتخدام  فاعليـة  ).١٤٣٠(السعيد، ممدوح سـعد      .٥

غيــر  (رســالة ماجــستير  . الريــاض بمنطقــة  االبتــدائي الــسادس  الــصف لتالميــذ  الدراســي يلالتحــص

 .جامعة اإلمام، كلية العلوم االجتماعية). منشورة

المجلـة التربويـة،    . التعليم الخليط التطور الطبيعي للتعلـيم اإللكترونـي       ). ٢٠٠٦(سالمة، حسن على     .٦

 .٥٤، يناير، ص )٢٢(دكلية التربية بسوهاج، جامعة جنوب الوادي، العد

 الرياضية المسائل حل في لكترونياإل التعليم استخدام أثر). ١٤٢٩( عوض بن محمد السهلي، .٧

 )غير منشورة(رسالة ماجستير . المتوسط الثاني الصف لطالب الدراسي التحصيل على اللفظية

 .المكرمة مكة القرى، أم جامعة. التربية كلية.

التعلـيم والـتعلم فـي    .) ٢٠٠٧(نجـوى عبـدالرحيم  ، شـاهين  ؛ريمعبداللطيف بـن عبـدالك  ، الشدوخي .٨

المــؤتمر  .المملكــة العربيــة الــسعودية نمــاذج لــبعض البــرامج والمــشروعات التربويــة التطويريــة     

 ٤٤٩-٤٣٧ ص,  مصر- اينإلىعلمية التربية ال-الحادي عشر  العلمي
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. التعلم اإللكتروني متعدد الوسائط : األنماط الحديثة في التعليم العالي    ). ٢٠٠٧(شوملي، قسطندي    .٩

 نـدوة   -المؤتمر السادس لعمداء كليات اآلداب فى الجامعات االعضاء في اتحاد الجامعات العربية           

 . الجنان، جامعةضمان الجودة في التعليم واالعتماد االكاديمي

 )٢٠١٢( نجيــب والخزندار،نائلــة إســماعيل منيــر وأحمــد، خمــيس والــسر،خالد عزواســماعيل عفانــه، .١٠

  .الثقافة دار: عمان.العام التعليم مراحل في الرياضيات تدريس استراتيجيات

 المــسائل الرياضــية  حــل فــي اإللكترونــي التعلــيم اســتخدام  أثــر).١٤٢٩(عبــداهللا  الغامــدي، يوســف  .١١

 .)غيـر منـشورة   ( رسـالة ماجـستير      .متوسـط  الثـاني  الـصف  لطـالب  الدراسـي  التحـصيل  ىعل اللفظية

 .المكرمة القرى، مكة أم  جامعة.التربية كلية

 الكويـت،  بدولـة  التربية وزارة مدارس في اإللكتروني التعليم). ١٤٢٣، صفر٢٠-١٩(منصور ، غلوم .١٢

 .ل بالرياضفيص الملك بمدارس اإللكتروني التعليم لندوة ورقة عمل مقدمة

ــاهج    ). ٢٠٠٣(علــي أحمــد  ،أحمــد حــسين والجمــل   ،اللقــاني .١٣ ــة فــي المن معجــم المــصطلحات التربوي

 .عالم الكتب: عمان، ٣ط. وطرق التدريس

 هـ٢٤/١/١٤٣٠-٢٢ من الفترة في. الشرقية المنطقة .١٤

 ).٢٩٢٣/http://www.tatweer.edu.sa/node(موقع  .١٥

 .٢٠١٤/ ١٢/١تاريخ االسترداد   http://www.mathletics.sa.comموقع ماثالتيكس  .١٦

 مقـرر  تعلـيم  فـي  MathZone زون مـاث  موقـع  اسـتعمال  أثـر ). ٢٠٠٩ (خالـد  خشان، محمد؛  النذير، .١٧

 فـــي والتحـــصيل المـــشكالت حـــل علـــى القـــدرة تنميـــة فـــي Precalculus الرياضـــيات فـــي مقدمـــة

 االنـــسانية العلـــوم   مجلـــة.ســـعود الملـــك جامعـــة فـــي التحـــضيرية الـــسنة طـــالب لـــدى الرياضـــيات

 .اإلسالمية سعود بن محمد االمام جامعة واالجتماعية،
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Abstract: 
This study aimsto examine theeffect of using Mathletics websiteon 

thedevelopment of academic achievement in mathematicsofintermediate school 
female students in the city of Riyadh. The researcher uses quasi-experimental 
methodology for independent groups to examine the effect of the independent 
variable, which is the use of Mathletics websiteon the dependent variable, which 
ismathematical achievement.

The study sample consists of (283) second year intermediate female 
studentsfrom three intermediate schools. They are selected by purposive 
samplemethod (two classes per each school). Then, theyare divided into two 
groups: The first group consists of (88) female students representing 
theexperimental group who activate Mathletics website during their study ofthe 
linear functions unit in algebra. The second groupconsists of (195) female 
studentsrepresenting thecontrol groupwho donot activate Mathletics website 
during their study of the linear functions unit in algebra. The achievement 
testisadministered before and after the end of the study unit. 

The statistical software package SPSS was then used to analyse the data. The 
results showthat there is a statistically significant difference at the level of (0.01) 
between the mean scores of the experimental and control groups in the post-test 
in the total score of the achievement test in mathematics in favor of the mean 
scores of the experimental group. Also, the eta squared value, which is equal to 
(0.1565),indicates that 15.65% of the variation in the total scores of the 
achievement test in mathematics can be explained. It means thatthere is a 
significant impact of using Mathletics websiteon the development of the total 
score of academic achievement in mathematics ofsecond year 
intermediatefemale studentsin the experimental group compared to the control 
group. In addition, the researcher has found that there is a statistically significant 
difference at the level of (0.01) between the mean scores of the experimental 
group in the pre- and post-testin the total score of achievement test in 
mathematicsin favor of the mean scores of the post-test. The eta squared value, 
which is equal to (0.6910), indicates that 69.10% of the variation in the total 
scores of the achievement test in mathematicscan be explained.This means that 
there is a significantimpact of using Mathletics website in the development of the 
total score of academic achievement in mathematics in the post-testcompared to 
that in the pre-testamongsecond year intermediate school female students in the 
experimental group. 

In light of the above findings, the researcher concludes that femalestudents 
in the experimental group who activatethe website during the study of the unit 
perform better than female students who do not activate the website.Emphasizing 
its importance,the researcher recommends using Mathletics website for female 
students for studying the mathematics course. 
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 :ملخص البحث 

تهــدف الدارســة الحاليــة إلــى تعــرّف مــدى تــوافر مبــادئ وســطية اإلســالم ، ومعالجــة الظــواهر الخارجــة   

الثانوية ، ولتحقيق أغراض الدراسة ، قام الباحـث ببنـاء أداة للدراسـة            عنها بمحتوى كتب الفقه في المرحلة       

عبــارة عــن اســتبانة لتحقيــق هــذا الغــرض، مكونــة مــن محــورين ، وينــدرج تحــت كــل محــور رئــيس عــدد مــن   

معالجــة الظــواهر : ي مبــادئ الوســطية، والثــان: مؤشــرًا ، وتنــاول المحــور األول) ٧١(المؤشــرات الفرعيــة بلغــت 

الخارجـــة عنهـــا، وتـــم عرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن المتخصـــصين وفـــي  ضـــوء مـــا تـــم التوصـــل إليـــه مـــن آراء    

قـد توصـلت   ف ،ووفـق ذلـك  )قيـد الدراسـة   ( ، أجريـت عمليـة تحليـل الكتـب           المتخصـصين وملحوظات مـن قبـل      

مبـادئ الوسـطية بمحتـوى      وجود ضعف وقـصور مـن حيـث درجـة التـوافر ل            : الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها       

 يـرتبط الكتب، كما بينت النتائج خلو محتوى الكتب من أيّـة معالجـة للظـواهر الخارجـة عـن الوسـطية  فيمـا              

)  التطــرف واإلرهــاب ،اإلفراط،التفــريط (  ووجــود ضــعف  وقــصور لمعالجــة ظــاهرة    ،)الغلــو ،التنطــع  ( بظــاهرة

 .بمحتوى تلك الكتب،وخلو بعضها من معالجة بعض الظواهر

  مبادئ وسطية اإلسالم– محتوى كتب الفقه :الكلمات المفتاحية 



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٩٥

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 :مقدمةال
ــرة ال تعــد وال تحــصى        ــنعم كثي ــى اإلنــسان ب ــلِّ  ، لقــد مــنَّ اهللا عــز وجــل عل وإن مــن أجَ

وقـد خـتم اهللا بـه جميـع الـديانات والـشرائع الـسماوية،               ،   نعمة اإلسالم  هذه النعم وأعظم  

الـذي أرسـل بـه، وهـو الـدين الـذي        وكلَّف جميع أهـل الملـل والنحـل بالعمـل بـه، واتبـاعِ رسـول اهللا        

 عز وجل لعباده، ولن يُقبل عند اهللا دينٌ سواه وال يعادله أي نظام مهما كان، وذلـك         اهارتض

 ٨٥: آل عمران a b   c d e f z ̀ _ }: تحقيقًا لقوله تعالى

ولقــد جــاء اإلســالم مــن اهللا تعــالى هدايــةً للنــاس ومنهجًــا للحيــاة، وبعــث اهللا خــاتم          

 لبيانه وتبليغه، فيرى به بأمر ربه جل وعال ذلك الجيل الـسابق             اء والمرسلين محمد    األنبي

 حتـى تـركَ     الذي تـشرفت بـه اإلنـسانية كلهـا اعتقـادًا وعلمًـا وعمـالً، ولـم يـنقض عهـده                      

 .)٥، ص٢٠٠٩، اليحياوي(الناسَ على المحجة البيضاء ليلها كنهارها  

ت الحيــاة اإلنــسانية؛ العقيــدة والــشريعة، فاإلســالم ديــن إلهــي جمــع بــين أهــمِّ مقومــا 

باعتبــار العقيــدة مــن أعمــال القلــوب، والــشريعة مــن األعمــال الظــاهرة الدالــة علــى االنتمــاء  

فهو نظام حياة كامل يشهد التاريخ على صالحه وعِظَمِ أثره فـي جمـع األمـة التـي                  ،  الديني

مـــاعي والفكـــري  أخـــذت بـــه وعملـــت بمقتـــضاه وأدانـــت لـــه فـــي تحررهـــا الـــسياسي واالجت 

 .)٢٠١٠، الخوالدة(

ومن أهم خصائص ومميزات الدين اإلسالمي أنه دين رباني عالمي يـدعوا إلـى التوسـط       

دون إفراط أو تفريط، وهو بذلك جاء شامالً لكل أمور الحياة، ومنهجًا للسلوك اإلنساني،              

 . ن ومكانومن ثم فإن اإلسالم ثورة حضارية في مجال العقيدة والفكر، صالحٌ لكل زما

ويشار إلى أن اإلسالم يؤكـد علـى احتـرام عقـل اإلنـسان ودعوتـه إلـى االعتمـاد عليـه،                      

والـــدعوة إلـــى تحمـــل األمانـــة والمـــسؤولية وممارســـة الحريـــة واإلرادة وتقبـــل التكليـــف         

 ). ٢٠٠٥، الساموك(



 

 
٢٩٦

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

ومن ثَمَّ فإن ضبط سلوك اإلنسان العملي والفكري أمرٌا مهم لتحقيق غاية اإلسـالم      

     N O P Q R S T }: دعوة إليه؛ تبعًا لما جاء في قولـه تعـالى         وال

U V W  z  ١١٠: آل عمران. 

إلى أن مدلول هذه اآلية الكريمة جاء مبينًا يـسر هـذا            ) ٥٥٢،ص٢٠٠٩(ويشير الشعالن   

 خيــر األمــم حيــث ب االســتطاعة، كــذلك كانــت أمــة محمــد واألمــر بالعمــل حــس، الــدين

 [ \ ] Z }: جعلهم المولى جلَّ وعـال أمـة وسـطًا أي خيـارًا، قـال تعـالى               
^   _ ̀ a b c d e z ]١٤٣: البقرة[. 

وم الوسطية التي أشـارت إليهـا اآليـة الكريمـة الـسابقة؛ فقـد ذكـر                 وفيما يتعلق بمفه  

قول أحد المفكـرين أن هـذا اإلسـالم الـذي بنـي علـى المـزاج المعتـدل                    ) ٩١،ص٢٠٠٠(الغزالي

 والتـــي )الوســـطية(واإلنــصاف العـــادل، والمــسلمون اليـــوم بحاجـــة أكيــدة لهـــذه الخاصــية     

ذج حـضاري بـدليل البـشرية    تمكنهم من تقـديم فكـرتهم ومـشروعهم اإلسـالمي كنمـو      

 .كلها يكون شاهدًا عليها

ومن يتأمل ذلك يجد أن الوسطية من أهمِّ القـيم اإلنـسانية التـي تـشتمل علـى مبـادئ                  

 .الدين اإلسالمي

أنه مـن يتأمـل فـي مبـادئ اإلسـالم يجـدها تـسعى        ) ٢٠٠٦(ولهذا تشير أخضر وزميالتها  

الحياة وفي جوانب الـسلوك البـشري؛       إلى إرساء قيم االعتدال والوسطية في كل مناحي         

 .فال إفراط وال تفريط؛ سواء في عالقة العبد بربِّه، أو عالقته بالناس وباألشياء األخرى

ــرأي، فقــد ذكــر أن    ) ٢٠٠٦(أخــضر وزميالتهــا  ) ٢٠٠٧(ويــشاطر حمــاد   مــن حيــث هــذا ال

الوســط اإلســالم هــو الــذي أرســى قــيم االعتــدال والتوســط، فهــو النظــام العــالمي األمثــل و   

للحياة اإلنسانية؛ والذي ال يقبل اهللا ديناً غيره، وأن الوسطية هي منهج اإلسالم فـي الحيـاة                  

، بمختلف ميادينها، وهي الموجهة للعقـل فـي األخـالق وحفـظ للـدين مـن التيـارات الهدامـة                   



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٩٧

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

ــي الجانــب الروحــي للفــرد عنــدما توجهــه إلــى االعتقــاد الــصحيح والمتــوازن فــي قــضايا         وتربِّ

 .ان فال يتطرف يمينًا أو يسارًااإليم

أنَّ مــن أبــرز مــا تميــز بــه اإلســالم عــن ســائر الملــل    )  ٢١٩، ص٢٠٠٨(ويؤكــد الــسعودي 

فهـــذه الميـــزة ظـــاهرة وجليلـــة فـــي ، ال إفـــراط فيـــه وال تفـــريط؛ والنحـــل وســـطيته واعتدالـــه

ســـبحانه بـــل إنَّ اهللا ، جميــــــــــع شـــؤون الـــدين الحنيـــف، عقيـــدة وعبـــادة ومعاملـــة وأخالقـــاً

وتعالى الشارع لهذا الدين قد وصـف األمـة اإلسـالمية بأمـة وسـط، وكفانـا هـذا الوصـف مـن                        

 .اهللا تبارك وتعالى لهذه األمة

وهي أحد المعالم األساسـية التـي ميـز اهللا          ،  والوسطية أحد الخصائص العامة لإلسالم    

إلـى أن الوسـطية   ) ٢٠١٢وآخـرون،  ، ؛ الـريس ٢٠١٢أبـو النـصر،   (لـذا يـشير    ؛  بها األمة عـن غيرهـا     

وَكَــذَلِكَ : (مــن أبــرز خــصائص اإلســالم وقــد جــاءت مــن مــدلول اآليــة الكريمــة بقولــه تعــالى 

ويعنـي بهـا التوسـط      " التـوازن   "، ويعبر عنها أيضاً بــ       )جَعْلَنَاكُمْ أُمَّة وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاء    

هما بالتــأثير علــى اآلخــر، بحيــث ال يتفــرد أحــد، أوالتعــادل بــين طــرفين متقــابلين أو متقــاربين

وبحيث ال يأخـذ أحـد الطـرفين أكثـر مـن حقـه المـستحق، ويطغـى         ،  ويطرد الطرف المقابل  

 .على مقابلةِ أو يميل أويحيف عليه

ويتضح من خالل اآلراء السابقة التي عبَّر عنها علماء الشرع والمفكرون أن اإلسالم             

مـــل علـــى الـــسير واالعتـــدال  لـــه خـــصائص تميـــزه عـــن جميـــع األديـــان والـــشرائع؛ فهـــو يع  

بـــل واعتبـــرت ، ويـــبغض المغـــاالة المجـــاوزة للحـــد ، والتوســـط فـــي جميـــع شـــؤون الحيـــاة 

 . الوسطية مقصدًا من مقاصد الشريعة اإلسالمية ألنها دالة على الكمال

ومن يتأمل الواقع المعاش يرى أنَّ هناك ظواهر برزت تتنافى مع المقاصد التـي أقرتهـا           

ال والتوسـط، ومـن هـذه الظـواهر التـشدد والتنطـع واالنحـالل والغلـو                 الشريعة حول االعتد  

والتعــصب واألصـــولية بمعناهــا العـــالمي، وكـــذا غيــاب الوســـطية واالعتــدال فـــي شخـــصية     
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وهـي  ،  وفي السنوات األخيرة برزت أيضًا ظاهرة االنحرافات الفكرية والسلوكية        ،  المسلم

ــاركي٢٠٠٨، عثمــان(.مــا تــسمى اليــوم بظــاهرة التطــرف واإلرهــاب    ، ،  عيــسائي٢٠٠٩. ، مب

٢٠٠٩(. 

وللوقوف ضد هذه الظواهر التي تتنافى مع مقاصد الشرع؛ فقد يعدُّ ذلك األمر هـو غايـة               

وهـــدفًا تـــسعى المؤســـسات التربويـــة والتعليميـــة إلـــى تحقيقـــه، وإن تحقيـــق هـــذه الغايـــة    

 فـي مـنهج   والهدف التي تـسعى المؤسـسات التربويـة والتعليميـة الوصـول إليـه يتمثـل ذلـك           

مدرسي لتحقيق هذه األهداف والغايات التـي تـسعى إليهـا هـذه المؤسـسات، وتعـد منـاهج          

 .التربية اإلسالمية هي المعنية بتدريس العلوم اإلسالمية والشرعية لألجيال

وتهدف التربية اإلسالمية إلى بناء الشخـصية اإلنـسانية الـسوية؛ وبـذلك تنظـر التربيـة        

اعتباره كالًّ متكامالً يتكـون مـن جـسم وروح،  ومـن ثـم االهتمـام        اإلسالمية إلى اإلنسان ب   

بالمحافظــة علــى عقلــه وتنميتــه مــن خــالل إكــسابه المعــارف والمهــارات والخبــرات، وهــي   

بــذلك تتميــز بالــشمول حيــث تعطــى تعريفــاً كــامالً عــن حقيقــة الخــالق والــرازق، وتعطــي     

ة إيجابية فاعلـة تـربط اإلنـسان بربـه،          وهي تربي ،  تصورًا شامالً عن الكون والحياة واإلنسان     

وتتميـز كـذلك بثبـات الحقـائق التـي          ،  وتنمّي عالقتـه بـالكون والحيـاة      ،  وبنفسه وبني جنسه  

تستند إليها في مجال العقيدة وكـل مـن األخـالق والعبـادات ونظـام العقوبـات والمواريـث              

 ).٢٠١١، عيد، وخصاونة(

 التربويـة والتعليميـة ودورهـا فـي تحقيـق         وألهمية مناهج التربية اإلسـالمية فـي العمليـة        

أن منــاهج التربيــة ) ٢٠١٠( فقــد أكــد الخوالــدة . هــذه األهــداف نحــو مبــادئ وســطية اإلســالم 

ــه،          ــى وســطية اإلســالم، وتــرفض  التطــرف مهمــا كــان مــصدره أو غايت ــدعو إل اإلســالمية ت

 األصـولية التـي دعـى       وتدعو إلى نبذ العنف المتمثل في األصولية بمعناها العالمي الحديث، أما          
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إليها اإلسالم المتمثلـة فـي االلتـزام باإلسـالم عقيـدةً وشـريعةً فهـي التـي تحتـرم اإلنـسان                    

 . مهما كان فكره وعقيدته

وتعد كتب الفقه للمرحلة الثانوية في المملكة العربية الـسعودية إحـدى مـواد التربيـة                

بـــادئ الوســـطية وتوجيـــه اإلســـالمية؛  وقـــد تكـــون هـــي األقـــرب، والمعنيـــة بتأصـــل قـــيم وم 

المتعلمين توجيهًا سليمًا نحو فكرٍ سليمٍ قائمٍ على االعتدال والتوسط والتوازن فـي كـل     

 .صور الحياة ووفقًا لما أمر اهللا به

ــة التــي يمكــن أن تتــشكل فيهــا          ــة مــن أهــم المراحــل التعليمي ــة الثانوي وتعــد المرحل

 .المفاهيم اإلسالمية المرتبطة بمبادئ وسطية اإلسالم

ويــشار إلــى أن غايــة التعلــيم وأهدافــه العامــة فــي المملكــة العربيــة الــسعودية هــي فــي  

وتزويـد الطالـب    ،  فهم اإلسالم فهمًا صحيحًا متكامالً، وغرس العقيدة اإلسالمية ونـشرها         

، بـــالقيم والتعـــاليم اإلســـالمية وبالمثـــل العليـــا، وإكـــسابه المعـــارف والمهـــارات المختلفـــة 

وتطوير المجتمع اقتـصاديًّا واجتماعيًّـا، وتهيئـة الفـرد          ،  لوكية البنّاءهَ وتنمية االتجاهات الس  

 .)moe.gov.sa(ليكون عضوًا نافعًا في بناء مجتمعه 

فقـد يـرى علمـاء الـنفس      ،  وخـصائص النمـو فيهـا     ،  وفيما يتعلق بأهمية المرحلة الثانوية    

ــزات    ــصائص والمميـ ــن الخـ ــد مـ ــة العديـ ــذه المرحلـ ــران  . أن لهـ ــشير زهـ ــذه ) ٢٠٠٣(إذ يـ أن هـ

إلـى  -وفيها يتكون لدى الفـرد فكـرة واضـحة         ،  المرحلة تتميز باالستقالل و الشعور بالنضج     

وفيهـا إمكانيـة تحقيـق ذات       ،   عن قدراته العقلية أقرب إلى الموضوعية والواقع       -حدٍّ كبير 

 .الفرد والتنمية المتوازنة لكل جوانب شخصيته وتقبل األراء

 -ول خــصائص النمــو لطــالب المرحلــة الثانويــة     حــ -ويتــضح ممــا ســبق و تــمَّ عرضــهُ     

مناسبةُ تلك المرحلة لدراسـة مفـاهيم الوسـطية فـي اإلسـالم حيـث يـصل هـؤالء الطـالب                  

إلى مستوى مناسب يتوافق مع نضجهم الطبيعي وواقعهم المعاصر  وأن االهتمام بتوافر    
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ه منـاهج   مبادئ وسـطية اإلسـالم بمحتـوى مقـرراتهم المدرسـية هـو بـال شـك مـا تـدعو إليـ                      

هـل تتمثـل    : ولعـل هـذا الـسؤال الـذي يطـرح نفـسه           ،  التربية اإلسالمية وتسعى إلـى تحقيقـه      

 مبادئ وسطية اإلسالم بمحتوى كتب الفقه في المرحلة الثانوية ؟

 .وهل يراعى محتوى تلك الكتب معالجة الظواهر الخارجة عنها

 :ولإلجابة عن هذا السؤال
ــة بهــدف الكــ     ــوى كتــب الفقــه فــي     فقــد جــاءت الدراســة الحالي شف عــن واقــع  محت

ومـــدى معالجـــة محتواهـــا للظـــواهر ، المرحلـــة الثانويـــة فـــي ضـــوء مبـــادئ وســـطية اإلســـالم

 .الخارجة عنها

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
تعاني المجتمعات اإلسـالمية فـي جميـع أنحـاء العـالم بمـا فـي ذلـك المملكـة العربيـة                      

ولمـا جـاء   ، ر منافيـة لمقاصـد الـدين اإلسـالمي    السعودية؛ وفي مثل هذا اليوم من بروز ظـواه       

والتعـصب واالنحرافـات    ،  والتطـرف ،  والتـشدد ،  به من مبادئ وقيم إنـسانية؛ كظـاهرة الغلـو         

هو ، ولعل مكْمَن أسباب هذه الظواهر المنافية لمقاصد الشرع،  الخ.. .الفكرية والسلوكية 

سـالم فهمـاً صـحيحا،      والمتمثـل فـي عـدم فهـم اإل        ،  غياب مفهوم الوسـطية عنـد اآلخـرين       

وكذا ما جاء به من سماحة ويـسر، وتـشير األدلـة أن مـن  النـاس هـو مـن غـالٍ فيـه ومـنهم                             

مــن هــو جــافٍ عنــه؛ وأن هــذا اإلشــكال فــي فهــم اإلســالم ســبَّب لــديهم قــصورًا فــي فهــم    

 .مبادئ الوسطية

والوســط بمعنــى العــدل؛ وهــو مــا أشــار إليــه صــوفي  ، فاإلســالم هــو ذلــك الــدين الوســط

فالوسـط مـن كـل شـيء أعدلـه، ويـأتي بمعنـى              ،  حيث أكد أن الوسط بمعنى العدل     ) ٢٠٠٩(

وديننــا اإلســالمي وعقيــدتنا اإلســالمية تجمــع هــذه المعــاني كلهــا؛ فهــي    ، الفــضل والخيريــة

 .ال إفراط فيها وال تفريط، وأعدلها، أفضل العقائد وأخيرها
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وميول هـذه الظـواهر عـن    وبناء على ما سبق يمكن القول أن من أسباب هذه القصور      

وعـدم االهتمـام الكـافي    ، قيم ومبادئ وسطية اإلسالم هو غيابهـا فـي المنـاهج المدرسـية           

والحرص علـى نبـذ   ، بهذه المناهج حتى تعطى صورة واضحة تبين سماحة اإلسالم ويسره 

، حيـث ذكـرت     )٢٠٠٩(وهو مـا أكدتـه القرنـي        . كل ما يتنافى مع مقاصد الشريعة اإلسالمية      

أسباب هذه الظواهر عدم االهتمام الكافي فـي المنـاهج المدرسـية بـإبراز محاسـن                أن من   

وقـد أدى ضـعف     ،  الدين اإلسالمي واألخالق اإلسـالمية التـي حـث عليهـا الـدين بـصورة كافّـة                

المقــررات الدينيــة وعــدم تلبيتهــا لحاجــات الطــالب فــي تــوعيتهم فــي أمــور ديــنهم وتنــور       

رية إلــى نقــص الــوعي الــديني بوجــه عــام، وأنــه    أفكــارهم بمــا يــوجههم مــن تحــديات عــص  

ــدال فــي      ، يمكــن عــالج هــذه الظــواهر وأســبابها    ــز ثقافــة الوســطية واالعت مــن خــالل تعزي

بـل يـتمّ   ، المقررات المدرسية بحيث ال تستقل تلك الثقافة بذاتها بمادة ذات بناء مستقل     

 دمج هذه الثقافة في المناهج المدرسية المختلفة 

أن نقـــص الثقافـــة الدينيـــة فـــي منـــاهج التعلـــيم العـــام وعـــدم  ) ٢٠٠٩(ويـــشير بهجـــت 

، والحريـة ،  والعدلـة ،  والحب،  واألمن،  وحب اآلخرين ،  والتسامح،  االهتمام بتعليم قيم الرفق   

وقـد  ،  والغلـو ،  كلُّ ذلك يعد من العوامل السلبية التي تؤدي إلى التطرف والتشدد والتعـصب            

ــا   يكـــون أســـباب ذلـــك هـــو غيـــاب مفهـــوم وســـطية اإل   ســـالم فـــي تلـــك المنـــاهج وكتبهـ

 .المدرسية

أن أســــباب هــــذا التقــــصير الحاصــــل فــــي تــــدريس المقــــررات   ) ٢٠٠٩(ويؤكــــد كــــافي 

المدرسية؛ وخاصة بالمرحلة الثانوية في بعـض الـبالد اإلسـالمية كـان الـسبب المباشـر فـي           

 .بروز هذه الظواهر السلبية المائلة عن وسطية اإلسالم

 تعزيز مبادئ الوسطية واالعتدال إلـى أهميـة اللقـاءات    وتشير ورقة عمل قدمت لندوة  

وتحقيـق األمـن الفكـري مـن خـالل          ،  التفاعلية في سبيل تعزيز مبـادئ الوسـطية واالعتـدال         
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ــا مـــضمونها أن النـــاس ال تعـــرف الوســـطية      ــاء، وقـــد بينـــت هـــذه الورقـــة بمـ األئمـــة والخطبـ

 .)amnfkvi.com(واالعتدال إال عن طريق محاضن التربية والتعليم

واستنادًا على ذلك فإنه بات من الضرورة التأكيـد علـى تأصـيل قـيم ومبـادئ الوسـطية           

في اإلسالم لـدى األجيـال، وتـضمينها بمحتـوى كتـبهم المدرسـية وإبرازهـا بالـشكل الـذي                    

وأن تحقيـق هـذه   يعطى صورة واضحة تبين سماحة اإلسالم ويسره في كل أمور الحيـاة،         

فقد تتمثل في تغذية المقررات المدرسية بمبادئ وسطية        ،  هاالغاية التي نرغب الوصول إلي    

والتـي  ،  عنهـا اإلسالم، ومن ثم التعرف على كل ما يواجه هذه المبادئ من ظـواهر خارجـة                

ــالظواهر التاليــة     ــة ب ــو(تعــد نقــائض ومــضادات لها،والمتمثل ، التفــريط، اإلفــراط، التنطــع، الغل

 .)التطرف واألرهاب

ة مـدّى يمكـن التعـرّف    اسـة الحاليـة تحـاول التوصـل إلـى أيـّ        ومن هـذا المنطلـق فـإن الدر       

وإلـى  ، لمرحلـة الثانويـة   فـي ا  على هذه المبادئ للوسطية ومدى توافرها بمحتوى كتب الفقـه           

 وبتحديــد أكثــر فقــد .أيّ مــدى يمكــن أن يعــالج محتــوى تلــك الكتــب للظــواهر الخــارج عنهــا

 : تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

 J  ى توافر مبادئ وسطية اإلسالم بمحتوى كتب الفقه في المرحلة الثانوية من           ما مد

 حيث سماحة اإلسالم ويسره وما يرتبط بها من مؤشرات؟

 J  مــا مــدى معالجــة محتــوى كتــب الفقــه فــي المرحلــة الثانويــة للظــواهر الخارجــة عــن

 وسطية اإلسالم وما يرتبط بها من مؤشرات ؟

 J      تعـزى لمتغيـر   ) ٠٫٠٥  =  ( عند مستوى الداللـة    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية

 ؟)  شرعي–علمي (محتوى كتب الفقه بصفوف المرحلـــــة  الثانوية 
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 J                  ما الرؤى التطويريـة لتـضمين مبـادئ وسـطية اإلسـالم مـن حيـث سـماحة اإلسـالم

ويـــسره، ومعالجـــة الظـــواهر الخارجـــة عنهـــا بمحتـــوى كتـــب الفقـــه فـــي المرحلـــة  

  ؟الثانوية

 أهمية الدراسة 

 تقسم الدراسةالحالية من حيث أهميتها إلى أهمية علمية، وأهمية عملية 

 :األهمية العلمية: أوالً
تتجلى أهمية الدراسة الحالية في كونها تسعى إلى تعرّف مدى تـوافر مبـادئ وسـطية                

واهر اإلسالم بمحتوى كتب الفقه في المرحلة الثانوية ومعرفة مدى معالجـة محتواهـا للظـ     

ــا، كونهــا تبــرز مفهــوم      الخارجــة عنهــا؛ ومنــه فقــد تناولــت الدراســة الحاليــة موضــوعًا مهمًّ

 .وسطية اإلسالم الذي تميز عن الديانات والملل والنحل السابقة بقيم ومبادئ إنسانية

إذ تعـد هـذه     ،  وتكمن أهمية الدراسة في كونهـا أجريـت علـى طـالب المرحلـة الثانويـة               

 التعلــيم العــام؛ التــي يمكــن مــن خاللهــا إبــراز مفهــوم وســطية   المرحلــة مــن أهــم مراحــل

، اإلسالم ومبادئها بمحتوى مقرراتهم؛  حيث يشعر المتعلم في هذه المرحلة باالسـتقالل     

وفيهـا إمكانيـة تـشكيل    ، وتحقيق الذات؛ نظـراً لنـضجه الطبيعـي الـذي يجعلـه يتقبـل اآلراء       

ــاهيم  ــارف والمفـ ــوازن والقـــدرة ع، وتكامـــل المعـ ــر الـــذي يـــستدعي   والتـ ــر؛  األمـ لـــى التفكيـ

االهتمام والعناية التامة لمثل هـذه المرحلـة مـن التعلـيم، مـن خـالل تعميـق هـذه المعـارف                       

 .والمفاهيم بمناهجهم المدرسية

بأهميـة المنـاهج المدرسـية ودورهـا بتغييـر وتعميـق       ) ٢٠٠٧(وحوامده ، ويؤكد عاشور 

حيث يعتبـر المـنهج المدرسـي       ،  هات والقيم المفاهيم واألفكار والحقائق والمبادئ واالتجا    

وبهـذا يعـدُّ    ،  هو الوسيلة لنقل وتشكيل المفـاهيم والقناعـات واالتجاهـات لـدى المتعلمـين             

 .المنهاج أهم أدوات التربية الرئيسية
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 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

وألهمية الكتب المدرسية في المناهج وما يتضمنه محتواها من مفاهيم وأفكار وقيم   

تاب المدرسي هو أكثـر مـا يعـول عليـه فـي عمليـة التعلـيم؛         فقد يعد الك  ،  ومبادئ واتجاهات 

 .باعتباره الدعامة الرئيسية للعملية التعليمية

أن تـــدريس المفـــاهيم ) ٢٠١٢(وعبـــد الـــرحمن ، ولهـــذا الغـــرض فقـــد أشـــار الـــصبيحيين

ــوى كتــاب مدرســي؛ كــل هــذا يــسهم فــي إحــداث تغيــرات           ــادئ ضــمن محت والقــيم والمب

 .لمتعلمينإيجابية في اتجاهات وقيم ا

ــدرتها، و المتعلقــة بتحليــل محتــوى كتــب التربيــة        ــة الدراســات الــسابقة ون ونظــرًا لقل

 فقـد اكتـسبت     )حدود علم الباحث  (اإلسالمية في ضوء مبادئ وسطية اإلسالم وذلك في         

 .هذه الدراسة الحالية أهميتها

 :األهمية العملية: ثانيًا
 مــن نتــائج مــدى الحاجــة إلــى وعليــه فقــد تكتــشف هــذه الدراســة مــن خــالل مــا تظهــره

تضمين مبادئ وسطية اإلسالم بمحتـوى كتـب الفقـه فـي المرحلـة الثانويـة والنظـر إلـى أيـة              

مدى يمكـن أن يعـالج محتـوى كتـب الفقـه لتلـك المرحلـة الظـواهر الخارجـة عـن وسـطية                      

بيـة  األمر الذي يدعو إلى التأكيد على أصحاب القـرار بـوزارة التر            ،  اإلسالم ومقاصد الشريعة  

والتعلــيم فــي وجــوب إعــادة النظــر فــي محتــوى كتــب الفقــه والتطلــع إلــى رؤى مــستقبلية        

ــاهج والكتــب          ــادئ الوســطية فــي المن ــراز مب لتطــوير منظومــة المنهــاج لتحقيــق وضــمان إب

المدرســية التــي تقــرر تدريــسها لمراحــل التعلــيم العــام وخاصــةً كتــب الفقــه فــي المرحلــة   

 .الثانوية

والطــالب ، وكــذا المعلمــين،  مــن مخطِّطــي المنــاهج ومؤلفيهــا وقــد تفيــد الدراســة كــالًّ 

 .أنفسهم والباحثين

 :أهداف الدراسة
 :الدراسة الحالية تسعى إلى تحقيق األهداف التالية
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 J          ــادئ وســطية اإلســالم مــن حيــث ســماحة اإلســالم ــوافر مب التعــرف علــى مــدى ت

 .ويسره، بمحتوى كتب الفقه في المرحلة الثانوية

 J   ى معالجــة محتــوى كتــب الفقــه فــي المرحلــة الثانويــة للظــواهر       التعــرف علــى مــد

 .الخارجة عن وسطية اإلسالم

 J                     الكشف عما إذا كـان هنـاك فـروق دالـة إحـصائيًا عنـد مـستوى الداللـة )α =٠٫٠٥ (

 .) شرعي–علمي (تعزى لمتغير محتوى كتب الفقه بصفوف المرحلـــــة  الثانوية 

 J      ى كتب الفقه فـي المرحلـة الثانويـة لمبـادئ          التطلع إلى رؤى تطويرية لتضمين محتو

 . وسطية اإلسالم، ومعالجة الظواهر الخارجة عنها

 :حدود الدراسة
اقتــصرت الدراســة الحاليــة فــي حــدودها الموضــوعية علــى تحليــل محتــوى كتــب الفقــه 

الخمــسة بالمرحلــة الثانويــة؛ بهــدف التعــرف علــى مــدى تــوافر مبــادئ الوســطية والمتمثلــة     

 بمحتــوى تلــك )الــسماحة واليــسر(ة واليــسر مــن حيــث ســمتها األساســية بمبــدأ الــسماح

ومن ثمّ التعرف على الظواهر الخارجة عن الوسطية؛ وذلك من خالل أداة قيـاس              ،  الكتب

أعدت لهذا الغرض عبارة عن استبانة اشتملت علـى قائمـة مـن مبـادئ الوسـطية، وقائمـة                    

غ مـا احتـوت عليـه القائمـة باسـتمارة      أخرى لمعالجة الظواهر الخارجة عنها، وسـيتم تفريـ     

وقد اشتملت أداة القياس على محورين رئيسيين، وينـدرج تحـت          .  خاصة بتحليل المحتوى  

 . كل محور من المحاور مجموعة من المؤشرات الفرعية

كمـا اقتــصرت الدراســة الحاليــة فــي حــدودها الموضــوعية علــى تحليــل المحتــوى فقــط  

وذلــك باعتبــار أن المحتــوى ومــا يــرتبط بــه مــن    ، ألخــرىدون التعــرض إلــى عناصــر المنهــاج ا 

 .أهداف وأنشطة وأساليب هو ترجمان المنهاج
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 خـالل الفـصل     )قيـد الدراسـة   (فقـد أجريـت عمليـة  تحليـل الكتـب            : أما الحـدود الزمنيـة    

 . هـ١٤٣٤/١٤٣٥الدراسي األول من العام الدراسي 

 :مصطلحات الدراسة
 المتضمنة في أحد الكتب المدرسية المقررة على        يعرف بأنه المادة العلمية   : المحتوى

وقــد يكــون المحتــوى مــستهدفًا لتنميــة ، فــي أيٍّ مــن المراحــل الدراســية المختلفــة، الطــالب

ــة    ــة والوجدانيــــة والمهاريــ ــتعلم المعرفيــ ــامالً لجميــــع  ، جميــــع جوانــــب شخــــصية الــ وشــ

ــة   ــة  والمفــاهيم فــي ، واإلجــراءات والتعريفــات ، المعلومــات المعرفيــة والنوعي  البنــى النظري

 .)٢٠٠٣، والجمل، اللقاني(

بأنــه أســلوب أو أداة للبحــث  ) ٢٠٠٧(وعيــد ، أمــا تحليــل المحتــوى فقــد عرفــه  الخوالــدة  

يمكن أن يستخدمها الباحثون في مجاالت بحثية متنوعة، وعلى األخص في علم            ،  العلمي

 من حيث الشكل اإلعالم لوصف المحتوى الظاهر والمحتوى الصريح للمادة المراد تحليلها

و المقــروءة وبيانهــا، وفــق معــايير  ، ويمكــن تجزئــة مــادة االتــصال المــسموعة . والمــضمون

وأهدافٍ مخطَّطٍ لها؛ وهـي بـذلك عمليـة         ،  يختارها الباحث ووفق خطة موضوعية    ،  محدودة

  . منهجيــة علميــة لهــا أهميتهــا فــي مجــاالت شــتى ومنهــا تحليــل محتــوى الكتــاب المدرســي

ــر  ــه ) ٧٧ص ٢٠٠٧(ويعـــرف العمـ ــد وحـــصر   : تحليـــل المحتـــوى بأنـ ــة تـــستهدف تحديـ عمليـ

كما تستهدف تقريـر    ،  المفاهيم والمبادئ والمهارات المطلوب تدريسها في مقرر دراسي       

مالءمــة المحتــوى لمــستوى نــضج المــتعلم وقدراتــه، إضــافة إلــى تقريــر مناســبة تسلــسل          

 .وترابط موضوعات وأنشطة المحتوى المراد تقديمه للطالب

يمكـن القـول بـأن تحليـل المحتـوى          ،  راً إلى ما تـم التوصـل إليـه مـن تعـاريف سـابقه              ونظ

يُعد أسلوبًا أو أداة للبحث العلمي يـستخدمه البـاحثون فـي مجـاالت متعـددة؛ ومنهـا تحليـل           

وذلك للتعرف على ما يتضمنه محتواه وما يتوافر به من مفاهيم       ،  محتوى الكتاب المدرسي  
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وكذا مـا يتعلـق بـالمحتوى مـن أنـشطة أخـرى       ، واتجاهات، وقيم، وحقائق، ومبادئ،  وأفكار

 . تهدف إلى تكامل منظومة المحتوى

بأنه أسـلوب علمـي اتبعـه الباحـث     ": ويعرف تحليل المحتوى إجرائيًّا بالدراسة الحالية 

بهدف التعرف على مبادئ وسطية اإلسالم ومدى توافرها وتضمينها بمحتوى كتب الفقـه             

ة بصفوفها العلمية والشرعية، ومعرفة مدى معالجة محتواهـا للظـواهر           في المرحلة الثانوي  

 ."وذلك من خالل أداة قياس أعدت لتحقيق هذا الغرض ، الخارجة عن وسطية اإلسالم

وهي نمط أو صورة من التعميمات تأخذ هيئة قواعـد خلقيـة أو مبـادئ أو مثـل                  : المبادئ

معـات اتباعهـا فـي تعـاملهم مـع بعـضهم           عليا، يتوجب على األفـراد أو الجماعـات أو المجت         

ويكــون مــصدرها الــدين والدســتور والعــادات والتقاليــد واألعــراف المهنيــة        ، ومــع غيــرهم 

 .)٢٠٠٣، وآخرون، شحاتة(وغيرها من مكونات التراث الثقافي في مجتمع ما 

 :وسطية اإلسالم
ومنـه  ،  ر يطلـق علـى األعلـى والخيـا        )الوسـط (ورد في لسان العـرب      : الوسطية في اللغة  

أي عدوالً وخيارًا ويُطلَـقُ  ) ١٤٣: سورة البقرة(  Z [ \ ] z }: قوله تعالى

خير األمـور وسـطها؛   : ومنه المثل المضروب، على منزلة بين منزلتين ونصف بين أيِّ طرفين   

قَــالَ  }: عــالىأحمــد األشــياء وأوســطها، وفــي التنزيــل قولــه  ت: وأصــلُ هــذا، والوســط العــدل

خيــر موضــوع فيـه؛ ومنــه الوســط بــين  : ووسـط الــوادي ،  أي أعــدلهم وخيــرهمz أَوْسَـطُهُمْ 

 .)٢٠١٢، عثمان(الجيد والرديء  

فأوســط ، وأجــود، ومنهــا الــصفة بمعنـى خيــار، وأفـضل  ، ويـأتي الوســط لغـة لعــدة معـانٍ   

ومرعــى ، ووســطها: وهــو أعالهــا، والفــردوس أفــضل منــازل الجنــة، أفــضله وخيــاره: الــشيء

ووسـطة القـالدة هــي   ، ومنـه قالـت العـرب وسـط المرعــى خيـر مـن طرفيـه       ، أي خيـار : وسـط 
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تعــرَّف الوســطية بأنهــا : وهــي أجودهــا،  وفــي االصــطالح، الجــوهرة التــي تكــون فــي وســطها

 .)٢٠٠٩، صوفي(، االعتدال في االعتقاد والموقف والسلوك

وعــدم االستــسالم ، قــادوالــشذوذ فــي االعت، والوســطية كــذلك تعنــى تجنــب التطــرف

وهــي الــصراط المــستقيم فــي مفهومهــا     ، وعــدم التــشدد ، والخــضوع والعبوديــة لغيــر اهللا  

، محمـود (الشرعي أو الخيار الذي أنعم اهللا به علينا بين طرفي المغضوب عليهم والضالين              

 ،أن الوسطية هي العـدل والفـضل والخيريـة والتـوازن    ) ٢٠١٢(وآخرون  ،    ويرى الرَّيس   . )٢٠٠٩

وهــو وســط بــين غلــو   ، وأخالقــاً، فاإلســالم ديــن الوســط فــي كــل األمــور عقيــدة وشــريعة    

وأيــضًا هــو وســط يجمــع بــين مطالــب الــروح والجــسد والفــرد    ، الــديانات األخــرى وتفريطهــا 

والمجتمع؛ فال يغلب جانب على آخر، وأن أمة اإلسالم أمة وسـط شـهد لهـا بـذلك الخـالق          

في الدين، وشريعة اهللا تعـالى هـي الوسـط القـائم      فهم وسط لتوسطهم    ،  سبحانه وتعالى 

 .على أداء ما شرع اهللا تعالى من غير تفريط وال إفراط

جملة من المبـادئ التـي تعتبـر        : وتعرف وسطية اإلسالم إجرائيًّا بالدراسة الحالية أنها      

مبـــدأ ســـماحة اإلســـالم (مـــن مقاصـــد الـــشرع؛ وقـــد تكـــون الـــسمة البـــارزة لهـــذه المبـــادئ 

هـذا المبـدأ العديـد مـن الـصور تتناولهـا الدراسـة بحثـاً وتقـصٍّيًا للتعـرف علـى مـدى                         ول )ويسره

للظــواهر ) قيــد الدراســة(تــضمينها بمحتــوى كتــب الفقــه، ومعرفــة مــدى معالجــة المحتــوى   

 .الخارجة عن وسيطة اإلسالم

 :اإلطار النظري  والدراسات السابقة
ــر الزاويـــة لنهـــضة التع    ــة هـــي حجـ ــاهج التعليميـ ــه لمـــسايرة  تعـــد المنـ ــاء بـ لـــيم واالرتقـ

 .المستجدات والتطورات العصرية

ولقــد اهتمــت المملكــة العربيــة الــسعودية اهتمامًــا كبيــرًا بتطــوير مناهجهــا التعليميــة 

وخاصة فيما يتعلق بمناهج التربية اإلسالمية وكتبهـا  ، لتساير مستجدات العصر وتطوراته 
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ــا منهــا بأهميــة التربيــة  ؛ )المدرســية( إذ تعــد الركيــزة األساســية فــي  ، اإلســالميةوذلــك إيمانً

ــاهج التربيــة اإلســالمية هــي غــرس     ، البنــاء الحــضاري للمجتمــع المــسلم   وأن الغايــة مــن من

وإعـدادهم للمواطنـة الـصالحة فـي ضـوء هـذا            ،  مفهوم الـدين اإلسـالمي فـي نفـوس الناشـئة          

 .الدين وما جاء به من تعاليم سامية

أن التربية اإلسـالمية بمـا فيهـا مـن فـروع وعلـوم        ) ٢٠٠٦(ولهذا تشير أخضر وزميالتها     

وهي األساس المكين لغيرها من وجوه التربية، وهي الموجه لكـل لـون             ،  فإنها هي القاعدة  

وأن الغايـة العامـة للتربيـة اإلسـالمية التـي تهـدف إليهـا تـتم مـن                   ،  من ألوان النشاط البشري   

 .خالل هذه العلوم اإلسالمية والشرعية بفروعها كافّة

وتتمثل مناهج التربية اإلسالمية في جميع  مراحل التعليم العام بعـددٍ مـن المقـررات              

ــد –القــرآن الكــريم  (المدرســية وهــي    – الحــديث والثقافــة اإلســالمية   – التفــسير –التوحي

 .)الفقه

وتعـــد الكتـــب المدرســـية المقـــررة لمنـــاهج التربيـــة اإلســـالمية ذات أهميـــة بالغـــة فـــي   

سالمي وبيان مقاصد الشريعة اإلسالمية، وأن وسـطية اإلسـالم          تشكيل مفاهيم الدين اإل   

كمـا أن هـذه الوسـطية تعـد مـن           ،  ومفهومها ومظاهرها يعدُ مـن أهـم المفـاهيم اإلسـالمية          

 .القيم اإلنسانية التي جاء بها الدين الحنيف

وقد تعـد كتـب الفقـه فـي المرحلـة الثانويـة مـن أهـم كتـب التربيـة اإلسـالمية المقـررة                 

مكن تضمين محتواها بمفاهيم وسطية اإلسالم، وبما جاءت به هذه الوسـطية مـن              التي ي 

وذلك نظراً لما يتميز به محتوى كتب الفقه من إمكانيات في إظهـار             ،  مبادئ وقيم انسانية  

المــسائل والمفــاهيم الفقهيــة المناســبة لطبيعــة المرحلــة الثانويــة؛ وخاصــة تركيزهــا علــى  

الئمــة لنــضج طــالب المرحلــة الثانويــة ومــستوى قــدراتهم       القــضايا الفقهيــة المعاصــرة الم  

 .العقلية
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هـو بالتأكيـد   ، وعلى أية حال فإن تضمين محتوى كتب الفقه لمبادئ وسـطية اإلسـالم    

ــا         مــا يبــرز دورهــا فــي تعزيــز هــذه المبــادئ وغرســها فــي أذهــان المتعلمــين؛ وإن الحاجــة هن

 وسـطيٌ يحقـق لنـا مفهـوم اإلسـالم      تدعونا إلى األخذ بهذه المبادئ لكـي يـصبح لـدينا فكـرٌ          

وما جاء به هذه الدين الحنيف من قيم سامية، وكذا تبصير شباب هذه األمة بـأمور ديـنهم             

 .وحياتهم

 :مفهوم وسطية اإلسالم
يُعـــد مفهـــوم وســـطية اإلســـالم مـــن المفـــاهيم الـــشرعية التـــي يجـــب علـــى المـــسلم 

األمــة اإلســالمية عــن غيرهــا وممّــا تميــزت بــه هــذه ، إدراكهــا ومعرفــة خصائــصها وســماتها

حيـث ذكـر أنـه لـو قـال          ) ٢٠٠٨(وهـو مـا أكـده العجلـوني         ،  هذه الخاصية، وهي إننا أمة وسـط      

وإن ، بـالنص القرآنـي الـشريف فـإن هـذا األمـر إلهـي ال ينبغـي أن يفوتنـا             " وسط"قائل  أننا أمة     

عين في   كما هي في االستعمال القرآني قد وردت في خمسة مواقع؛ موضو           )و س ط  (مادة  

وموضــع فــي ســورة ) ٥اآليــة (وموضــع فــي ســورة المائــدة  ) ٢٣٨، ١٤٣اآليتــان (ســورة البقــرة 

ــةً  }: فهــو قولــه تعــالى، القلــم وآخــر فــي ســورة العاديــات، أمــا أولهــا  ــاكُمْ أُمَّ ــذَلِكَ جَعَلْنَ وَكَ

 ويكــون المــسلمون أمــة فــي مرتبــة الــشهود العقلــي والقيمــي علــى البــشرية  فــي  z وَسَــطاً

حَـافِظُوا عَلَـى الـصَّلَواتِ       }: مـسؤولية الحـضارية أيـضًا، أمـا ثانيهـا فهـو قولـه تعـالى               موضع ال 

فَكَفَّارَتُـه   }:  والمقصود هنـا هـو فـضلها ال توسـطها، أمـا قولـه تعـالى                z ...وَالصَّالةِ الوُسْطَى 

صود أن   فيـرى المفـسرون أن المقـ       z ....إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِين مِـنْ أَوْسَـطِ مَـا تُطْعِمُـونَ          

قـال  : (وأمـا قولـه تعـالى فـي سـورة القلـم      ، يكون طعام المساكين هـذا مـن أفـضل الطعـام     

  فــإن األوســط هنــا هــو األمثــل واألحكــم واألفــضل، وأمــا قولــه تعــالى فــي ســورة  )أوســطهم

ــه نَقَعــا    }: العاديــات ــأَثَرْنَ بِ ــا  @ فَ ــه جَمْعَ ــطْنَ بِ ــره ســنابل    z فَوَسَ ــذي تثي ــار ال ــو الغب  إذ يعل

 .إذ إنه لو أخذنا بما سبق مجتمعه لتنآءي بنا عن كل وسط حسابي مبتذل، الخيول
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:  فقد قال ابـن فـارس فـي مقـاييس اللغـة            )وسطية أمة اإلسالم  : (وحول هذا المفهوم  

ــاء صــحيح يــدل علــى العــدل والنــصف     " ــواو والــسين والطــاء بن وأعــدل الــشيء وأوســطه   ، ال

أمة اإلسالم  " : وقد أكرم اهللا تعالى   ) مَّةً وَسَطاً وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُ  (: قال تعالى "  ووسطه  

بـصفات العقــل والخيريــة فجعلهــا أوســط األمــم وخيرهـا  والوســط هنــا هــو الخيــار والعــدل   

 .)٢٠٠٩، الحذيفي(" والفضل 

من حيث هذا الرأي، فهو يـرى     ) ٢٠٠٩(مع ما ذهب إليه الحذيفي      ) ٢٠١٢(ويتفق أبو النصر    

أنهــا وســط الــشيء   :  بحــسب مــا ورد فــي معــاجم اللغــة    أن تعريــف الوســطية فــي اللغــة   

: وخياره؛ فوسط البيت أوسطه وأجمله، ووسط الحقل أكثره خصوبة وجاذبيه؛ وفي األثر           

وَكَذَلِكَ }: وأوسطها ووسط الشيء أفضله وأعدله من قوله تعالى       ) خير األمور أوسطها  (

اإلسـالمية بـأنهم وسـط لتوسـطهم      ، وإن اهللا تعـالى وصـف األمـة           z جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً  

 . في الدين فال أهل غلو وال أهل تقصير؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال

 : فقــــــد ذكــــــر أن مــــــدلول قولــــــه تعــــــالى    ، هــــــذا الــــــرأي ) ٢٠١٢(ويــــــشاطرهم عبــــــده  

،  هو امتداح من اهللا عز وجل لهذه األمـة اإلسـالمية  z .....وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً    }

وتـضع لهـم    ،  الوسط التي تشهد على الناس جميعًا فتقيم بينهم العدل والقسط         أنها أمة   

وأنهـا أمــة الوسـط بكــل   ، وتبــدى فـيهم رأيهــا فيكـون هــو الـرأي المعتمــد   ، المـوازين والقـيم  

معـــاني الوســـط؛ ســـواء مـــن الواســـطة بمعنـــى الحـــسن والفـــضل، أو مـــن الوســـط بمعنـــى   

 .والحسيأو من الوسط بمعناه المادي ، االعتدال والقصد

وبناء على ما سبق فإنه يمكن القول أن هناك اتفاقًا من حيث هذه اآلراء حول ما ورد         

ــا فــي اآلراء حــول مــدلول اآليــة    ،  ومــا تــؤول إليــه )وســط(عــن المعنــى اللغــوي لكلمــة    وتقاربً

 .z وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً }الكريمة 
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أن ) ٢٠٠١(فقــد ذكــر الــصالبي  . عيأمــا مفهــوم وســطية اإلســالم فــي المــصطلح الــشر   

ــى     : الوســـطية هـــي  ــام بالـــشهادة علـ ــة للقيـ ــة، والخيريـ ــالمية مـــن العدالـ ــة اإلسـ مؤهـــل األمـ

بأنهـا العمـل   : وسـطية اإلسـالم  ) ٢٠٠٣(وتُعـرف الـسالم   . وإقامـة الحجـة علـيهم    ،  العالمين

و وال  ، بـال غلـ    بشرع اهللا على وفق مـنهج اهللا الـذي جـاء فـي كتـاب اهللا وسـنة رسـول اهللا                      

 . جفاء، وال إفراط وال تفريط

ــداد  ــور المتقابلـــة  ) ٢٠٠٨(ويـــذكر الحـ ــوازن بـــين األمـ والتوســـط بـــين ، أن الوســـطية التـ

ميزة وخصيصة  ) الوسطية(األطراف المتباعدة على ما تقتضيه النصوص الشرعية التي هي          

 وبين مـا  فالتوازن بين ما يتلقاه اإلنسان عن طريق الوحي    ،  من خصائص العقيدة اإلسالمية   

، وبين اإليمان بالقدر واألخذ باألسـباب  )وسطية(يتلقاه عن طريق وسائل اإلدراك البشري    

، وقـس علـى ذلـك كـل         )وسـطية (، والتوازن بـين القـيم الماديـة والقـيم المعنويـة             )وسطية(

 .فنجد الوسطية سمتها والتوازن روحها، مسائل العقيدة والشريعة واألخالق

ة اإلســالم ومظاهرهــا نجــد أن الوســطية هــي مــن أبــرز       وبــالنظر إلــى مفهــوم وســطي   

ــصائص اإلســـالم  ــار   ، خـ أن مظـــاهر ) ٢٠٠٨، العجلـــوني؛ ٢٠٠٨، الـــسعودي(ولهـــذا فقـــد أشـ

ومن ذلك ، تربوية وتشريعية، نظرية وعملية، الوسطية في اإلسالم تتجلى في كل جوانبه    

وكـذا وسـطية     ،وسطية اإلسالم فـي العبـادات والـشعائر، ووسـطية اإلسـالم فـي األخـالق               

اإلسالم في تـشريعه ونظامـه القـانوني، فـال عجـب أن يكـون اإلسـالم نظامًـا وسـطًا عـادالً،                 

أن الوســطية واالعتــدال صــفة مالزمــة ) ٢٠٠٩(وتــضيف مبــاركي . كيــف ال وهــو ديــن الفطــرة

وعليـه فـإن    ؛   z ...وكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـطًا        }: لألمة اإلسـالمية اسـتنادًا لقولـه تعـالى        

ــة فــي تقــديم الفكــر لآلخــرين فــي صــورة جيــدة وحقيقيــة       علــى هــذه األ  مــة مــسؤولية ثقيل

 .لمعرفة المبادئ األساسية واإلنسانية التي يقدمها الدين اإلسالمية للفرد
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ويتضح مما سبق أهمية وسطية اإلسالم وسـمتها البـارزة فـي جميـع شـؤون الحيـاة،                  

ل والفــضل والخيريــة،  وأن الوســط فــي كــل معانيهــا اللغويــة واالصــطالحية تتمثــل بالعــد       

وهـو  . وأن هناك عدة معانٍ تندرج تحت جميع هذه المعاني وجزئياتها  . والتقوى،  والحكمة

حيــث ذكــر أن الوســطية فــي العــرف الــشائع فــي زماننــا تعنــي   ) ٢٠٠٨(مــا أكــده الــسعودي 

أي أن اإلســالم ، االعتــدال فــي االعتقــاد والموقــف والــسلوك والنظــام والمعاملــة واألخــالق   

فلــيس فيــه مغــاالة فــي  ،  ديــن معتــدل غيــر جــانح وال مفــرط فــي شــيء مــن الحقــائق  بالــذات

 وال خــشوع أو روال تهــاون وال تقــصير، وال اســتكبا، الــدين، وال تطــرف أو شــذوذ فــي االعتقــاد

ذل أو استــسالم، وال تــشدد أو إحــراج، وال تــساهل أو تفــريط فــي حــق اهللا تعــالى وحقــوق      

 الناس 

 :مبادئ الوسطية
لمنطلق فقد تعـد الوسـطية فـي كـل األمـور مـن أهـم مزايـا الـدين اإلسـالمي؛                     ومن هذا ا  

وإن تطبيـق هـذه   ، وتشتمل الوسطية علـى العديـد مـن المبـادئ األساسـية التـي تميـزت بهـا             

المبادئ في جميـع أمـور الحيـاة يعـد معالجـة للظـواهر المائلـة عنهـا، كمـا يعـد ذلـك حمايـة                   

 مبـادئ الوسـطية بـصور مختلفـة، ولعـل أبـرز       فقـد تجـسدت   ،  للجيل الجديد مـن اسـتفحالها     

مبـــادئ الوســـطية وســـماتها مبـــدأ الـــسماحة واليـــسر؛ ويقابـــل هـــذه المبـــادئ مـــا يناقـــضها   

حيث ذكر أن أول ما     ) ٢٠٠١(وهو ما أكده الصالبي     ،  ويضادها من غلو وتنطع وتشددوتفريط    

، سر والتيـسير   هـو معنـى الـسماحة واليـ        )الوسـطية (يتبادر إلى أذهاننـا عنـد مـا ننطـق كلمـة             

وهذا الفهم صحيح فإن مـن أبـرز سـمات الوسـطية الـسماحة واليـسر ورفـع                  ،  ورفع الحرج 

واليـسر  ، فـال غلـو وال جفـاء، وال إفـراط وال تفـريط        ،  )الوسـط (ودين اإلسـالم هـو ديـن        ،  الحرج

وبــين والتــشدد والتنطــع، وبــين اإلهمــال ، ورفــع الحــرج مرتبــة عاليــة بــين اإلفــراط والتفــريط 

فـال أفـراط    ،  وإن رفع الحرج والسماحة والـسهولة راجـع إلـى االعتـدال والوسـط             ،  والتضييع
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واإلفــراط والتقــصير حــرج فيمــا ، فــالتنطع والتــشدد  مــن جانــب عــسر التكليــف ، وال تفــريط

ــشرع؛  لهــذا فــإنَّ ســمة اليــسر           ــه مــن تعطيــل المــصالح وعــدم تحقيــق مــصالح ال ــؤدي إلي ي

وليــست متعلِّقــة بجزئيــة أو فرعيــات كمــا  والتوســعة ورفــع الحــرج قــضية مــنهج متكامــل  

 .يتصور بعض الناس

حيــث ، )٢٠٠١(مــع مــا ذهــب إليــه الــصالبي   ، مــن حيــث هــذا الــرأي  ) ٢٠١١(وتتفــق درويــش  

، ذكـــرت أن معـــاني الوســـطية ال تخـــرج عـــن العـــدل والفـــضل والخيريـــة، والنَّـــصف والبينيـــة  

ــه  علــى أمــر  ) الوســطية(والتوســط بــين طــرفين؛ ال يــصح إطــالق مــصطلح      ــوافرت في إال إذا ت

 .وهي سمة الزمة للوسطية، مالمح السماحة واليسر ورفع الحرج

وهنا يتضح لنا أن الدين اإلسـالمي يعـد مـن أفـضل الـديانات الـسماوية سـماحةً ويـسرًا،                     

 .فاإلسالم هو دين السماحة واليسر والرحمة لكل عباد اهللا

هــي وســط بــين التــضييق  ف، ســهولة المعاملــة فــي االعتــدال : وتعــرف الــسماحة بأنهــا 

وهـــي راجعـــة إلـــى معنـــى االعتـــدال والعـــدل والتوســـط، وبعبـــارة أخـــرى فهـــي    ، والتـــساهل

ومعنـى كونهـا محمـودة أنهـا ال تفـضي           ،  السهولة المحمودة فيما يظن الناس التـشديد فيـه        

 .)١٩٩٩، الحسين(إلى حد أو فساد 

ع الحـرج، وقـد جـاء       وتجدر اإلشارة إلى أن الـشريعة اإلسـالمية مبنيـة علـى اليـسر ورفـ               

مَــا يُرِيــدُ اهللا لِيَجْعَــلَ عَلَــيْكُمْ مِــنْ  }: بــالقرآن الكــريم مــا يــدل علــى ذلــك، ومنــه قولــه تعــالى

  ومن النصوص الشرعية الـواردة بالـسنة    )١٦(المائدة آية    z ....حَرَجٍ وَلكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكم   

: وقولـه   .  كتاب اإليمـان   )سرهخير دينكم أي  : (باب الدين يسر ويقول   :  ما جاء في قوله     

 . رواه البخاري)يسروا وال تعسروا وال تنفروا(

أن من مظـاهر الـسماحة فـي اإلسـالم مـا جـاء مـن فيـه رُخَـصٍ          ) ٢٠٠٣(ويؤكد قريشي  

إن اهللا يحــب أن تــؤتى رخــصـــــــه كمــا يكــره أن (: يقــول عنهــا ، كثيــرة فــي مجــاالت شــتى
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 ومـا ذلـك إال للتيـسير الـذي عنـاه اهللا        ) تؤتى عزائمـه   كما يحب أن  ( وفي رواية    )تؤتى معصيته 

 . ١٨: البقرة z يُرِيدُ اهللا بِكُمْ اليُسْرَ وَال يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ }: بقوله تعالى

ولو أمعنا النظر من حيث معنى السماحة وعالقتها بالنصوص الشريعة السابقة؛ نجد            

 علـى الـسماحة واليـسر علـى عبـاد      أن السماحة الزمة للوسطية، وإن مقاصد الشريعة تدل   

أي أنَّ هناك عالقـة بـين وسـطية اإلسـالم والمقاصـد التـي جـاءت                 ،  اهللا، ورفع الحرج عنهم   

 .بها الشريعة

ــين وســطية      ) ٢٠٠٨(وهــو مــا أكــده الــسعودي    ــدة ب حيــث ذكــر أن هنــاك عالقــة وطي

العامــة فــشريعة اإلســالم لهــا مقاصــدها ، اإلســالم وبــين مقاصــد الــشريعة العامــة والخاصــة

، والخاصــة، وكثيــر مــن النــصوص الــشرعية تبنــى علــى التيــسر فــي الــشريعة ورفــع الحــرج      

ــى أســاس الــسهولة           وتراعــي الطاقــة البــشرية فــي التكليــف، و رحمــة للخلــق، وقائمــة عل

 .واليسر وغيرها، فكل ذلك ال يتحقق على وجهه الصحيح إال بالتوسط واالعتدال

فـاهللا سـبحانه وتعـالى ال     ،  ومًـا يحـث علـى االعتـدال       وبالنظر إلى التوجيه القرآنـي نجـده د       

وقــد جــاء الفقــه ليؤكــد علــى الــروح  ، وهــو يُعلــي مــن شــأن اليــسر ، يكلــف نفــسًا إال وســعها

، وليجعــل مــن القواعــد األصــولية قاعــدة المــشقة بجلــب التيــسير       ، والتيــسير والــسماحة 

ان مـصطلح التطـرف     وقاعدة ال ضرر وال ضرار، وقاعدة الضرورات تبيح المحضورات فـإذا كـ            

ــى  " الوســطية "فــإن مــصطلح  " وتجــاوز الحــد "يعنــى التــشدد   ــدل عل ــسماحة" "العــدل"ي " وال

)wastyea.( 

وتأسيــسًا علــى مــا ســبق فإنــه يمكــن القــول إن لمبــادئ الوســطية مــن حيــث ســماحة   

اإلســالم ويــسره صــورًا مختلفــة تتمثــل بمقاصــد الــشريعة اإلســالمية، ويمكــن عــرض هــذه 

 : بما يليالمبادئ للوسطية
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فيمـــا يـــرتبط بالعبـــادات ،  مبـــدأ الوســـطية مـــن حيـــث  ســـماحة اإلســـالم ويـــسره :أوالً

 .والطيبات

وخير من  ،  في العبادات خير من الشدة فيها     " التوسط: "إن من صور السماحة واليسر    

 عـن صـيام الـدهر، وأخيـر أن الـدين            التفريط واإلهمال والغفلة، أما الشدة فقـد نهـى النبـي            

 وقـد  )٢٠٠٩، الـشعالن (بالتسديد في القول والعمل واالبتعاد عن الغلو في الـدين      وأمر  ،  يسر

، )إفـراط ( فصيامٌ دائم )أما واهللا إني ألخشاكم هللا وأتقاكم؛ له لكن أصوم وأفطر : (قال  

وهـو  ، ويـأتي الغلـو فيمـا يتـصل بالعبـادات مناقـضًا  للـسماحة واليـسر            ؛  )تفـريط (وإفطارٌ دائمٌ   

 عـن  وقـد نهـى اهللا عـز وجـل ورسـوله        ،  عبادة أو الطاعة فوق طاقتها    حمل النفس على ال   

 بـل إن    ]٢٨٦: البقـرة  [z  وُسْـعَهَا  اللّـهُ نَفْـساً إِالَّ    الَ يُكَلِّـفُ     }: بقول اهللا تبارك وتعـالى    ،  ذلك

حتــى فــي الفــرائض، فقــد أجــاز  ، اهللا عــز وجــل يــسَّر العبــادات ورخَّــص عنــد وجــود الــسبب  

ومن هنا فقد ، لمسافر والمريض وغير ذلك من مجاالت التيسيرالجمع والقصر في الصالة ل 

 وهو مـا نهـى النبـي    ، أدى الغلو في الخوارج إلى اإلكثار من بعض العبادات مع فقدان أثرها       

 .)٢٠٠٩، الصغير(عنه 

ويندرج تحت الغلو تحريمُ الطيبات التي أحل اهللا لعبـاده؛ وقـد نهـى اهللا عـز وجـل عـن              

ــواْ طَيِّبَــاتِ مَــا أَحَــلَّ اللّــهُ لَكُــمْيَــا أَيُّ }: ذلــك بقولــه ــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ الَ تُحَرِّمُ  ]٨٧: المائــدة [z هَ

ــاعم والمــــشارب والمــــساكن     ــات؛ مــــن المطــ ــه الطيبــ ــاح اهللا لــ والمالبــــس ، والمــــسلم أبــ

 .فهم أمة وسطًا في سائر األمور المباحة وحرَّم عليهم الخبائث. الخ......... .والمناكح

شريعة ناهية عن التشديد على النفس وتحـريم مـا أحـل اهللا لعبـاده مـن        وقد جاءت ال  

ومـن يحـرم   ، اآلصار التي وضعوها على أنفـسهم     : ذلك؛ ليخرجوا من الضيق والحرج ولعلّها     

مـن رغـب عـن     : (وقد قال النبي    ،  ما أحل اهللا له من الطيبات فليس من اإلسالم في شيء          

 . رواه البخاري)سنتي فليس مني
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ــا أحـــل اهللا مـــن    وتجـــدر اإل ــارة إلـــى أن الـــشريعة اإلســـالمية أوصـــت باالعتـــدال فيمـ شـ

وقـد  ،  فـأمرت بالتوسـط   ،  الطيبات من المآكل والمـشارب وغيـر ذلـك دون إسـراف أو تبـذير              

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَـتَكُمْ عِنـدَ كُـلِّ مَـسْجِدٍ وكُلُـواْ       }: دل على ذلك ما جاء في قوله تعالى       

ــرَبُواْ  ــه تعــالى ) ]٣١: افاألعــر[ zوَاشْ ــرُوا     }: وقول ــمْ يَقْتُ ــسْرِفُوا وَلَ ــمْ يُ ــوا لَ ــذِينَ إِذَا أَنفَقُ وَالَّ

 واآليات الكريمة جاءت دالة على الوسطية وعـدم  ]٦٧: الفرقان [z وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً 

 .تجاوز حدود االعتدال

قُرْبَــــى حَقَّــــهُ وَآتِ ذَا الْ }: ومــــن صــــور التبــــذير واإلســــراف مــــا جــــاء فــــي قولــــه تعــــالى 

 فـدلت هـذه اآليـة الكريمـة علـى           ]٢٦: اإلسـراء [ z وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً     

، بذل الخير لذي القربى ونهت عن اإلسراف والتبذير فالجود مثالً لـه حـد وسـط بـين طـرفين                   

 . فإذا تجاوز ذلك صار إسرافًا وتبذيرًا

ــى أشــا    ــصر  وحــول هــذا المعن ــو الن ــين     ) ٢٠١٢(ر أب أن المقــصود بالوســط هــو المحمــود ب

كـــالجود الـــذي يتوســـط البخـــل واإلســـراف، والـــشجاعة التـــي تتوســـط الجـــبن   ، مـــذمومين

والتهــور، والخيريــة بــين إفــراط وتفــريط فــاهللا عــز وجــل وصــف المــسلمين بــأنهم وســط        

ط واعتـدال؛  لتوسطهم في الدين، فال هم أهل غلو وال هم أهل تقصير ولكـنهم أهـل توسـ       

بعيــدًا عــن تقــصير المفــرطين وغلــو المتعــدين؛ والوســطية هــي حالــة التــوازن بــين التــشديد   

 .والشذوذ من ناحية، وبين التهاون والتقصير من ناحية أخرى

إذا خـرج الـشيء عـن حـده انقلـب           : لقد أحسن من قـال    : بقوله) ٢٠١٢(فيما أكد بديوي    

ا، والجـــود إذا لـــم يـــضبط صـــار إســـرافًا، فالـــشجاعة إذا لـــم تـــضبط صـــارت تهـــورً، إلـــى ضـــده

 .وخير األمور أوسطها، والتواضع إذا لم يضبط صار ذلة ومهانة وخضوعًا، وهكذا

فإن لكل شيء طرفين ووسطًا؛ فإذا أمـسك بأحـد الطـرفين مـال اآلخـر، وإذا أمـسك          

 .بالوسط اعتدل الطرفان؛ فعليكم بالوسط من األشياء
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 ســـبحانه وتعـــالى فـــي كتابـــه العزيـــز بالتوســـط فقـــد أمـــر اهللا، وتتعـــدد صـــور الوســـطية

ونهـــى عـــن اإلمـــساك والبخـــل والتقتيـــر، كمـــا نهـــى عـــن اإلســـراف ، بالنفقـــات والـــصدقات

والتبذير، وأمر بالقوة والشجاعة في األقوال واألفعال، ونهى عن الجبن، وذمَّ الجبناء وأهـل           

وأمــر ، لــى التهلكــةكمــا ذم المتهــورين الــذين يلقــون بأنفــسهم إ ، الخــورَ وضــعاف النفــوس

كما نهى عـن التجبـر   ، ونهى عن الجزع والهلع والسخط    ،  وحث على العبر في آياتٍ كثيرة     

وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالـدين          ،  وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة     

ــيهم؛ قــوالً وعمــالً، وبالجملــة فمــا أمــر اهللا بــشيء مــن       .. .واألقــارب ونحــوهم، واإلحــسان إل

 .)٢٠١٢، العثمان( تفريط أو إفراط، كان وسطًا بين خلقين ذميميناألر

 . مبدأ الوسطية لسماحة اإلسالم ويسره فيما يرتبط بالمعامالت:ثانيًا

وتتعدد صور الوسطية فيما يرتبط بالمعامالت المالية كالبيع والشراء ونحوهما،  فقـد             

الــسماحة فــي ، عــامالت أن مــن صــور ســماحة اإلســالم ويــسره فــي الم ١٩٨٨ذكــر الربيعــة 

ــضاء   ــضاء والقـ ــشراء، واالقتـ ــع والـ ــع ، البيـ ــي البيـ ــار فـ ــسعير ، والخيـ ــة والتـ ــة الفرديـ ، والملكيـ

 .وتبادل البر والصالت مع المشركين، والتفتيش عن العسر، ومخالطة اليتامى

ويـدل هـذا علـى الـسماحة     ؛ )التوسـط (ومن يتأمل يجد أن الشريعة اإلسالمية أوجبـت    

 .حرج عن العبادوالتيسير ورفع ال

حيــث ، أن الــشريعة اإلســالمية أمــرت بأوســط هــدي) ٢٠١١(ولهــذا فقــد أكــدت حــسين 

فــال غــش وال تعــسير وال ضــرر، وقــد بــوب البخــاري فــي صــحيحه  ، دعــت مــصلحة المتعاقــدين

رحـم اهللا عبـدًا سـمحًا إذا      (: مستدالًّ بقوله    )باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع     (

ــاع ــصالة   )ســمحًا إذا اقتــضى ، ســمحًا إذا قــضى ، شــترىســمحًا إذا ا، ب ــه أفــضل ال ، وأثنــى علي

فــشمل هــذا الحــديث ، فــي بيعــه وشــراءه وقــضائه واقتــضائه، والتــسليم علــى العبــد الــسمح

والتقاضي على مسائل ، من عقود مالية وأحكام قضائية تشمل الخصومات   ،  جميع العقود 
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وضـيق وظلـم واعتبـر ذلـك إفراطًـا      ، ضـرر لما فيـه مـن   ، وقيد ضمن ذلك تحريم الربا   ،  مختلفة

 .في حق اآلخرين

ويأتي اإلفراط هنا فيما يتصل بالمعامالت المتعلقة بالبيوع والشراء كنوع مـن الظلـم،       

ــدي ــرت        ، والتعـ ــاد، وأمـ ــن العبـ ــم عـ ــع الظلـ ــرج ورفـ ــع الحـ ــالمية تطلـــب رفـ ــشريعة اإلسـ والـ

عـن الغـش والتعـسير    بالسماحة واليـسر ورفـع الحـرج والمظلمـة بـالبيع والـشراء، فنهـت               

 .والرشوة وغيرها من مسائل المعامالت المختلفة، واإلضرار؛ كظلم الربا، والغرر

 . مبدأ الوسطية لسماحة اإلسالم ويسره فيما يرتبط باألحوال الشخصية:ثالثًا

إن المتتع  لمبادئ الوسطية من حيث سماحة اإلسالم ويـسره فيمـا يـرتبط بـاألحوال            

ــه       الشخــصية يجــد أن للوســطي   ــذي أمــر ب ة أصــالً فيهــا، فهنــاك الوســطية فــي النكــاح؛ هوال

 .)من رغب عن سنتي فليس مني: (وقد قال النبي ، ورغب فيه، الشارع الحكيم

 مستفسرين عن  على الثال ثة الرهط الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي         وقد أنكر   

 فـي  ٤٧٧٦رجه البخـاري  وكان أحدهم قد قطع على نفسه أال يتزوج النساء، أخ، عبادته  

 .كتاب النكاح

 فكان من جملة ما ورد عـن  )أأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟: ( فقالوجاء إليهم النبي  

 .)وأتقاكم له لكن أصوم وأفطر وأتزوج النساء، واهللا إني أخشاكم هللا: ( أنه قالالنبي 

عتــدال ومــن هــذا الــسياق فقــد يــدل الحــديث المــروي الــسابق علــى وجــوب التــوازن واال

وديــن اإلســالم هــو ديــن  ، والوســطية فــي كــل األمــور، وعــدم التطــرف واإلفــراط والتفــريط   

؛ حيث ذكروا أن اإلسالم دين   )٢٠٠٠(وهو ما أشار إليه هندي وآخرون       . الوسطية واالعتدال 

الوســطية الــذي يــوازن بــين األشــياء وينظــر إليهــا نظــرة شــمولية مــن جميــع جوانبهــا؛ فــال      

 . محاباةإفراط وال تفريط وال
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فــأبيح الطــالق تيــسيرًا علــى النــاس ال    ، وفــي الطــالق نجــد للوســطية كــذلك أصــالً فيــه    

فقـد أبـاح اإلسـالم    ، وذلك عندما تستحيل العشرة الزوجية بين الزوجين،  تعسيرًا عليهم 

ــه تعــالى     ــه مــا جــاء بقول ــرُوفٍ    }: الطــالق ومن ــارِقُوهُنَّ بِمَعْ ــرُوفٍ أَوْ فَ ــسِكُوهُنَّ بِمَعْ  z فَأَمْ
ــسَانٍ    }:   وقولــه تعــالى ]٢: الطــالق[ ــسْرِيحٌ بِإِحْ ــرُوفٍ أَوْ تَ ــسَاكٌ بِمَعْ ــانِ فَإِمْ ــالَقُ مَرَّتَ  z الطَّ
   وقــد يكــون هــذا الــسبب مبــررًا يجعــل الطــالق جــائزًا مباحًــا، ومنــه يتبــين          ]٢٢٩: البقــرة[

 ،ســماحة اإلســالم ويــسره فــال يقــف حــائالً ومعــسرًا علــى النــاس؛ بخــالف الــديانات األخــرى 

ومن يباح له النكاح لم يُـبِحْ لـه         ،  كأصحاب الديانة النصرانية التي تحرم النكاح على بعضهم       

وعنـد  ، الطالق، بخالف دين اإلسالم الذي يبيح النكاح والطالق، والزواج من المرأة المطلقـة         

واإلســالم أبــاح للــزوج أن ، اليهــود بالنــسبة للمطلقــة إذا تزوجــت بغيــر زوجهــا حرمــت عليــه

ــا غيــره؛ وهــو مــا دل عليــه قولــه تعــالى ،  مطلقتــهيتــزوج مــن ــنكِحَ  }: إذا نكحــت زوجً ــىَ تَ حَتَّ

ــرَهُ   ممــا يــدل علــى أن هــدى القــرآن الكــريم فــي الطــالق وســطًا      ]٢٣٠: البقــرة[ z زَوْجــاً غَيْ

 .ورحمة على الناس

واعتداله فـي كـل أمـور الحيـاة؛         ،  ومما سبق تتضح سماحة اإلسالم ويسره ووسطيته      

ــا لمــا يفعلــه أصــحاب      وخاصــة فيمــا يت  علــق باإلباحــة والتحــريم؛ مــن إفــراط أو تفــريط؛ خالفً

ــة مــن ظلــم ومــن مخالفــة للمــنهج الــشرعي       ــصرانية واليهودي ــة الن ــه فقــد أكــد   ، الديان وعلي

، وإفــراط النـصارى وغلــوهم ، أن اإلسـالم وســط بـين ظلــم اليهـود وجـورهم    ) ٢٠١٢(الهرفـي  

؛ ويتمثل هذا في جانب اليـسر ورفـع الحـرج           وتوسطه واتزانه ،  ونجد عدل اإلسالم واعتداله   

وكذا فيما يتعلق بالرجعة أثناء العدة إذا حدث الطالق مرة أو مـرتين؛             ،  فيما يتعلق بالطالق  

 .وال تعدٍّ وال ظلم بحق الزوجة المطلقة، فال إفراط وال تفريط
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الميـراث؛ وقـد    ،  ومن صـور سـماحة اإلسـالم ويـسره فيمـا يتعلـق بـاألحوال الشخـصية                

يُوصِيكُمُ  }: ومنه ما جاء في قوله تعالى     ،  بالقرآن الكريم ما بين وسطيته في الميراث      ورد  

  ]١١: النساء[ z اللّهُ فِي أَوْالَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ األُنثَيَيْنِ

أن هـاتين اآليتـين الكـريمتين تـدالّن علـى تفرقـة اإلسـالم               ) ٢٠٠٣(ولهذا يشير قريـشي     

لميــراث؛ فجعــل اإلســالم نــصيب الــذكور فــي الميــراث أكبــر مــن    بــين الرجــل والمــرأة فــي ا 

نصيب نظائرهم من اإلناث في معظـم األحـوال، وقـد جـاءت هـذه التفرقـة علـى أسـاس أن          

فمــسؤوليته فــي الحيـاة مــن الناحيــة  ، الرجـل يترتــب عليـه أعبــاء اقتــصادية أكثـر مــن المـرأة    

، وهـو القـائم عليهـا باالتفـاق، مـع      المادية والقوة أكثر   من النساء، فالرجل هـو رب األسـرة    

 .عدم تكليف اإلسالم المرأة باالتفاق؛ وهو ما يحقق له نصيبًا من اإلرث كحظ األنثيين

واستنادًا على ذلك فقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن القوامة للرجل؛ ومنه مـا                 

 z  فَضَّلَ اللّـهُ بَعْـضَهُمْ عَلَـى بَعْـضٍ         الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا     }: جاء في قوله تعالى   
  ]٢٢٨: البقرة[ z وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ }:  وكذا ما جاء بقوله تعالى]٣٤: النساء[

وتشير األدلة إلى أن المقصود بالقوامة تعني الكمال الخلقي للذكورة والقوة الطبيعية      

ن للرجل، فاقتضت حكمـة اهللا  أن       بعكس ما كا  ؛  واألنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي    ،  له

 .القوامة تكون للرجل، وهو ما يعينه على تحمل األعباء

وعلى أيـة حـال فـإن هـذا الـنقص والـضعف الطبيعـي الـذي يعتـري األنوثـة ال يعنـي بحـال                          

عدم مساواتها بالرجل وازدرائها وإهانتها والتعدي عليها بالسب؛ هذا الخلل الطبيعي فـي             

ومراعــاة لحالتهــا وطبيعــة خلقهــا، وإن فهــم  ،  كرامتهــا ومكانتهــاخلقهــا  إنمــا هــو لحفــظ

هو ما يؤدي إلى الوسـطية  ، النص الشرعي الذي دلت عليه اآليات الكريمة السابقة جميعها  

 التي نادى بها القرآن الكريم 
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إذ إن المتأمل يوقن يقينًا تامًـا أن هـذه األحكـام صـادرة مـن مـشرعها؛ وهـو رب العبـاد                       

وهـذا هـو شـرع اهللا عـز وجـل المبنـي       ، وهـو مـا دل علـى حكمتـه عـز وجـل          ،  ىسبحانه وتعـال  

وإن مراعـاة المـرأة وعـدم التعـدي عليهـا           ،  على السماحة واليسر، ورفع الحرج، والـسهولة      

ومــن هــذا المبــدأ فقــد يعــد   ، وظلمهــا  ال يتحقــق إال بالتوســط واالعتــدال، فــال ضــرر وال ضــرار   

 والمـرأة ومعـاملتهم مـن حيـث الميـراث، هـو مـا               مصطلح الوسطية هنا فيما يتعلق بالرجـل      

 .يدل على العدل والسماحة

كمـا  ،  ومن يتأمل بذلك يجد أن حكمة اهللا عز وجل اقتضت أن يكون للرجل القوامة             

 .بينته هذه اآليات الكريمة السابقة

وتعددت آيات المواريث، فتشمل كل ما يتصل بالميت من صلة وقرابة، وقد وردت في             

ومقـدار كـل وارث مـن اإلرثٍ،        ،  فأشـارت إلـى حقـوق هـؤالء الورثـة         ،  مة مجملـة  اآليات الكري 

والحيـف، وإعطـاء   ،  وهذا مما يدل علـى حكمـة اهللا عـز وجـل وعدلـه ورحمتـه؛ برفـع الظلـم                   

وهذه هي الوسطية التي نـادى بـه القـرآن          ،  فال إفراط وال تفريط   ،  كل ذي حقٍ حقه من اإلرث     

 .وفرضت عقوباتهاالكريم، وكذا جاءت فاإلسالم الحدود 

ــا  مبــدأ الوســطية لــسماحة اإلســالم ويــسره فيمــا يــرتبط باألحكــام الــشرعية      :رابعً

 .والجنايات

ــسماحة          ــرتبط بالعقوبــات فــإن مظــاهر الوســطية فيهــا يتمثــل فــي العــدل وال وفيمــا ي

وحـددت لكـل جريمـة عقوبـة مناسـبة          ،  واليسر، فالشريعة اإلسـالمية شـددت فـي الحـدود         

ــ ، لهــا ــزه التــي تدفعــه التــي      فاإلســالم أَعْ ــة لإلنــسان ومكوناتهــا وغرائ ــدوافع الفطري رَفُ بال

وإن الحدَّ الشرعي المفروض لكـل جريمـة جـاء رحمـة مـن اهللا عـز         ،  ارتكاب هذه الجريمة  

وجل لإلنـسان، حافظًـا علـى للـضروريات الخمـس التـي بينتهـا الـشريعة اإلسـالمية والتـي ال                     

 األخــرى، وقــد راعــت الــشريعة جانــب التــسير ينبغــي إســقاطها بخــالف؛ القــوانين الوضــعية
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ومن ضمن  السماحة واليسر أنَّ الحـدود تُـدْرأ بالـشبهات،            ،  وما ذلك إال رحمة من اهللا     ،  فيها

وكــذا فــإن  ، وتعفــى الحــدود مــا لــم تــصل اإلمــام   ، فــال يقــام المحــد فــي حــال وجــود شــبهة    

ــار فــي العفــو أو إقامــة الحــد        ــدم وهــم الخي ــاء ال ــى الــسماحة   وهــذا ، القــصاص ألولي ــدل عل ي

وال إفــراطَ وال ، فــال تعــدِّ علــى أحــد وال غلــوَّ علــى أحــد، والتــسهيل علــى النــاس والعفــو بيــنهم

 في حق اآلخرين ، تفريطَ

ويتــضح ممــا ســبق أن مــصطلح الوســطية فيمــا يتعلــق بالعقوبــات إنمــا هــو دالاللــة علــى  

 .العدل واليسر ورفع الحرج؛ بخالف الشرائع السماوية السابقة

 مبــدأ الوســطية لــسماحة اإلســالم ويــسره فيمــا يــرتبط بــاألخالق ومعاملــة     :سًاخامــ

 .اآلخرين

إن من صور سماحة اإلسالم ويسره التحلي باألخالق، وحـسن التعامـل مـع اآلخـرين،                

) ١٩٩٩(وهو ما أكده الحـسين  ، وسماحته ال تخص حالة دون غيرها، فاإلسالم ملة سمحة  

وهو خاتم الرساالت والـشرائع الدينيـة بمـا حبـاه اهللا     ، حيث ذكر أن اإلسالم هو دين الحق    

وإنمـا تـشمل جميـع مجـاالت     ، من يـسر وسـماحة، وأن سـماحة ال تخـص بحالـة دون حالـة       

الحيــاة الفرديــة والجماعيــة فــي معاملــة أفــراد المجتمــع بعــضهم بعــضًا، وفــي معاملــة غيــر     

ــة الــسلم والحــرب  ، المــسلمين ــدة التــسامح ولكنــ  ، فــي حال ــدة  فاإلســالم عقي ه لــيس عقي

فالتـسامح فـي الحقيقـة ثمـرة جليلـة لطائفـة مـن القـيم الخلقيـة الكريمـة التـي دعـا              ،  التميع

ــو   ــا اإلســـالم كالـــصبر والحلـــم والعفـ ــراط   ، الـــخ...... .إليهـ ــدم اإلفـ ــا عـ وتعنـــي الـــسماحة هنـ

 .أوالتفريط

والنـوع األول  : ويمكن تقسيم السماحة فيما يتعلق بالتعامل مع اآلخرين إلـى نـوعين     

ن السماحة هو فيما يتعلق بتـسامح المـسلمين مـع بعـضهم الـبعض، ويتمثـل مـن خـالل              م

 .والتكافل والتعاون فيما بينهم، رابطة األخوة والمحبة بين المسلمين
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أن مــن مظــاهر التــسامح اإلســالمي فيمــا يتعلــق بــاإلخوة بــين    ) ٢٠٠٣(ويــشير قريــشي 

يا لها مثيالً، وهذا مقتـضى اإليمـان   ما وجد بينهم من أخوة ومحبة لم تعرف الدن   ،  المسلمين

ــالى      ــال تعـ ــدة الوثيـــق قـ ــاط العقيـ ــله بربـ ــين أصـ ــربط بـ ــذي يـ ــوَةٌ  }: الـ ــونَ إِخْـ ــا الْمُؤْمِنُـ  z إِنَّمَـ
  ]١٠: الحجرات[

ويترتـــب علـــى الـــسماحة بـــين المـــسلمين عـــدم إيـــذائهم والتعـــدي علـــى أعراضـــهم     

، يتنـافى مـع االعتـدال    وإن التجـاوز علـيهم وظلمهـم والتعـدي علـيهم            ،  وأموالهم بغير حق  

وإنَّ مكمن العـدل هـو الوسـط بـين التطبيـق والتـساهل، ومـا عـدا ذلـك يعتبـر إثمًـا وعـدوانًا                  

 .ويؤدي إلى اإلضرار والفساد في األرض، يتنافى مع أخالق األخوة بين المسلمين

والعــادات ، والــسجايا الحميــدة، أن االخــالق الفاضــلة) ٢٠٠٩(وعليــه فقــد أكــد الــشعالن 

وإنمـا  ، كما ال تكون بالضعف واللـين والعجـز  ،  ال تكون بالقسوة والغلظة والشدة    ،  الحسنة

األخالق العالية والهمم الراقية وسط بين ذلك، ولها حد معـروف لـدى كـل عاقـل منـصف،            

فالتعدي على الناس فـي  ، متى تجاوزْتُه صارت عدوانًا، ومتى قصرت عنه كانت نقصًا ومهانة  

كمــا أن شــدة  ،  ومعــاملتهم بالقــسوة يعــد ظلمًــا وجــورًا    أمــوالهم وأعراضــهم ودمــائهم  

ــا وضــعفًا، وبــين هــذين األمــرين أمــر وســط     ، الخــوف مــنهم وتــرك التــصرف لهــم يعتبــر جبنً

 .وبذلك فإن خير األمور أوسطها

وعلى أيـة حـال فـإن    ،  من التسامح فهو تسامح المسلمين مع غيرهم   أما النوع الثاني  

واإلسـالم ال يـرى أن مجـرد المخالفـة بالـدين تتـيح       ، هـم التسامح أمـرٌ محمـود بـين النـاس كل        

وهـو مـا   ، العداوة والبغضاء، أو تمنع المسالمة بين الناس على اخـتالف أديـانهم ومـذاهبهم     

حيث ذكر أن مجرد هذه المخالفـة بالـدين ال يعنـي إباحـة العـداوة                ) ١٩٩٤(أشار إليه شحاته    

فاإلســالم ديــن ، ؤون الحيــاة العامــةومنــع المــسالمة والتعــاون علــى شــ ، لمــن يختلفــون فيــه

فاإلسـالم يـشجب التعـصب الطـائفي الـذميم      ، التسامح والتفـاهم مـع أبنـاء األديـان األخـرى        
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ويــشجع علــى ربــط العالقــة بــين المــسلمين و غيــرهم ألجــل ، ويــشجب اإلكــراه فــي الــدين

 .األلفة والتعايش والسلم

وعـد ذلـك    ،  ارف وتعـاون  أن عالقـة المـسلمين بغيـرهم عالقـة تعـ          ) ٢٠٠٢(ويرى موسى   

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّـن ذَكَـرٍ وَأُنثَـى وَجَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوباً                }: من منطلق قوله تعالى   

ــرٌ      ــيمٌ خَبِي ــهَ عَلِ ــاكُمْ إِنَّ اللَّ ــهِ أَتْقَ ــدَ اللَّ ــرَمَكُمْ عِن ــارَفُوا إِنَّ أَكْ ــلَ لِتَعَ  ]١٣: الحجــرات[ z وَقَبَائِ

وجـب العـدل ويحـرِِّم الظلـم، ويجعـل مـن تعاليمـه الـسامية وقيمـه الرفيعـة فـي                  فاإلسالم ي 

وإنكــار الــذات مــا يلطــف الحيــاة ويعطــف    ، والتــضحية، واإليثــار، المــودة والرحمــة والتعــاون 

والمــسلم مطالــب بــأن يكــون متــسامحًا مــع أخيــه   . القلــوب، ويــوافي بــين الإلنــسان وأخيــه 

 .ا لم يظهر عداوة ويتعدى على حرماتهاإلنسان حتى ولو كان كافرًا بدينه م

أن التسامح واجب مع غير المسلمين، وأنه ال يجوز معـاداتهم مـا    ) ٢٠٠٦(ويؤكد جان   

، داموا فـي سـلم مـع المـسلمين إال إذا أظهـروا العـداء للمـسلمين أو تعـدوا علـى حُرمـاتهم                       

 .وقاموا باالعتداء على ديارهم واحتالل أراضيهم

أن اإلســالم ال يمــانع مــن إيجــاد العالقــة بــين المــسلمين      ، ةويتــضح مــن اآلراء الــسابق  

وغيــرهم مــن غيــر المــسلمين، وخاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق أهــل الذمــة ومعــاملتهم، فقــد    

تكون العالقة هنـا عالقـة صـلةٍ وبـرًّا وعـدلٍ، أو تعـارفٍ أو تعـاون فـي أمـور الحيـاة وشـؤونها،                 

يهم وعـدم مجـادلتهم إال بالحـسنى    وذلك ما داموا في سلم معهم، فالبر بهم والقسط إل 

لَـا يَنْهَـاكُمُ اللَّـهُ عَـنِ الَّـذِينَ           } : هو ما مر به الشارع الحكيم، وذلك من منطلق قوله تعـالى           

لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَـيْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ                

ــبُّ ــسِطِينَيُحِ ــة [z  الْمُقْ ــه      ]٨: الممتحن ــأن يكــون متــسامحًا مــع أخي  فالمــسلم مطالــب ب

 .اإلنسان حتى ولو كان كافراً بدينه ما لم يظهر له العداوة والتعدي على حرماته
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ويندرج تحت سماحة اإلسالم ويسره من حيث التعامل مع اآلخرين الدعوة إلـى اهللا؛      

ويـشير حـسين    . شارع الحكـيم بتبليغهـا للنـاس      وهي من الواجبات والفـرائض التـي أمـر الـ          

أن حكم تبليغ الدعوة إلى اهللا أثبتته أدلة الكتاب والسنة، وأن تبليغ الدعوة إلـى اهللا            ) ٢٠١٢(

ادْعُ إِلِـى    }: عز وجل من الفرائض التي أوجبت تبليغ الدعوة ومنها ما جـاء فـي قولـه تعـالى                 

 الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِـيَ أَحْـسَنُ إِنَّ رَبَّـكَ هُـوَ أَعْلَـمُ               سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ   

:  ومـن الـسنة مـا جـاء بقولـه           ]١٢٥: النحـل  [z بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَـمُ بِالْمُهْتَـدِينَ        

 .)٣٤٦١( رواه البخاري برقم )بلغوا عني ولو آية(

، ة واإلعتـدال، دون تنفيـر النـاس والتـشديد علـيهم           وتحتاج الدعوة إلى اهللا إلى الوسطي     

ومن األدلة التي بينت وجوب الترغيب في الـدعوة والتيـسير   ، بل يجب دون إفراط أو تفريط     

 بعـث  ما جاء في الحديث المروي عن سعيد بن مروة رضي اهللا عنه أن النبـي              . على الناس 

وبـشِّرا وال  ، يـسِّرا وال تعـسِّرا  : (قالمعاذًا وأبا موسى األشعري رضي اهللا عنهما  إلى اليمن ف          

أفتـان  : ( لمعـاذ لمـا أطـال بالنـاس الـصالة       وفـي حـديث آخـر قـال النبـي           .  رواه البخاري  )تنفِّرا

 .)إن منكم منفّرين: (وقال) أنت يا معاذ

وقد جاء منهج الوسطية من خالل القرآن في أساليب عدة تصريحًا وآمرًا ونهيًا؛ فبين            

فمـن أراد أن يعـرف الوسـطية    ، وهناك من فرط ووصف، وأضـاف  . فيهاأن للوسطية أسسًا    

والـصراط المـستقيم هـو الوسـط بـين      ، على الوجه الدقيق فالبـد لـه مـن اسـتيعاب أسـسها       

 ).mnwat(وبين التفريط ، الغلو والجفاء

وتأسيسًا على ما سبق أن تـم استعراضـه حـول مبـادئ الوسـطية مـن حيـث سـماحة                     

رج نجــد، أن لهــذه المبــادئ مــا يقابلهــا مــن مــصطلحات مناقــضة اإلســالم ويــسره ورفــع الحــ

 :ومضادة لها فيتضح أن هذه المبادئ للوسطية تتمثل في المظاهر والسمات التالية
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ســماحة اإلســالم ويــسره، ورفــع الحــرج عــن العبــاد فيمــا يتعلــق بجميــع أنــواع           -١

 .العبادات وما يقابلها من غلو وتنطع وإفراط وتفريط

يــسره، ورفــع الحــرج عــن العبــاد فيمــا يتعلــق بالمعــامالت؛ مــن  ســماحة اإلســالم و -٢

حيـث البيــع والــشراء وأحكــام القــضاء والخــصومات، وفــي جميــع المعــامالت ومــا  

أو ظلـم أو ضـرر أو ضـرار أو عـسر أو تعـسير، وغيـر       ، يقابله ذلك من إفراط وتفريط 

 .ذلك من وسائل المعامالت المختلفة

عن العباد فيما يتعلق باألحوال الشخصية سماحة اإلسالم ويسره، ورفع الحرج     -٣

وما يقابـل ذلـك مـن إفـراط     ، من حيث النكاح والطالق، والقوامة للرجل، والميراث 

 .وتفريط

سماحة اإلسالم ويسره ورفع الحرج عن العباد فيما يتعلق بالعقوبات من حيـث       -٤

ــر   ــواع التعزي ــديات، الحــدود وأن ــ، وجانــب اليــسر فيهــا  ، والقــصاص، والعفــو، وال ا وم

 .وإفراط وتفريط، يقابله ذلك من غلو

سماحة اإلسالم ويسره ووسطيته فيما يتعلق بمعاملة اآلخرين؛ مـن المـسلمين        -٥

 .وما يقابل ذلك من تطرف وإرهاب، وغيرهم

أن لكل معنى من المعاني الخمسة السابقة للوسطية مـن   ) ٢٠١١( حسين   وقد ذكرت 

ادًا لهـا؛ وهـي خمـسة كـذلك، وقـد           حيث سماحة اإلسالم ويسره، مـصطلحًا مناقـضًا ومـض         

ولهذا فإننا نعتقـد  . والتطرف واإلرهاب، والتفريط، واإلفراط، والتنطع،  الغلو: جاءت كالتالي 

أننا بحاجة وضـرورة ملحـة لتـضمين هـذه المبـادئ للوسـطية فـي مناهجنـا المدرسـية وذلـك            

لظواهر ما هو إال    بغية معالجة الظواهر المائلة عنها وإن التأكيد على عدم استفحال هذه ا           

وتحقيق أهداف التعلـيم مـن خـالل تعزيـز          ،  لحماية األجيال من االنحراف العقدي والفكري     

 .ثقافة الوسطية في مناهجهم التعليمية
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إلـى أي مـدًى     : حـول تـساؤالته الـذي أشـار فيهـا بقولـه           ) ٢٠٠٤(وهو ما أكده عبد الحلـيم       

،  في مجاالت التربية والتعليم    )الوسطية اإلسالمية (يمكن تضمين وتطبيق هذه الخصيصة      

واألســلوب التدريــسي؛ الــذي يعــزز   ، مــن خــالل أهــداف التعلــيم  ومحتــوى المــنهج التعليمــي   

 .وينمي ثقافة الوسطية لدى األجيال باعتبارهم ثروة األمة البشرية ؟

، واستنادًا على ذلك فإنه يمكن عـرض هـذه الظـواهر الخارجـة عـن وسـطية اإلسـالم                  

سالم ويسره والتي تعد مناقـضة ومـضادة لوسـطية اإلسـالم لمقاصـد              من حيث سماحة اإل   

 :الشريعة اإلسالمية، وقد جاءت على النحو اآلتي

 :  فيما يرتبط بالعبادات  والطيبات واألحوال الشخصية)الغلو( ظاهرة :أوال

ــذي ورد فــي القــرآن الكــريم والــسنة           ــو مــن أقــدم المــصطلحات الــشرعية ال يعــد الغل

 . النبوية المطهرة

ــدين،   : أي زاد وارتفــع وجــاوز الحــد، ويقــال  " غــال"والغلــو مــأخوذ مــن   الغلــو فــي األمــر وال

:  أمـا فـي االصـطالح فيعـرف بأنـه     z الَ تَغْلُـو فِـي دِيِـنِكُمْ    }: يستدل على ما جاء بقوله تعـالى  

ويعـد  ،  بـأن يـزاد فـي الـشيء فـي حمـده أو ذمـه علـى مـا يـستحق                    ،  مجاوزة المبالغة فـي الحـد     

وعرفــه كــذلك أهــل  . )٢٠٠٩الــسديري، (. ي الــشيء والتــشديد فيــه بتجــاوز الحــد المبالغــة فــ

مــن غــالى فهــو يغلــو غلــوًا، والغلــو فــي كــل شــيء مجــاوزة حــدّه الــذي هــو حــده، : اللغــة بأنــه

ويقال إنه مجاوزة القدر في الظلم، ومنـه غلـو النـصارى فـي عيـسى عليـه الـسالم مـن حيـث           

 .)mnwat( اهللا إيّاها  اإلطراء ورفعه فوق منزلته التي أعطاه

والغلو من حيث العبادات فهو مذموم شـرعًا، ومـن مثـل ذلـك مـن يقطـع علـى نفـسه                 

وصـيام الـدهر كلّـه، وهـذا يعـد تكليفًـا للـنفس فـوق طاقتهـا              ،  المداومة على صـالة الليـل أبـدًا       

دون مراعاة الرخص الـشرعية التـي أبيحـت للمـسلم، ومـن الغلـو كـذلك تحـريم الطيبـات                     
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، س والمأكــل والمــشرب،ومن األحــوال الشخــصية تحــريم النكــاح علــى الــنفس  مــن الملــب

 . وكذا تحريم الطالق

 :  فيما يرتبط بالعبادات)التنطع ( ظاهرة :ثانيًا

يعد التنطع من الظـواهر المناقـضة والمـضادة للوسـطية أسـوة بـالغلو، ويعنـي  التعمـق                    

وهـو مـا   ، في غير موضع التشديد  أنه المتعمق المتشدد    ) ٢٠٠٩(والتشدد، وقد ذكر الحذيفي     

قــال : دل عليــه الحــديث الــذي أخرجــه مــسلم عــن عبــد اهللا بــن مــسعود رضــي اهللا عنــه قــال 

ــا ) هلــك المتنطعــون : (رســول اهللا  ـــث آخــر أخرجــه الطبرانــي فــي    ، قالهــا ثالثً وفــي حديـــــ

دوا ال تـشدِّ (: قـال رسـول اهللا   : الكبير واألوسط عن سهل بن حنيـف رضـي اهللا عنـه قـال        

 .)فإنما هلك من قبلكم بتشديدهم على أنفسهم، على أنفسكم

وعليـــه فقـــد يتـــضح أن مفهـــوم التنطـــع يُعـــد مـــن المـــصطلحات المناقـــضة والمـــضادة    

: للوسطية كمفهوم الغلو، وهو ما أشير إليه في الحديث السابق، حيث قال اإلمام النـووي       

 .)د في أقوالهم وأفعالهمهلك المتنطعون أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدو(

ومن أمثال ذلك التعمق باألعمال الدينية وترك الرفق، والتشديد على النفس  في غيـر       

موضــع التــشديد وكــذلك تجــاوز الحــد فــي األقــوال واألعمــال والزيــادة فــي الــشيء فــي ذمــه    

 . والزام النفس ولآلخرين بما لم يوجبه اهللا، ومدحه

 :رتبط بالعبادات وباألخالق والسلوكيات فيما ي)اإلفراط ( ظاهرة :ثالثًا

إن المتتبـــع لمفـــاهيم وســـطية اإلســـالم يجـــد أن ظـــاهرة اإلفـــراط تعـــد مـــن الظـــواهر    

والـذي جـاءت بـه الـشريعة اإلسـالمية وأمـرت بـه، فالمقـصود                ) التوسـط (المجاوزة لمفهوم   

عـد  بالتوسط أن يتحرى المسلم االعتدال والتوسط في كل أمور حياته، ومن تجاوز ذلـك يُ            

أن اإلفـراط والتفـريط   ) ٢، ص٢٠١٢(لهـذا يـشير  بـديوي      .  خطأ وصاحبه مذمومًا على ما فعـل      
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فَاسْتَقِمِ كَمَـا أُمِـرْتَ وَمَـنْ تَـابَ      } :مذمومان وقد نهى اهللا عنهما وذمَّ أهلهما، فقال تعالى    

 .١١٢:  هودz مَعَكَ وَال تَطْغَوا

ال أفـرط إذا تجـاوز الحـد فـي األمـر،            يقـ ،  التقـدم ومجـاوزة الحـد     : فاإلفراط فـي اللغـة هـو      

وأفــرط فــي ، اإلعجــال والتقــدم: وفــي االصــطالح، أي ال تجــاوز القــدر، إيــاك والفــرط: يقولــون

إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ  }: وكل شيء جاوز قدره فهو مفرط قال تعالى    ،  األمر أسرف وتقدم  

ــى ــا أَوْ أَن يَطْغَ أفرطــت فــي : يقــال منــه، والتعــدي،  وهــو كــذلك اإلســراف والــشَّطط  z عَلَيْنَ

 .) mnwat(إذا أسرف فيه وتعدى ، قولك

ومن مثل ذلك التهور بتجاوز الحد، وكذلك الجود المتجـاوز الحـد باإلسـراف والتبـذير،                

والجــبن والــضعف، والتقــدم عــن القــدر المطلــوب فــي إزالــة الــشيء عــن وجهتــه، وكــذلك      

 .لتنطع المفضي إلى ترك األفضلالتجاوز في القول واإلفراط فيه، والمبالغة في ا

  فيما يرتبط بالعبادات وباألخالق والسلوكيات)التفريط ( ظاهرة :رابعًا

فـالتفريط هـو إهمـال    ، تعد ظاهر التفريط من الظواهر التي يتجـاوز فيهـا عـن الوسـطية        

األمور المسندة إلى المرء وإن عـدم القيـام بمـا أوجبتـه الـشريعة اإلسـالمية علـى المـسلم                     

ــا مجــاوز لوســطية اإلســالم يعــد ت وجــوب األخــذ ) ٢٠٠٩(ومنــه فقــد يؤكــد الــشعالن  .   فريطً

 وتـرك التفـريط، فمـثالً التوسـط فـي العبـادات خيـر مـن الـشدّة فيهـا،                     )الوسيطة(بخصيصة  

 .ومن هنا فإن اإلهمال والغفلة أيضًا يعد تفريطًا متجاوزًا للوسطية

، إذا تواني فيـه ، طت في هذا األمر حتى فات فرَّ: يقال منه :  والتفريط هنا جاء من التواني    

والتقـــــــــــــدم عــن القــدر المطلــوب فهــو إذا عكــس ، تجــاوز الحــد: فــإذا كــان معنــى اإلفــراط

 .) mnwa( . التفريط

والتواني حتى فوات األوان، والتهور الملقي بالنفس       ،  ومن مثل ذلك التواضع دون ضبط     

تربية األبناء، وعدم القيام بحقوق العلماء وضعف إلى التهلكة، ومن مثل ذلك أيضًا إهمال        
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الــصلة بهــم، وعــدم إنكــار المنكــر مــع القــدرة علــى إنكــاره، والتخفيــف المــسرف بالعمــل    

 .والتأخير عنه، وكذلك التشدد أو التقصير والجفاء المؤدي إلى الترك والبعد

 .السلوكيات فيما يرتبط بالعبادات وباألخالق و)التطرف واإلرهاب ( ظاهرة :خامسًا

ــات       ــا المجتمعـ ــي عانـــت منهـ ــرة التـ ــاب مـــن المـــشكالت الخطيـ ــد التطـــرف واإلرهـ يعـ

 . وكذا المجتمعات األخرى، اإلسالمية

ــسياق فقــد يعــد مــصطلح التطــرف واإلرهــاب مــن المــصطلحات الحديثــة           وفــي هــذا ال

 .الدارجة في العهد القريب

يًا بفكـرًا انـساني، انحـرف       وتشير األدلة إلى أن هذين المصطلحين يرتبطان ارتباطًا كل        

 .عن طريق الصواب وسلك مسلك الجهل الذي أدى به إلى الغلو والتطرف

ــد الـــصغير   ــادات،    ) ٢٠٠٩(ويؤكـ ــدة والعبـ ــو والتـــشدد فـــي العقيـ ــاهرة الغلـ ــور ظـ أن ظهـ

والحالل والحرام، وفي التعامل مع الناس كان سببه الجهل بالدين، وأن لهـذا الجهـل آثـارًا            

أن ) ٢٠٠٩( صاحبه، وعلى المجتمع واألمة من حوله؛ وقد ذكر العبيدي    سلبية وخطيرة على  

الجهــل بالــدين أحــد أســباب الغلــو والتطــرف الرئيــسة الباعثــة علــى اإلرهــاب؛ فهــو أصــلها       

 .ومنبعها

وسـماحة  ، ويعد التطرف واإلرهاب من الصور التي تتنافى مع أسس ومبادئ الوسـطية         

رين وعالقــة المــسلمين مــع بعــضهم ومــع    اإلســالم ويــسره مــن حيــث التعامــل مــع اآلخــ    

وهمـا مـصطلحان حـديثان ظهـرا        . غيرهم من غير المسلمين ما يسمى بالتطرف واإلرهاب       

 .في اآلونة األخيرة

والتطــرف واإلرهــاب مــا همــا إال انحــراف فكــري وســلوك إنــساني عــدائي انحــرف عــن   

وإخـراج العقـل     ،وسلك مسلك الجهل الذي أدى به إلـى التـشدد والغلـو فـي الـدين               ،  الصواب

عــن االعتــدال والوســطية فــي فهــم الــدين  وأمــور الحيــاة، ومــا ذلــك الخــروج عــن االعتــدال    
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وكـل هـذا يتنـافى    ، والوسطية التي أمر بها اإلسالم ورغب فيها إالَّ نتيجةً لإلفراط والتفريط     

 .مع سماحة اإلسالم ويسره

: لعسكر ألنه يحمـل فالن إذا قاتل حول ا: ، فيقال ويعرف التطرف في اللغة من طرف     

وفـي االصـطالح الـشرعي فـإن التطـرف هـو إحـساس المـرء بأنـه يمتلـك كـل                    ،  طرف منهم 

الحقيقة مما يوجد عنده قناعة تامة بصواب ما عنده وخطأ ما عنـد اآلخـرين، ويـستوي فـي                   

ففــي التطــرف بعــد عــن القــصد الوســط، وتجــاوز حــد     ، ذلــك الــشخص الواحــد أو الجماعــة  

، وغلـو، والتفـريط واإلفـراط   ، والتفكير،  ه ولعل أبرزها التصلُّب للرأي    االعتدال وتتعدد مظاهر  

 .)٢٠٠٩، مطالقة(وسوء الظن ، والغلظة والفضاضة في التعامل

أن التطرف هـو الـشدة أواإلفـراط فـي شـيء أو موقـف معـين،                 ) ٢٠٠٩(وتؤكد عيسائي   

بعد حد؛ وهـو الغلـو،   وهو أقصى االتجاه أو النهائية والطرف أو هو الحد األقصى، ويكون إلى أ    

وحــين يبــالغ شــخص مــا فــي فكــرة أو موقــف معــين دون التــسامح، أو يقــال عنــه شــخص     

 .متطرف في موقفه أو معتقده أو مذهبه

وهـو يطلـق أيـضًا    ، ويشار إلى أنَّ التطرف يعد داللة على التشدد وتجـاوز الحـد فـي الـدين     

،  قيم ومبادئ أساسـية على حركة أو اتجاه يشدد بثبات على التمسك الحرفي بمجموعة      

 .).wasat yea(ويعتبر مصطلحًا يضاد مصطلح الوسطية الذي هو الوسط بين طرفين 

وعـن أسـبابه فقـد أشـارت     ،   فهو مصطلح حديث له دوافع أدت إلى حدوثه        أما اإلرهاب 

أن اإلرهـــاب ظـــاهرة بــرزت خـــالل الـــسنوات الماضــية نتيجـــة لالنحرافـــات   ) ٢٠٠٩(مبــاركي  

البعيدة كل البعد عن االعتدال والوسطية في فهم اإلسالم، فتحت          الفكرية والسلوكية   

تلك الظـاهرة التـي ولـدت الفتنـة والفرقـة والـصراع، وأضـعف مـن قـوة الـوطن العربـي وفـرَّق                

األمن واالسـتقرار؛ ممـا أدى إلـى ضـياع الكثيـر مـن الحقـوق والحريـات التـي كفلهـا اإلسـالم                      

 .للفرد
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 يعــد ظــاهرةً وعــدوانًا يمارســه أفــراد أو جماعــات أن اإلرهــاب) ٢٠٠٩(ويؤكـد الــسويلم  

ويشتمل علـى صـنوف التخويـف    ؛ )وعرضه، وماله، وعقله، ودمه، دينيه(بغيًا على اإلنسان في  

 .واألذى والتهديد والقتل بغير حق

، حيـــث )٢٠٠٩(والـــسويلم ) ٢٠٠٩(مـــع مـــا ذهبـــت إليـــه مبـــاركي  ) ٢٠١٢(ويتفـــق محمـــد 

 الـــسلوك البـــشري يفتقـــر إلـــى الرشـــد واالعتـــدال   ذكـــروا أن االرهـــاب ظـــاهرة ونمـــط مـــن 

 .ويميل إلى العنف والعدوانية تجاه الطبيعة وتجاه غيره من البشر، والتوسط

 في اللغة بمعنى التخويف والفـزع ورهَّـب فالنًـا بمعنـى خوفـه وفزعـه               ويُعرف اإلرهاب 

ابـن  ( ]١١٦: األعـراف [ z وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بِسِحْرٍ عَظِـيمٍ     }: وقد قال سبحانه وتعالى   

 .)١٩٩٢منظور، 

على أنـه سـلوك مـضطرب يقـوم بـه فـرد       ، أما من الناحية االصطالحية فيعرف اإلرهاب    

ويتم الـسلوك اإلرهـابي بـالعنف    ، ضد مصلحة عامة في وطن أو فرد، أو مجموعة من األفراد 

 .)٢٢٢،ص٢٠٠٣منصور، والشربيني، (والعدوانية؛ بأشكال مادية أو معنوية 

ة لهذا الخلل الفكري والسلوكي فقد ألصقت باإلسالم تهم اإلرهـاب والتخلـف    ونتيج

ومعاداة الحضارة، والتعدي على اآلخـرين، ويتطلـب هـذا الفعـل والتـصرف حمايـة                ،  والتشدد

 .اإلنسان أمنيًّا من هذا العدوان

ويــشار إلــى أن مفهــوم األمــن اإلنــساني، ظهــر حــديثًا فــي جميــع أنحــاء العــالم منــذ أن    

ويركــز مفهــوم األمــن اإلنــساني    ، ر التطــرف واإلرهــاب وأعمــال العنــف عنــد الــدول     انتــش

 .)٢٠٠٧، شباطات(باألساس على صون الكرامة البشرية وكرامة اإلنسان 

ويندرج تحت مفهوم األمـن اإلنـساني األمـن الفكـري، وتنبـع أهميتـه فـي كونـه حمايـة                

كما تنبع أهمية  ،   اإلنسان وأعظم الضروريات في المحافظة على عقل     ،  ألهم المكتسبات 

فـإن تحقيـق األمـن الفكـري يـؤمِّن تحقيقًـا تلقائيًـا              ،  من ارتباطه الوثيق بصورة األمن األخرى     
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ومـــا عمـــل اإلنـــسان وســـلوكه ، فاإلنـــسان أســـير فكـــره ومعتقـــده، ألنـــواع األمـــن األخـــرى

ــه؛ فــإذا انحــرف فكــره فقــد خــرج عــن           ــاة إال صــدًى لفكــره وعقل وتــصرفاته فــي واقــع الحي

 .)٢٠٠٨، الحربي(لوسطية واالعتدال، وأفضى به ذلك إلى الغلو واإلرهاب  ا

ــة األمــن الفكــري مــن أخطــار انحــراف الفكــر اإلنــساني فقــد يعــد األمــن          وبغيــة حماي

الفكري طمأنينه وزوال للخوف، فحين أن يـشعر اإلنـسان باإلطمئنـان النعـدام التهديـدات               

 األمـن الفكـري هـو انـضباط عمليـة التفكيـر       فـإن ، التي تواجهه نتيجـة لالنحرافـات الفكريـة    

فالوسـطية  ، لدى األفراد في إطار الثوابت اإلسالمية التي أسستها الوسطية في فهم الـدين       

وهــي أســاس كــل عــدل ومــصدر كــل أمــن فكــري وســلوكي      ، هــي صــراط اهللا المــستقيم 

نيا واجتمــاعي، وســبيلُ تحــصين القــيم العربيــة ليعــيش األفــراد حيــاة طيبــة وآمنــة فــي الــد      

 .)٢٠٠٩مباركي، (واآلخرة 

وعلـــى هـــذا األســـاس فقـــد تعـــد المؤســـسات التربويـــة والتعليميـــة مـــن أولـــى الجهـــات 

وذلـك مـن خـالل بنـاء     ، المعنية بالحفاظ على األمن، ووقاية المجتمع من التطرف واإلرهاب      

شخـصية شـباب هـذه األمـة اإلسـالمية بنـاء اسـالميًّا وتحـصينهم ضـد أيٍّ مـن التيـارات التـي             

ــى إرهــاب النــاس            ــؤدي إل ــذ كــل مــا ي ــذي ينب ــافى مــع قــيم وســماحة اإلســالم ويــسره؛ ال تتن

 .وتخويفهم والتعدي على أموالهم وأعراضهم

علـى أهميـة دور المؤسـسات التربويـة والتعليميـة فـي             ) ٢٠٠٨(وعليه فقـد أكـد العنـزي        

ن الحمايــة والحفــاظ علــى األمــن مــن أخطــار التطــرف واإلرهــاب؛  وذلــك مــن خــالل تحــصي      

فعنـد مـا تتعـرض أمـة أو مجتمـع لمثـل             ،  المتعلمين من هذه األخطار واالنحرافـات الفكريـة       

هــذه األخطــار واالنحرافــات الفكريــة فإنهــا تتجــه إلــى التربيــة باعتبارهــا المــدخل األنــسب      

فالتربية هي المعنيـة بتكـوين المفـاهيم الـصحيحة وتعزيزهـا  فـي أذهـان                 ؛  للتغير والتصحيح 

ي دور المدرســة لتحــصين عقــول المتعلمــين ووقــايتهم مــن االنحرافــات    وهنــا يــأت، الناشــئة
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حيـث إن األمـن الفكـري هـو ركيـزة األمـن         ،  وتنمية وتعزيز األمن الفكري لديهم    ،  الفكرية والسلوكية 

 .فيقع عليها عبء كبير في التربية خصوصًا في ظل المتغيرات المتسارعة، العام

ف واإلرهاب ما هما إال شكالن مـن أشـكال      وعلى أية حال فإنه يمكن القول أن التطر       

ويعــد هــذا التطــرف  ، االنحــراف الفكــري المائــل عــن وســطية اإلســالم وســماحته ويــسره   

واإلرهاب من المصطلحات المضادة والمناقضة للوسطية التي نهت عن التشدد والغلو فـي             

؛ ي علــيهموالتعـد ، الـدين ومجـاوزة  الحـد الـذي يفـضي إلـى العنـف والعدوانيـة تجـاه اآلخـرين          

باستحالل دمائهم وأموالهم وأعراضهم من غير وجه حق؛ وأن إحالل السالم والتعايش             

مع اآلخرين هو ما أوجبه اإلسالم في جميع مضامينه ليشعر جميع من فوق األرض بحالـةٍ                

واالبتعـاد عـن    ،  من الطمأنينة ورخاء العيش، والتسهيل والتيسير فـي المعاملـة بـين النـاس             

وما يترتب على ذلـك مـن       ،  ذي يؤدي إلى التطرف والغلو والتشدد في الدين       مسالك الجهل ال  

وترويــع ، آثــار ســلبية مــن خــالل التعــدي علــى اآلخــرين، وقتــل األنفــس التــي حــرم اهللا قتلهــا  

وكــل هــذا قــد حرمــه ، وإتــالف الممتلكــات وإظهــار الفــساد فــي األرض، اآلمنــين المــسالمين

، ا ال غلو فيـه وال جفـاء، وال إفـراط فيـه وال تفـريط              وجعل التعامل بين الناس وسطً    ،  اإلسالم

وال فتنــة تــؤدي إلــى الفرقــة  ، وال تجــاوز عــن الحــد الــذي أمــر بــه الــشرع   ، وال اعتــداء، وال عنــف

 .ومصادرة حقوقهم وحرياتهم، والصراع وإضعاف قوة المسلمين

 وبناء على ما سبق فإنه يمكـن القـول بـأن هـذه المـصطلحات الخمـسة الـسابقة؛ التـي               

ــو     ــي الغلـ ــة فـ ــطية، والمتمثلـ ــح الوسـ ــضادة لمالمـ ــضة ومـ ــاءت مناقـ ــراط،  ، جـ ــع، واإلفـ والتنطـ

والتفريط، والتطرف واإلرهاب، تعد خروجًا عن الوسطية التـي هـي مـن أبـرز خـصائص هـذه         

وأن تحقيـق هـذه الوسـطية تعنـى اتبـاع صـراط اهللا المـستقيم        ،  األمة، وهي سـبب خيريتهـا     

وَأنَّ هَـذَا صِـرَاطِي مُـسْتَقيمًا فَـاتَّبِعُوهُ وَالَ       }: فـي محكـم آياتـه     امتثاالً ألمره عز وجل القائل      

 .١٥٣:  اإلنعامz تَتَّبِعوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه
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أن األمــة اإلســالمية أمــة ) ٢٠١٢(وعــن مــدلول هــذه اآليــة الكريمــة فقــد ذكــرت درويــش  

ع طاقاتهــا وجهودهــا فــي البنــاء  الوســط والــصراط المــستقيم، بمعنــى أنهــا تــستغل جميــ   

 .والعمران المادي والتربوي والعلمي والثقافي من غير إفراط وال تفريط

ــن    ــلٌّ مـ ــد كـ ــا أكِّـ ــان(فيمـ ــان٢٠١٢، عثمـ ــة   ) ٢٠١٢، ، والعثمـ ــذه األمـ ــن هـ ــين مـ أن المكلفـ

اإلسالمية حملهم الشارع الكريم على التوسط فـي شـأنهم كلـه مـن أمـور الـدنيا والـدين                    

وأن الـدليل علـى صـحة ذلـك هـو اتبـاع الـصراط المـستقيم التـي          ،  وال تفـريط مـن غيـر أفـراط   

فالـصراط المـستقيم    ،  وأن من خرج عن المذهب الوسط فهو مـذموم        ،  جاءت به الشريعة  

فخيريـة األمـور أوسـطها، وأن مـا عـدى           . هو وسط بـين الغلـو والجفـاء أو اإلفـراط والتفـريط            

ع الـرب تعـالى وقـدره علـى أن خيـر األمـور         وقد اتفـق شـر    ،  ذلك يعتبر خروجاً عن الوسطية    

 . أوسطها

 :الدراسات السابقة
وبالرغم من أهمية إجراء دراسات تربوية متخصصة للكشف عن معرفة مـدى تـوافر              

لـم يوجـد أي   ) وفـي حـدود علـم الباحـث    (إال أنـه  ، مبادئ وسطية اإلسالم بالكتب المدرسية   

ة اإلســـالم بمحتـــوى الكتـــب  دراســـة تربويـــة متخصـــصة تبـــين مـــدى تـــوافر مبـــادئ وســـطي  

ومـا وجـد مـن دراسـات فـإنَّ معظمهـا تناولـت              ،  المدرسية ومعالجة الظواهر الخارجة عنها    

ومــن متغيــرات أخــرى؛  وبعــض هــذه الدراســات      ، وســطية اإلســالم مــن جوانــب متعــددة    

ــة الـــشرعية   ــذه   ، تناولـــت وســـطية اإلســـالم مـــن الناحيـ ــد قـــام الباحـــث باســـتعراض هـ وقـ

 :ومن هذه الدراسات ما يلي؛  ما يفيد أهداف الدراسة الحاليةالدراسات وتلخيص أهم

وهدفت إلى التعرف علـى مـدى تحقـق مبـادئ تنميـة             ): ٢٠٠٦(تها    دراسة  أخضر وزميال   

وتناولـت فـي جزئيـة منهـا     ، المواطنة في المقررات الدراسية، ومن ضمنها المقررات الدينيـة   

 .ال والوسطيةمظاهر التنمية الشاملة من حيث إرساء قيم االعتد
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وهدفت إلى التعرف على تحـديات تغييـر المنـاهج الـشرعية فـي        ): ٢٠٠٧(دراسة حماد   

العالم اإلسالمي، وبينـت الدراسـة أن اإلسـالم هـو النظـام العـالمي األمثـل والوسـط للحيـاة                      

 .اإلنسانية

وهـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى مقاصـــد الـــشريعة فـــي ضـــوء   ): ٢٠٠٨(دراســـة الـــسعودي 

وأن أبــرز مــا يتميــز بــه  ، وأن اإلســالم مــنهج وســط فــي كــل أمــور الحيــاة وســطية اإلســالم، 

اإلســالم عــن ســائر الملــل والنحــل وســطيته واعتدالــه، فــالميزة ظــاهرة وجليــة فــي جميــع    

وعلى هذا اإلساس جعل اإلسالم الوسطية مقصدًا مـن مقاصـد           ،  شؤون هذا الدين الحنيف   

 .الشريعة ألنها دالَّة على الكمال

وهــدفت إلــى التعــرف علــى دور المنــاهج التعليميــة فــي إرســاء     : )٢٠٠٩(دراســة كــافي  

 )أنمـوذج (مقرر التوحيد في المرحلـة الثانويـة بالمملكـة العربيـة الـسعودية؛          (األمن الفكري   

وبينت الدراسة أن أسباب االنحراف الفكري هو الخروج عن الوسطية واالعتدال في أمور             

واالقتصّادية، وأن سالمة الفكر اإلنساني يـؤدي إلـى   الحياة الدينية والسياسية واالجتماعية    

 .الحفاظ على النظام وتحقيق األمن والطمأنينة واالستقرار في جميع أنواع الحياة

هدفت إلى التعرف على دور الجامعات في ارشاد الطالب نحو و): ٢٠٠٩(دراسة القرني 

جعلـه اهللا مـن     ،   شرعي الوسطية واالعتدال، وبينت الدراسة أن الوسطية واالعتدال منهج       

ربـــط المؤســـسات : وتوصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدة توصـــيات؛ أهمهـــا، خـــصائص هـــذه األمـــة

ــالمجتمع المحلــي   ــة ب ــه    ، التعليمي ــشباب وتفريــغ   ، وتفعيــل دورهــا فــي حمايــة أمن احتــواء ال

تكثيف المقـررات   ،  وإشباع ميولهم في اجواء تربوية آمنة     ،  وتحقيق طموحهم ،  طاقاتهم

 .لوسطية وطرق معرفة الوسطية الشرعيةالتي تعنى ببيان ا

وهدفت إلى التعرف على أثر كفايات معلم التربية اإلسـالمية          ): ٢٠٠٩(دراسة مطالقة   

، وبينـــت الدراســة أن مفـــاهيم التطـــرف والغلـــو والتعـــصب ، فــي معالجـــة التطـــرف الفكـــري 
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ممـا  والتنطع والعنف واإلرهاب تدور حول معاني مجـاوزة الحـد والـشدة فـي غيـر موضـعها؛         

 .إضافة إلى الحدة والغلظة مع المبالغة في األمر، ومفارقة التوسط، يؤدي إلى الظلم

وهـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى مظـــاهر التـــشدد والغلـــو، وغيـــاب   ): ٢٠١٢(دراســـة محمـــد 

وبينـت الدراسـة ان غيـاب الوسـطية لـه آثـار            ،  الوسطية واالعتدال فـي الشخـصية المـسلمة       

لمي، حيـــث أدى هـــذا الغيـــاب إلـــى ســـيطرة الـــصورة  ســـلبية علـــى الـــصعيدين المحلـــي والعـــا

 .النمطية على الشخصية المسلمة

وهدفت إلى التعرف على مسؤولية الفتـوى الـشرعية وعالقتهـا    ): ٢٠١٢(دراسة عثمان   

بالوســطية والتطــرف، وبينــت الدراســة أنــه يجــب علــى المفتــي أن يراعــي مبــدأ اليــسر ورفــع  

،  األحكـام وحمـل المكلـف علـى التوسـط          الحرج، وأن يحمـل المـستفتي علـى الوسـط فـي           

 .من غير إفراط وال تفريط

وهدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى دور الوسـائط التربويـة فـي            ): ٢٠١٢(دراسة درويش   

وتوصــلت ، المجتمــع اإلســالمي فــي تفعيــل قــيم الوســطية للحــد مــن ظــاهرة الغلــو والتــشدد

سلوب الفعل في معالجة ظواهر استخدام أ: الدراسة  إلى العديد من التوصيات؛ من أهمها    

الغلــو والتطــرف والتخلــي عــن العنف،بيــان ان التــشدد واإلرهــاب والتعــسف ال يزيــد الغلــو إال  

وتقـديم مـنهج لتربيـة األوالد؛ فـي اإلسـالم تقدمـه           ،  إشاعة لغـة الحـوار    ،  إمعانًا وقوة وإصرارًا  

ســطي فــي تربيــة الكليـات لطالبــات علــى اخــتالف أنواعهــا وتخصــصاتها لتقــديم المــنهج الو 

 . األوالد؛ للتخلي عن أسلوب القهر واالستبداد

وتعقيبــاً علــى جميــع مــا تــم استعراضــه مــن دراســات ســابقة ذات الــصلة بالدراســة           

، يتضح أن هـذه الدراسـات الـسابقة تناولـت الوسـطية مـن جـانبين الجانـب التربـوي            ،  الحالية

 الجانب التربوي كان هناك   فالدراسات التي تناولت الوسطية من حيث     ،  والجانب الشرعي 

أخـضر  (فكـان هـدف دراسـة    ، مـن حيـث أهـداف كـل دراسـة واتجاهاتهـا           ،  تباين فيمـا بينهـا    
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وخاصة المقررات  ؛  تحقيق مبادئ تنمية المواطنة في المقررات الدراسية      ) ٢٠٠٦وزميالتها،  

ــخ قــيم االعتــدال والوســطية بتلــك المقــررات      فــي حــين كــان  ، الدينيــة التــي يجــب أن ترسِّ

ــشرعية فــي العــالم      ) ٢٠٠٧، حمــاد(هــدف مــن دراســة   ال ــاهج ال ــى تحــديات المن التعــرف عل

اإلسالمي وكان اتجاه الدراسة موجـه نحـو االمتثـال بالوسـطية كمـنهج للحيـاة اإلنـسانية                  

التعــرف علــى دور المنــاهج ) ٢٠٠٩، كــافي(بينمــا كــان هــدف دراســة .  والــذي ال يقبــل التغييــر

، واتجـاه  )مقرر التوحيـد فـي المرحلـة الثانويـة أنموذجًـا        (،  كريالتعليمية في إرساء األمن الف    

ــال بالوســطية           ــا نحــو تحقيــق األمــن الفكــري مــن خــالل االمتث هــذه الدراســة كــان موجهً

 .واالعتدال في جميع أمور الحياة

ــى التعــرف علــى دور الجامعــات فــي إرشــاد      ) ٢٠٠٩(أمــا دراســة القرنــي     فقــد هــدفت إل

وربـط  ، دال؛ من خالل تكثيف المقررات التي تعنى بالوسـطية        الطالب نحو الوسطية واالعت   

ــالمجتمع   ــة بـ ــة والتعليميـ ــة  ، المؤســـسات التربويـ ــدفت دراسـ ــد هـ ــة(وقـ ــى ) ٢٠٠٩، مطالقـ إلـ

التعرف على أثر كفاية معلم التربية اإلسالمية في معالجة التطرف الفكري، وكـان اتجـاه               

.   وز للحــد والمفــارق للوســطية الدراســة نحــو دور المعلــم فــي نبــذ التطــرف الفكــري، المجــا   

التعــرف علــى وســائط التربيــة فــي    ) ٢٠١٢، درويــش(بينمــا هــدفت الدراســة التــي قامــت بهــا    

 .المجتمع اإلسالمي في تفعيل قيم الوسطية للحد من ظاهرة الغلو والتشدد

ويتضح  من خالل استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بالجانب التربوي أن أهـداف      

 الدراسات كان موجهًا نحو التعرف على دور المناهج والمقررات بمراحـل            واتجاهات هذه 

التعليم العـام والجامعـات ووسـائط التربيـة األخـرى فـي إرسـاء  قـيم االعتـدال والوسـطية                     

أما من حيث الدراسـة الحاليـة فقـد هـدفت إلـى تعـرَّف            .  واالمتثال بها في جميع أمور الحياة     

بمحتــوى كتــب الفقــه فــي المرحلــة الثانويــة ومعالجــة  مــدى تــوافر مبــادئ وســطية اإلســالم  

 .الظواهر الخارجة عنها
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فكـان هنـاك تفـاوت فيمـا        ،  وأما فيما يتعلـق بالدراسـات التـي تتنـاول الجانـب الـشرعي             

إلـى  ) ٢٠٠٨، الـسعودي (بينها من حيث أهداف كل دراسة واتجاهاتها، فقد هـدفت دراسـة           

ســالم، وكــان اتجــاه هــذه الدراســة    التعــرف علــى مقاصــد الــشريعة فــي ضــوء وســطية اإل     

توضيح ميزة اإلسالم التي تميز بهـا عـن سـائر الملـل والنحـل، فكـان ذلـك المـنهج الوسـط           

فـي حـين كـان    . والوسـطية هـي مقـصد الـشريعة التـي ال تنتفـك عنهـا             ،  في كل أمور الحيـاة    

  هو تعرف مدى مظـاهر التـشدد والغلـو، وغيـاب الوسـطية             )٢٠١٢،  محمد(الهدف من دراسة    

وكان اتجاه هذه الدراسة محاولـة إزالـة اآلثـار الـسلبية            ،  واالعتدال في الشخصية المسلمة   

بينمـا كـان هـدف    . النمطية التي سيطرت على شخصية المسلم فـي ظـل غيـاب الوسـطية        

هــو تعــرف علــى مــسؤولية الفتــوى الــشرعية وعالقتهــا بالوســطية     ) ٢٠١٢، عثمــان(دراســة 

 موجهًا نحو التأكيـد علـى المفتـي بمراعـاة مبـدأ اليـسر               والتطرف، أما اتجاه الدراسة فكان    

والسماح ورفع الحرج عمَّن يدعوه، وحمل المكلف بالدعوة على التوسط من غير إفـراط              

 .أو تفريط

ومن خالل العرض السابق للدراسات التي تناولت الجانب الشرعي من حيث أهدافها            

الوسطية واتخاذها منهجًا فـي كـل   واتجاهاتها، يتضح أن هذه الدراسات تؤكد على أهمية       

 .   واإلفراط والتفريط، وأن غيابها يؤدي إلى الغلو والتشدد، أمور الحياة

وتتميز الدراسة الحالية عـن الدراسـات الـسابقة بجانبيهـا التربـوي والـشرعي؛ كونهـا                 

دراسة تحليلية تهدف إلى  الكشف عن مدى توافر وسطية اإلسالم بمحتوى كتـب الفقـه         

حلة الثانوية، ومعرفة معالجة المحتوى للظواهر الخارجة عنهـا، وهـو مـا لـم تتناولـه              في المر 

 .مما أفردها عن هذه الدراسات، أيُّ من الدراسات السابقة



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٤١

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 : الدراسةإجراءات
أسـلوب تحليـل   ،  اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلـي   :منهجية الدراسة 

إلــى أن تحليــل المحتــوى هــو أحــد ) ٢٠٠٨( طعيمــة وقــد أشــار: )تحليــل المــضمون(المحتــوى 

أســاليب البحــث العلمــي التــي تهــدف إلــى الوصــف الموضــوعي والمــنظم والكمــي للمــضمون  

الظــاهر، لمــادة مــن مــواد االتــصال؛ و ذلــك مــن خــالل اختيــار عينــة مــن المــادة محــل التحليــل 

 .وتصنيفها وتحليلها كمًّا وكيفًّا

 :مجتمع الدراسة وعينتها
كتـب، والمقـررة    )  ٥(جتمع الدراسة الحالية من جميع كتب الفقـه؛ وعـددها      يتكون م 

/ هـــ ١٤٣٤ طبعــة عــام  )بنــين(علــى طــالب المرحلــة الثانويــة بقــسميها العلمــي والــشرعي     

: هـ؛ ولكل كتاب من هذه الكتب جـزءان؛ وقـد جـاءت هـذه الكتـب علـى النحـو اآلتـي                     ١٤٣٥

كتـاب الفقـه   ، ل علـى العلمـي والـشرعي   كتاب الفقه للصف األول ثانوي واحـد فقـط مـشتم    

كتــاب الــصف الثالــث ، كتــاب الفقــه للــصف الثــاني ثــانوي شــرعي، للــصف الثــاني ثــانوي علمــي

 .ثانوي علمي، كتاب الفقه للصف الثالث ثانوي شرعي

 :أداة الدراسة
لتحقيـــق أغـــراض الدراســـة قـــام الباحـــث ببنـــاء أداة الدراســـة؛ والتـــي هـــي عبـــارة عـــن  

وقائمــة أخــرى شــملت علــى معالجــة  ، لــى قائمــة مــن مبــادئ الوســطية اســتبانة اشــتملت ع

 .الظواهر الخارجة عنها

 تــــم اســــتعراض األدب والدراســــات )أداة الدراســــة(وإلعــــداد وبنــــاء هــــذه االســــتبانة  

وقد تم تقسيم االسـتبانة إلـى محـورين رئيـسيين،     ، والبحوث ذات الصلة بموضوع الدراسة    

بمحتــوى كتــب الفقــه فــي المرحلــة  ، اإلســالم ويــسرهمبــدأ ســماحة : تناولــت المحــور األول

أمــا المحــور الثــاني فقــد تنــاول معالجــة محتــوى كتــب الفقــه فــي المرحلــة الثانويــة     ، الثانويــة

وينــدرج تحــت كــل محــور  مــن محــاور الدراســة  . للظــواهر الخارجــة عــن وســطية اإلســالم 
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، راتوينـــدرج تحـــت كـــل مؤشـــر مـــن هـــذه المؤشـــرات عـــدد مـــن العبـــا، مؤشـــرات فرعيـــة

ــى      ــة عل ــارة)   ٨٣(واشــتملت االســتبانة فــي صــورتها األولي بمجمــوع محــوري الدراســة   ؛ عب

ومـــن ثـــم قـــام الباحـــث بعرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن المتخصـــصين بعلـــوم   ، ومؤشـــراتها

وذلــك بهــدف التعــرف علــى آرائهــم وملحوظــاتهم حــول  ، الــشريعة مــن أســاتذة الجامعــة 

تـم عرضـها   ، ووفـق مـا تـم التوصـل إليـه       ،  نهـا ومعالجة الظواهر الخارجة ع   ،  مبادئ الوسطية 

 . مرة أخرى على مجموعة من المحكمين للتحقق من صدق أداة الدراسة

 :صدق األداة
 لالســتبانة تــم عرضـها مــرة أخــرى  )الــصدق الظـاهري (للتحقـق مــن صـدق أداة الدراســة   

محكمين  من أسـاتذة قـسم المنـاهج وطـرق           ) ٩(على مجموعة من المحكمين وعددهم      

وذلــك إلبــداء آرائهــم ، ) أســتاذ–أســتاذ مــشارك (يس تتــراوح رتــبهم العلميــة مــا بــين التــدر

 :وملحوظاتهم من حيث التالي

 J المؤشرات والعبارات لمحاورها الرئيسية، معرفة مدى انتماء. 

 J معرفة مدى صحة المؤشرات والعبارات لغويًّا وعلميًّا. 

 J حذف أو اضافة ما يرونه مناسبًا. 

حكمــون مــن آراء وملحوظــات تــم إجــراء التعــديالت الالزمــة؛    وفــي ضــوء مــا قدمــه الم  

عبــارة لجميــع مؤشــرات ) ٧١(حيـث اشــتملت اســتبانة الدراسـة فــي صــورتها النهائيــة علـى    

مؤشراً لمحوري الدراسة األول والثاني، وقـد جـاءت علـى النحـو         ) ١١(الدراسة؛ والبالغ عددها    

 :اآلتي

ــور األول ــدأ ســماحة اإلســالم ويــسره ب   :المح ــوى كتــب الفقــه فــي المرحلــة      مب محت

عبـــارات، ) ٦(مؤشـــرات، و ينـــدرج تحـــت  المؤشـــر األول    ) ٥(وقـــد اشـــتمل علـــى   ، الثانويـــة



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٤٣

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

ــارات، والمؤشــر الرابــع  ) ٤(والمؤشــر الثالــث  ، عبــارات) ٦(والمؤشــر الثــاني   ــارات، ) ٥(عب عب

 .عبارات) ٥(والمؤشر الخامس 

ة الثانويـة للظـواهر الخارجـة       معالجـة محتـوى كتـب الفقـه فـي المرحلـ            :المحور الثاني 

 .عن وسطية اإلسالم

والمؤشــر ، عبــارات) ٧(وينــدرج تحــت المؤشــر األول ، مؤشــرات) ٦(وقــد اشــتمل علــى 

والمؤشـــر ، عبـــارة) ١١(والمؤشـــر الرابـــع ، عبـــارات) ٨(عبـــارات  والمؤشـــر الثالـــث ) ٥(الثـــاني 

 عبارات ) ٧(والمؤشر السادس ، عبارات) ٧(الخامس

إلكمال منظومة تحليل المحتـوى فقـد تـم إعـداد اسـتمارة             : لمحتوىاستمارة تحليل ا  

حيث تم تفريغ مـا احتـوت       ،  )قيد الدراسة (لتحليل محتوى كتب الفقه في المرحلة الثانوية        

مــــن مؤشــــرات وعبــــارات انــــدرجت تحــــت هــــذه (االســــتبانة (عليــــه قائمــــة أداة الدراســــة 

 .حليل المعدة لهذا الغرضالمؤشرات لمحوري الدراسة األول والثاني باستمارة الت

ثــم قــام الباحــث وبنفــسه بــالقراءة الدقيقــة والفاحــصة، والتعــرض لمفــاهيم وســطية  

اإلسالم ومبادئهـا التـي تمثلـت بـسماحة اإلسـالم ويـسره وذلـك مـن خـالل فحـص جميـع                       

المواضيع والدروس والتطبيقات واألنشطة داخل محتوى كتـب الفقـه، وكـذا تـم التعـرض           

م واألفكـــار والحقـــائق التـــي تـــدور حـــول الظـــواهر الخارجـــة عـــن  لفحـــص جميـــع المفـــاهي

وهــذه الظــواهر خمــس تمثَّلــت  . وســطية اإلســالم وعــن المقاصــد الــشرعية التــي جــاء بهــا  

والتطـرف واإلرهـاب، وقـد تعـد هـذه الظـواهر نقـائض              ،  والتفـريط ،  واإلفـراط ،  والتنطع،  بالغلو

، وبعـد االنتهـاء     )ماحة واليسر الس(ومضادات لمبادئ وسطية اإلسالم وسمتها األساسية       

الخمــسة بجزأيهــا األول والثــاني تــم تفريغهــا )  ٥(مــن قــراءة وفحــص محتــوى كتــب الفقــه 

وقــد تــم تخــصيص خانــات للتعــرف علــى درجــة تــوافر مبــادئ     ، باســتمارة تحليــل المحتــوى 

وسطية اإلسالم من حيث سماحة اإلسالم ويسره؛ بمحتوى الكتب، وكذا معرفة درجة            



 

 
٣٤٤

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

وقـد  ،  )قيد الدراسة (جة الظواهر الخارجة عن وسطية اإلسالم بمحتوى الكتب         توافر معال 

روعي عند تقسيم خانات التحليل تخصص صفوف المرحلة بمحتوى كتب الفقه المـشار             

 .) شرعي–علمي (إليها 

 :ثبات التحليل

ا وأنـسبها لتقـدير الثبـات فـي      مـن أكثرهـا شـيوعً   ، طـرق مختلفـة    ثبات التحليـل  لقياس  

، م٢٠٠٨( كمــا أشــار إلــى ذلــك طعيمــة ،)التحليــل(طريقــة إعــادة : ل المحتــوىبحــوث تحليــ

 وتحديـد العالقـة   ،وهي تقوم على أساس إجراء التحليل مرتين على المـادة نفـسها      ): " ٢٢٥

 إذ تكـشف عـن مـدى االتفـاق       ،ا لمعامل الثبات  بر مؤشرً تبينهما في شكل درجة معينة تع     

ــا   وكلمــا كانــت هــذه الدرجــة  ،بــين التحليلــين  تــم وقــد . " مرتفعــة كــان معامــل الثبــات عاليً

وقــد   ، بالمجــالطريقــة إعــادة التحليــل عــن طريــق محلــل أخــر متخــصص ب حــساب الثبــات

حــسبت نــسبة االتفــاق بــين تحليــل الباحــث وتحليــل الباحــث األخــر باســتخدام معادلــة          

 :، وهي)٢٢٦ ،م٢٠٠٨طعيمة (هولستي 

 عدد مرات االتفاق                                                  

 ١٠٠×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبة االتفاق 

 عدد مرات االختالف + عدد مرات االتفاق                                    

 :وكانت نتائج التحليل كما يلي

مبدأ سماحة اإلسـالم ويـسره بمحتـوى كتـب          : ثبات نتائج تحليل المحور األول     -١

 الفقه في المرحلة الثانوية  

                ١١٤ 

 % ٨٧٫٦٩  = ١٠٠×  ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ١٦ + ١١٤  



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٤٥

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 . إليها عند إصدار األحكامجوع يمكن الرمناسبة نسبة اتفاق  وتعد

ــاني   -٢ ــائج تحليــل المحــور الث ــة    : ثبــات نت معالجــة محتــوى كتــب الفقــه فــي المرحل

 الثانوية للظواهر الخارجة عن وسطية اإلسالم

              ٢٠١ 

 % ٨٩٫٣٣  = ١٠٠×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

          ٢٤ + ٢٠١  

 . إليها عند إصدار األحكامجوع يمكن الرمناسبة أيضانسبة اتفاق  وتعد

 نتائج الدراسة
 J       ما مدى توافر مبادئ وسـطية      (: -واآلتي نصُّه -لإلجابة عن سؤال الدراسة األول

 الفقه في المرحلة الثانوية من حيث سماحة اإلسالم ويسره وما           اإلسالم بمحتوى كتب  

 يرتبط بها من مؤشرات؟

، تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لمحور الدراسة األول ومؤشـراته الخمـسة     

 : توضح ذلك) ٥ - ٤ - ٣ - ٢  - ١( والجداول التالية



 

 
٣٤٦

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

 )١(جدول

بمحتوى كتب الفقه ) واليسر ماحةالس مبدأ(التكرارات والنسب المئوية للمؤشر األول

في المرحلة الثانوية من حيث درجة توافر؛ مبدأ الوسطية لسماحة اإلسالم ويسره فيما 

 يرتبط بالعبادات والطيبات
الصف 

األول 

 الثانوي

الصف الثاني 

 الثانوي

الصف الثالث 

 الثانوي
 المجموع

/علمي

 شرعي
عي علمي

شر
 

مي
عل

عي 
شر

 

/ علمي 

 شرعي

 العباراتم

 % ت %ت%ت%ت% ت % ت

١
سماحة اإلسالم ويسره فيما يرتبط 

 بجمع الصلوات وقصرها
٠٫٨٠ ٢ ٣٫١٧ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٢
سماحة اإلسالم ويسره فيما يرتبط 

 بأحكام الصوم
٠٫٤٠ ١ ١٫٥٩ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٣
سماحة اإلسالم ويسره فيما يرتبط 

 بأحكام الزكاة
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٤
سماحة اإلسالم ويسره فيما يرتبط 

 بأحكام الحج
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٥

سماحة اإلسالم ويسره فيما يرتبط 

بالطيبات من حيث المآكل 

 والمشارب

٠٫٤٠ ١ ١٫٥٩ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٦

سماحة اإلسالم ويسره فيما يرتبط 

بالطيبات من حيث الملبس 

 والمسكن

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ١٫٥٩ ٤ ٦٫٣٥ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ المجموع 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٤٧
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 أن نــسبة تــوفر مؤشــر مبــدأ الوســطية     أعــاله؛) ١( رقــم يتــضح مــن الجــدول الــسابق   

محتــوى  ماعــدا -بالعبــادات والطيبــات منعدمــة يــرتبط ويــسره فيمــا -لــسماحة اإلســالم 

 )%٦٫٣٥(بنسبة ) ٤( حيث بلغ تكراره ؛ الصف الثالث ثانوي شرعيكتاب

يـرتبط  يجة تعـدُّ دالـة علـى عـدم وجـود تـوافر لمبـدء الـسماحة واليـسر فيمـا           وهذه النت  

بالعبــادات والطيبــات بمحتــوى كتــب الفقــه؛ للــصف األول والثــاني ثــانوي بــشقيهما العلمــي      

والشرعي، ويمكن عزو هذه األسباب إلى عدم وجود مواضيع تتعلـق بالعبـادات والطيبـات     

 يتم فيها إيضاح مفاهيم لمبادئ الوسطية -مدرجةً بمحتوى تلك الكتب -لهذه الصفوف   

من حيث سماحة اإلسالم ويسره قد يراهـا مؤلـف تلـك الكتـب إال أنـه فـي  حالـة وجـود أيّ                  

من هذه المواضـيع فقـد يـروا أن إدراج هـذه المفـاهيم لمبـادئ الوسـطية لـسماحة اإلسـالم                    

ب الـصف األول    ويسره يكون ضمن مواضيع مستقلة، أو قد يرى مؤلفّو تلك الكتب أن طـال             

والثاني ثانوي لم يكتمل نضجُهم الطبيعي لدراسة هـذه المفـاهيم حـول مبـادئ الوسـطية                  

لسماحة اإلسالم ويسره، أو قد ال يدركون أهمية هذه المرحلة العمريـة فلـم يلقـوا لهـا أي             

 ).٢٠٠٩(اهتمام وتتفق هذه النتيجة مع الدراسة البحثية البتسام القرني 

) %٦٫٣٥(ونـسبة مئويـة بلغـت       ) ٤( من نسبة توافر بلغ تكرارها         أما من حيث ما وجد    

بمحتـوى  -بالعبـادات والطيبـات   يـرتبط    فيمـا    -لمبادئ الوسطية لسماحة اإلسالم ويـسره       

 كتاب الصف الثالث شرعي،

     فلربمــا يكــون ســبب ذلــك عائــدًا إلــى شــعور مــؤلفي الكتــاب بأهميــة الــصف الثالــث     

، ولشعورهم كذلك بأن الطالب في مثل هـذه المرحلـة       ثانوي شرعي لدراسة هذه المبادئ    

قــد اكتمــل نــضجهم الطبيعــي ممــا يجعلهــم قــادرين علــى تقبــل اآلراء واالختالفــات حــول   

ممَّا جعل هؤالء المؤلفين لم يعيروا أي اهتمام للمراحل التعليمية       ،  صور السماحة واليسر  



 

 
٣٤٨

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

دون غيرهـا مـن محتـوى       السابقة، واكتفوا بوجودها بمحتوى كتـاب الـصف الثالـث شـرعي             

 .الكتب األخرى

 ) ٢(جدول

بمحتوى كتب الفقه ) واليسر السماحة مبدأ(التكرارات والنسب المئوية للمؤشر الثاني 

في المرحلة الثانوية من حيث درجة توافر؛ مبدأ الوسطية لسماحة اإلسالم ويسره فيما 

 يرتبط بالمعامالت
الصف األول 

 الثانوي
  الثانويالصف الثاني

الصف الثالث 

 الثانوي
 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي
 العباراتم

 % ت%ت%ت %ت %ت % ت

١
سماحة اإلسالم ويسره 

 بالبيع والشراءيرتبط فيما 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٢
سماحة اإلسالم ويسره 

 بالوكالةيرتبط فيما 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٣
حة اإلسالم ويسره سما

 بالشراكةيرتبط فيما 
٠٫٨٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٫٤٥ ١ ٢٫١٧ ١ ٠ ٠ 

٤
سماحة اإلسالم ويسره 

 بالمزارعةيرتبط فيما 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٥
سماحة اإلسالم ويسره 

 بخيار البيعيرتبط فيما 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٦
سماحة اإلسالم ويسره 

 يةبالملكية الفرديرتبط فيما 
٠٫٨٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٫٤٥ ١ ٢٫١٧ ١ ٠ ٠ 

 ١٫٥٩ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٫٩٠ ٢ ٤٫٣٥ ٢ ٠ ٠ المجموع 
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ــدأ الوســطية    ) ٢(يتــضح مــن الجــدول الــسابق رقــم    أعــاله أن التكــرار عنــد مؤشــر مب

في محتـوى   ) %٤٫٣٥(بلغت نسبته   ) ٢(بالمعامالت  يرتبط  لسماحة اإلسالم ويسره فيما     

 محتــوى كتــاب الفقــه للــصف الثــاني شــرعي كــان  وفــي، كتــاب الفقــه للــصف الثــاني علمــي 

 .، أما في بقية الصفوف فإن التكرار يساوي)%٢٫٩٠(بنسبة ) ٢(التكرار 

بمحتـوى كتـاب الفقـه للـصف الثـاني          ) ٢(ويمكن تفسير هذه النتيجة التي بلغ تكرارهـا         

لكــل منهمــا فــي بعــض عبــارات المؤشــر الثــاني   ) %٤٫٣٥(علمــي والــشرعي بنــسبة بلغــت  

كالـشراكة  ،  ة بالمعامالت إلى وجود مواضيع ذات عالقـة بطبيعـة هـذه المعـامالت             المرتبط

 .والذي يجب أن يتوافر في هذين الجانبين، والملكية؛ التي يجب فيهما السماحة واليسر

أمـا فيمــا يــرتبط بالعبـارات األخــرى للمؤشــر الثـاني فلربمــا ينظــر هـؤالء المــؤلفين بأنــه ال     

ــدأ الــــسماحة و  ــا يــــرتبط    حاجــــة إلدراج مبــ اليــــسر فــــي الموضــــوعات األخــــرى كافــــةً فيمــ

بالمعامالت؛ مما جعلهم يهملوا جانب السماحة واليسر بمحتـوى هـذه الموضـوعات فلـم              

مما أدى إلى عدم توافرها في بقية موضوعات محتوى كتب الفقه للصفوف  ،  تُعَرْ أيَّ اهتمام  

 .األخرى



 

 
٣٥٠

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

 ) ٣(جدول

بمحتوى كتب الفقه ) مبدأ السماحة واليسر (التكرارات والنسب المئوية للمؤشر الثالث

في المرحلة الثانوية؛ من حيث درجة توافر؛ مبدأ الوسطية لسماحة اإلسالم ويسره فيما 

 يرتبط باألحوال الشخصية
الصف األول 

 الثانوي
 الصف الثالث الثانوي الصف الثاني الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ مي عل

 شرعي
 العباراتم

 % ت %ت %ت %ت %ت % ت

سماحة اإلسالم ١

يرتبط ويسره فيما 

 بالنكاح 

٠٫٨٠ ٢ ١٫٥٩ ١ ٢٫٧٨ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

سماحة اإلسالم ٢

يرتبط ويسره فيما 

 بالطالق

٠٫٨٠ ٢ ١٫٥٩ ١ ٢٫٧٨ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

سماحة اإلسالم ٣

يرتبط ويسره فيما 

 بالميراث

١٫٢٠ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٫٩٠ ٢ ٢٫١٧ ١ ٠ ٠ 

سماحة اإلسالم ٤

يرتبط ويسره فيما 

 بالقوامة 

٠٫٤٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٫١٧ ١ ٠ ٠ 

 ٣٫١٩ ٨ ٣٫١٧ ٢ ٥٫٥٦ ٢ ٢٫٩٠ ٢ ٤٫٣٥ ٢ ٠ ٠ المجموع 

، علمـي  الـصف الثـاني      محتوى كتـاب  في  ) %٤٫٣٥(بنسبة  ) ٢(بلغ تكرار المؤشر الثالث     

للـصف  ) %٥٫٥٦(بنـسبة   ) ٢(و   الصف الثاني شرعي،   محتوى كتاب في  ) %٢٫٩٠(بنسبة  ) ٢(و

 ). %٣٫١٧(بنسبة ) ٢(، و علميالثالث 
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ونسبة مئوية بلغـت  ) ٢(وربما يعود تفسير هذه النتيجة التي تبين أن هناك تكرارًا بلغ     

يــرتبط لعبــارات المؤشــر الثالــث مبــدأ الوســطية لــسماحة اإلســالم ويــسره فيمــا ) %٤٫٣٥(

 –علمــي (بمحتــوى كتــب الــصف الثــاني  بــاألحوال الشخــصية إلــى وجــود مواضــيع ذات صــلة  

 ومحتــوى كتــاب الفقــه للــصف الثالــث علمــي تحتــاج إلــى إيــضاح ســماحة اإلســالم     )شــرعي

 ممـا جعـل     ) شـرعي  –علمـي   (للصف الثـاني    ،  ويسره فيما يرتبط بمواضيع الميراث والقوامة     

 .المؤلفين يعيرونها االهتمام البالغ

ــوافر الـــسماحة واليـــسر بمحتـــ   ــا بالنـــسبة لعـــدم تـ  وى كتـــاب الفقـــه للـــصف الثالـــث  أمـ

 فــيمكن عــزو تلــك األســباب إلــى عــدم وجــود مواضــيع تتعلــق بــالميراث  ) شــرعي–علمــي (

والقوامــة بمحتــوى تلــك الكتــب؛ ممــا يــدل علــى عــدم وجــود شــراكة لهــذه المواضــيع بــين   

وهـذا دليـل   ، الصفوف، واإلكتفاء بوجودها بمحتوى صف واحد سواء كان علميًّا أو شـرعيًّا       

 .م وجود تكرار للمواضيع بين صفوف المرحلة الثانويةعلى عد

 ) ٤(جدول

بمحتوى كتب الفقه ) مبدأ السماحة واليسر(التكرارات والنسب المئوية للمؤشر الرابع 

في المرحلة الثانوية من حيث درجة توافر؛ مبدأ الوسطية لسماحة اإلسالم ويسره؛ فيما 

 يرتبط باألحكام الشرعية والجنايات
الصف األول 

 الثانوي

الصف الثاني 

 الثانوي
 الصف الثالث الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي

 اتالعبارم

 % ت %ت%ت%ت%ت % ت

سماحة اإلسالم ويسره فيما ١
 بالجرائم والحدود يرتبط 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

سماحة اإلسالم ويسره فيما ٢
 تعزيرباليرتبط 

٠٫٨٠ ٢ ١٫٥٩ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٫٨٦ ١ 



 

 
٣٥٢
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الصف األول 

 الثانوي

الصف الثاني 

 الثانوي
 الصف الثالث الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي

 اتالعبارم

 % ت %ت%ت%ت%ت % ت

سماحة اإلسالم ويسره فيما ٣

 بالقصاصيرتبط 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٫٨٦ ١ 

سماحة اإلسالم ويسره فيما ٤

 بالعفويرتبط 
٠٫٤٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٫٨٦ ١ 

سماحة اإلسالم ويسره فيما ٥

 بالعتقيرتبط 
٠٫٤٠ ١ ١٫٥٩ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ١٫٥٩ ٤ ٣٫١٧ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨٫٥٧ ٣ موعالمج 

ــغ تكـــرار المؤشـــر الرابـــع     بنـــسبة ) ٢(للـــصف األول ثـــانوي، و ) %٨٫٥٧(بنـــسبة ) ٣(بلـ

 .أما بقية الفصول فإن التكرار قد انعدم فيها، للصف الثالث شرعي) %٣٫١٧(

ونــسبة مئويــة ) ٣(ولربمــا يعــود تفــسير هــذه النتيجــة التــي بينــت أن هنــاك تكــرارًا بلــغ   

لبعض عبارات المؤشر الرابع مبدأ الوسـطية لـسماحة اإلسـالم ويـسره؛             ) %٨٫٥٧(غت  بل

بمحتــوى كتــاب الفقــه للــصف األول والثالــث   ، باألحكــام الــشرعية والجنايــات يــرتبط فيمــا 

إلـى  ،   لبعض عبـارات المؤشـر     )%٣٫١٧(ونسبته المئوية بلغت    ) ٢(ثانوي شرعي بلغ تكراره     

ى إظهــار صــور التــسامح واليــسر للجنايــات المتعلقــة    وجــود مواضــيع ذات عالقــة تحتــاج إلــ  

ممــا شــكل اعتقــادًا لــدى المــؤلفين بأهميــة إظهــار ســماحة     ؛ والعفــو، والقــصاص، بــالتعزير

وأن هــذه ، اإلســالم ويــسره لرفــع الحــرج عــن أمــة اإلســالم فيمــا يــرتبط بهــذه الجنايــات         

، للـــصف األولالنتيجــة تؤكـــد علـــى تــوافر صـــور الـــسماحة واليـــسر بمحتــوى كتـــابي الفقـــه    

 .والثالث شرعي
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أمــا بالنــسبة للنتيجــة التــي بينــت عــدم وجــود تــوافر لــصور الــسماحة واليــسر بمحتــوى   

فقــد يعــزى ســبب ذلــك إلــى أنــه لــم توجــد مواضــيع مرتبطــة  ، كتــب الفقــه للــصفوف األخــرى

تمكّن المؤلفين من إيضاح صور سماحة اإلسالم ، باألحكام الشرعية والحدود والجنايات  

 أو قد يرى المؤلفـون أن طـالب الـصف األول ثـانوي بحاجـة إلـى إيـضاح                    ،  ذه الكتب بمحتوى ه 

مما شكل لـديهم  . هذه الصور لسماحة اإلسالم ويسره بمحتوى كتب الفقه للصف األول    

 .قناعة بعدم تكرار المواضيع، واالكتفاء بما ورد بمحتوى كتاب الصف األول

سر فــي محتــوى كتــاب الفقــه للثالــث   أمــا بالنــسبة لوجــود تكــرار لــصور الــسماحة واليــ 

فقد يرى المؤلفون أنه يجب مراعاة التخـصص الـشرعي، وتزويـد المتعلمـين بهـذه                ،  شرعي

ولهـــذا فقـــد يـــرى المؤلفـــون أنـــه يجـــب أن يكـــون لـــدى  ، الـــصور لـــسماحة اإلســـالم ويـــسره

ممــا دفــع بهــم إلــى   ، المتعلمــين اســتعداد لدراســة مثــل هــذه الحــاالت بالمرحلــة الجامعيــة    

 . نها بمحتوى كتاب الصف الثالث ثانوي شرعيتضمي

 ) ٥(جدول

بمحتوى كتب ) مبدأ السماحة واليسر(التكرارات والنسب المئوية للمؤشر الخامس 

الفقه في المرحلة الثانوية؛ من حيث درجة توافر؛ مبدأ الوسطية لسماحة اإلسالم 

 ويسره فيما يرتبط باألخالق ومعاملة اآلخرين
ول الصف األ

 الثانوي

الصف الثاني 

 الثانوي

الصف الثالث 

 الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي
 العباراتم

 % ت%ت%ت%ت%ت % ت

يرتبط سماحة اإلسالم ويسره فيما ١

 بالنفقات والصدقات 
٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠يرتبط سماحة اإلسالم ويسره فيما ٢



 

 
٣٥٤
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ول الصف األ

 الثانوي

الصف الثاني 

 الثانوي

الصف الثالث 

 الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي
 العباراتم

 % ت%ت%ت%ت%ت % ت

 دبالكرم والجو

يرتبط سماحة اإلسالم ويسره فيما ٣

 باإلحسان بالقول والعمل
٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ 

يرتبط سماحة اإلسالم ويسره فيما ٤

بمعاملة اآلخرين بعدم التعسير 

 عليهم أو جفائهم 

٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ 

يرتبط سماحة اإلسالم ويسره فيما ٥

خرين من حيث عدم بمعاملة اآل

إكراههم على اعتناق الدين 

 اإلسالمي

٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ المجموع 

من الجدول أعاله يتبن عدم وجود أي تكرار للمؤشر؛ مما يدل على خلوها فـي جميـع        

 .الصفوف

مؤشـــر ويمكـــن عـــزو هـــذه النتـــائج التـــي تبـــين مـــن خاللهـــا عـــدمُ وجـــود أي تكـــرارًا لل  

الخامس بجميع محتوى كتب الفقه لصفوف المرحلة الثانوية؛ من حيث سماحة اإلسالم            

ــة اآلخــرين إلــى عــدم إدراك المــؤلفين أهميــة هــذه         ــرتبط بــاألخالق ومعامل ويــسره، فيمــا ي

الجوانب في حياة المتعلم وتأثيرهـا علـى سـلوكهم، أو قـد يعتقـد المـؤلفين أن إدراج صـور                 

لحرج كمبدأ للوسطية يمكن صياغتها بمواضـيع تتطلـب إظهـار         السماحة واليسر؛ ورفع ا   

صــور الــسماحة واليــسر؛ كمواضــيع الحــدود والجنايــات والمواضــيع المتعلقــة باألحكــام          

وهذا مما يدل على التقليـل مـن أهميتهـا وأنهـم لـم يعيـروا                ؛  واألحوال الشخصية ،  الشرعية
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نـاهج التربيـة اإلسـالمية بمبـادئ     لها أي اهتمام، وهذا يـدل أيـضًا علـى عـدم اهتمـام مـؤلفي م        

 .الوسطية

، ٢٠٠٩ابتــسام القرنــي، (وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا مــا أشــارت إليــه دراســة كــلٍ مــن    

من خالل إفـادتهم بـأن المنـاهج المدرسـية ال تهـتم بمفـاهيم               ) ٢٠٠٩،  بهجت،  ٢٠٠٩،  كافي

 .الوسطية وغرسها في أذهان المتعلمين

ما مدى معالجة محتوى كتب الفقـه     (:  واآلتي نصُّه  ولإلجابة عن سؤال الدراسة  الثاني     

ــطية ا    ــن وسـ ــة عـ ــواهر الخارجـ ــة للظـ ــة الثانويـ ــي المرحلـ ــن   فـ ــا مـ ــرتبط بهـ ــا يـ ــالم ومـ إلسـ

 ؟)مؤشرات

تم اسـتخراج التكـرارات والنـسبة المئويـة لمحـور الدراسـة الثـاني ومؤشـراته الـستة،                   

 . توضِّح ذلك)١١ - ١٠ - ٩ -  ٨ - ٧-٦(والجداول التالية 

 ) ٦(لجدو

 في المرحلة الفقه كتب محتوى معالجة(التكرارات والنسب المئوية للمؤشر األول 

من حيث درجة توافر المؤشر األول ) اإلسالم وسطية عن الخارجة للظواهر الثانوية

 بالعبادات يرتبط فيما)  الغلـــــــو (لظاهرة الثانوية كتب الفقه في المرحلة محتوى معالجة(

 .الشخصية الواألحو والطيبات
الصف األول 

 الثانوي

الصف الثاني 

 الثانوي

الصف الثالث 

 الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي
 العباراتم

 % ت%ت%ت%ت%ت % ت

من حيث ) الغلو(معالجة ظاهرة ١

 .المداومة على صالة الليل أبدًا
٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠من حيث ) الغلو(جة ظاهرة معال٢



 

 
٣٥٦

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

الصف األول 

 الثانوي

الصف الثاني 

 الثانوي

الصف الثالث 

 الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي
 العباراتم

 % ت%ت%ت%ت%ت % ت

 القطع على النفس بصيام الدهر 

من حيث ) الغلو(معالجة ظاهرة ٣

تكليف النفس فوق طاقتها في 

بعض العبادات وعدم مراعاة 

 الرخص 

٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ 

من حيث ) الغلو(معالجة ظاهرة ٤

تحريم الطيبات من المأكل 

 والمشارب

٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ 

من حيث ) الغلو(معالجة ظاهرة ٥

تحريم الطيبات من الملبس 

 والمسكن  

٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ 

من حيث ) الغلو(معالجة ظاهرة ٦

 تحريم النكاح على النفس 
٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ 

من حيث ) الغلو(معالجة ظاهرة ٧

تحريم الطالق على النفس في بعض 

 ت الحاال

٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠ المجموع 

يتضح من الجدول أعاله عدم وجود أي تكرار لمؤشر معالجة محتوى كتب الفقه فـي      

، ؛ فيمـا يـرتبط بالعبـادات والطيبـات واألحـوال الشخـصية      )الغلـــــــو(المرحلة الثانوية لظاهرة  

 .وفمما يدلُّ على انعدامه في جميع الصف



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٥٧

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

وهــذه النتيجــة تعــدُّ مؤشــرًا داالًّ علــى عــدم اهتمــام مــؤلفي الكتــب  لمعالجــة ظــاهرة        

مـــن خـــالل محتـــوى تلـــك الكتـــب فيمـــا يـــرتبط بالعبـــادات والطيبـــات واألحـــوال          ) الغلـــو(

وقد يكون سبب ذلك هو  اعتقاد       ،  الشخصية، والتي يتبين خلوها من معالجة هذه الظاهرة       

دئ لوسطية اإلسالم؛ والمتمثل في صور السماحة واليـسر         مؤلفي الكتب بما ماورد من مبا     

، ولم ينتبهوا إلى خطـورة هـذه        )الغلو(ورفع الحرج وأنه يمكن االكتفاء به لمعالجة ظاهرة         

الظاهرة المائلة عن وسطية اإلسالم ولم يدركوا المؤلفون أهمية معالجة محتوى الكتـب   

قــه فــي المرحلــة الثانويــة أي قيمــة  لهــذه الظــاهرة؛ وهــو ممــا أفقــدَ جميــع محتــوى كتــب الف  

 التي يجب أن تتوافر بمحتوى تلك الكتب ) الغلو(لمعالجة هذه الظاهرة 

 ) ٧(جدول

معالجة محتوى كتب الفقه في المرحلة (التكرارات والنسب المئوية للمؤشر الثاني

من حيث درجة توافر المؤشر الثاني ) الثانوية للظواهر الخارجة عن وسطية اإلسالم

 .بالعبادات يرتبط فيما)  التنطع (لظاهرة الثانوية بالمرحلة  الفقه كتب محتوى الجةمع(
الصف 

األول 

 الثانوي

الصف الثاني 

 الثانوي

الصف الثالث 

 الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي

 العباراتم

 % ت%ت%ت%ت%ت % ت

ن حيث التعمق م) التنطع(معالجة ظاهرة ١

 باألعمال الدينية وترك الرفق
٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ 

من حيث التشديد ) التنطع(معالجة ظاهرة ٢

 على النفس في غير موضوع التشديد 
٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ 

من حيث تجاوز ) التنطع(معالجة ظاهرة ٣

 الحد في األقوال واألعمال 
٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ 



 

 
٣٥٨

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

الصف 

األول 

 الثانوي

الصف الثاني 

 الثانوي

الصف الثالث 

 الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي

 العباراتم

 % ت%ت%ت%ت%ت % ت

من حيث الزيادة ) التنطع(جة ظاهرة معال٤

 في الشيء؛ في ذمه ومدحه 
٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ 

من حيث إلزام ) التنطع(معالجة ظاهرة ٥

النفس واآلخرين بما لم يوجبه اهللا عز 

 وجل 

٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ المجموع 

ر لمؤشر معالجة محتوى كتب الفقه فـي  يتضح من الجدول أعاله عدم وجود أي تكرا    

مما يـدل علـى انعدامـه فـي جميـع           ،  بالعباداتيرتبط    فيما    )التنطع(المرحلة الثانوية لظاهرة    

 .الصفوف

ويمكــن عــزو هــذه النتــائج التــي بينــت عــدم وجــود أي تكــرار لمؤشــر معالجــة محتــوى    

 الــسابقة التــي تــم   إلــى تلــك األســباب )التنطــع(كتــب الفقــه فــي المرحلــة الثانويــة لظــاهرة   

 .)الغلو(ذكرها لمؤشر معالجة محتوى كتب الفقه في المرحلة الثانوية الظاهرة 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٥٩

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 ) ٨(جدول

معالجة محتوى كتب الفقه في المرحلة (التكرارات والنسب المئوية للمؤشر الثالث

من حيث درجة توافر المؤشر الثالث ) الثانوية للظواهر الخارجة عن وسطية اإلسالم

 باألخالق يرتبط فيما)  اإلفراط (لظاهرة الثانوية كتب الفقه في المرحلة حتوىم معالجة(

 .والسلوكيات
الصف األول 

 الثانوي
 الصف الثالث الثانوي الصف الثاني الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي
 العباراتم

 % ت %ت %ت %ت %ت % ت

) فراطاإل(معالجة ظاهرة ١

من حيث التهور بتجاوز 

 الحد بمسمى الشجاعة

٠٫٤ ١ ٠  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٫٠٣ ١ 

) اإلفراط(معالجة ظاهرة ٢

من حيث الجود المتجاوز 

 الحد باإلسراف والتبذير 

٠٫٤ ١ ٠  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٫٠٣ ١ 

) اإلفراط(معالجة ظاهرة ٣

من حيث الجبن وضعف 

 النفس 

٠٫٨ ٢ ١٫٥٩ ١ ٢٫٦٣ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

) اإلفراط(معالجة ظاهرة ٤

من حيث التقدم عن 

القدر المطلوب في إزالة 

 الشيء عن وجهته 

٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

) اإلفراط(معالجة ظاهرة ٥

من حيث التجاوز في 

 القول واإلفراط فيه 

٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 



 

 
٣٦٠

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

الصف األول 

 الثانوي
 الصف الثالث الثانوي الصف الثاني الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي
 العباراتم

 % ت %ت %ت %ت %ت % ت

) اإلفراط(معالجة ظاهرة ٦

 من حيث الظلم والتعدي
٠٫٨ ٢ ٠  ٠ ٠ ١٫٤٥ ١ ٢٫١٧ ١ ٠ ٠ 

) اإلفراط(معالجة ظاهرة ٧

من حيث المبالغة في 

التنطع المفضي إلى ترك 

 األفضل 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

) اإلفراط(معالجة ظاهرة ٨

من حيث التفريق بين 

الرجل والمرأة في 

 الميراث 

٠٫٨ ٢ ٠  ٠ ٠ ٢٫٩٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٣٫٢ ٨ ١٫٥٩ ١ ٢٫٦٣ ١ ٤٫٣٥ ١ ٢٫١٧ ١ ٠٫٠٦ ٢ المجموع 

يتبــين مــن الجــدول تــوفر مؤشــر معالجــة محتــوى كتــب الفقــه فــي المرحلــة الثانويــة      

 ،فيما يرتبط باألخالق والسلوكيات في جميع صفوف المرحلة الثانوية        ؛  )اإلفراط(لظاهرة  

) ٣( حيــث بلــغ تكــراره ؛ولكــن بنــسب بــسيطة أعالهــا كــان للــصف الثــاني ثــانوي شــرعي   

 ).%٠٫٠٦(ونسبة ) ٢(ثانوي بتكرار ، ثم الصف األول )%٤٫٣٥(بنسبة 

وبنـسبة بـسيطة    ) ٣(ولربما يعود تفـسير هـذه النتـائج التـي بينـت أن هنـاك تكـرار بلـغ                    

فــي جميــع محتــوى كتــب الفقــه فــي المرحلــة الثانويــة، وبنــسب بــسيطة      ) %٤٫٣٥(بلغــت 

ثــم يليــه محتــوى كتــاب ، أعالهــا؛ حيــث جــاء التكــرار لمحتــوى كتــاب الــصف الثــاني شــرعي 

فيمـا يـرتبط بتـوافر مؤشـر      ) %٠٫٠٦(وبنسبة بلغت   ) ٢(للصف األول ثانوي بتكرار بلغ      الفقه  

بمــا وجــد مــن  بعــض المواضــيع   ) اإلفــراط(معالجــة محتــوى الكتــب المــشار إليهــا لظــاهرة    



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٦١

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

الــواردة بمحتــوى تلــك الكتــب التــي ظهــرت فيهــا بعــض صــور لمبــادئ الوســيطة المتمثلــة       

لمـــؤلِّفين تـــصورًا باهميـــة معالجـــة ظـــاهرة  ممـــا شـــكل لـــدى ا؛ بـــسماحة اإلســـالم ويـــسره

 والتــي يــرون فيهــا كثــرة وقــوع النــاس بالتعــدي علــى بعــضهم الــبعض وبــشكل    )اإلفــراط(

مفــرط  ممــا حَــدَا بهــؤالء المــؤلفين  إلــى التنبــه لهــذه الظــاهرة؛ فــأوردوا بعــضًا مــن الــصور             

 .)اإلفراط(البسيطة لمعالجتها؛ أعني ظاهرة 

 ) ٩(جدول

معالجة محتوى كتب الفقه في المرحلة ( المئوية للمؤشر الرابعالتكرارات والنسب

من حيث درجة توافر المؤشر الرابع ) الثانوية للظواهر الخارجة عن وسطية اإلسالم

 باألخالق يرتبط فيما)  التفريط (لظاهرة الثانوية كتب الفقه في المرحلة محتوى معالجة(

 .والسلوكيات
الصف األول 

 الثانوي
 الصف الثاني الثانوي

الصف الثالث 

 الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي
 العباراتم

 % ت%ت%ت %ت %ت % ت

 من )التفريط(معالجة ظاهرة  ١

 حيث التواضع دون ضبط  
٠   ٠ ٠ ٠ ٠ ٠   ٠   ٠ ٠ 

 من )التفريط(معالجة ظاهرة  ٢

 حيث التواني حتى فوات األوان
١٫٥٩ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٫٩٠ ٢ ٤٫٣٥ ٢ ٠ ٠ 

 من )التفريط(معالجة ظاهرة  ٣

حيث التهور الملقي بالنفس إلى 

 التهلكة

٠٫٤٠ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠   ٠   ٢٫٨٦ ١ 

 من )التفريط(معالجة ظاهرة  ٤

 حيث اهمال تربية األبناء 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ من )التفريط(معالجة ظاهرة  ٥



 

 
٣٦٢

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

الصف األول 

 الثانوي
 الصف الثاني الثانوي

الصف الثالث 

 الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي
 العباراتم

 % ت%ت%ت %ت %ت % ت

حيث عدم القيام بحقوق 

 . علماء وضعف الصلة بهمال

 من )التفريط(معالجة ظاهرة  ٦

حيث عدم القيام بحقوق األبناء 
٠٫٨٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٫٤٥ ١ ٢٫١٧ ١ ٠ ٠ 

 من )التفريط(معالجة ظاهرة  ٧

حيث رؤية المنكر مع القدرة 

 على  إنكاره 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠   ٠   ٠ ٠ 

 من )التفريط(معالجة ظاهرة  ٨

حيث قطع األرحام وعدم 

 صلتهم  

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠   ٠   ٠ ٠ 

 من )التفريط(معالجة ظاهرة  ٩

حيث التخفيف المسرف بالعمل 

 والتأخير عنه 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠   ٠   ٠ ٠ 

١

٠ 

 من )التفريط(معالجة ظاهرة 

حيث التشديد في العمل أو 

 التقصير فيه 

٠٫٨٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٫٤٥ ١ ٢٫١٧ ١ ٠ ٠ 

 من )التفريط(الجة ظاهرة مع ١١

حيث الجفاء المؤدي إلى الترك 

 والبعد 

٠   ٠ ٠ ٠ ٠ ٠   ٠   ٠ ٠ 

 ٣٫٥٩ ٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٫٨٠ ٤ ٨٫٧٠ ٤ ٢٫٨٦ ١ المجموع 
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  )التفـريط (بلغ تكرار مؤشر معالجة محتوى كتب الفقه في المرحلـة الثانويـة لظـاهرة               

للـــصف ) %٨٫٧٠(بنـــسبة ) ٤( و ،)%٢٫٨٦(بنـــسبة ) ١(فيمـــا يـــرتبط بـــاألخالق والـــسلوكيات 

 .للصف الثاني ثانوي شرعي) %٥٫٨٠(بنسبة ) ٤(، و علميالثاني ثانوي 

؛ عنـد مؤشـر معالجـة محتـوى     )٩(ويمكن تفسير هذه النتيجـة التـي بينهـا جـدول رقـم          

بــاألخالق والــسلوكيات، يــرتبط فيمــا ) التفــريط(كتــب الفقــه فــي المرحلــة الثانويــة لظــاهرة 

 لمحتــوى كتــاب )%٨٫٧٠(بنــسبة أيــضًا بلغــت ) ٤( وتكــرار )%٢٫٨٦ (وبنــسبة مئويــة بلغــت

تكـرارات وبنـسبة    ) ٤(يلـي ذلـك     ،  الصف الثاني ثانوي علمي وفي بعض العبارات دون غيرهـا         

لمحتوى كتاب الصف الثـاني ثـانوي شـرعي ولـبعض العبـارات كـذلك دون             ) %٥٫٨٠(بلغت  

د يعود سـبب ذلـك  إلـى طبيعـة        وعدم توافرها في محتوى كتب الصفوف األخرى، ق       ،  غيرها

حيـــث يعتقـــد أن طبيعـــة هـــذه ، المواضـــيع المدرجـــة بمحتـــوى تلـــك الكتـــب المـــشار إليهـــا 

 المواضــيع الــواردة قــد  تتطلــب أن يكــون هنــاك إيــضاح للــصور التــي يجــب أن تعــالج ظــاهرة    

 ؛فــي بعــض المواضــيع دون غيرهــا  وهــذا يعــد داللــة علــى وجــود معالجــة وبنــسب   )التفــريط(

 .دًّا لهذه الظاهرة بمحتوى تلك الكتبضعيفة ج



 

 
٣٦٤

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

 ) ١٠(دولج

معالجة محتوى كتب الفقه في المرحلة )(أ(التكرارات والنسب المئوية للمؤشر الخامس 

من حيث درجة توافر المؤشر الخامس ) الثانوية للظواهر الخارجة عن وسطية اإلسالم

 بالعبادات رتبطي فيما)  فالتطر (لظاهرة الثانوية المرحلةفي  الفقه كتب محتوى معالجة(

 .والسلوكيات واألخالق
الصف األول 

 الثانوي

الصف الثاني 

 الثانوي

الصف الثالث 

 الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي
 العباراتم

 % ت%ت%ت%ت%ت % ت

من حيث ) التطرف(معالجة ظاهرة ١

ة افتقار الشخص إلى الرشد نتيج
 النحرافه الفكري 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

من حيث ) التطرف(معالجة ظاهرة ٢

 اضطراب السلوك  
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

من حيث ) التطرف(معالجة ظاهرة ٣

 الجهل بتعاليم الدين
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

من حيث تنفير ) التطرف(معالجة ظاهرة ٤

  اآلخرين عند دعوتهم إلى اهللا
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

من حيث ) التطرف(معالجة ظاهرة ٥

التمسك الحرفي في مجموعة قيم 
 ومبادئ أساسية 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

من حيث مبالغة ) التطرف(معالجة ظاهرة ٦

 لشخص في فكره أو موقف معين ا
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

من حيث ) التطرف(معالجة ظاهرة ٧

مرء بأنه يمتلك كل الحقيقة احساس ال

 وقناعته بصواب ما عنده

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ المجموع 
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 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

يتضح من الجدول أعاله عدم وجود أي تكرار لمؤشر معالجة محتوى كتب الفقه في 

ا يدل بالعبادات واألخالق والسلوكيات؛ مميرتبط   فيما )التطرف(المرحلة الثانوية لظاهرة 

 .على انعدامه في جميع الصفوف

 ) ١١(جدول

معالجة محتوى كتب الفقه في ) (ب(التكرارات والنسب المئوية للمؤشر الخامس 

المرحلة الثانوية للظواهر الخارجة عن وسطية اإلسالم من حيث درجة توافر المؤشر 

 يرتبط فيما  )اإلرهاب (لظاهرة الثانوية المرحلةفي  الفقه كتب محتوى معالجة(السادس 

 .والسلوكيات باألخالق
الصف األول 

 الثانوي
 الصف الثالث الثانوي الصف الثاني الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي
 العباراتم

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

من ) اإلرهاب(معالجة ظاهرة  ١

حيث استحالل دماء الناس 

ر والعقل وأموالهم نتيجة للفك

 والمعتقد 

٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٢٫٨٦ ١ 

من ) اإلرهاب(معالجة ظاهرة  ٢

 حيث تكفير اآلخرين
٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٥٫٧١ ٢ 

من ) اإلرهاب(معالجة ظاهرة ٣

حيث التفجيرات بدعوى الجهاد 

 كوسيلة لالستشهاد

٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٢٫٨٦ ١ 

من ) اإلرهاب(معالجة ظاهرة ٤

 حيث ترويع اآلمنين وتعنيفهم 
٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٢٫٨٦ ١ 

 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠ ٠من ) اإلرهاب(معالجة ظاهرة ٥



 

 
٣٦٦

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

الصف األول 

 الثانوي
 الصف الثالث الثانوي الصف الثاني الثانوي

 المجموع

 /علمي

 شرعي
 شرعي علمي شرعي علمي

/ علمي 

 شرعي
 العباراتم

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

حيث إكراه اآلخرين  على 

 اعتناق الدين 

من ) إلرهابا(معالجة ظاهرة ٦

حيث تصدير حقوق وحريات 

 اآلخرين

٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٢٫٨٦ ١ 

من ) اإلرهاب(معالجة ظاهرة ٧

حيث امتهان كرامة وحصانة 

 اإلنسان 

٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٢٫٨٦ ١ 

 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٢٠ ٧ المجموع 

ونـسبة  ) ٧( الصف األول الثانوي بتكرار بلـغ  محتوى كتابيتوفر هذا المؤشر إال في     ال

)٢٠% ( 

 و  )التطـرف (ويمكن عزو هذه النتـائج التـي بينـت عـدم وجـود تـوافر لمعالجـة ظـاهرتي                    

 بمحتوى كتب الفقه للصف الثاني والثالث ثانوي بشقيهما العلمي والـشرعي إلـى              )اإلرهاب(

ذه الكتـب بأهميـة هـذه الظـواهر الخارجـة عـن وسـطية اإلسـالم         عدم إدراك المؤلفين لهـ   

ليتم إدراجها بالمحتوى، ويمكن مـن خاللهـا معالجـة التطـرف واإلرهـاب التـي أصـبحت مـن          

القضايا والمشكالت المعاصرة، التي عانى منها معظم دول العالم؛ بما فـي ذلـك المملكـة؛          

 .والتي اكتوت بنارها

ارات المؤشر السادس بمحتوى كتاب الفقه للـصف األول   أما بالنسبة لوجود توافر لعب    

، فإنه يمكن القـول أن سـبب ذلـك          )%٢٠(وبنسبة قليلة جدًّا بلغت     ) ٧(ثانوي، وبتكرار بلغ    
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قــد يعــود إلــى مــا وجــد مــن مواضــيع تــرتبط بظــاهرة اإلرهــاب أدرجــت بمحتــوى كتــاب الفقــه 

ول ثـــانوي، تـــصورًا بأهميـــة المـــشار إليـــه، أو قـــد تكـــون لـــدى مـــؤلفي كتـــاب الفقـــه للـــصف األ

الوســطية لمعالجــة ظــاهرة االنحــراف الفكــري المــؤدي إلــى التطــرف واإلرهــاب؛ ممــا حــدا        

بهؤالء المؤلفين إلى إدراج صور سماحة اإلسالم ويسره لمعالجـة هـذه الظـواهر الخارجـة                

ولكن لم يبلغ هذا اإلدراج الحـد المطلـوب، وهـذا مـا يـدل علـى وجـود                   ،  عن وسطية اإلسالم  

افر لمعالجة ظاهرة اإلرهاب بمحتوى كتاب الفقه للصف األول ثانوي المشار إليه، ولكـن              تو

 .بنسب ضعيفة جدًّا وفي جميع عبارات المؤشر

هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية      : لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث واآلتي نـصه    

ـــة    تعــزى لمتغيــر محتــوى ك ) ٠٫٠٥  =  (عنــد مــستوى الداللــة   تــب الفقــه بــصفوف المرحلــــ

 . ) شرعي–علمي (الثانوية 

ــارات الفــروق لمحــوري الدراســة؛ األول       تــم اســتخراج المتوســطات الحــسابية واختب

 توضح ذلك ) ١٣، ١٢(والثاني؛ والجداول التالية 

 :الفروق بالنسبة للمحور األول

) %٠٫٠٥(قـل مـن   التوجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى أ          ":الختبار الفرضية 

 ."ا للصف الدراسي تبعً)مبدأ السماحة واليسر(في مؤشرات المحور األول

 الـذي يقـوم علـى مقارنـة      kruskal-wallisكروسـكال والـيس  تـم اسـتخدام اختبـار    

وسيط مجموعات الدراسة التي التتبع التوزيع الطبيعي، والجدول التالي متوسطات الرتـب            

ــار   ــائج اختبـ ــور       kruskal-wallisونتـ ــرات المحـ ــطات مؤشـ ــي متوسـ ــروق فـ ــار الفـ الختبـ

 .للصفوف الدراسية  كتب الفقه في جميع)مبدأ السماحة واليسر(األول



 

 
٣٦٨

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

 )١٢(جدول 

 الختبار الفروق في متوسطات  متوسطات الرتب ونتائج اختبار كروسكال واليسنتائج 

 في جميع الصفوف الدراسية) مبدأ السماحة واليسر(مؤشرات المحور األول

 الصف تغيرالم
متوسطات 

 الرتب
Chi-square df sig 

 ١١٫٦٠ األول الثانوي

 ١٣٫١٠ الثاني علمي

 ١٣٫١٠ الثاني شرعي

 ١٠٫٨٠ الثالث علمي

: المحور األول

مبدأ السماحة 

 واليسر

 
 ١٦٫٤٠ الثالث شرعي

٠٫٦٦٧ ٤ ٢٫٣٦٧ 

 إحــصائية بــين جميــع  عــدم وجــود أي فــروق ذات داللــة  )  ١٢(يتــضح مــن الجــدول رقــم   

-Chi حيــث بلغــت قيمــة مربــع كــاي     ؛الــصفوف بالنــسبة لمحــور مبــدأ الــسماحة واليــسر     

square) ــة  ) ٢٫٣٦٧ ــر مــن  ) ٠٫٦٦٧(بمــستوى دالل ــالي نقبــل الفــرض القائــل   ، )٠٫٠٥(أكب وبالت

 .بعدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الصفوف الخمسة في المحور األول

الً على عدم وجود أي اهتمـام مـن قبـل المـؤلفين أصـحاب               وهذه النتيجة تعد مؤشرًا دا    

القــرار بتعزيــز مبــادئ الوســطية؛ والمتمثلــة بمبــادئ الــسماحة واليــسر، وتــضمينها بمحتــوى  

 . تلك الكتب؛ مما يدل على عدم توافرها

 :الفرق بالنسبة للمحور الثاني

) %٠٫٠٥(ن التوجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى أقـل مـ            ":الختبار الفرضية 

 "في مؤشرات المحور الثاني تبعًا للصف الدراسي

 الختبار الفـروق   kruskal-wallis يبين الجدول التالي متوسطات الرتب ونتائج اختبار 

معالجــة محتــوى كتــب الفقــه للمرحلــة الثانويــة    (فــي متوســطات مؤشــرات المحــور الثــاني  

 :دراسيةفي جميع الصفوف ال) للظواهر الخارجة عن وسطية اإلسالم
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 )١٣(جدول

 متوسطات في الفروق الختبار واليس كروسكال اختبار ونتائج الرتب نتائج متوسطات

 للظواهر الثانوية في المرحلة الفقه كتب محتوى معالجة(الثاني المحور مؤشرات

 الدراسية الصفوف جميع في) اإلسالم وسطية عن الخارجة

 الصف المتغير
متوسطات 

 الرتب

Chi-

square 
df sig 

 ١٣٫٤٠ األول الثانوي

 ١٧٫١٠ الثاني علمي

 ١١٫٦٠ الثاني شرعي

 ١١٫٩٠ الثالث علمي

معالجة : المحور الثاني

محتوى كتب الفقه 

للمرحلة الثانوية 

للظواهر الخارجة عن 

 ١١٫٠٠ الثالث شرعي وسطية اإلسالم

٠٫٥١٦ ٤ ٣٫٢٥٧ 

روق ذات داللــة إحــصائية بــين جميــع    عــدم وجــود فــ  )  ١٣(   يتــضح مــن الجــدول رقــم    

الــصفوف بالنــسبة لمعالجــة محتــوى كتــب الفقــه للمرحلــة الثانويــة للظــواهر الخارجــة عــن   

أكبــر ) ٠٫٥١٦(بمــستوى داللــة ) ٣٫٢٥٧ (Chi-square حيــث بلغــت قيمــة ؛وســطية اإلســالم

ف وبالتــالي نقبــل الفــرض القائــل بعــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائيًا بــين الــصفو   ، )٠٫٠٥(مــن 

 .الخمسة في المحور الثاني

والتـي يتبـين مـن خاللهـا     ، ويمكن عزو هذه األسباب التـي أشـارت إليهـا نتـائج الدراسـة       

عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائيًّا للمتوســطات الحــسابية، واختبــارات الفــروق لمحــوري         

، الدراســة األول والثــاني  أن المــؤلفين لكتــب الفقــه لــم يــدركوا أهميــة وســطية اإلســالم         

، الجة الظواهر الخارجة عنها ليتم تضمينها بمحتوى كتب الفقه فـي المرحلـة الثانويـة              ومع

ممـا يـدل علـى أن مـا     ،  ولم يفرقوا بين صفوف تلك المرحلة، سواءٌ كانت علمية أو شرعية          

وجد من نسب توافر بمحتوى الكتب لمحـوري الدراسـة األول والثـاني لـم يكـن بالمـستوى            

أمول، وهو ما يدل كذلك على وجود قصورًا واضحًا لـم يدركـه             المطلوب، وال على الوجه الم    
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المؤلفون لتعزيـز مفهـوم الوسـطية وتـضمينها بمحتـوى تلـك الكتـب، والنظـر إلـى معالجـة                     

 .الظواهر الخارجة عنها

وبنــاء علــى مــا توصــلت إليــه الدراســة فــي جميــع محاورهــا الــسابقة، والــذي يتــضح مــن      

إلسالم من حيث السماحة واليسر بمحتـوى كتـب   خاللها أن درجة توافر مبادئ وسطية ا 

 لــم يــصل إلــى الحــد المطلــوب، فقــد كانــت أعلــى نــسبة تــوافر بلغــت     )قيــد الدراســة(الفقــه 

، وهذه النتيجة تُعد بالعرف التربـوي منخفـضة جـدًّا إضـافة إلـى خلـوِّ محتـوى الكتـب                      )٨٫٥٧(

د نسبة منخفضة جـدًّا  ما عدا وجو  ،  من أيّة معالجة للظواهر الخارجة عن وسطية اإلسالم       

 .)%٢٠(لمعالجة هذه الظواهر؛ وجدت بمحتوى كتاب الصف األول ثانوي بلغت 

ومواكبة العصر، والداعية إلى تطوير المناهج والكتـب   ،  وتمشيًا مع التطورات العالمية   

فإننا نجد أنفسنا بحاجـة إلـى التطلـع إلـى رؤى تطويريـة تهـدف إلـى إعـادة النظـر              ،  المدرسية

نا المدرسية لمسايرة الواقع المعاش، وذلك من خالل إعـادة تخطـيط وهيكلـة           في  مناهج  

محتــوى كتــب الفقــه؛ لــضمان تعزيــز مفهــوم وســطية اإلســالم، والعمــل علــى تــضمينها           

 .والنظر إلى معالجة الظواهر الخارجة عنها، بمحتوى تلك الكتب

يرية لتضمين مبادئ ما الرؤى التطو(: فإن إجابة سؤال الدراسة الرابع واآلتي نصه لهذا

ومعالجـة الظـواهر الخارجـة عنهـا     ، وسطية اإلسالم من حيث سـماحة اإلسـالم ويـسره       

 ).بمحتوى كتب الفقه في المرحلة الثانوية ؟

تتطلب أن تكون هذه الرؤى التطويرية منطلقة من فلـسفة تربويـة مبنيـة علـى أسـس           

ــضما، علميــة تتجــه نحــو المــستقبل؛ مــستهدفة التطــوير والتحــسين     ــاهج  ل ن أن تكــون من

وخاصــة منهــا منــاهج التربيــة اإلســالمية وكتبهــا المدرســية ضــمن أوليــات      ؛ التعلــيم العــام 

التطوير والتحسين؛ لتتماشى مع الواقع المفروض، والسيما أن ما يمر بـه العـالم اإلسـالمي                

فــي مثــل هــذا اليــوم مــن أزمــات وانحرافــات فكريــة وســلوكية يــوحي كــل هــذا بــأن ثمّــت      



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٧١

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

منـــاهج المدرســـية أدى إلـــى اســـتفحال الظـــواهر المائلـــة والخارجـــة عـــن مقاصـــد قـــصورًا بال

الــشريعة اإلســالمية، وأن تحقيــق مــا نهــدف الوصــول إليــه لتطــوير وتحــسين منــاهج التربيــة 

وخاصــة كتــب الفقــه فــي المرحلــة الثانويــة ألجــل أن يــضمن ، اإلســالمية وكتبهــا المدرســية

وألهميـة التطلـع إلـى رؤى مـستقبلية لتطـوير           ،  ممحتواها بالمفاهيم الالزمة لوسطية اإلسال    

فـإن النقـاط التاليـة    ، وتحسين كتب الفقه في المرحلـة الثانويـة فـي ضـوء وسـطية اإلسـالم              

يمكن أن تمثل ركائز أشبه ما تكون مسلمات ننطلق منهـا، وقـد تكمـن هـذه المـسلمات               

 :في ما يلي

 J       متها األساســـيةأهميـــة التعريـــف بوســـطية اإلســـالم ومبائـــدها، والمتمثلـــة بـــس :

 . السماحة واليسر ورفع الحرج عن أمة اإلسالم

 J        ــية ــب المدرسـ ــو الكتـ ــيم ومؤلفـ ــة والتعلـ ــوزارة التربيـ ــرار بـ ــحاب القـ ــدرك أصـ أن يـ

ومخططوها أهمية المرحلة الثانوية، إذ تعد هذه المرحلة من أهم مراحـل التعلـيم       

ــام ــضمينها ب     . العـ ــطية وتـ ــاهيم الوسـ ــراز مفـ ــا إبـ ــن خاللهـ ــن مـ ــذي يمكـ ــوى الـ محتـ

ــية  ــرراتهم المدرسـ ــا   ، مقـ ــررات بمبادئهـ ــذه المقـ ــوى هـ ــة محتـ ــة أي ، وتغذيـ ومعالجـ

 .ظاهرة تتعارض وتتناقض مع هذه المبادئ

 J                علـى أن يكـون    ،  العمل على إعـادة النظـر بأهـداف تـدريس الفقـه بالمرحلـة الثانويـة

 . من أوليات أهدافها تعزيز مفاهيم الوسطية لدى المتعلمين

 J  اضــيع والــدروس واألنــشطة المتعلقــة بمفــاهيم الوســطية    تحديــد المجــاالت والمو

بمحتــوى كتــب الفقــه علــى أن تكــون ضــمن مــا يعــرض مــن مواضــيع أخــرى دون           

 .استقاللها بمقررات أو وحدات أخرى
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 J          اســـتحداث بـــرامج إثرائيـــة مـــصاحبة تعليميـــة لمحتـــوى كتـــب الفقـــه؛ ذات صـــلة

لمتعلمين، والعمل  بمفاهيم الوسطية، تهدف إلى غرس هذه المفاهيم في أذهان ا         

 . على تبني أفكار ومفاهيم لعالج الظواهر الخارجة عن وسطية اإلسالم

 J     تــصميم أنــشطة ذات صــبغة تعاونيــة وتوعويــة ألجــل تعريــف المتعلمــين بظــاهرة

والتطــــرف واإلرهــــاب؛ باعتبارهــــا نقــــائض ، والتفــــريط، واإلفــــراط، الغلــــو، والتنطــــع

 .ومضادات لوسطية اإلسالم

 J   ــد علــى أصــحا ــيم      التأكي ــوزارة التعل ــرامج إعــداد المعلمــين ب ب القــرار ومخططــي ب

 .العالي على تضمين مقرراتهم الشرعية والثقافية بمفاهيم وسطية اإلسالم

 J        ،التأكيــد علــى إلمـــام المتعلمــين بمفــاهيم وســـطية اإلســالم وســماحته ويـــسره

والتأكيـــد علـــى تنميـــة هـــذه المفـــاهيم لتتجـــسد فـــي عقـــولهم وســـلوكهم تجنبًـــا 

 .الخارجة عن وسطية اإلسالمللظواهر 

 J                     التأكيد لـدى معلمـي التربيـة اإلسـالمية علـى الـتمكن مـن معرفـة مفـاهيم وسـطية

وقـــدرتهم علـــى إيـــصالها    ، اإلســـالم ومـــا تمثلـــت بـــه مـــن مبـــادئ وقـــيم انـــسانية       

 .للمتعلمين

@      @      @ 
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 :التوصيات
 :وصي ويقترح ما يليفإن الباحث ي، في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج

ضـــرورة إعـــادة النظـــر بمحتـــوى كتـــب الفقـــه فـــي المرحلـــة الثانويـــة، والتأكيـــد علـــى   -

التخطــيط الجيــد لتطويرهــا فــي ضــوء وســطية اإلســالم، وإدراجهــا ضــمن محتــوى         

 .مقررات المرحلة الثانوية

ضرورة إلمام مخططي ومـؤلفي كتـب الفقـه فـي المرحلـة الثانويـة؛ بأهميـة وسـطية              -

 .معرفة ما يضادها وينقاضها من ظواهر خارجة عن مقاصدهااإلسالم، و

ضـــرورة تبنـــي المعلمـــين اســـتراتيجية تدريـــسية تكفـــل إيـــصال مفـــاهيم وســـطية     -

 .اإلسالم، ومعرفة ما يضادها ويناقضها من ظواهر خارجة عنها إلى المتعلمين

توعيـــة المتعلمـــين بالمرحلـــة الثانويـــة بأهميـــة معرفـــة مفـــاهيم وســـطية اإلســـالم    -

ــا،      ونق ــة عنهـ ــواهر المائلـ ــالج الظـ ــرق عـ ــا، وطـ ــز مفاهيمهـ ــضاداتها، وتعزيـ ــضها ومـ ائـ

 .وغرسها في أذهانهم

التأكيــد علــى عقــد نــدوات فكريــة وحواريــة بــين رجــال التربيــة والمهتمــين بقــضايا      -

التعلــيم وعلمــاء الــشرع واســتخالص تجــاربهم حــول مفــاهيم وســطية اإلســالم،    

 .اهيم إلى المتعلمينوالكيفية التي يتم فيها إيصال هذه المف

إجراء العديد من الدراسات والبحوث ذات الصلة؛ لتتناول مفاهيم وسطية اإلسالم            -

 .بمحتوى كتب التربية اإلسالمية األخرى بالمرحلة الثانوية

ــة المتوســطة؛ لمعرفــة مــدى         - ــة لمحتــوى كتــب الفقــه للمرحل إجــراء دراســة تحليلي

 .تضمينها بمفاهيم وسطية اإلسالم

   @      @@    
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 :المراجع
 J  ٢٣٣٠١(ابن حنبل، أحمد؛ رقم الحديث(. 

 J  دار الفكر، بيروت١لسان العرب، ج؛ )١٩٩٢(ابن منظور ،. 

 J  المنتدى العالمي للوسطية، عمّان، األردن) ٢٠١٢(أبو النصر، بسام سليمان. 

 J     اطنة دراسة  دور المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية في تنمية المو       ) ٢٠٠٦(أخضر، فايزة، وزميالتها

 .مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لفكرة العمل التربوي، الباحة، المملكة العربية السعودية

 J  ،٤٧٧٦البخاري، أخرجه البخاري في كتاب النكاح. 

 J  ٣٤٦١(البخاري، رقم الحديث.( 

 J   ــيم ــد العظـــــــــــــــــــــــ ــديوي، عبـــــــــــــــــــــــ ــالم  ) ٢٠١٢(بـــــــــــــــــــــــ ــي اإلســـــــــــــــــــــــ ــطية فـــــــــــــــــــــــ الوســـــــــــــــــــــــ

wantairobatab.com/snowtnread.php?t=٧٧٥٢ 

 J دور األسرة والمدرسة في مواجهـة التطـرف واإلرهـاب؛ بحـث مقتـرح              ) ٢٠٠٩(ت، رفعت محمد    بهج

بمـــؤتمر اإلرهـــاب بـــين تطـــرف الفكـــر وفكـــر التطـــرف، المحـــور الرابـــع، القـــسم األول، الجامعـــة           

 .اإلسالمية، المدينة المنورة

 J    مكتبـة  ١طأسـس المنـاهج وعناصـرها وتنظيماتهـا مـن منظـور اسـالمي،        ؛ )٢٠٠٦(جان، محمد صـالح ،

 .الملك فهد الوطنية، الرياض

 J   غــراس ١جــدد توحيــدك الكواشــف الجليلــة فــي توحيــد الربوبيــة، ط  ؛ )٢٠٠٨(الحــداد، مــؤمن فتحــي ،

 .للنشر والتوزيع، القاهرة

 J      الغلو والتطرف، بحث مقدم لمؤتمر اإلرهاب بـين تطـرف الفكـر      ) ٢٠٠٩(الحذيفي، علي عبد الرحمن

 .لقسم الثاني، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورةوفكر التطرف؛ المحور األول، ا

 J   ٣أهميــة األمــن الفكــري، مجلــة المنــاهج واإلشــراف التربــوي، العــدد   ؛ )٢٠٠٨(الحربــي، جبيــر ســلمان ،

 .كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
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 J       للنـشر  ، دار ابـن الجـوزي     ١؛ تـسامح الغـرب مـع المـسلمين، ط         )١٩٩٩(الحسين، عبد اللطيف إبـراهيم 

 . والتوزيع، الدمام، المملكة العربية السعودية

 J    دار ابـن حـزم،   ١الوسـطية فـي الـسنة النبويـة، دراسـة تأصـيلية مـصطلحة، ط       ؛ )٢٠١١(حـسين، عقيلـة ،

 .لبنان، بيروت

 J  دار الزمـــان للنـــشر والتوزيـــع، المدينـــة ١المـــدخل إلـــى علـــم الـــدعوة، ط؛ )٢٠١٢(حـــسين، عمـــار علـــي ،

 .المنورة

 J تحــديات تغييــر المنــاهج الــشرعية فــي العــالم اإلســالمي، بحــث مقــدم    ؛ )٢٠٠٧(علــي شــريف ، حمــاد

لمؤتمر اإلسالم والتحديات المعاصـرة والنـشر مـع عقـد فـي الجامعـة اإلسـالمية، كليـة أصـول الـدين             

 ٣/٤/٢٠٠٧-٢الفترة 

 J   ــد ــر أحمــــــــــ ــد، ناصــــــــــ ــي األردن،    ؛ )٢٠١٠(الخوالــــــــــ ــالمية فــــــــــ ــة اإلســــــــــ ــاهج التربيــــــــــ ــع منــــــــــ واقــــــــــ

wasatyea.net/conference Print.aspx? conferenceid=٢٨ 

 J      دار  ١تحليـل المحتـوى فـي منـاهج التربيـة اإلسـالمية وكتبهـا، ط              ؛  )٢٠٠٦(الخوالدة، ناصر ويحيـى، عيـد ،

 .وائل للنشر، عمان، األردن

 J    وسائط التربيـة فـي المجتمـع اإلسـالمي؛ فـي تفعيـل قـيم الوسـطية للحـد مـن            ؛  )٢٠١٢(درويش، حنان

 ٤٩٣=wasatyea.net/newsDetailsaspx?newsiid.تشددنقش ظاهرة الغلو وال

 J  العبيكـــان للطباعـــة ٣صـــور مـــن ســـماحة اإلســـالم، ط) ١٩٨٨(الربيعـــة، عبـــد العزيـــز عبـــد الـــرحمن ،

 والنشر، الرياض، 

 J  ١٦المدخل إلى الثقافة اإلسالمية، ط) ٢٠١٢(الريس، ابراهيم حماد، وآخرون  

 J    عالم الكتب، العبيكـان،  ٦و الطفولة والراهقة، طعلم نفس النم) ٢٠٠٣(زهران، حامد عبد السالم ،

 .الرياض



 

 
٣٧٦

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

 J    دار ١تــدريس التربيــة اإلســالمية التخطــيط، طــرق، تقــديم، ط    ) ٢٠٠٥(الــساموك، ســعدون محمــود ،

 .وائل للنشر، عمان، األردن

 J       جهـود وزارة الـشؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد           ) ٢٠٠٩(السديري، توفيق عبد العزيـز

ــضالة، بحــث مقــدم بمــؤتمر اإلرهــاب بــين تطــرف الفكــر وفكــر        فــي مكافحــ  ة اإلرهــاب واألفكــار ال

 .التطرف، المحور الرابع، القسم األول، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة

 J   مقاصد الشريعة في ضوء وسـطية اإلسـالم، مجلـة حوليـات     ) ٢٠٠٨(السعودي، عبد الودود مصطفى

 . الجامعة الوطنية، ماليزيامركز البحوث والدراسات اإلسالمية،

 J  المدينة المنورة١الدعوة ودور الداعيات، ط) ٢٠٠٣(السالم، أمة ،. 

 J     الخطاب الدعوي النسائي في مكافحة التطرف، واإلرهـاب، بحـث    ) ٢٠٠٩(السويلم، أسماء سليمان

مقــدم بمــؤتمر اإلرهــاب بــين تطــرف الفكــر وفكــر التطــرف، المحــور الرابــع، القــسم األول، الجامعــة 

 .اإلسالمية، المدينة المنورة

 J   الــدار العربيــة للكتــاب، ١تعلــيم الـدين اإلســالمي بــين النظريــة والتطبيـق، ط  ؛ )١٩٩٤(شـحاتة، حــسن ،

 .القاهرة

 J         ١معجـم المـصطلحات التربويـة والنفـسية، ط    ؛ )٢٠٠٣(شحاتة، حسن والنجار، زينـب وعمـاد، حامـد ،

 .القاهرة، الدار المصرية البنية للنشر

 J دار عالم الكتب للطباعة والنشر، الرياض١هذا هو اإلسالم، ط؛ )٢٠٠٩(مان الشعالن، عث ،. 

 J           تـصميم أنمـوذج لمحتـوى كتـب التربيـة االجتماعيـة            ؛  )٢٠١٢(الصباحين، عيـد وعبـد الـرحمن، محمـود

والوطنيـــة للمرحلـــة األساســـية فـــي األردن؛ فـــي ضـــوء مفـــاهيم وقـــيم التربيـــة العالميـــة والعلميـــة           

، جامعـة اليرمـوك،   ٣٤٤-٣٢٩، ٤، عـدد  ٨ة األردنية فـي العلـوم التربويـة، مجلـد         والتكنولوجية، المجل 

 . األردن



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٧٧

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 J     الجهل بالدين سبب من أسباب اإلرهاب، بحث مقدم بمـؤتمر اإلرهـاب         ؛  )٢٠٠٩(الصغير، فالح محمد

 . بين تطرف الفكر وفكر التطرف

 J  لصحابة، الشارقة، مكتبة ا١؛الوسطية في القرآن الكريم، ط) ٢٠٠١(الصالبي، علي محمد. 

 J    الغلــو فــي الــدين ومجــاوزة الوســطية لألســباب والمظــاهر بحــث     ؛ )٢٠٠٩(صــوفي، عبــد القــادر محمــد

 .مقدم بمؤتمر اإلرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف

 J  ؛ تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية، دار الفكر العربي، القاهر، مصر)٢٠٠٨(طعيمة، رشدي. 

 J منظومــة التربيــة الــسياسية فــي كتــب الــصف الخــامس ؛ )٢٠٠٠٧(امــدة عاشــور، راتــب ومحمــد، الحو

 تـشرين  ٢٥-٢٣والسادس والسابع األساسية في األردن، بحث مقدم لمؤتمر كلية التربية الـسابع         

 .األول جامعة اليرموك

 J     ــيم، أحمــد المهــدي ــيم مــن       ؛ )٢٠٠٤(عبــد الحل ــة التعل ــيم رؤي ــاهج التعل الثقافــة اإلســالمية محــور لمن

 .، الشروق الدولية، القاهرة١المي، طمنظور إس

 J  المحافظــة علــى البيئــة فــي ضــوء القــرآن الكــريم مجلــة جامعــة الملــك  ؛ )٢٠١٢(عبــده، هاشــم محمــد

 .، أبها١٩، العدد ١٠خالد، ج

 J       الجهـل بالـدين أسـاس التطـرف ومنبـع اإلرهـاب، بحـث مقـدم بمـؤتمر            ؛  )٢٠٠٩(العبيدي، علـي سـعيد

 .لتطرف، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورةاإلرهاب بين تطرف الفكر، وفكر ا

 J   مــسؤولية الفتــوى الــشرعية وعالقتهــا بالوســطية والتطــرف، مجلــة   ؛ )٢٠٠٨(عثمــان، محمــود حامــد

 .٣دارسات، العدد 

 J  دار النوادر، بيروت١الوسطية، ط؛ )٢٠١٢(العثمان، حمد ابراهيم ،. 

 J  ٤سات اسالمية، العدد حول مفهوم الوسطية، مجلة درا؛ )٢٠٠٨(العجلوني، ابراهيم. 

 J  لغة التربويين، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض؛ )٢٠٠٧(العمر، عبد العزيز سعود. 



 

 
٣٧٨

 الثانوية بالمرحلة الفقه كتب لمحتوى تحليلية دراسة
 اإلسالم وسطية مبادئ ضوء في
 عوض بن زريبان الجهني . د

 J     دور المدرسة في تعزيز األمن الفكري عند الطالب في ضـوء التحـديات             ؛  )٢٠٠٨(العنزي، حماد الطيار

 .٣المعاصرة، مجلة المناهج واإلشراف، جامعة أم القرى، العدد 

 J      دار  ١تـدريس التربيـة اإلسـالمية التخطـيط والتنفيـذ والتقـويم، ط            ؛  )٢٠١١(عيد، يحيى وخلود، خصاونة ،

 .النشر الدولي، الرياض

 J  اتجاهــات الــشباب الجزائــري نحــو الفــضائيات الدينيــة واإلســالمية  ؛ )٢٠٠٩(عيــسائي، رحيمــة الطيــب

م لمؤتمر اإلرهـاب بـين تطـرف    بحث مقد) دراسة ميدانية(ودورها في توعيته ضد التطرف والتعصب   

 . الفكر وفكر التطرف، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة

 J   دار التوزيــع ١حــول أساســيات المــشروع اإلســالمي لنهــضة األمــة، ط  ؛ )٢٠٠٠(الغزالــي، عبــد الحميــد ،

 .والنشر اإلسالمية، بور سعيد، مصر

 J    ــدال،   دور الجامعــات فــي إرشــاد الطــ  ؛ )٢٠٠٩(القرشــي، ابتــسام بلقاســم الب نحــو الوســطية واالعت

بحــث مقتــرح بمــؤتمر اإلرهــاب بــين تطــرف الفكــر، وفكــر التطــرف، الجامعــة اإلســالمية، بالمدينــة        

 .المنورة

 J  األديــــب الذهبيــــة للنــــشر والترجمــــة، ١ســــماحة اإلســــالم، ط؛ )٢٠٠٣(قريــــشي، عمــــر عبــــد العزيــــز ،

 .المنصورة، مصر

 J        عليميـة فـي إرسـاء األمـن الفكـري، مقـرر التوحيـد فـي                دور المنـاهج الت   ؛  )٢٠١٠(كافي، أبو بكـر الطيـب

ــا، بحــثٌ مقــدم للمــؤتمر الــوطني األول لألمــن     المرحلــة الثانويــة بالمملكــة العربيــة الــسعودية نموذجً

 .المنعقد بجامعة الملك سعود، الرياض) مفاهيم وتحديات(الفكري 

 J     فـــة المنـــاهج وطـــرق    معجـــم المـــصطلحات التربويـــة لمعر  ؛ )٢٠٠٣(اللقـــاني، أحمـــد والجمـــل، علـــي

 .، عالم الكتب للنشر، القاهرة٣التدريس، ط

 J    الـسراط   –فلسفة األمن الفكري في اإلسالم مجلة كلية العلوم اإلسـالمية           ؛  )٢٠٠٩(مباركي، دليله 

 .١٩ السنة الحادي عشر، العدد –



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٧٩

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 J   ــ  ؛ )٢٠١٢(محمــد، الجــاك النــور ـــــة مظــاهر التــشدد والغلووغيــاب الوســطية واالعتــدال فــي الشخــصيــ

 .٢٩المسلمة، حوليات مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، السنة الثامنة، العدد 

 J     أثر كفايات معلم التربية اإلسـالمية فـي معالجـة التطـرف الفكـري،              ؛  )٢٠٠٩(مطالعة، أحالم محمود

 الخ... بحث مقدم بمؤتمر اإلرهاب بين تطرف

 J       اإلرهـاب،  – العـدوان  –اإلنسان بين الجريمة  سلوك  ؛  )٢٠٠٣(منصور، عبد الحميد والشربيني، زكريا 

 . القاهرة-، دار الفكر العربي١ط

 J    ــة مــن المنظــور اإلســالمي، زهــرة المــدائين للنــشر،        ؛ )٢٠٠٢(موســى، فــؤاد محمــد علــم منــاهج التربي

 . مصر–المنصورة 

 J  الوسطية فـي اإلسـالم   ؛ )٢٠١٢(الهرفي، عبد الرحمن محمدsaid.net/book/open.php?cat=١ 

& book=١٠٨٠ 

 J دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، عمــان، ١الثقافــة اإلســالمية، ط؛ )٢٠٠٠(صــالح وآخــرون ، هنــدي ،

 .األردن

 J    وزارة التربيـة والتعلـيم بالمملكـة العربيـة الـسعودية والخـدمات اإللكترونيـة              ؛  )٢٠١٣(وثيقة المنهاج

mog.gov.sa/pages/educationpolicy,aspx 

 J   نحـــو ثقافـــة وســـطية راشـــدة، دراســـة فـــي الثقافـــة والحـــضارة والتيـــارات ؛ )٢٠٠٩(اليحيــاوي، محمـــد

 .، دار النشر الدولي، الرياض١المعادية لإلسالم، ط

 :المواقع اإللكترونية
- Amnfkri.com/news.php?action=show&id=٠٩٨ 

- www.Wnwat.net/us/t١٦٦١٥٩.html 

- www.wasatyea.net 
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Analytical Study of the Contents of Secondary School Islamic Jurisprudence 

Textbooks in Light of 

 Islam Moderation Principles 
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Abstract: 

This study aims to identify the extent to which Islam moderate principles are 

found in secondary school Jurisprudence textbooks and address aspects of the 

textbooks which do not conform to these principles.To achieve the objectives of 

the study, a questionnaire was used as instrument. It consists of two parts; each 

part contains a number of sub-indicators amounting to (71) for both. The first 

part deals with moderate principles of Islam whereas the second discusses 

phenomena that do not conform to these principles. The questionnaires 

wereshown to a group of specialists.  

In light of the specialists' opinions and notes, andafter conducting a 

textbooks analysis (still in progress), the study findings show that there is a lack 

of moderation in secondary school Jurisprudence textbooks. They reveal that 

secondary school Jurisprudence textbooks do not address some phenomena that 

do not conform to moderationsuch as relating to exaggeration in religion and 

extremism. They insufficiently and inadequately deal with phenomena such as 

excessiveness, negligence, extremism and terrorism, while some of the books do 

not deal at all with suchphenomena.  



 

 
 
 

 

 وفعالية الذات) الداخلي والخارجي( الضبط وجهةتأثير 
 طالبات المرحلة الثانويةل على التحصيل الدراسي

 
 
 
 
 

 عفاف سالم المحمدي. د
 كلية التربية  -قسم علم النفس

 جامعة الملك سعود
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 وفعالية الذات) الداخلي والخارجي( الضبط وجهةتأثير  

 لمرحلة الثانويةطالبات ال على التحصيل الدراسي
  
 عفاف سالم المحمدي. د

 كلية التربية -قسم علم النفس
 جامعة الملك سعود

 
 
 
 :ملخص البحث 

علـــى فعاليـــة الـــذات و) الـــداخلي والخــارجي ( وجهــة الـــضبط  تعـــرف علــى مـــدى تـــاثير للتهــدف الدراســـة  

بـات   طالبـة مـن طال  ٣٧٤التحصيل الدراسي لطالبات المرحلـة الثانويـة، حيـث طبقـت الدراسـة علـى عينـة مـن              

طبقت علـيهن   .  بمدينة الرياض   حكومية المرحلة الثانوية اختير أفرادها بطريقة عشوائية من ست مدارس        

 & Sherer(لوجهـة الـضبط، ومقيـاس فاعليـة الـذات لـشيرر وآدمـز        ) Rotter(مقيـاس روتـر    : أداتا الدراسة

Adams.( 

 الدراســي لــصالح وجهــة الــضبط  وقــد اتــضح مــن النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي التحــصيل  

كما اتضح من . الخارجي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي لصالح فعالية الذات العالية   

، )داخلــي وخــارجي(تعــزى لوجهــة الــضبط  ) عاليــة أو منخفــضة( فعاليــة الــذات فــي فــروقالنتــائج عــدم وجــود  

وعـدم  ). علمـي وأدبـي   (تعزى الخـتالف التخـصص      )  منخفضة عالية أو (اختالف بين فعالية الذات     وجود  واتضح  

كمــا ). علمــي وأدبــي(بــين التخــصص ) داخلــي وخــارجي( داللــة إحــصائية فــي وجهــة الــضبط يوجــود اخــتالف ذ

اتضح من تحليل االنحدار أنه يمكن التنبـؤ بالتحـصيل الدراسـي لطالبـات المرحلـة الثانويـة مـن معرفـة وجهـة                      

 .الضبط وفعالية الذات لديهن

 .وجهة الضبط، فعالية الذات، التحصيل الدراسي، المرحلة الثانوية: الكلمات المفتاحية



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٩١

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 :مقدمةال
 من نظرية التعلم االجتمـاعي لروتـر   Locus of Controlانبثق مفهوم وجهة الضبط 

Rotter) (               ،حيث يشير إلى الدرجة التي يعزو بها الفرد مسؤوليته الشخصية عما يحصل لـه

 .(١٩٩٠ ,Rotter)مقابل أن ينسب ذلك إلى القوى التي تقع خارج سيطرته 

قـة معرفيـة يعمـم الفـرد وفقـا لهـا التوقعـات        فوجهة الضبط عبارة عـن أسـلوب وطري       

ــه         ــة المختلفــة بمــا يتناســب مــع ميل ــر المواقــف الحياتي ــات اإلدراك عب واالعتقــادات وعملي

فهــو سلــسلة متــصلة ثنائيــة القطــب  ). ٢٠٠٤الجحيــشي، (وتوجُّهاتــه فــي تفــسير األحــداث  

ســلوكهم، فــاألفراد يعتبــرون أن النتــائج تعــزز مــن   . تتــراوح بــين تحكــم داخلــي وخــارجي  

) كـــالفرص(أو عوامـــل خارجيـــة ) كالجهـــد(كعــزو النجـــاح والفـــشل إلـــى عوامـــل داخليــة   

Rockstraw, ٢٠٠٧)(. 

ويعتقــد روتــر أن ادراك العالقــة الــسببية بــين الــسلوك ونتيجتــه هــو مــا يجعــل األفــراد   

يختلفون في تفسير معنى األحداث المدركة بالنسبة لهم بسبب طبيعة التعزيز المتوقـع             

حــداث فهــم يميلــون أكثــر إلــى تكــرار الــسلوك الجديــد إذا تــم تدعيمــه إيجابيــا          لهــذه األ

 ).١٩٩٧الديب، (

 Internal(لي ــــئة األفــراد ذوي الــضبط الداخــــ ف :ن فئتــين مــن األفــرادـبيــ" رـروتــ"ويميــز 

Control(      وهــم الــذين يفــسرون نتــائج أعمــالهم وإنجــازاتهم الناجحــة منهــا أو الفاشــلة ،

أمـا الفئـة   . ذواتهم وقدراتهم الخاصة وخصائـصهم الشخـصية الداخليـة     كنتيجة منطقية ل  

ــضبط الخــارجي     ــة فهــم األفــراد ذوو ال ، وهــم يفــسرون عــادة   )External Control(الثاني

النتائج اإليجابية أو السلبية التي تحدث في حياتهم كنتيجة للعوامل والظـروف الخارجيـة              

أبـو ناهيـة،   (صعب عليهم السيطرة عليها   كالحظ والصدفة والسلطة، وهي العوامل التي ي      

١٩٩٤.( 



 

 
٣٩٢

 على وفعالية الذات) الداخلي والخارجي( الضبط وجهةتأثير 
 طالبات المرحلة الثانويةل التحصيل الدراسي

عفاف سالم المحمدي. د

كما أن األفراد ذوي الضبط الداخلي يتصفون بقدرات أكثر علـى المـستوى العقلـي مـن           

حيث استخدام المعلومات وتحليلهـا، ولـديهم واقعيـة فـي تنفيـذ النـشاطات، وحاجـة إلـى                  

إدراك العالقـة بـين   رفع الدافعية من أجل أداء أكاديمي أفضل، كما أن اختالف األفراد في            

األسباب، والنتائج ينعكس علـى أنمـاط الـسلوك، وبالتـالي فـإن األفـراد ذوي وجهـة الـضبط                  

الــداخلي يحملــون أنفــسهم مــسؤوليات أعمــالهم ســواء أكــان فــي النجــاح، أم الفــشل          

 ).١٩٨٨اليعقوب، (

كمـــا يتـــصف األفـــراد ذوو وجهـــة الـــضبط الـــداخلي بـــأنهم أكثـــر فاعليـــة فـــي معالجـــة   

 المعلومات، أي هم أقدر على حل المشكالت، ويعود ذلك إلى العالقة بين التعزيـز    وتنظيم

والــسلوك، حيــث إن العالقــة بــين الــسلوك والتعزيــز منتظمــة؛ العتقــاد األفــراد ذوي الــضبط 

الــداخلي بــأن األحــداث مرتبطــة بالــسلوكيات، أمــا ذوو الــضبط الخــارجي فــإن العالقــة بــين     

 ممــا يقــود إلــى االعتقــاد بــأن العوامــل المرتبطــة بالــسلوك الــسلوك والتعزيــز غيــر منتظمــة،

 ).١٩٩٦سرحان، (خارجة عن اإلدارة، والسيطرة 

 كما أن ذوي وجهـة الـضبط الخـارجي أكثـر انـصياعا وأسـهل إقناعـا ولـديهم دافعيـة                     

ــا، موازنــة بــذوي الــضبط         أقــل، ويبــذلون جهــدا أكبــر فــي المهــام التــي تتطلــب نــشاطا عقلي

 ).١٩٩٦جبريل، (الخارجي 

 دورا مهما في الحفـاظ علـى فاعليـة وفائـدة       انؤديتفوجهة الضبط الداخلي والخارجي     

 .(٢٠١٤, Hasan & Khalid ;٢٠١١,Kutanis et al)عملية التعلم لدى الطالب 

وقد يعتقد العلماء أن األفراد الذين يمتلكـون وجهـة ضـبط داخلـي وفعاليـة ذات عاليـة              

أطــول مــن األفــراد منخفــضي الفعاليــة الذاتيــة وذوي   يــستمرون فــي أداء مهمــاتهم ألوقــات  

 .(٢٠٠٦,Rockstraw)وجهة تحكم خارجي 
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ــذات   ــة الــ ــي تفــــسير الــــسلوك    Self-Efficacyففاعليــ ــر وســــط فــ  تــــسهم كمتغيــ

األكاديمي للطـالب، حيـث يفتـرض هـذا المفهـوم أن إنجـاز الفـرد يعتمـد علـى التفاعـل بـين                        

، وتـؤثر فـي   Environmentalعوامـل البيئيـة    والCognitiveسلوكياته والعوامل المعرفيـة   

كما أن معتقدات فعاليـة الـذات تـؤثر    ). ١٩٩٧ ,Bandura(أنماط التفكير وحل المشكالت 

علــى األفــراد عنــد اختيــارهم للمهــام التــي يعملــون بهــا، وكــذلك األســاليب التــي يختارونهــا  

ل ألداء مهـام مـا   إلنجاز تلك المهام بنجاح، كما تـساعد علـى تحديـد كميـة الجهـد المبـذو        

(Pajares, ١٩٩٦). 

حكـــم شخــصي علـــى مقــدرة الـــشخص   : وقــد عبـــر بنــدورا عـــن فعاليــة الـــذات بأنهــا    

مع العلم بأن فعالية الـذات اإليجابيـة فـي مهمـة معينـة قـد ال تـؤثر                . للحصول أو أداء المهمة   

اسـي،  وفعالية الذات اإليجابية قـد تـؤثر فـي التحـصيل الدر           . بالضرورة في مهمة أو عمل آخر     

فيعتقـد  .  (٢٠٠١ ,Wang)كما أن التحصيل الدراسي العالي يزيد مـن فعاليـة الطالـب الذاتيـة     

 Bandura)بنــدورا أن فعاليــة الــذات العاليــة لــدى الطــالب تزيــد فرصــهم إلنهــاء تعلــيمهم   

ــصورهم      . (١٩٩٧, ــاء علـــى تـ ــون بنـ ــراد لألنـــشطة يكـ ــار األفـ ــد أن اختيـ ــدورا يعتقـ ــا أن بنـ كمـ

 .(١٩٩٣ ,Bandura)قدرتهم على النجاح للكفاءة الذاتية و

 أن فعاليـة الـذات هـي ثقـة األفـراد      ١٩٩٤ ,Hallin & Danaher)(ويـرى هـالين ودانهيـز    

فيمـا يتعلـق بقــدرتهم علـى األداء فــي المجـاالت المتنوعـة ويكــون لـدى الفــرد أكبـر معرفــة        

عاليــة الــذات فيعتبــر أن ف) ٢٠١٠( ســعد أمــا.  القــدرة علــى انجــاز الهــدفهبنفــسه إذا كــان لديــ

 االســتعداد والقــدرة علــى التــأثير النــشط وممارســة الــضبط عبــر مظــاهر البيئــة،   عبــارة عــن

والتعامل بإيجابية تجاه مختلف األحداث وجميعها مظاهر تؤدي إلـى شـعور الفـرد بالقـدرة        

 .على اإلنجاز، وتقدير الذات واالرتقاء عامة
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 على وفعالية الذات) الداخلي والخارجي( الضبط وجهةتأثير 
 طالبات المرحلة الثانويةل التحصيل الدراسي

عفاف سالم المحمدي. د

) قوتهــــا(واها، وثباتهــــا مــــست: فعاليــــة الــــذات وفقــــا لــــثالث ســــمات و يمكــــن قيــــاس 

 و. فالمستوى يقصد به درجة الصعوبة التي يشعر بها الفـرد عنـد أدائـه المهمـة         . وعموميتها

 إلــى مجموعــة الحــاالت التــي  فتــشير العموميــةأمــا. القــوة هــي ثقــة الفــرد فــي تقــديرات أدائــه

 (١٩٩٧,Bandura)كمـا يؤكـد بانـدورا       .(١٩٩٧,Bandura)يعتقد فيها الفرد نفسه أنه فعال       

أن فعالية الذات عندما تكون مرتفعة أو منخفضة فهي نتاج للبيئة، فعندما تكـون الفعاليـة         

مرتفعـــة والبيئـــة مناســـبة، فـــإن النتـــائج غالبـــا مـــا تكـــون ناجحـــة، وعنـــدما تكـــون الفعاليـــة  

منخفضة والبيئة مناسبة غالبا ما يصبح الشخص مكتئبا، وذلـك عنـدما يـرى أن األشـخاص        

وعنــدما يواجــه األشــخاص ذوو  . عمــال الــصعبة بالنــسبة لــه بكــل نجــاح  اآلخــرين يــؤدون األ

الفعالية المرتفعة مواقف بيئية غيـر مالئمـة يميلـون إلـى تكييـف أوضـاعهم ليغيـروا البيئـة،                    

 .فيستخدمون مثال االحتجاج أو القوة والتنشيط االجتماعي

 :وهناك أربع حاالت قد تؤثر في فعالية الذات هي
الشخص سواء كانت خبرة إيجابية أم خبرة سـلبية تـؤثر بـشدة              فخبرة   :الخبرة -١

فعلى سبيل المثال، خبرة الطالب اإليجابية فـي اختبـار الرياضـيات تُعطيـه        . في فعالية الذات  

 .إدراكًا جيدًا عن مقدرته في مادة الرياضيات

فـالطالب الــذين  .  ففعاليـة الـذات قـد تتــأثر بمالحظـة اآلخـرين وتقليـدهم      :النمذجـة  -٢

 .قلدون نماذج ناجحة يكون لديهم توقع إيجابي بالنتائج التي سوف يحصلون عليهاي

 يُمكــن زيــادة فعاليــة الــذات لــدى التالميــذ بعمليــة التــشجيع     :التــشجيع اللفظــي  -٣

تـشجع  " بمقدرتك أداء هذه المهمـة : " فالعبارة التوكيدية مثل. والتغذية الراجعة اللفظية  

وعلـى المعلمـين أخـذ الحـذر فـي عبـاراتهم مـع         . في المهمة الطالب على بذل المزيد للنجاح      

فالرسائل اللفظية السلبية لها تأثير عظيم فـي خفـض فعاليـة الـذات لـدى التالميـذ             . الطالب

 .من التأثير اإليجابي للرسائل اللفظية اإليجابية
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فـالقلق  .  حالـة الطالـب النفـسية قـد تـؤثر فـي فعاليـة الـذات لديـه                   :الحالة النفـسية   -٤

لتوتر والحالة الجسمية والعقلية للطالب لهـا تأثيرهـا الـسلبي فـي فعاليـة الـذات، ومـن ثَـمَّ                     وا

 .(٢٠٠١ ,Wang)في التحصيل الدراسي 

 أن (٢٠٠٦) McKinney  ومك كينـي  (١٩٩٨) Woolfolkوولفولك كال من كما وجد 

 التحـصيل  البحوث حول فعالية الذات والتحصيل الدراسي تؤكد أن فعالية الذات تزيد، وأن        

 :الدراسي يرتفع في حالة أن الطالب

 .يضع أهدافًا قريبة المدى، ممكنة التحقق -١

يـــستخدم اســـتراتيجيات تعلـــم معينـــة تـــساعده علـــى التركيـــز مثـــل التلخـــيص     -٢

 .وتحديد النقاط المهمة

 .يُدعَم على النجاح بحوافز وجوائز -٣

 .تجزئة المهام الصعبة إلى مهام صغيرة -٤

 .دراسيةالتعاون مع المجموعات ال -٥

 :مشكلة الدراسة
بــين األفــراد، تختلــف  الــضبط وجهــة أن تبــين مــن خــالل مــا ســبق عرضــه مــن دراســات 

و حيـث   . ة، ومـنهم مـن يكـون لديـه خارجيـ          ةمـن يكـون وجهـة الـضبط لديـه داخليـ            فمنهم

اشارت كثير من الدراسـات الـى اهميـة وجهـة الـضبط الـداخلي و فعاليـة الـذات العاليـة فـي                

ــستوى ال  ــسين المـ ــة تحـ ــصيلي للطلبـ ــي     . تحـ ــة فـ ــة للباحثـ ــات الميدانيـ ــع المالحظـ ــن واقـ و مـ

ن طالبـات المرحلـة الثانويـة تتـأثر آراؤهـن بـصديقاتهن ممـا           االشراف على التربية الميدانية أ    

مـن هنـا    و بالتـالي فـي تحـصيلهن الدراسـي، و     قد يؤثر بوجهـة الـضبط وفعاليـة الـذات لـديهن        

 :لسؤال الرئيس للبحثانبثقت مشكلة الدراسة التي تتمحور في ا
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 على وفعالية الذات) الداخلي والخارجي( الضبط وجهةتأثير 
 طالبات المرحلة الثانويةل التحصيل الدراسي

عفاف سالم المحمدي. د

حـصيل طالبـات    علـى ت  وفعاليـة الـذات     ) الداخلي والخارجي ( وجهة الضبط    مدي تأثير ما  

 :حيث يمكن أن تشتق منه األسئلة الفرعية التالية المرحلة الثانوية؟

ــة        - ١ ــة إحــصائية فــي التحــصيل الدراســي لطالبــات المرحل هــل توجــد فــروق ذات دالل

 ؟)الداخلي والخارجي (الثانوية تُعزى لمتغير وجهة الضبط

ــة        - ٢ ــة إحــصائية فــي التحــصيل الدراســي لطالبــات المرحل هــل توجــد فــروق ذات دالل

 ؟)مرتفعة/ منخفضة(الثانوية تُعزى الختالف متغير فعالية الذات 

 تُعزى )مرتفعة/ منخفضة( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في فعالية الذات  - ٣

 لدى طالبات المرحلة الثانوية؟) الداخلي والخارجي(الختالف وجهة الضبط 

لـــدى طالبـــات المرحلـــة الثانويـــة )مرتفعـــة/ منخفـــضة(هـــل تختلـــف فعاليـــة الـــذات  - ٤

 ؟)أدبي/ علمي(باختالف التخصص

ــدى طالبــات المرحلــة           - ٥ هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي وجهــة الــضبط ل

 ؟)أدبي/ علمي(الثانوية تُعزى الختالف التخصص 

الدراسي لطالبات المرحلة الثانوية من معرفـة وجهـة          هل يمكن التنبؤ بالتحصيل      - ٦

 الضبط وفعالية الذات لديهن؟

 :أهداف الدراسة
 :ما يليالى يسعى البحث الحالي 

فــي التحــصيل الدراســي لطالبــات المرحلــة الثانويــة    التعــرف علــى طبيعــة الفــروق    -١

 ).الداخلي والخارجي(لمتغير وجهة الضبط  تُعزى

 ي التحــصيل الدراســي لطالبــات المرحلــة الثانويــة  فــالتعــرف علــى طبيعــة الفــروق    -٢

 ).مرتفعة/ منخفضة(الختالف متغير فعالية الذات  تُعزى



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٩٧

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 فعاليــة الــذات  التعــرف علــى طبيعــة الفــروق لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة فــي          -٣

 ).الداخلي والخارجي(تُعزى الختالف وجهة الضبط  التي )مرتفعة/ منخفضة(

ــي    -٤ ــى طبيعــة الفــروق ب ــة   نالتعــرف عل ــة الثانوي   فــي)أدبــي/ علمــي( طالبــات المرحل

 .)مرتفعة/ منخفضة(فعالية الذات 

ــين    -٥ ــى طبيعــة الفــروق ب ــة   التعــرف عل ــة الثانوي فــي ) أدبــي/ علمــي( طالبــات المرحل

 .وجهة الضبط

 إمكانيــة التنبــؤ بالتحــصيل الدراســي لطالبــات المرحلــة الثانويــة مــن  الكــشف عــن -٦

 .هنمعرفة وجهة الضبط وفعالية الذات لدي

 :أهمية الدراسة
 من أهميـة المرحلـة الثانويـة حيـث تمـر الطالبـة بمتغيـرات          ة الحالي دراسةتنبع أهمية ال  

وحيـث إنـه فـي هـذه المرحلـة تميـل        . قد تؤثر في طريقـة تفكيرهـا وفعاليـة ذاتهـا وقراراتهـا            

كثيـــر مـــن الطالبـــات الستـــشارة صـــديقاتهن، واألخـــذ بـــآرائهن فـــي األمـــور التعليميــــة أو          

ة، وهو ما يؤثر في كثير من قراراتهن، فيكون الضبط الخـارجي لـديهن أقـوى مـن                  الشخصي

وفــي هــذه الدراســة يمكــن توضــيح مــصدر الــضبط لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة     . الــداخلي

 .وفعالية الذات لديهن ومدى تأثير ذلك في تحصيلهن الدراسي

ــة مــن        ــائج الدراســة و  كمــا تتــضح أهميــة الدراســة الحاليــة فــي االســتفادة التطبيقي  نت

اســـتخدامها فـــي مجـــال التعلـــيم و الـــتعلم لتنميـــة وجهـــة ضـــبط ســـليمة لـــدى الطالبـــات و   

تحسين مستوى الفاعلية الذاتية لديهن و بالتالي اختيار تخصصاتهن بقناعـة ذاتيـة و بـدون           

كما ان نتائج الدراسة تزود المسؤولين التربـويين و اوليـاء االمـور             . تاثيرات خارجية عليهن  

علومات قد تساعد في بناء برامج تدريبية و ارشادية تحسن من وجهة الضبط و فعاليـة     بم
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 على وفعالية الذات) الداخلي والخارجي( الضبط وجهةتأثير 
 طالبات المرحلة الثانويةل التحصيل الدراسي

عفاف سالم المحمدي. د

الذات لدى الطلبة، و كما تساعد النتائج  المعلمين و المعلمات في تحسين طرق التـدريس       

 .من أجل تعزيز ثقة الطلبة بانفسهم و رفع مستوى فاعلية الذات لديهم

 :حدود الدراسة
 :ن الحدود التاليةجرت الدراسة الحالية ضم

فـي  حكوميـة   مـدارس ثانويـة      ٦تـم تطبيـق الدراسـة علـى عينـة مـن             : الحدود المكانية 

تقتــصر هــذه الدراســة علــى دراســة وجهــة الــضبط و    : الحــدود الموضــوعية . مدينــة الريــاض 

 .فعالية الذات و التحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية

الل الفصل الدراسي الثاني من العـام الجـامعي         طبقت هذه الدراسة خ   : الحدود الزمنية 

 .هـ١٤٣٤/١٤٣٥

 :مصطلحات البحث
 ): الخارجي-الداخلي(وجهة الضبط 

التي تحدث له فـي     ) أو التعزيزات ( األسلوب الذي يدرك به الفرد مصدر التدعيمات         ييعن

 ).٢٠٠٤شرف الدين، (حياته سواء كانت إيجابية أم سلبية 

 :األفراد ذوو الضبط الخارجي
ــسلوك خــارجٌ عــن نطــاق تحكُّمهــا أو           ــذي يتبــع ال ــدعيم ال ــرى أن الت ــي ت ــة الت هــم الفئ

ســـيطرتها وغيـــر متـــسق مـــع ســـلوكها، وأن التـــدعيم ناشـــئ عـــن عوامـــل خـــارج ذواتهـــا 

ــأثير أو النفــوذ األقــوى أو عوامــل يــصعب     ) كــالحظ والقــدر والــصدفة  ( أو األشــخاص ذوي الت

 ).٢٠٠١موسى، (التنبؤ بها 

 :لضبط الداخلياألفراد ذوو ا
هم الفئة التي يعتقد أفرادها بأنهم مـسؤولون عمـا يحـدث، ويـشعرون أن سـلوكهم               

ــاتج عــن مــسببات داخليــة مثــل        القــدرة، (نتــاج إلرادتهــم وأفعــالهم، وأن مــا يحــدث لهــم ن

وهم ينظرون باعتباره نتيجة نشاطهم الخاص؛ لذلك فهـم يـستطيعون         ) اإلرادة، المهارة 
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سهم، ويـــسعون إلـــى تحـــسين ظـــروفهم البيئيـــة، ويتخـــذون  أن يحـــددوا ســـلوكهم بأنفـــ

 ).٢٠١٠شهاب، (مواقف إيجابية 

 :التعريف اإلجرائي لوجهة الضبط
 التــي تحــصل عليهــا الطالبــة فــي مقيــاس روتــر المطبــق فــي هــذه مجمــوع الــدرجاتهــو 

 .الدراسة

اعتقــادات الــشخص بقدرتــه علــى  : عــرف بنــدورا فعاليــة الــذات بأنهــا   :فعاليــة الــذات

 & Sherer)شـيرر وآدمـز   و عرفهـا    .(١٩٩٧ ,Bandura)ظـيم وتنفيـذ العمـل المطلـوب     تن

Adams, بانها اعتقاد الشخص بقدرته على اداء السلوك بنجاح   (١٩٨٣. 

هــي معتقــدات الطالبــة وأحكامهــا علــى قــدراتها      : التعريــف االجرائــي لفعاليــة الــذات   

 فعالية  المُتحصلة باستخدام مقياسالدرجة الكليةإلتمام المهام الموكلة إليها ويقاس ب  

 .الذات المستخدم في الدراسة الحالية

 :التحصيل الدراسي
ويقــصد بــه فــي هــذه الدراســة معــدل درجــات الطالبــة فــي جميــع المــواد فــي الفــصل            

 .الدراسي الذي سبق وقت تطبيق الدراسة

 :المرحلة الثانوية
لصف الثاني عشر من التعلـيم   و هي المرحلة الدراسية الممتدة من الصف العاشر الى ا         

 . االساسي

 :الدراسات السابقة
 :يمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى

 :دراسات جمعت بين فاعلية الذات ووجهة الضبط -١
إلى فحص عالقـة فاعليـة الـذات بوجهـة الـضبط            ) ١٤٣١(تهدف دراسة الحربي وزهران     

ستوى االجتمــــاعي فــــي ضــــوء متغيــــري المرحلــــة الدراســــية والمــــ) الداخليــــة والخارجيــــة(
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االقتــصادي لــدى عينــة مــن طالبــات الفــرقتين األولــى والرابعــة بكليــة التربيــة للبنــات بالمدينــة  

طالبــة مـن طالبــات كليـة التربيــة   ) ٢٨٠(المنـورة، وقــد تكونـت العينــة النهائيـة للدراســة مـن     

للبنـــــات بالمدينـــــة المنـــــورة، مـــــن ذوات المـــــستويات االجتماعيـــــة االقتـــــصادية المرتفعـــــة 

" وجهــة الــضبط  "ومقيــاس  " فاعليــة الــذات  " وقــد تــم تطبيــق مقيــاس    . لمنخفــضة فقــط  وا

وتبـين مـن نتـائج    . واستمارة المستوى االقتـصادي االجتمـاعي لألسـرة فـي البيئـة الـسعودية         

البحــث ارتبــاط اعتقــاد األفــراد بفعاليــة الــذات ســلبيًّا بوجهــة الــضبط الخارجيــة لــدى أفــراد      

ن متوســطات درجــات طالبــات الكليــة للفرقــة األولــى      العينــة، كمــا تبــين وجــود فــروق بــي     

وطالبات الفرقة الرابعة في كل من درجة االعتقـاد فـي فاعليـة الـذات، وتبنـي وجهـة ضـبط                      

 .داخلية، وذلك لصالح طالبات الفرقة الرابعة

   هـدفت لمعرفـة العالقـة بـين      (٢٠١٢ ,Alias et al)كمـا أن دراسـة آليـاس وآخـرين     

: وتم تطبيق األدوات التالية   . الذات واالتجاه لدى الطلبة المهندسين    وجهة الضبط وفاعلية    

مقيـــاس وجهـــة الـــضبط الـــداخلي والخـــارجي لروتيـــر، ومقيـــاس لفاعليـــة الـــذات ومهـــارات  

حيـث تـم تطبيـق األدوات علـى عينـة         . المذاكرة، ومقياس االتجاه نحو الهندسـة لبتـسبرج       

 طلبــة أوضــحت النتــائج أن معظــم الوقــد. طالبــا مــن طلبــة كليــة الهندســة ) ٦٠(مكونــة مــن 

وأن اإلنـاث تفـوقن بفاعليـة    . لديهم مراكز ضبط داخلية أكثر من مراكز الضبط الخارجيـة      

 .الذات واالتجاه نحو المادة أكثر من الطلبة الذكور

 إلـى بحـث العالقـة بـين     ٢٠١٣,Ahangi & Sharaf)(وهـدفت دراسـة آهـانجي وشـرف     

). بنـين وبنـات   (ل الدراسي لدى طلبة المرحلة الثانوية       فعالية الذات وموضع الضبط والتحصي    

وقــد تــم  ). Chenaran(فــردًا فــي مدينــة شــينارن   ) ٢٦٦(حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن   

ســـترايكالند - لفعاليـــة الـــذات ومقيـــاس نوايـــك Pentrichاســـتخدام اســـتبانة بـــرنتش 

Nowicki-Strickland ن فعاليــة  وقــد أظهــرت النتــائج وجــود عالقــة بــي     .  لوجهــة الــضبط
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كمــا . الــذات والتحــصيل الدراســي، وعالقــة ســالبة بــين وجهــة الــضبط والتحــصيل الدراســي

 .أوضح تحليل االنحدار أن لفعالية الذات دورا مهما في التحصيل األكاديمي

    ) ٢٠١٣ ,Ogumakin & Akomolafe(كمـا هـدفت دراسـة أوجونمـاكن وآكومـولفي      

دى طـالب المرحلــة الثانويــة فــي واليــة أونــدو فــي  إلـى دراســة فعاليــة الــذات وموضــع الــضبط لــ 

 مـن طلبـة المرحلـة الثانويـة اختيـروا بطريقـة             ٣٦٤وقد تكونت عينـة الدراسـة مـن         . نيجيريا

وبعـد تطبيــق أدوات الدراسـة اتـضح فــي نتـائج تحليـل االنحــدار أن فعاليـة الــذات       . عـشوائية 

ائج أن فعاليــة الــذات  ووجهــة الــضبط يــؤثران فــي التحــصيل الدراســي، كمــا اتــضح مــن النتــ    

عالمة منبئة قويـة للتحـصيل الدراسـي، بينمـا وجهـة الـضبط لـم يكـن منبئـا جيـد للتحـصيل                         

 .الدراسي لطالبات المرحلة الثانوية

 :دراسات تتعلق بوجهة الضبط والتحصيل األكاديمي -٢
إلـى معرفــة العالقــة بــين  ) ٢٠٠٦ ,.Shepherd et al(هـدفت دراســة شــيفرد وآخـرين   

حيــث تكونــت عينــة . الــداخلي والتحــصيل األكــاديمي فــي المــدارس الثانويــةوجهــة الــضبط 

ســبعة وثمــانين ومائــة طالــب مــن طلبــة الــصف الثــامن إلــى الــصف الثــاني ) ١٨٧(الدراسـة مــن  

ــق مقيــاس الــضبط لألطفــال   . عــشر ــائج   ) Nowicki-Strickland(وطُب وقــد اتــضح مــن النت

 مجموعـــة التحـــصيل الدراســـي  علـــى)GPA(تفـــوق مجموعـــة التحـــصيل الدراســـي العـــالي 

 .المنخفض في مركز الضبط الداخلي

التي هدفت إلى دراسة العالقة بين وجهـة الـضبط          ) ٢٠٠٧(كما أوضحت دراسة دروزة     

ومتغيرات أخرى ذات عالقة لـدى كليـة الدراسـات العليـا فـي كليـة التربيـة بجامعـة النجـاح                    

. لقيــاس وجهــة الــضبط  )(١٩٦٦,Rotterالوطنيــة؛ حيــث اســتخدمت الباحثــة مقيــاس روتــر  

وأوضحت نتـائج الدراسـة ميـل عينـة الدراسـة إلـى       . طالب وطالبة) ٥١(وبلغت عينة الدراسة   

كــانوا أعلــى  داخليالــ ضبط الــ ذويالــضبط الــداخلي أكثــر مــن الــضبط الخــارجي، وأن الطلبــة
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ر غيـ كمـا بينـت نتـائج الدراسـة أنـه يوجـد ارتبـاط           . خـارجي ال لضبطاذوي  تحصيال من الطلبة    

دال إحــصائيا بــين وجهــة الــضبط وتحــصيل الطالــب األكــاديمي العــام ســواء علــى مــستوى   

البكالوريوس أم على مستوى الماجستير، ولم يكن هناك فـرق أيـضا بـين مراكـز الـضبط                  

 .يعزى لنوع التخصص للطالب في مرحلة الماجستير

ــد    ــة بنـــي خالـ ــدفت دراسـ ــة الـــضبط ومـــستوى   ) ٢٠٠٩(وهـ ــين وجهـ ــة بـ ــة العالقـ  لمعرفـ

حيــث بلغــت . التحــصيل األكــاديمي لــدى طلبــة كليــة العلــوم التربويــة فــي جامعــة آل البيــت  

لتحديـد وجهـة    ) روتـر (، وقـد اسـتخدم الباحـث مقيـاس          ةطالـب وطالبـ   )  ١٨٠(عينة الدراسة   

الضبط، كما حدد نتيجة تحصيل الطلبة األكاديمي من خالل دائـرة القبـول والتـسجيل فـي                 

 و. لدراسـة تفـوق عينـة الدراسـة فـي وجهـة الـضبط الخـارجي            وقد أظهرت نتائج ا   . الجامعة

ــضبط          ــة الـ ــين وجهـ ــصائية بـ ــة إحـ ــة ذات داللـ ــود عالقـ ــدم وجـ ــة عـ ــائج الدراسـ ــرت نتـ أظهـ

، أو الجـــنس )متـــدني/ مرتفـــع (وأي مـــن مـــستوى التحـــصيل األكـــاديمي ) خـــارجي/داخلـــي(

 ).دراسات عليا/ بكالوريوس(أو المستوى الدراسي ) أنثى/ذكر(

 إلـى تعـرُّف عالقـة وجهـة     (٢٠١١ ,Majzub et al)اسة مجزيب وآخـرين  كما هدفت در

من طالب الـسنة  )  ٢٠٤(حيث طبقت الدراسة على . الضبط بالتحصيل األكاديمي والجنس   

ــي بجامعــة اليرمــوك مــن أربعــة أقــسام      اللغــة اإلنجليزيــة، والمحاســبة، والكيميــاء،    (األول

ــا بــين وجهــة الــضبط والتحــصيل   وقــد أوضــحت نتــائج الدراســة ارتبــاط إ  ). والهندســة يجابي

كمــا أشــارت النتــائج إلــى ارتبــاط عــال موجــب بــين    . األكــاديمي لكــل مــن الــذكور واإلنــاث  

أمـا اإلنـاث فـارتبط    . وجهة الضبط الداخلي والخارجي وبين التحصيل الدراسي لـدى الـذكور    

ــا مـــع التحـــصيل الدراســـي، وارتـــبط وجهـــة الـــضبط      وجهـــة الـــضبط الـــداخلي فقـــط إيجابيـ

 .خارجي سلبيا مع التحصيلال
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 :دراسات تتعلق بفعالية الذات والتحصيل األكاديمي -٣
 إلى بحث العالقة بـين فاعليـة   ١٩٩٢ ,.Bandura et al)(هدفت دراسة باندورا وآخرين 

 حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن   الــذات وكــل مــن الدافعيــة الذاتيــة واإلنجــاز األكــاديمي، 

 وتوصلت الدراسة إلى أن فاعلية الذات تؤثر تأثيرا داال في        من طالب المدارس الثانوية،   ) ١٠٢(

 .كل من الدافعية الذاتية واإلنجاز األكاديمي لدى الطالب

إلـى تعُّـرف عالقـة فعاليـة الـذات بـبعض المتغيـرات              ) ٢٠٠٠(وهدفت دراسة الشعراوي    

ــة الدراســة مــن       ــدى الطــالب، وتكونــت عين ــة ل ــا  ) ٤٦٧(الدافعي ــصفين األول والث ني طــالب ال

الثــانوي، وتــم اســتخدام مقيــاس فعاليــة الــذات ومقيــاس دافــع اإلنجــاز األكــاديمي والتوجــه 

وأظهرت النتائج وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين فعاليـة الـذات وكـل مـن                . الشخصي

 .اإلنجاز األكاديمي، والتوجه الشخصي وتحقيق الذات

صيل الدراســي بكــل مــن  إلــى تعــرُّف عالقــة التحــ ) ٢٠٠٦(كمــا هــدفت دراســة الحربــي  

طالـب  ) ٤٩٧(وتكونت عينة الدراسـة مـن       . فعالية الذات العامة واألكاديمية واتجاه الضبط     

وطالبـة فـي جامعـة أم القـرى، تـم اسـتخدام مقيـاس فعاليـة الـذات العامـة لـشين وآخــرين            

)Chen et al (  ومقيــاس اتجــاه الــضبط لروتــرRotter  ؛ حيــث بينــت نتــائج الدراســة وجــود

جبـــة دالـــة إحـــصائيا بـــين التحـــصيل الدراســـي وكـــل مـــن فعاليـــة الـــذات العامـــة     عالقـــة مو

واألكاديمية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات الطـالب والطالبـات              

 .في فعالية الذات العامة واألكاديمية لصالح الطالب

ات الجامعـة  إلى تعرُّف فعالية الذات لـدى طـالب وطالبـ       ) ٢٠١٣(كما هدفت دراسة النور     

طالـــب )  ٥٤٧(وتكونــت عينــة الدراســة مــن     . وعالقتهــا بالــسعادة والتحــصيل األكــاديمي    

وطالبــة مــن الكليــات العليمــة واألدبيــة بجامعــة الــسودان للعلــوم والتكنولوجيــا، وجامعــة    

الخرطــوم، وجامعــة النيلــين؛ ولتحــصيص أهــداف الدراســة تــم تطبيــق مقيــاس أكــسفورد   
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وكــشفت نتــائج الدراســة وجــود ارتبــاط   ). ٢٠٠٣(د الخــالق للــسعادة، ترجمــة وتعريــب عبــ 

موجب ذي داللة إحصائية بين فعاليـة الـذات والـسعادة لـدى طلبـة الجامعـة، كمـا كـشفت                 

النتــائج وجــود عالقــة موجبــة دالــة بــين فعاليــة الــذات والتحــصيل األكــاديمي، ووجــود فــروق  

ميـــة واألدبيـــة علـــى ذات داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـطات درجـــات طلبـــة التخصـــصات العل  

 .مقياس فعالية الذات لصالح طالب التخصصات العلمية

ومــن خــالل العــرض الــسابق للدراســات الــسابقة يتــضح اخــتالف أهــدافها؛ حيــث إن        

بعــضها ركــز علــى دراســة فعاليــة الــذات ووجهــة الــضبط ومتغيــرات أخــرى، مثــل دراســة       

، ودراسة أوجونماكن ٢٠١٢ ,Alias et al)(، ودراسة ألياس وآخرين )١٤٣١(الحربي وزهران 

وهنـاك دراسـات جمعـت بـين وجهـة      ). ٢٠١٣ ,Ogumakin & Akomolafe(وأكومـولفي  

، ٢٠٠٦ ,.Shepherd et al)(مثــل دراســة شــيفرد وآخــرين : الــضبط والتحــصيل الدراســي

 ).٢٠٠٩(، ودراسة بني خالد )٢٠٠٧(ودراسة دروزة 

دراسـي مثـل دراسـة بانـدورا     وهناك دراسات جمعت بـين فاعليـة الـذات والتحـصيل ال          

، )٢٠٠٦(، ودراسـة الحربـي   )٢٠٠٠(، ودراسـة الـشعراوي   ١٩٩٢ ,.Bandura et al)(وآخـرين  

 ).٢٠١٣(ودراسة النور 

كمـا يتـضح مـن الدراسـات الـسابقة اخــتالف العينـات المطبـق عليهـا، فمنهـا مـا طبــق           

 Alias etآخـرين  ، ودراسـة أليـاس و  )١٤٣١(على طلبة الجامعة مثل دراسة الحربي وزهران 

al, ٢٠٠٦(، ودراســـة الحربـــي )٢٠٠٩(، ودراســـة بنـــي خالـــد  )٢٠٠٧(، ودراســـة دروزة ٢٠١٢( ،

وبعــضها طبــق علــى المرحلــة الثانويــة مثــل دراســة بانــدورا وآخــرين   ). ٢٠١٣(ودراســة النــور 

(Bandura et al., ١٩٩٢)  ــشعراوي ــة الـ ــرين   )٢٠٠٠(، ودراسـ ــيفرد وآخـ ــة شـ ، ودراسـ

(Shepherd et al.,٢٠٠٦)    ودراســة أوجونمــاكن وأكومــولفي ،)(Ogumakin & 

Akomolafe, ٢٠١٣. 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٠٥

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 دراسـة   مثـل Rotterكما استخدمت عدد من الدراسات  مقياس  مركز الضبط لروتر        

، و )٢٠٠٩( بنـي خالـد   ، و دراسـة )٢٠٠٧( دراسة دروزة ، و(٢٠١٢ ,Alias et al)آلياس وآخرين 

ــي   ــة الحربـ ــت . )٢٠٠٦(دراسـ ــات اسـ ــترايكالند - مقيـــاس نوايـــك خدمتو بعـــض الدراسـ سـ

Nowicki-Strickland  دراســة آهــانجي وشـــرف    مثـــل  لوجهــة الــضبط)(Ahangi & 

Sharaf,دراسة شيفرد وآخـرين  ، و ٢٠١٣)Shepherd et al., كمـا اسـتخدمت عـدد    ). ٢٠٠٦

دراسـة الحربــي  مثـل  ) Chen et al( لـشين وآخـرين   مـن الدراسـات مقيـاس فعاليـة الــذات    

)٢٠٠٦(. 

لدراسة الحالية بكونها جمعت بين متغيرات فعالية الذات ووجهـة الـضبط            وتختلف ا 

حيــث لــم تجــد الباحثــة دراســة عربيــة   . والتحــصيل الدراســي لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة  

 .جمعت بين المتغيرات السابقة في البيئة العربية

 :منهج الدراسة
 خالل عـرض الباحثـة      تتبع الدراسة الحالية المنهج الوصفي االرتباطي، حيث يتضح من        

للمجتمــع المــستهدف والعينــة ولــألدوات التــي اســتخدمتها واإلجــراءات ومــا تتــضمن مــن      

 :متغيرات وأساليب إحصائية، وفيما يلي عرض لها

 : مجتمع الدراسة وعينتها-أولًا
وتـم تطبيـق البحـث علـى     . يتكون مجتمع البحث من جميـع طالبـات المرحلـة الثانويـة         

)  ٦( مـن     طبقيـة   بطريقـة عـشوائية    تـم اختيـارهن   ت المرحلة الثانوية    طالبة من طالبا  ) ٣٧٤(

)  ١٨١(في مدينة الرياض؛ حيث بلغ عـدد طالبـات التخـصص العلمـي             حكومية  مدارس ثانوية   

 )% ٥١٫٦(طالبـة بنـسبة     ) ١٩٣(، وبلغ عـدد طالبـات التخـصص األدبـي           )%٤٨٫٤(طالبة بنسبة   

 .من حجم العينة



 

 
٤٠٦

 على وفعالية الذات) الداخلي والخارجي( الضبط وجهةتأثير 
 طالبات المرحلة الثانويةل التحصيل الدراسي

عفاف سالم المحمدي. د

 ) ١ ( رقمجدول

 عينة الدراسة الحاليةبين توزيع ي

التخصص

 النوع
 المجموع أدبي علمي

 ٣٧٤ ١٩٣ ١٨١ عدد الطالبات

 %١٠٠ %٥١٫٦ %٤٨٫٤ النسبة

 :دوات الدراسة أ-ثانيا
 :تتكون أدوات الدراسة من مقياسين

 ترجمـة وتعريـب الـدكتور عـالء     ،مقياس وجهـة الـضبط الـداخلي والخـارجي لروتـر          -١

اس مــن ثـالث وعــشرين فقـرة، كــل واحـدة منهــا تتــضمن    يتكــون المقيـ و  . )١٩٨٢(كفـافي  

ــارتين،  ــى الوجهــة        إحــداهماعب ــضبط، والثانيــة تــشير إل ــى الوجهــة الداخليــة فــي ال  تــشير إل

 فقـرات دخيلـة حتـى ال        ضيفت إلى الثالث والعشرين فقرة سـتُّ      أالخارجية في الضبط، وقد     

 .يكتشف المفحوص هدف المقياس

ــ فقـــرات المقيـــاعـــنطريقـــة اإلجابـــة و  المقيـــاس إحـــدى عـــن المجيـــبن يختـــار أس بـ

، ويحـصل  أفـضل  بـصورة  تناسـب اتجاهـه  تي يـرى أنهـا   ، وهي الفقرة الالفقرتين من كل زوج 

المفحوص على درجة واحـدة إذا اختـار الفقـرة التـي تعبـر عـن االتجـاه الخـارجي فـي ضـبط                        

 . عن الفقرة التي تعبر عن االتجاه الداخلي)صفر(الذات، بينما يحصل على 

 مجموع الدرجات التي تعبـر عـن اتجاهـه الخـارجي             فهي درجة الفرد على المقياس   ما  أ

التي تعبر عـن عـدم وجـود اتجـاه          وهي العالمة   (ومدى الدرجات على هذا المقياس من صفر        

التـي تعبـر   هـي العالمـة الكاملـة       و(ثالث وعـشرين درجـة       )٢٣(إلى  ) خارجي لدى المستجيب  

 )تامعن اتجاه خارجي 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٠٧

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 :هذا المقياس إلى فئتينلمستجيبون  ويصنف ال-

 . وجهة الضبط الداخليودرجات وهم ذو) ٨صفر ــ (من : األولى

 . وجهة الضبط الخارجيودرجة وهم ذو) ٢٣ ــ ٩(من : الثانية

 . لم تحسب لها أي عالمةيةفقرات تمويه) ٢٧، ٢٤، ١٩، ١٤، ٨، ١(حيث تعتبر الفقرات 

تعطــى عالمــة واحــدة لكــل   ) ٢٩، ٢٥، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٧، ١٦، ٩، ٧، ٦، ٢(والفقــرات رقــم 

 ).ب( بالرمز عنها، وتعطى صفرًا عند اإلجابة )أ( بالرمز عنهافقرة عند اإلجابة 

تعطــى عالمــة واحــدة لكــل   ف) ٢٨، ٢٦، ٢٢، ١٥، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٥، ٤، ٣(أمــا الفقــرات رقــم   

 ).أ( بالرمز عنها ، وتعطى صفرًا عند اإلجابة)ب( بالرمز عنهافقرة عند اإلجابة 

 :صدق االتساق الداخلي لألداة
ا علــى بعـد التأكـد مـن الــصدق الظـاهري ألداة الدراسـة قامـت الباحثــة بتطبيقهـا ميـدانيًّ        

 وحـساب معامـل االرتبـاط بيرسـون لمعرفـة الـصدق الـداخلي           ،طالبة) ٤٧(عينة مكونه من    

بـارات األداة بالدرجـة   حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبـارة مـن ع        ؛  لألداة

 : كما يوضح الجدول التالي، الذي تنتمي إليه العبارةقياسالكلية للم

 )٢(جدول رقم 

 قياسمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات وجهة الضبط بالدرجة الكلية للم
معامل االرتباط بالمقياس رقم العبارةمعامل االرتباط بالمقياس رقم العبارة

٠٫٧٤٧ ١٦ @@٠٫٨٧١ ٢@@ 

٠٫٤٧٩ ١٧ @@٠٫٥٥٨ ٣@@ 

٠٫٥٥٩ ١٨ @@٠٫٥٧٥ ٤@@ 

٠٫٦٥٣ ٢٠ @@٠٫٦٢١ ٥@@ 

٠٫٦٧٧ ٢١ @@٠٫٦٦٧ ٦@@ 

٠٫٥٦٤ ٢٢ @@٠٫٧٤٠ ٧@@ 

٠٫٥٩١ ٢٣ @@٠٫٥٥٩ ٩@@ 
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عفاف سالم المحمدي. د

معامل االرتباط بالمقياس رقم العبارةمعامل االرتباط بالمقياس رقم العبارة

٠٫٥٢٩ ٢٥ @@٠٫٦٣٤ ١٠@@ 

٠٫٥١٧٤ ٢٦ @@٠٫٥٠٨ ١١@@ 

٠٫٦٩٩ ٢٨ @@٠٫٥٨٠ ١٢@@ 

٠٫٥٤٠ ٢٩ @@٠٫٤١٢ ١٣@@ 

٠٫٥٨٥ ١٥@@ - - 

  فأقل٠٫٠١ند مستوى الداللة دال ع@@ يالحظ 

 الدرجـة  أن قِيَم معامل ارتباط كـل عبـارة مـن العبـارات مـع         ) ٢(يتضح من جدول رقم     

 فأقل مما يدل على صـدق       )٠٫٠١( موجبة ودالة إحصائيًّا عند مستوي الداللة        للمقياس الكلية

 .اتساقها مع محاورها

 ترجمـة قـادري   (١٩٨٣ ,Sherer & Adams) لـشيرر وآدمـز   مقيـاس فعاليـة الـذات   -٢

)٢٠٠٦.( 

-١: (بنود غير قابلـة للتـصحيح، وأرقامهـا هـي         ) ٧(بندا، منها   ) ٣٠(ويتكون المقياس من    

 .، وهي غير مرتبطة بحالة معينة أو نمط معين)٢٣-٢١-١٧-١٣-٩-٥

تتوزع بنود مقيـاس فعاليـة الـذات علـى أربـعَ عـشرةَ عبـارة مـصوغة بطريقـة سـالبة                @ 

ــا هـــــي ، و تـــــسع عبـــــارات )٣٠-٢٩-٢٦-٢٤-٢٢-٢٠-١٨-١٤-١٢-١١-٧-٦-٣: (وأرقامهـــ

 ).٢٨-٢٧-٢٣-١٩-١٦-١٥-١٠-٤-٢: (مصوغة بطريقة إيجابية وأرقامها

درجـة كحـد أدنـى      ) ٢٣(تتراوح قيمة الدرجات على المقياس مـن        : تصحيح المقياس @ 

  كحــد أقــصى، يجيــب األفــراد عــن كــل بنــد بأســلوب التقــدير الــذاتي، وذلــك  درجــة) ١١٥(إلــى 

أمام إحدى البدائل الخمسة المقترحة والمدرجة في خمس نقـاط، كمـا            ) √(ارة  بوضع اش 

 :هو موضح



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٠٩

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 :العبارات اإليجابية تكون أوزان التدرج كما يلي
 ).١(، معارض بشدة )٢(، معارض )٣(، محايد )٤(، موافق )٥(موافق بشدة 

 :العبارات السلبية تكون أوزان التدرج كما يلي

 ).٥(، معارض بشدة )٤(، معارض )٣) ، محايد)٢(، موافق )١(موافق بشدة 

 :صدق االتساق الداخلي لألداة
بعـد التأكـد مـن الــصدق الظـاهري ألداة الدراسـة قامـت الباحثــة بتطبيقهـا ميـدانيًّا علــى         

سـبع وأربعـين طالبـة، وحـساب معامـل االرتبـاط بيرسـون لمعرفـة                ) ٤٧(عينة مكونـة مـن      

عامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات        الصدق الداخلي لألداة؛ حيث تم حساب م      

 : الذي تنتمي إليه العبارة، كما يوضح الجدول التاليقياساألداة بالدرجة الكلية للم

 )٣(الجدول رقم 

 قياس معامالت ارتباط بيرسون لعبارات فعالية الذات بالدرجة الكلية للم
درجة معامل االرتباط بال رقم العبارة

 الكلية للمقياس

درجة معامل االرتباط بال  العبارةرقم
 الكلية للمقياس

٠٫٥٥٣ ١٦ @@٠٫٥٩١ ٢@@ 

٠٫٤٩٧ ١٨ @@٠٫٦٧٢ ٣@@ 

٠٫٥٩١ ١ @@٠٫٤٥٩ ٤@@ 

٠٫٤٧٨ ٢٠ @@٠٫٤٤٨ ٦@@ 

٠٫٤٣٠ ٢٢ @@٠٫٤٣١ ٧@@ 
٠٫٦٥٢ ٢٤ @@٠٫٤٧٩ ٨@@ 
٠٫٥٢٤ ٢٥ @@٠٫٦٢٢ ١٠@@ 
٠٫٤٣١ ٢٦ @@٠٫٧٣٥ ١١@@ 
٠٫٤٣١ ٢٧ @@٠٫٥٢٠ ١٢@@ 
٠٫٦٩١ ٢٨ @@٠٫٧٠٦ ١٣@@ 
٠٫٤٢٩ ٢٩ @@٠٫٥٧٤ ١٤@@ 
٠٫٤٣٥ ٣٠ @@٠٫٦٥٨ ١٥@@ 
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  فأقل٠٫٠١دال عند مستوى الداللة @@ يالحظ 

 :ثبات مقياسي الدراسة
) معادلـة ألفـا كرونبـاخ     (استخدمت الباحثة   ) االستبانة(لقياس مدى ثبات أداة الدراسة      

))Cronbach's Alpha (α (   جــدول رقــم  وال. للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة)يوضــح ) ٣

 .معامالت ثبات أداة الدراسة

 :)٤(جدول رقم 

 :معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
 ثبات المحور عدد العبارات االستبانةمحاور 

 ٠٫٧٩٦٨ ٢٤ فعالية الذات

 ٠٫٧٠٣١ ٢٣ وجهة الضبط

 ٠٫٧٠٤١ ٤٧ )لالداتين معا(الثبات العام

 وهـذا يـدل    ).٠٫٧٠(  حيـث بلـغ   ،مـل الثبـات العـام عـال    أن معا ) ٤(يتضح من جدول رقم     

يمكن االعتماد عليها فـي التطبيـق الميـداني         و ،على أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات       

 .للدراسة

 :أساليب المعالجة اإلحصائية
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، تم اسـتخدام العديـد مـن         

ــ  صائية المناســــبة باســــتخدام الحــــزم اإلحــــصائية للعلــــوم االجتماعيــــة      األســــاليب اإلحــ

Statistical Package for Social Sciences التي يرمز لها اختصارًا بالرمز )SPSS.( 

وذلك بعد ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ثم حساب المقاييس اإلحصائية        

 :التالية

قــق مــن صــدق االتــساق الــداخلي ألداة تــم اســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون للتح .١

 . وكذلك للتحقق من طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة،الدراسة
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 .الدراسةاتي تم استخدام معامل ألفا لكرونباخ للتحقق من الثبات ألد .٢

) Independent Sample T-test(للعينـات المـستقلة   ) ت(تـم اسـتخدام اختبـار     .٣

ائية بين اتجاهات عينة الدراسة نحو محـاور   فروق ذات داللة إحص   إمكانية لمعرفة

 .الدراسة باختالف متغيراتهم التي تنقسم إلى فئتين

 للتأكد من ؛)Analysis of variance(تم استخدام اختبار تحليل التباين لالنحدار  .٤

صالحية النموذج الختبار أثر وجهة الضبط وفعاليـة الـذات علـى التحـصيل الدراسـي        

 .ويةلطالبات المرحلة الثان

 : و مناقشتهانتائج الدراسة
 : النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نصه-أوال

وجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي التحــصيل الدراســي تُعــزى لمتغيــر وجهــة    ت هــل 

 لطالبات المرحلة الثانوية؟) الداخلي والخارجي(الضبط 

ات مفــردات  فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي متوســطات إجابــ  لمعرفــة إمكانيــة وجــود 

اســتخدمت الباحثــة ) داخلــي أو خــارجي(الدراســة طبقًــا إلــى اخــتالف متغيــر وجهــة الــضبط 

 : وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي،"Independent Sample T-test: ت"اختبار 

 )٥(جدول رقم 

 ختالف اللفروق في متوسطات إجابات مفردات الدراسة طبقًا ا

 )أو خارجيداخلي (متغير وجهة الضبط 

 المحاور
داخلي أو (وجهة الضبط 

 )خارجي
 العدد

المتوس

 ط
 الداللة قيمة ت االنحراف

 ٠٢٥. ١ ٦٫٨٩ ٧٩ وجهة الضبط الداخلي
 التحصيل

 ٢٫٢٣٤ ١٢٫١٥ ٢٩٤ وجهة الضبط الخارجي
-٠٠٠. ٣٠٫٢٧٠٠@@
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 على وفعالية الذات) الداخلي والخارجي( الضبط وجهةتأثير 
 طالبات المرحلة الثانويةل التحصيل الدراسي

عفاف سالم المحمدي. د

 يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى      

لـصالح وجهـة    )  داخلـي أو خـارجي    (وجهـة الـضبط     لتُعزى   التحصيل الدراسي     فأقل في  ٠١. ٠

 .الضبط الخارجي

كومـــــولفي أوجونمـــــاكن وأج الدراســـــة الحاليـــــة مـــــع نتـــــائج ودراســـــة  ئوتتفـــــق نتـــــا

(Ogumakin & Akomolafe, ٢٠١٣) وجهـة  أن  فيهـا  التي أوضحت نتائج تحليل االنحدار 

 .دراسي لطالبات المرحلة الثانوية التحصيل الفيالضبط يؤثر 

التــي أوضــحت نتائجهــا أن  ) ٢٠٠٧(وال تتفــق نتــائج الدراســة الحاليــة مــع دراســة دروزة   

كما ال تتفق . الطلبة المنضبطين داخليا كانوا أعلى تحصيال من الطلبة المنضبطين خارجيا 

ة إحـصائية  التـي أظهـرت نتائجهـا عـدم وجـود عالقـة ذات داللـ            ) ٢٠٠٩(مع دراسة بني خالـد      

ــدني/ مرتفــع(مــستوى التحــصيل األكــاديمي   و) خــارجي/داخلــي(بــين وجهــة الــضبط    ). مت

 التي أظهرت نتائجهـا وجـود   ٢٠١٣, Ahangi & Sharaf)(هانجي وشرف آودراسة دراسة 

 .عالقة سالبة بين وجهة الضبط والتحصيل الدراسي

كــونهن فــي مرحلــة ل ؛وقــد تُعــزى هــذه النتــائج إلــى خــصائص طالبــات المرحلــة الثانويــة  

 الـذاتي فـال   التوجـه حيث تتميز الشخـصية فيهـا باالضـطراب وعـدم االسـتقرار فـي               ،مراهقة  

ن نتـائجهن للـصدفة والحـظ والقـوى         ينهـن يعـز   أ و ،عمـالهن أ عن نتـائج     بمسؤولياتهن نَّؤمِيُ

هن ح وأن نجـا   ، علـى األحـداث    ين وسـيطرة قليلـ    ا حيث يعتقـدن أن لـديهن ضـبط        ؛الخارجية

 . وليس لمجهوداتهن الشخصية، لظروف خارجيةىيُعزَوفشلهن 

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه-ثانياً
وجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة الثانوية           ت هل  

 ؟)مرتفعة/ منخفضة(تُعزى الختالف متغير فعالية الذات 
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ائية فــي متوســطات إجابــات مفــردات   فــروق ذات داللــة إحــص لمعرفــة إمكانيــة وجــود 

استخدمت الباحثـة اختبـار   ) عالية أو منخفضة(ختالف متغير فعالية الذات الالدراسة طبقًا   

) عــال ومــنخفض( حيــث تــم تــصنف فعاليــة الــذات ،"Independent Sample T-test: ت"

، وجــاءت النتــائج كمــا يوضــحها الجــدول   %٣٣قــل أ و%٣٣علــى أ :المئويــةحــسب الرتبــة  

 :اليالت

 )٦(جدول رقم 

 ختالف اللفروق في متوسطات إجابات مفردات الدراسة طبقًا ا

 :)عالية أو منخفضة(متغير فعالية الذات 

 وراالمح
عالية(فعالية الذات

 )او منخفضة
 الداللة قيمة ت االنحرافالمتوسط العدد

 ٠٫٢٢٦ ٢٫٩٩ ١٤٥ منخفضة
 التحصيل

 ٠٫٢٨٨ ٣٫٧٣ ١٨٤ عالية
-٠٫٠٠٠ ٢٦٫٠٣٢@@ 

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى       

) عاليـة أو منخفـضة  (تُعزى الخـتالف متغيـر فعاليـة الـذات           التحصيل الدراسي     فأقل في  ٠١. ٠

 .لصالح فعالية الذات العالية

ائجهـا   التي توصلت نت١٩٩٢ ,.Bandura et al)(ويتفق ذلك مع دراسة باندورا وآخرين 
 كـل مـن الدافعيـة الذاتيـة واإلنجـاز األكـاديمي لـدى        فـي  داال تـأثيرا إلى أن فاعليـة الـذات تـؤثر         

التي أظهـرت نتائجهـا وجـود       ) ٢٠٠٠(كما تتفق النتائج مع نتائج دراسة الشعراوي        . الطالب
وكــذلك تتفــق نتــائج  . عالقــة موجبــة دالــة إحــصائيا بــين فعاليــة الــذات واإلنجــاز األكــاديمي   

حيــث بينــت وجــود عالقــة موجبــة دالــة  ) ٢٠٠٦(ســة الحاليــة مــع نتــائج دراســة الحربــي  الدرا
ــة        ــذات العامــة واألكاديمي ــين التحــصيل الدراســي وكــل مــن فعاليــة ال دراســة و. إحــصائيا ب

التـي أظهـرت نتائجهـا أنـه يوجـد عالقـة بـين        ) ٢٠١٣,Ahangi & Sharaf(هـانجي وشـرف   أ
 & Ogumakin)(كومـولفي  أوجونمـاكن و أ ودراسـة . فعاليـة الـذات والتحـصيل الدراسـي    
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Akomolafe, فــي أن فعاليــة الــذات تــؤثر   فيهــا التــي أوضــحت نتــائج تحليــل االنحــدار ٢٠١٣ 
 .التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة الثانوية
 إلـى  العاليـة علـى معـدالت دراسـية عاليـة            الـذات وقد تُعزى نتيجة حصول ذوات فاعلية       

نجـاز المهـام الموكلـة      إ نحـو  الذات تعمل كدافع للطالبة      ن فعالية إثقتهن بذواتهن، حيث    
كمـــا أن ذوات فاعليـــة الـــذات العاليـــة .  المهمـــاتإلنجـــاز وتحديـــد الطـــرق المناســـبة ،إليهـــا

 .تهنامكانإهدافهن في ضوء قدراتهن وأيمتلكن القدرة على تحديد 
 : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه-ثالثاً

تُعــزى )مرتفعــة/ منخفــضة(اللــة إحــصائية فــي فعاليــة الــذات  وجــد فــروق ذات دتهــل 
 لدى طالبات المرحلة الثانوية؟) الداخلي والخارجي(الختالف وجهة الضبط 

/ منخفـــضة( فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي فعاليـــة الـــذات  لمعرفـــة إمكانيـــة وجـــود
لثانويـة  لـدى طالبـات المرحلـة ا      ) الـداخلي والخـارجي   (تعزى الختالف وجهة الـضبط      )مرتفعة

 .)٢كا(  اختبارتم استخدام
 )٧(جدول رقم 

 ) عالية أو منخفضة(بين فعالية الذات فروق لل �)كا(نتائج اختبار 
 )داخلي وخارجي(وجهة الضبط و 

 وجهة الضبط
 فعالية الذات

 خارجي داخلي
 المجموع

١٤٤ ١٢٠ ٢٤ 
 منخفضة

٤٣٫٩ %٣٦٫٦ %٧٫٣% 

١٨٤ ١٤٢ ٤٢ 
 عالية

٥٦٫١ %٤٣٫٣ %١٢٫٨% 

٣٢٨ ٢٦٢ ٦٦ 
 المجموع

١٠٠٫٠ %٧٩٫٩ %٢٠٫١% 

 ١٫٩٠٧ قيمــــة كاي تربيع

 ٠٫١٦٧ الداللــة اإلحصائية
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 )  ١٫٩٠٧( بلغــت �)كــا(يتــضح مــن خــالل النتــائج الموضــحة فــي الجــدول أعــاله أن قيمــة   

 فعاليــة الــذات فــي وجــود فــروق ممــا يــدل علــى عــدم  ، ) ٠٫١٦٧( وكانــت داللتهــا اإلحــصائية  

 ٠٥. ٠ وذلك عند مستوى داللة      ،)داخلي وخارجي (تعزى لوجهة الضبط    )  أو منخفضة  عالية(

 .فأقل

التـي توصـلت    ) ١٤٣١(وال تتفق نتائج الدراسة الحاليـة مـع نتـائج دراسـة الحربـي وزهـران                 

 الـضبط الخـارجي، كمـا تبـين وجـود           وجهـة ا ب إلى ارتباط اعتقاد األفراد بفعالية الـذات سـلبيًّ        

درجـات طالبـات الكليـة للفرقـة األولـى وطالبـات الفرقـة الرابعـة فـي                  فروق بـين متوسـطات      

 وذلـك لـصالح طالبـات       ، ضـبط داخلـي    وجهـة كل من درجة االعتقاد في فاعلية الذات وتبني         

 . .الفرقة الرابعة

وقد تُعزى هذه النتائج إلى أن طالبات المرحلة الثانوية فـي مرحلـة المراهقـة التـي تتميـز             

 .مور أو اتخاذ القراراتعدم استقرار في الحكم على األب و،باضطرابات مختلفة

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي نصه-رابعاً
لدى طالبات المرحلة الثانوية باختالف     )مرتفعة/ منخفضة( هل تختلف فعالية الذات     

 ؟)أدبي/ علمي(التخصص

 إمكانيـة وجـود   لمعرفـة   �)كـا ( هذا السؤال تـم اسـتخدام اختبـار مربـع            عن لإلجابةو  

خـتالف متغيـر   الفروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات إجابـات مفـردات الدراسـة طبقًـا        

 :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي. التخصص
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 )٨(جدول رقم 

علمي ( والتخصص ،)عالية أو منخفضة( بين فعالية الذات فروق لل�)كا(نتائج اختبار 

 :)وأدبي
 التخصص

 فعالية الذات
 أدبي علمي

 لمجموعا

 منخفضة ١٤٥ ٩٤ ٥١

٤٤٫١ %٢٨٫٦ %١٥٫٥% 

 عالية ١٨٤ ٧٦ ١٠٨

٥٥٫٩ %٢٣٫١ %٣٢٫٨% 

 المجموع ٣٢٩ ١٧٠ ١٥٩

١٠٠٫٠ %٥١٫٧ %٤٨٫٣% 

 ١٧٫٧٩٦ قيمــــة كاي تربيع

 ٠٫٠٠٠ الداللــة اإلحصائية

 ، ) ١٧٫٧٩٦(  بلغـت  �)كـا (يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعـاله أن قيمـة             

 ٠٫٠١عنــد مــستوى داللــة   فــروق  ممــا يــدل علــى وجــود ؛ ) ٠٫٠٠٠( وكانــت داللتهــا اإلحــصائية  

 ).علمي وأدبي(التخصص  باختالف ) عالية أو منخفضة(فأقل بين فعالية الذات 

التــي أوضــحت نتائجهــا وجــود فــروق ذات داللــة    ) ٢٠١٣(ويتفــق ذلــك مــع دراســة النــور   

ات طلبـة التخصـصات العلميـة واألدبيـة علـى مقيـاس فعاليـة               إحصائية بين متوسطات درج   

 .الذات لصالح طالب التخصصات العلمية

ــذات         ــاني مــن حــصول ذوات فاعليــة ال كمــا أن هــذه النتيجــة تؤكــد نتيجــة الــسؤال الث

ن طالبات التخصصات العلمية يحصلن فـي العـادة         إالعالية على تحصيل دراسي عال، حيث       

 وقــد يعــزى ذلــك إلــى أن طالبــات التخصــصات العلميــة لــديهن  .علــى معــدالت دراســية عاليــة

 المهــام بفعاليــة كبيــرة،  بإنجــازهــداف الــصعبة، ولــديهن ثقــة   فعاليــة لتحقيــق المهــام واأل 

تاح لهن الفرصة لمواجهة التحـديات لحـل المـسائل الرياضـية      أحيث إن تخصصهن العلمي     
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التـي أوضـحت نتائجهـا أنـه لـم يكـن هنـاك فـرق          ) ٢٠٠٧(ويتفق ذلك مع دراسة دروزة      

 .ب الضبط يعزى لنوع التخصص للطالوجهتيبين 

 حيـث لـم يـؤثر    ،وقد تُعزى هذه النتائج إلى تشابه خصائص الطالبـات فـي هـذه المرحلـة           

 .في وجهة الضبط لديهن) علمي، أدبي(نوع التخصص 

 : النتائج المتعلقة بالسؤال السادس الذي نصه-سادساً
هــل يمكــن التنبــؤ بالتحــصيل الدراســي لطالبــات المرحلــة الثانويــة مــن معرفــة وجهــة 

 ة الذات لديهن؟الضبط وفعالي

 فـــيلكـــشف عـــن أثـــر وجهـــة الـــضبط وفعاليـــة الـــذات  ا وسؤال هـــذا الـــعـــنولإلجابـــة 

التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة الثانوية تم استخدام تحليل االنحـدار المتعـدد، وفيمـا           

 :يلي نتائج هذا الفرض

 )١٠(رقم جدول 

 مرحلة الثانوية التحصيل الدراسي لطالبات الفي أثر وجهة الضبط وفعالية الذات 
 R٢قيمة المصدر

معامل 

 التحديد

 R٢قيمة 

 المعدلة

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 متوسط 

 المربعات

) ف(قيمة

المحسوبة

مستوى 

)ف(داللة 

 ٤٫٤٣٧ ٢ ٨٫٨٧٤االنحدار

 ٠٫٥٢٥ ٣٧١ ١٩٤٫٦٧٧ الخطأ

المجموع

٠٫٠٣٨ ٠٫٠٤٤ 

٣٧٣ ٢٠٣٫٥٥١  

٠٫٠٠٠ ٨٫٤٥٦@@

 أو معامــل R squareأن مربــع معامــل االرتبــاط المتعــدد  ) ١٠(رقــم يتــضح مــن جــدول  

 وهـذا   ،)وجهة الضبط وفعالية الذات   (ن المستقلين وهما    للمتغيريْ)  ٠٫٠٤٤(التحديد يساوي   

لتحـصيل الدراسـي لطالبـات      لمن التباين الكلـي     ) %٤. ٤(يعني أن هذين المتغيرين يفسران      

 .المرحلة الثانوية
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 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 فــيحية النمــوذج الختبــار أثــر وجهــة الــضبط وفعاليــة الــذات   كمــا يوضــح الجــدول صــال 

عنـد مـستوى شـك    ) ف(التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة الثانوية، نظـرًا لمعنويـة قيمـة         

 .للمتغيرين المستقلين على المتغير التابع) ٠٫٠٠٠(وهو  امنخفض جدًّ

 )١١(جدول رقم 

 التحصيل فيجهة الضبط وفعالية الذات نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر و

 الدراسي لطالبات المرحلة الثانوية

)ت(قيمة  Beta الخطأ المعياري Bالمتغيرات المستقلة
الداللة 

 اإلحصائية

 @@٠٫٠٠٠ ٥٫٧٠٥  ٠٫٣٧٨ ٢٫١٥٦ الثابت

 @٠٫٠٣٨ ٢٫٠٨٨ ٠٫١١٠ ٠٫٣٠٢ ٠٫٦٣٠ وجهة الضبط

 @@٠٫٠٠٥ ٢٫٨٥٧- ٠٫١٥١- ٠٫٠٩٢ ٠٫٢٦٢- فعالية الذات 

، )Beta(ومـن متابعـة معـامالت    ) ١١(يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة في جدول رقم         

علــــى ) وجهــــة الــــضبط وفعاليــــة الــــذات(ا، وأن تــــأثير أن الثابــــت دال إحــــصائيًّ) ت(واختبــــار 

ا، ومن الجدول السابق يمكـن صـياغة معادلـة االنحـدار المتعـدد       تأثير دال إحصائيًّ  التحصيل

 علــى التنبــؤ بالتحــصيل الدراســي لطالبــات المرحلــة الثانويــة مــن معرفــة وجهــة     التــي تعــين

 .الضبط وفعالية الذات لديهن

 :معادلة االنحدار المتعدد
 )فعالية الذات٠٫٢٦٢-)+ (وجهة الضبط ٠٫٦٣٠+(٢٫١٥٦=التحصيل الدراسي

كومـــــولفي أوجونمـــــاكن وأوتختلـــــف نتـــــائج الدراســـــة الحاليـــــة مـــــع نتـــــائج دراســـــة 

(Ogumakin &    Akomolafe, ٢٠١٣)      قـوي  عامـل تنبـؤٍ  التـي أوضـحت أن فعاليـة الـذات 

 للتحـصيل الدراسـي لطالبـات       ا جيـد  منبِّئـا كـن   ت الـضبط لـم      وجهـة للتحصيل الدراسي، بينما    

 .المرحلة الثانوية



 

 
٤٢٠

 على وفعالية الذات) الداخلي والخارجي( الضبط وجهةتأثير 
 طالبات المرحلة الثانويةل التحصيل الدراسي

عفاف سالم المحمدي. د

 معرفـة وجهـة الـضبط يـساعد علـى التنبـؤ بالتحـصيل           نتيجـة كـون   وقد يرجـع تفـسير      

ة الضبط يساعد الطالبات على معالجة وتنظيم المعلومـات     أن وجه  إلىالدراسي للطالبات   

أمـا تفـسير أن   .  الحصول على تحصيل دراسـي عـال  ومن ثَم ،والقدرة على حل المشكالت 

 يرجــع إلــى تذبــذب فعاليــة فهــو أن ذلــك تحــصيل الطالبــات فــيا فعاليــة الــذات قــد تــؤثر ســلبً

 .الذات لدى طالبات المرحلة الثانوية

 :توصيات الدراسة
 : ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بالتاليفي

العمل على كل ما يحسن من الضبط الداخلي وفعالية الذات لـدى طالبـات المرحلـة                 

 .الثانوية

إعادة صياغة المنـاهج الدراسـة للمرحلـة الثانويـة بمـا يحـسن مـن امـتالك الطالبـات                     

 .لمهارات الضبط الداخلي وفعالية الذات

النــدوات العلميــة التــي تبحــث فــي كيفيــة تعزيــز وجهــة الــضبط      العمــل علــى تنفيــذ   

 .الداخلي وفعالية الذات لدى طالبات المرحلة الثانوية

االهتمام بتنفيذ األنشطة التي تساهم في تحسين وجهة الـضبط الـداخلي وفعاليـة          

 . الذات لدى طالبات المرحلة الثانوية

 الـضبط الـداخلي وفعاليـة الـذات         االهتمام بإزالة العوامل التـي تحـد مـن زيـادة وجهـة             

 .لدى طالبات المرحلة الثانوية

القيـــام بالمزيـــد مـــن الدراســـات والبحــــوث المـــستقبلية حـــول الـــسبل المناســــبة         

وفعاليـة الـذات لـدى طالبـات المرحلـة      ) الـداخلي والخـارجي  (لتحسين وجهة الـضبط     

 .الثانوية

@      @      @ 
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 :المراجع
 الخـارجي لالطفـال و المـراهقين       -تقنين مقياس الـضبط الـداخلي     ). ١٩٨٩(أبو ناهية، صالح الدين محمد       

، مجلة علم النفس  : القاهرة. في الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية في البيئة الفلسطينية بقطاع غزة         

 .١٢٢-١١٣ص ص ). ٩(مصر،ع

وبين و العاديين   الفرق بين مركز التحكم و مفهوم الذات بين الموه        ).٢٠١١(أنو، فاطمة و شنان، أحمد       

 .١٢٢-٩٩ص ص ). ٣(ع . المجلة العربية لتطوير التفوق.من تالميذ مرحلة التعلم االساس

مركز الضبط و عالقته بمستوى التحصيل االكاديمي لـدى طلبـة كليـة العلـوم               ). ٢٠٠٩(بني خالد، محمد   

 المجلد السابع ).يةسلسلة الدراسات االنسان(مجلة الجامعة االسالمية. التربوية في جامعة آل البيت  

 .٥١٢-٤٩١ص ص ). ٢(عشر، ع

العالقة بين مركز الضبط و كل من التحصيل الدراسـي و التكيـف النفـسي لـدى               ).١٩٩٦(جبريل،موسى 

 .٣٧٨-٣٥٨، ص ص )٢ (٢٣، االردن،ممجلة دراسات العلوم التربوية .المراهقين

لضبط الخارجي الى داخلي لدى أثر برنامج تربوي في تغير موقع ا). ٢٠٠٤(الجحيشي، قيس محمد على 

 . أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الموصل.المرحلة  االعدادية بةطل

ــان   ــي، حنـ ــا      ). ٢٠٠٦(الحربـ ــضبط و عالقتهـ ــاه الـ ــة و اتجـ ــة و األكاديميـ ــذات العامـ ــة الـ ــدات فعاليـ معتقـ

 ى عينة من طالب و طالباتالدراسي في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية و األكاديمة لد بالتحصيل

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، مكة المكرمة، جامعة أم القرىالقرى جامعة أم

فاعليــة الــذات و عالقتهــا بوجهــة   ). ١٤٣١(الحربــي، نــايف بــن محمــد، و زهــران، نيفــين بنــت محمــد علــي     

المجلـة  .نة المنـورة في ضوء عدد من المتغيرات لدى عينة من طالبات كلية التربية للبنات بالمدي            الضبط

 .٣٨١-٣٢١، ص ص )٢(١١ م ).العلوم االنسانية و االدارية(العلمية لجامعة الملك فيصل



 

 
٤٢٢

 على وفعالية الذات) الداخلي والخارجي( الضبط وجهةتأثير 
 طالبات المرحلة الثانويةل التحصيل الدراسي

عفاف سالم المحمدي. د

العالقــة بــين مركــز الــضبط و متغيــرات أخــرى ذات عالقــة لــدى طلبــة الدراســات    ). ٢٠٠٧(دروزة، أفنــان  

، ) ١(، ع ) ١٥(، مجلد  غزةمجلة الجامعة االسالمية في. العليا في كلية التربية في جامعة النجاح الوطنية

 .٤٦٤-٤٤٣ص ص 

اتجاهـات الطـالب و المعلمـين نحـو علـم الـنفس التربـوي و عالقتـه باالنجـاز                  ). ١٩٩٧(الديب، محمد علـي    

 .٣١-٨، ص ص٤٢.، عمجلة علم النفس.  مقارنة بين المصريين و العمانيين دراسة :االكاديمي

رسـالة ماجـستير غيـر منــشورة،    . هـوم الــذات العالقـة بــين مركـز الـضبط و مف   ). ١٩٩٦(سـرحان، عبيـر   

 .جامعة النجاح، نابلس، فلسطين

كفــاءة الــذات العامــة المدركــة كمتغيــر معتــدل للعالقــة بــين نوعيــة حيــاة   ). ٢٠١٠(ســعد، منــال زكريــا 

 .٢٢٥-١٩٧، ص ص )٢(٢٠، دراسات نفسية. النفسي العمل و االحتراق

قتها ببعض متغيرات الدافعية لدى طالب المرحلة      فعالية الذات و عال   ). ٢٠٠٠(الشعراوي، عالء محمود   

 . الثانوي

 .١٤٦-١٢٣، ص ص )٤٤( جامعة المنصورة،كلية التربية، مجلة  

ــد    ــهاب، شـــهرزاد محمـ ــة لـــدى     ). ٢٠١٠(شـ ــنوات الخدمـ ــر الجـــنس و سـ ــه بمتغيـ موقـــع الـــضبط و عالقتـ

 .٤١-١١، ص ص)١٠(،عدراسات تربوية. المرشدين التربويين في مركز محافظة نينوي

أثـر االهـداف التعليميـة و االدائيـة و فعاليـة الـذات علـى الدافعيـة المدرسـية لـدى                 ).٢٠٠٦(قادري، فريـدة     

 . رسالة ماجستير، قسم علم النفس و علوم التربية، جامعة الجزائر.السنة  التاسعة تالميذ

وسـطة فـي    القدرة على اتخاذ القرار لدى مـديري المـدارس المت         ). ٢٠٠١(موسى، شهرزاد محمد شهاب    

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة . محافظة نينوي و عالقتها بمركز الضبط مركز

 .الموصل

مجلــة كليــة  . فعاليــة الــذات و عالقتهــا بالــسعادة و التحــصيل األكــاديمي   ). ٢٠١٣(النــور، أحمــد يعقــوب  

 .١٧٨-١٥١، ص ص )٢(، ج٩٤العدد    ،التربية ببنها
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رسـالة  . أثر التحصيل األكـاديمي و الجـنس فـي مركـز الـضبط و مفهـوم الـذات            ).١٩٨٨(اليعقوب، علي  

 .ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، االردن
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The Impact of Internal and External Locus ofControl and Self-Efficacy 

onAcademic AchievementAmong High School Students 

Dr. Afaaf Saalim Al-MuHammadi 

Department of Psychology  

King Saud University 

Abstract: 

The study aims to investigate the impact of locus of control (internal and 

external) and self- efficacy on academic achievement of high school female 

students. The sample of the study consists of 374 high school female students 

selected randomly from six government schools in Riyadh. Rotter's Locus of 

Control Scale and Sherer & Adams's Self- Efficacy Scale are the two instruments 

applied in this study. 

The Results show that there are statistically significantdifferencesinacademic 

achievement in favor of external locus of control and highself-efficacy. There are 

no differencesinself-efficacy (high or low) attributed to locus of control(internal 

and external). Nonetheless, there is a difference between self-efficacy (high or 

low) attributed to the different specialization (science and literary). There are no 

statistically significantdifferencesin locus of control attributed to specialization 

(science and literary). The regression analysis shows that academic achievement 

of high school female students can be predicted from their locus of control and 

self-efficacy.

Keywords: locus of control, self-efficacy, academic achievement, high 

school   
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 :ملخص البحث 

   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفروق في الذكاء االنفعالي بين الطلبـة المتفـوقين أكاديميـاً والطلبـة                   
العاديين وعالقتها بمتغيريّ الجنس والعمر، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية    

سـنة لعينـة الطلبـة المتفـوقين أكاديميـاً          ) ١٧-١٣(لعاشـر تتـراوح أعمـارهم بـين         من طلبة الـصفوف الـسابع وا      
ــاً وطالبــة، وألغــراض الدراســة اســتخدمت    ) ٥٠٥( الدراســة دوالطلبــة العــاديين، حيــث بلــغ مجمــوع أفــرا    طالب

 .فقرة) ٦٠( أون للذكاء االنفعالي والذي يتكون من -الباحثة مقياس بار
  وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الطلبة المتفوقين والطلبة العـاديين علـى المقيـاس ككـل باسـتثناء                   
بعد التكيف ولصالح الطلبـة المتفـوقين أكاديميـاً، و وجـود فـروق بـين الـذكور واإلنـاث مـن الطلبـة المتفـوقين                       

  والمـزاج العـام والتعبيـر االيجـابي     الكفاءة االجتماعيـة، والتكيـف  :أكاديمياً على المقياس ككل وعلى أبعاد     
ولــصالح اإلنــاث، ووجــود فــروق بــين الــصف الــسابع والــصف العاشــر مــن الطلبــة المتفــوقين أكاديميــاً علــى              

 .ولصالح طلبة الصف العاشرعلى بعديّ الكفاءة االجتماعية والمزاج العام المقياس ككل و
 وتعلـيم مهـارات الـذكاء االنفعـالي فـي المنـاهج        وفي ضوء نتائج الدراسة توصـي الباحثـة بإدخـال بـرامج تنميـة             

 . المدرسية والبرامج اإلرشادية



 

 
 



 

 
  التربويةالعلوم مجلة   ٤٣٣

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 :مقدمةال
لقــــد أصــــبحت قــــضية االهتمــــام ورعايــــة الطلبــــة المتفــــوقين ودراســــة خصائــــصهم    

 الجوهريـة والمهمـة فـي أي مجتمـع يـدرك أهميـة هـذه الفئـة مـن                   اومشكالتهم من القضاي  

 ثــروة قوميــة ورأس مــال ال يقــدر بــثمن إذا أُحــسن اســتثماره   االطلبــة، انطالقــاً مــن اعتبارهــ 

 .وتوجيهه

ئص الـسلوكية والنفـسية والحاجـات المرتبطـة بهـا لهـذه             وقد حظيت دراسة الخـصا    

الفئــة باهتمــام كبيــر منــذ بدايــة العقــد الثالــث مــن القــرن العــشرين، حيــث تجلــى ذلــك فــي      

 طفـالً   ١٥٢٦ علـى عينـة تألفـت مـن          Termanالدراسة الطوليـة التتبعيـة التـي أجراهـا تيرمـان            

 العقليــة والبدنيــة أللــف طفــل  الــسمات" موهوبــاً وصــدر المجلــد األول عــن الدراســة بعنــوان  

 ). ٢٠٠٤جروان ، ( كما ورد في ١٩٢٥عام " موهوب

والمتأمل في الدراسات العلميـة التـي بحثـت فـي الخـصائص النفـسية لهـذه الفئـة يجـد                  

ــة          ــائج هــذه الدراســات حيــث أظهــرت بعــض هــذه الدراســات أن هــؤالء الطلب تنوعــاً فــي نت

ــزون بالعديــد مــن الــصفات االيجابيــة مثــل       االســتقرار العــاطفي واالســتقاللية الذاتيــة    :يتمي

والثقة بالنفس وحب االستطالع والقدرات القياديـة والقـدرة علـى التواصـل، بينمـا أظهـرت                 

دراســات أخــرى أن هــذه الفئــة مــن الطلبــة تعــاني مــن مــشكالت نفــسية ولهــا احتياجــات      

ــصها النفــسية الفريــد      زلــة ، حيــث أظهــرت أنهــم يعــانون مــن ع    ةخاصــة بهــا نظــرا لخصائ

اجتماعيـــة وصـــعوبات نفـــسية ومـــشكالت اجتماعيـــة، تتجلـــى فـــي النمـــو الالمتـــزامن بـــين 

القدرات العقلية والقدرات االنفعالية، والحساسية المفرطة والشعور بالتمايز أو االختالف      

والــسعي وراء الكماليــة ) إمــا كــل شــيء أو ال شــيء  (والميــل إلــى العزلــة والتفكيــر الثنــائي   

األخــذ بعــين االعتبــار انــه ال يمكــن الفــصل بــين الجانــب المعرفــي والجانــب  وإذا تــم . الزائــدة

إال أن   ) ١٩٨٦,Tannenbaum(االنفعالي أو فصل التفكيـر عـن المـشاعر فـي عمليـة الـتعلم                
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 صباح حسن العنيزات. د

المتأمل في المناهج المدرسية الحاليـة يراهـا تركـز علـى الجوانـب المعرفيـة دون االهتمـام                   

 التعلميــة، حيــث أن بلــوغ مــستويات  –لعمليــة التعليميــة بالجوانــب االنفعاليــة التــي ترافــق ا 

متقدمــة فــي النمــو المعرفــي للطالــب ال يعنــي بالــضرورة حــدوث تقــدم مماثــل لــه فــي النمــو       

االنفعــالي خاصــة إذا علمنــا أن النمــو االنفعــالي ال يعتبــر موضــوعا مدرســياً وبالتــالي فلــيس لــه  

ــي     ــاج المدرســ ــي المنهــ ــان فــ ــروان،(مكــ ــى ذ ) ٢٠٠٤جــ ــف إلــ ــان    أضــ ــده جولمــ ــا أكــ لــــك مــ

)Goleman,٢٠حــين أورد اعتــراف البــاحثين مــن أن الــذكاء العقلــي يــؤثر بنــسبة    ) ١٩٩٥% 

 المتبقيـة، يظهـر جـذور    %٨٠فقط في نجاحنـا فـي الحيـاة بينمـا تـؤثر االنفعـاالت بنـسبة الــ           

ــه وكــسلر      ــؤ      ) ١٩٤٣(ذلــك فــي مــا ذهــب إلي ــر العقليــة ضــرورية فــي التنب مــن أن العوامــل غي

العوامـل  : لفـرد علـى النجـاح فـي الحيـاة، حيـث كـان يقـصد بالعوامـل غيـر العقليـة                     بقدرات ا 

االنفعاليــة والشخــصية واالجتماعيــة، كمــا أنــه أكــد أن هــذه العوامــل تــسهم مــع القــدرات  

العقلية في تحديد السلوك الذكي، وبناءاً عليه ال يمكن قياس ذكاء الفرد دون أن تتـضمن      

، )٢٠٠٠,Cherniss(التــي تقــيس العوامــل غيــر العقليــة  اختبــارات الــذكاء بعــض المقــاييس  

الكفــاءة : للـذكاء االنفعـالي وأبعـاده األربعـة     ) (٢٠٠٠,Bar-on أون -والمتأمـل بمقيـاس بـار   

ــه تتطــابق مــع         ــضغوط، التكيــف، يجــد أن فقرات ــة، إدارة ال الشخــصية، الكفــاءة االجتماعي

 علــى فهــم الــذات ومعرفــة  القــدرة: معظــم الخــصائص االنفعاليــة للطلبــة المتفــوقين مثــل  

جوانب القوة والضعف فيها، والقدرة على فهم االخرين ومعرفة حاجاتهم وانفعـاالتهم،      

والكفــاءة فــي التفاعــل االجتمــاعي، والمرونــة فــي التعامــل مــع المتغيــرات والتكيــف معهــا  

 . والقدرة على العمل في ظل الضغوط والنظرة االيجابية

 عـن الفـروق فـي الـذكاء االنفعـالي بـين الطلبـة               من هنا جـاءت هـذه الدراسـة للكـشف         

 أون للـذكاء االنفعـالي      -المتفوقين أكاديمياً والطلبة العاديين من خالل تطبيق مقياس بـار         

 . على عينة مكونة من الطلبة المتفوقين أكاديمياً والطلبة العاديين



 

 
  التربويةالعلوم مجلة   ٤٣٥

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها
ميــة اعتقــاد بــان النجــاح فــي الحيــاة  ســاد ولمــدة طويلــة مــن الــزمن فــي األوســاط التعلي  

والمدرســـة يعتمـــد بالدرجـــة األولـــى علـــى القـــدرات العقليـــة المتمثلـــة فـــي أداء متميـــز علـــى  

اختبارات الذكاء الرسمية، متناسـين أو متجـاهلين النظريـات الحديثـة التـي تـرى أن النجـاح                   

يـة الــذكاء   ونظر١٩٨٣,Gardener)(يعتمـد علـى ذكــاء متعـدد مثــل نظريـة الـذكاء المتعــدد      

ــده مــا ورد فــي       ) ١٩٩٥,Goleman(االنفعــالي  ــسابق، وهــذا مــا يؤي والتــي دحــضت االعتقــاد ال

ــن أن         ــا مـ ــي أمريكـ ــال فـ ــرامج األطفـ ــي لبـ ــومي اإلكلينيكـ ــز القـ ــن المركـ ــصادر عـ ــر الـ التقريـ

المقــاييس االنفعاليــة واالجتماعيــة تتنبــأ بالنجــاح للطفــل أكثــر ممــا يتنبــأ بــه رصــيده مــن            

 المبكــرة علــى القــراءة، وقــدم التقريــر ســبعة أســس لتكــوين المقــدرة   المعــارف أو قدرتــه

الثقــة بــالنفس، وحـــب   :  االنفعــالي وهــي  ءالحاســمة علــى الــتعلم تــرتبط جميعهــا بالـــذكا     

االســتطالع، واإلصــرار والــسيطرة علــى الــنفس، والقــدرة علــى تكــوين العالقــات واالرتبــاط   

 ). ١٩٩٥,Goleman(باآلخرين، والقدرة على التواصل والتعاون 

 : وبالتحديد سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية 

فـي أداء الطلبـة     ) ٠٫٠٥ ≤ α (هل توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة               . ١

أون للـــذكاء االنفعـــالي وأبعـــاده الـــستة تعـــزى لمتغيـــر مجموعـــة _علـــى مقيـــاس بـــار

 ؟  ) متفوق أكاديمياً، عادي( الطالب 

فـي أداء الطلبـة     ) ٠٫٠٥ ≤ α (ل توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة              ه. ٢

 الـستة تعـزى لمتغيـر جـنس الطالـب           أون للذكاء االنفعالي وأبعـاده    _على مقياس بار  

 ؟  ) ذكر، أنثى(
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فـي أداء الطلبـة     ) ٠٫٠٥ ≤ α (هل توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة             . ٣

لـذكاء االنفعـالي وأبعـاده الـستة تعـزى لمتغيـر عمـر الطالـب          أون ل _على مقيـاس بـار    

 ؟  ) سابع، عاشر(

 : أهمية الدراسة 
إن المتأمـــل فـــي العمليـــة التعليميـــة الحاليـــة يـــرى أنهـــا تـــسعى إلـــى تنميـــة المعلومـــات  

والمهارات العلميـة والمهنيـة لـدى الطلبـة دون أي اعتبـار للجوانـب الشخـصية أو االنفعاليـة                  

ــ  العقليـــة مـــع الجوانـــب   / ل متكامـــل تتفاعـــل فيـــه الجوانـــب المعرفيـــة    وأن اإلنـــسان كـ

االنفعالية، وأن كل منهما يؤثر على اآلخر، وإذا تم األخذ بعين االعتبـار أن الفـرد              / النفسية

قــد يمــضي أكثــر مــن عــشرين عامــا علــى مقاعــد الدراســة فــإن االهتمــام بتنميــة الجوانــب      

 . عالية يعد إجحافاً بحقهالعقلية فيه دون االهتمام بالجوانب االنف

 : ومن هنا برزت أهمية الدراسة الحالية من خالل
  :األهمية النظرية. ١

الكشف عن أبعـاد الـذكاء االنفعـالي لـدى الطلبـة بـشكل عـام والطلبـة المتفـوقين                    .  أ

 .  بشكل خاص وذلك حسب متغيريّ الجنس والعمر

 الدراســـي لـــدى الطلبـــة الكـــشف عـــن العالقـــة بـــين الـــذكاء االنفعـــالي والتحـــصيل  . ب

 .  المتفوقين والطلبة العاديين و حسب متغيريّ الجنس والعمر

إثراء المكتبة العربية باألدب النظري الذي يبحث في أساليب وأدوات الكشف عـن    . ج

 . الموهوبين والمتفوقين أكاديمياً

  :األهمية التطبيقية. ٢

ن والتي تقتصر على الجوانب     إعادة النظر في محكات الكشف عن الطلبة المتفوقي       . أ

 .األكاديمية والتحصيلية
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الكــشف عــن الخــصائص النفــسية والــسلوكية لــدى الطلبــة المتفــوقين أكاديميــا     . ب

مقارنــة مــع الطلبــة العــاديين مــن خــالل الكــشف عــن أبعــاد الــذكاء االنفعــالي لــدى   

 .الطلبة عموما، و المتفوقين خاصة وحسب متغير الجنس والعمر

القـــة القويـــة بـــين الخـــصائص النفـــسية والـــسلوكية والحاجـــات  التأكيـــد علـــى الع  . ج

المترتبــة عليهــا وبــين نــوع البــرامج التربويــة واإلرشــادية المالئمــة، انطالقــاً مــن أن      

الوضع األمثل للطالب المتفوق هـو الـذي يـوفر مطابقـة بـين عناصـر القـوة والـضعف                    

 . لديه وبين مكونات البرنامج التربوي المقدم له

 : سة أهداف الدرا
 : هدفت الدراسة إلى

 أكاديميـا الكشف عن الفروق في الذكاء االنفعـالي وأبعـاده بـين الطلبـة المتفـوقين                . ١

 . والطلبة العاديين وعالقة كل من متغيريّ الجنس والعمر فيه

 : محددات الدراسة
 : تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة الحالية بالعناصر التالية

 .  ومدى تمثيلها لمجتمع الدراسةخصائص عينة الدراسة، .١

 أون للذكاء االنفعالي المستخدم فـي هـذه         –الخصائص السيكومترية لمقياس بار      .٢

 . الدراسة

 :مصطلحات الدراسة
هـم أولئـك الـذين     :Gifted and Talent student's  الموهوبـون والمتفوقـون  الطلبـة 

لعقليــة واإلبداعيــة والفنـــية يعطــون دلــيال علــى اقتــدارهم علــى األداء الرفيــع فــي المجــاالت ا 

والقياديــة واألكاديميــة الخاصــة، ويحتــاجون خــدمات وأنــشطة ال تقــدمها المدرســة عــادة      

 ,Clark)١٩٩٢. (وذلك من أجل التطوير الكامل لمثل هذه االستعدادات أو القابليات
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دراسة مقارنة بين الطلبة المتفوقين أكاديمياً والطلبة : الذكاء االنفعالي
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طلبـة الـصفوف الـسابع      : ويُعرف الطلبة المتفوقين أكاديميـا فـي هـذه الدراسـة بـأنهم            

شر الملتحقين بمدارس الملـك عبـد اهللا الثـاني للتميـز فـي منطقتـي الزرقـاء والـسلط،                    والعا

والذين تم قبولهم في هذه المدارس بناءً على أسس التشخيص المعتمدة من قبـل وزارة    

التربيـة والتعلـيم فــي تلـك المــدارس والتـي تعتمـد علــى محكـات نــسبة الـذكاء والتحــصيل        

ة فــي المنهــاج وأســاليب التــدريس واألدوات بنــاءً علــى  الدراســي وتُقــدم لهــم بــرامج متميــز 

 .ذلك

 هــم طلبــة الــصفوف الــسابع والعاشــر :Non- Gifted student's الطلبــة العــاديون

الملتحقين بمـدارس وزارة التربيـة والتعلـيم فـي منطقتـي الزرقـاء والـسلط والـذين لـم يـتم                

اهللا للتميـز، ولـم     تشخيصهم كطلبة متفوقين ولـم يـتم ترشـيحهم لمـدارس الملـك عبـد                

ــة متميــزة خاصــة بالمنهــاج وأســاليب التــدريس       ــرامج تربوي وســوف تعتمــد  _ توضــع لهــم ب

 . الباحثة هذا التعريف كتعريف إجرائي

: أون الـذكاء االنفعـالي بأنـه   - يعرف بار:Emotional intelligenceالذكاء االنفعالي 

علــى اســتثارة دافعيتــه  إدراك الفــرد لمــشاعره ومــشاعر اآلخــرين والــتحكم بهــا، وقدرتــه   

 : إجرائيـــاً، وفـــي هـــذه الدراســة يعـــرف الـــذكاء االنفعـــالي )٢٠٠٠٢,Bar-On(بطريقــة جيـــدة  

 أون للذكاء االنفعالي ككـل وأبعـاده        -بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس بار       

 الشخـصية، القـدرة علـى التكيـف، إدارة          الكفاءة االجتماعية، الكفاءة  : الفرعية التي تضم  

 .لضغوطا

 : اإلطار النظري
 .مفهوم الموهبة والتفوق

جــد أنــه يمكــن التمييــز نض التطــور التــاريخي لمفهــوم الموهبــة والتفــوق، ا اســتعرعنــد

 وال تــزال تلقــي بظاللهــا بــصورة أو بــأخرى علــى   - إلــى حــد مــا  - بــين أربــع مراحــل متداخلــة 
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التي تقدم خدمات للطلبة االتجاهات السائدة في الدوائر األكاديمية والمؤسسات التربوية        

 : في دول مختلفة، وتضم هذه المراحل ما يلي والمتفوقينالموهوبين

مرحلــة ارتبــاط الموهبــة والتفــوق بالعبقريــة كقــوة خارقــة خــارج حــدود ســيطرة      -

 اإلنسان؛

مرحلة ارتباط الموهبة والتفوق باألداء المتميز فـي ميـدان مـن الميـادين التـي يقـدرها                   -

 ضارات المختلفة كالفروسية والشعر والخطابة؛المجتمع في الح

مرحلة ارتباط الموهبـة والتفـوق والعبقريـة بنـسبة الـذكاء المرتفعـة كمـا تقيـسها                   -

ــار        ــور اختبـ ــع ظهـ ــا مـ ــة عمليـ ــذه المرحلـ ــدأت هـ ــد بـ ــة، وقـ ــذكاء الفرديـ ــارات الـ اختبـ

 .ستانفورد بينيه في العقد الثاني من القرن الماضي

بة والتفوق ليشمل األداء العقلـي المتميـز، واالسـتعداد      مرحلة اتساع مفهوم الموه    -

 واإلبداعيـة  المتميز فـي المجـاالت العقليـة واألكاديميـة والفنيـة      األداءالقدرة على   أو

وقد تبلور هذا االتجاه خالل الثلث األخير من القرن الماضي مع ظهور أول      . والقيادية

: ويـنص علـى   (١٩٩٢ ,Clark) ١٩٧٢ تعريف معتمد من وزارة التربية األمريكية عام

األطفــال الموهوبــون والمتفوقــون هــم أولئــك األطفــال الــذين يقــدمون دلــيالً علــى      "

اقتدارهم على األداء المرتفع في مجاالت القدرة العقلية العامة والتفكير اإلبداعي،   

والقــــدرة القياديــــة، واالســــتعداد األكــــاديمي الخــــاص والفنــــون البــــصرية واألدائيــــة، 

 خــدمات وأنــشطة ال تقــدمها المدرســة عــادة، وذلــك مــن أجــل التطــوير  ويحتــاجون

 )٥.، ص٢٠٠٤جروان،( أو القابليات تاالستعداداالكامل لمثل هذه 

وبالرغم من أن هذا التعريـف حـدد خمـسة مجـاالت للموهبـة والتفـوق شـأنه فـي ذلـك                

لنظريــة، إال إن شــأن العديــد مــن التعريفــات التربويــة التــي تلقــى قبــوالً واســعاً مــن الناحيــة ا     

التعريـف التقليـدي للموهبـة والتفـوق هـو فـي واقـع األمـر تعريـف سـيكومتري إجرائـي مبنــي            
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 والتـي   على استخدام محك الذكاء العام المرتفع كمـا تقيـسه اختبـارات الـذكاء الفرديـة               

 الموهــوب وغيــر  الطفــل كحــد فاصــل بــين)نــسبة الــذكاء( معينــة نقطــة قطــعتعتمــد علــى 

المعروفـة التـي اتخـذ فيهـا     الطوليـة  فـي دراسـته     (Terman)  تيرمـان  فعـل كمـا . الموهـوب 

 العديـد علـى نهجـه      حـدا فاصـال للموهبـة والتفـوق، وسـار         ) ١٤٠() نسبة الذكاء (نقطة القطع   

من الباحثين والمربين في دراسات وبرامج كثيرة مع الفارق في تحديـد نقطـة القطـع التـي                

 ..(٢٠٠٦ ,Minton & Pratt) وضعوها

ــا ونوعــا،  وعلــى ا لــرغم مــن التطــور الهائــل فــي أســاليب البحــث التجريبــي ووســائله كمّ

ــهما، إال أن      ــة قياســ ــة وطريقــ ــة التقليديــ ــذكاء والموهبــ ــة الــ ــشديدة لنظريــ ــادات الــ واالنتقــ

 اختبــارات أنالدراســات المــسحية لواقــع بــرامج تعلــيم الموهــوبين والمتفــوقين تــشير إلــى 

هـي األكثـر اسـتعماال فـي الكـشف عـن            ) وكـسلر  و بينيـه    -مثل ستانفورد (الذكاء الفردية   

 تشير إلى أن الربط بين الموهبة والتفوق والذكاء ال يزال          ذلكاألطفال الموهوبين عقليا، ك   

ستخدم اختبارات  فتقويا وسائدا في معظم البرامج، أما في المدارس الخاصة بالموهوبين           

ياضـية واللغويـة، باإلضـافة إلـى         التي تقـيس القـدرة علـى المحاكمـة الر          األكاديمياالستعداد  

ألسـباب عمليـة اقتـصادية تتعلـق باألعـداد الكبيـرة مـن              وذلك  معدالت التحصيل المدرسي    

 ,Jarwan,& Feldhusen) .ه هـذه المـدارس  الطلبة الـذين يتقـدمون الختبـارات القبـول فيـ     

 ة لـصالح أيً يـ الجدل حول طبيعـة الـذكاء وكيفيـة قياسـه لـم يحـسم بـصورة قطع              ف (١٩٩٤

الــذي كــان يــؤمن بــأن الــذكاء يتحــدد    )  (Galton  النظريــة بــدءا بجــالتون االتجاهــات مــن

بالعوامـــل الوراثيـــة والـــذي كـــان أول مـــن حـــاول قيـــاس الـــذكاء بطريقـــة علميـــة مـــرورا           

من بناء أول اختبار ذكاء نـاجح       ) Simon (الذي تمكن مع مساعده سيمون    ) Binet(ببينيه

مـن بقـائهم فـي الـصفوف العاديـة لـضعف قـدرتهم              للتعرف على الطلبة الذي ال يـستفيدون        

 بينيــه، واســتخدمه فــي  -الــذي طــور ونــشر اختبــار ســتانفورد  ) Terman (العقليــة، وتيرمــان
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 وسـتيرنبرج  Gardner  ( دراسـته مـن األطفـال الموهـوبين، وانتهـاء بجـاردنر      أفـراد اختيـار  

Sternberg         ت التجريبيـة علـى   اللـذين طـورا إطـار جديـداً للـذكاء تدعمـه البحـوث والدراسـا

 .مدى العقود الثالثة الماضية

لقد اتسع مفهوم الذكاء خالل العقود الثالث الماضية بصورة غير مسبوقة، ووجـدت    

النظريات الجديدة طريقها إلى التطبيق في المدارس، ولم يعد ممكناً أن يتجاهل العاملون             

ظريـات التـي تنطـوي علـى     في الميدان أو القـائمون علـى مـشاريع اإلصـالح المدرسـي هـذه الن           

نظريــة الــذكاءات مثــل  تــضمينات مهمــة فــي مجــال الكــشف عــن الموهــوبين ورعــايتهم،  

 .العاطفي لماير وسالوفي وجولمان/ نظرية الذكاء االنفعالير والمتعددة لجاردن

 : الخصائص النفسية والسمات الشخصية للطلبة الموهوبين والمتفوقين 
 الخصائص التي ال تعد ذات طبيعة معرفية أو ذهنيـة           تلك: يقصد بالخصائص االنفعالية  

ولقـد وجـدت    .  والعاطفيـة  ةويشمل ذلك كل ما له عالقة بالجوانب الشخصية واالجتماعي        

ــي       ــا ورد فــ ــا كمــ ــذكر أهمهــ ــوبين نــ ــصائص الموهــ ــصنيفات لــــسمات وخــ ــن التــ ــد مــ العديــ

 ): ٢٠٠٤جروان،(

ــ     : النـــضج األخالقـــي المبكـــر   .١ وم العدالـــة الـــذي يظهـــر فـــي إدراكهـــم القـــوي لمفهـ

وانـــــشغالهم بنـــــشاطات وقـــــضايا مرتبطـــــة بالعدالـــــة االجتماعيـــــة، واهتمـــــامهم  

بمشكالت اآلخرين، ومبـالغتهم فـي نقـد الـذات ونقـد اآلخـرين، وتفـضيلهم اللعـب                  

 . مع من هم أكبر منهم سناً

وهــي تنبــع مــن قــدرتهم علــى مالحظــة مفارقــات الحيــاة  : حــس الدعابــة والفكاهــة .٢

 فــي التكيــف مــع  ة، كــذلك قــد يلجــأون إلــى النكتــة الالذعــ  اليوميــة وأوجــه التنــاقض 

 . محيطهم من أجل التقليل من اآلثار السلبية لخبراتهم المؤلمة التي يمرون بها
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وهـــي امـــتالك قـــدرة غيـــر عاديـــة علـــى التـــأثير علـــى اآلخـــرين وإقنـــاعهم   : القياديـــة .٣

 . وتوجيههم

هم فـي اسـتجاباتهم   تظهـر حـدة انفعـاالت   : الحساسية المفرطة والحدة االنفعالية   .٤

للمواقــف التــي يتعرضــون لهــا، ويعــانون مــن جــراء ذلــك لمــشكالت فــي المدرســة       

 . والبيت ومع الرفاق

 Allالتفكير بمنطـق كـل شـيء أو ال شـيء     : والتي تظهر في سلوكيات: الكمالية .٥

or Nothing، القهـري لبلـوغ   ي ووضع معايير متطرفة وغير معقولة للنجاح، والـسع 

تقييم الذات علـى أسـاس مـستوى اإلنجـاز واإلنتاجيـة والخـوف              أهداف مستحيلة و  

 . المرضي من الفشل

إلــى أن الــذكاء العــام ال يحقــق وحــده الــسعادة      ) ١٩٩٦,Rosen(لــذلك يــشير روســن   

والنجــاح فــي حيــاة الموهــوبين، فــي إشــارة إلــى أهميــة الــذكاء االنفعــالي إلــى جانــب الــذكاء   

ر تعرضــاً للمــشكالت االنفعاليــة مــن األطفــال     العــام، وأن األطفــال الموهــوبين هــم األكثــ    

 .  العاديين، انطالقاً من خصائصهم النفسية وإدراكهم الختالفهم عن أقرانهم

 :الخلفية التاريخية للذكاء االنفعالي
 عنــوان أطروحــة  فــي١٩٨٥ إلــى عــام "الــذكاء االنفعــالي"تعــود بــدايات ظهــور مــصطلح 

ــة سنـــــسناتي    ــر منـــــشورة فـــــي مدينـــ ــوراه غيـــ ــايو    Cincinnati دكتـــ ــة أوهـــ بواليـــ

ثــم بقــي هــذا المــصطلح يتــردد فقــط فــي األوســاط األكاديميــة  .  (١٩٨٥,Payne)األمريكيــة

 طـورا اختبـارين لقياسـه،    اللـذان  وسـالوفي  مايرخاصة في أبحاث ومقاالت كالً من العالمين    

لمـاذا  : يالـذكاء االنفعـال   " كتابه األول بعنـوان      ١٩٩٥نشر الباحث دانيال جولمان عام      إال أن   

أحـدث بـذلك   حيـث  ، (١٩٩٥ ,Goleman) مـن نـسبة الـذكاء؟   أهميـة   أكثر يكونيمكن أن 

ــذكاء االنفعــالي    ونوعــاً مــن الثــورة الثقافيــة فــي عــالم التربيــة واألعمــال      انتــشر مفهــوم ال
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ستقطب اهتمــام  بحيــث أصــبح يــ   . وثقافتــه علــى نطــاق واســع خــارج الــدوائر األكاديميــة       

، كمــا أصــبح محــوراً للعديــد مــن البحــوث والدراســات  األعمــال البــاحثين والتربــويين ورجــال

النظرية والتجريبية التـي كثيـراً مـا وجـدت طريقهـا للتطبيـق فـي المـدارس ومراكـز تـدريب                   

إنّ جذور مفهوم الذكاء االنفعالي كأحـد مكونـات     (١٩٩٨,Goleman). القيادات اإلدارية

ــام    ــدما قـــسم ا العقـــل أو النـــشاطات العقليـــة يعـــود إلـــى القـــرن الثـ لمفكـــرون ن عـــشر عنـ

 :على النحو التالي) ٦٩، ص ٢٠٠٣( العقل إلى ثالثة أقسام متباينة أوردها رزق والفالسفة

 وتشمل الوظائف العقلية والعمليات المعرفية كالذاكرة والتفكير وحل :المعرفة -

 .المشكالت واتخاذ القرارات

 . وتشمل االنفعاالت والمشاعر واألمزجة:العاطفة -

 . وتشمل الدوافع الفطرية والدوافع المكتسبة:الدافعية - 

مفهــوم الــذكاء  Thorndike وفــي العــشرينيات مــن القــرن الماضــي قــدم ثورنــدايك

االجتماعي وعرفه بأنـه القـدرة علـى فهـم وإدارة اآلخـرين ليتـصرفوا بحكمـة فـي العالقـات           

ورية للتنبـؤ بقـدرة   أن العوامـل غيـر العقليـة ضـر     Wechsler االجتماعية، وافترض وكـسلر 

الفــرد علـــى النجـــاح فــي الحيـــاة، وتـــشمل هـــذه العوامــل الجوانـــب االنفعاليـــة والشخـــصية    

وبنـاء عليـه فإنـه مـن        . واالجتماعية، وتسهم مع القدرة العقلية في تحديد السلوك الـذكي         

غير الممكن قياس الذكاء الكلي للفرد دون أن تتضمن اختبـارات الـذكاء بعـض الفقـرات                 

 دد جــاردنرحــوفــي بدايــة الثمانينــات .  (٢٠٠٠,Cherness) وامــل غيــر العقلــيلقيــاس الع

Gardner      سبعة أنواع منفصلة للذكاء كان من بينهـا الـذكاء البينشخـصي أو االجتمـاعي

 .والذكاء الذاتي أو الداخلي وكالهما مرتبط بمفهوم الذكاء االنفعالي

 : مفهوم الذكاء االنفعالي
 :تعريفات الذكاء االنفعالي ضمن فئتين) ٢٠٠١(صنف الباحثان عثمان ورزق 
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التعريفــات التــي تــرى أن الــذكاء االنفعــالي هــو قــدرة علــى فهــم االنفعــاالت الذاتيــة   - 

والتحكم فيها وتنظيمها وفهم انفعاالت اآلخرين والتعامل معهـم فـي المواقـف             

 .الحياتية وفق ذلك

ــارة عـــن     -  ــاطفي عبـ ــرى أن الـــذكاء العـ ــارات  التعريفـــات التـــي تـ ــة مـــن المهـ مجموعـ

االنفعالية واالجتماعية كالوعي الذاتي والتحكم باالنفعاالت والمثـابرة والحمـاس          

والدافعيــة الذاتيــة والــتقمص العــاطفي واللباقــة االجتماعيــة التــي يتمتــع بهــا الفــرد     

 .ويحتاجها للنجاح في الحياة والعمل

لــى أن الـــذكاء  ثــم توصــال بعـــد مراجعــة مستفيــضة لمـــا كتــب حــول هـــذا الموضــوع إ       

إدارة ولمعرفــة االنفعاليــة ا: االنفعــالي خاصــية مركبــة مــن خمــسة مكونــات أساســية هــي  

 .التواصل والتعاطف وتنظيم االنفعاالت واالنفعاالت

بأنـه القـدرة    (١٩٨٥ ,Mayer, & Salovey) وسـالوفي الـذكاء االنفعـالي    وعـرف مـاير  

تمييــز بينهــا واســتخدام االنفعــاالت  علــى فهــم االنفعــاالت الذاتيــة وانفعــاالت اآلخــرين، وال 

 :لتوجيه التفكير والسلوك، وتضم أربعة مكونات، هي

 القدرة على إدراك االنفعاالت بدقة بعد تقييمها والتعبير عنها؛ -

 القدرة على توليد االنفعاالت والوصول إليها لتسهيل عملية التفكير؛ -

 القدرة على فهم االنفعاالت والمعرفة االنفعالية، -

 .القدرة على تنظيم االنفعاالت لتسهيل النمو العقلي واالنفعالي -

فقــد عــرف الــذكاء االنفعــالي بأنــه مجموعــة مــن    (١٩٩٥ ,Goleman) أمــا جولمــان

المهارات والكفايات التي تمكن الفرد من التعرف على مشاعره ومشاعر اآلخرين، وعلى            

كل فعـال، وتـشمل هـذه الكفايـات         تحفيز ذاته وإدارة انفعاالته وعالقاته مـع اآلخـرين بـش          
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ــي   ــاالت هــ ــارات خمــــسة مجــ ــذات،    : والمهــ ــز الــ ــاالت، وحفــ ــذات، وإدارة االنفعــ ــوعي بالــ الــ

 .والتعاطف، والتعامل مع اآلخرين أو المهارات االجتماعية

وعـرض فيـه إطـاراً    " العمـل مـع الـذكاء االنفعـالي       " نشر جولمان كتابه     ١٩٩٨وفي عام   

  :يبعة أبعاد تتألف من عشرين كفاية فرعية هعاماً معدالً لنظريته يتضمن أر

 ويـــضم الـــوعي االنفعـــالي الـــذاتي والتقيـــيم الـــذاتي الـــدقيق والثقـــة  :الـــوعي الـــذاتي - 

 .بالنفس

وتــضم الــضبط الــذاتي والجــدارة بالثقــة والــوعي والتكيــف والمبــادرة    : إدارة الــذات - 

 .والدافعية للتحصيل

 .يف الخدمة والوعي المؤسسيويضم التعاطف وتكي: الوعي االجتماعي - 

 وتـــضم التـــأثير واالتـــصال وإدارة الـــصراع والقياديـــة وبنـــاء الـــروابط  :إدارة العالقـــات - 

 .وتغيير المحفزات والعمل الجماعي والتعاون وتطوير اآلخرين

ــدى       ــة لـ ــاءة االنفعاليـ ــة هـــي المـــسؤولة عـــن تحقيـــق الكفـ ــان أن المدرسـ ويـــرى جولمـ

ن مهارات الذكاء االنفعالي بدءاً من مرحلة الروضـة، وقـد   المتعلمين من خالل بناء وتحسي   

 تـدريس هـذه المهـارات فـي إطـار مـا سُـمي               فيالمدارس في الدول الغربية     العديد من   بدأت  

االسـتفادة مـن نظريـة الـذكاء        ومن هنـا تـأتي أهميـة        ". التعلم االجتماعي االنفعالي   "بحركة  

عــن الطلبــة الموهــوبين والمتفــوقين، ال االنفعــالي وتطبيقاتهــا العمليــة فــي مجــال الكــشف  

مقـــاييس للـــذكاء االنفعـــالي تتمتـــع بدرجـــة جيـــدة مـــن الخـــصائص    ســـيما أن هنـــاك عـــدة

 المعتمـدة والمقبولـة     الخـصائص مـن   " القياديـة  "أخذنا بعين االعتبـار أن      وإذا  . السيكومترية

ن المتطلبــات  الــذكاء االنفعــالي ببعديــه الــذاتي واالجتمــاعي مــ أنلموهــوبين والمتفــوقين، ول

الحيوية للقيادية، فلمـاذا ال يؤخـذ الـذكاء االنفعـالي باالعتبـار مـن قبـل القـائمين علـى بـرامج                       

 تعليم الموهوبين والمتفوقين؟
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 : يأهمية الذكاء االنفعال
تكمــن أهميــة الــذكاء االنفعــالي انطالقــا ممــا توصــلت إليــه الدراســات النفــسية مــن أن   

ــذكاء العقلــي العــام غيــر كــاف لوحــ     ده لتحقيــق النجــاح للفــرد علــى صــعيد المدرســة أو     ال

األســرة أو العمـــل، فـــضالً عــن أن معطيـــات مهـــارات الـــذكاء االنفعــالي تعـــد فـــي جوهرهـــا    

أساس الشخصية المتزنة الواعية التي تمتلك القدرة على ضبط انفعاالتهـا، واإلصـرار علـى                

تالك مهــارات تحقيــق األهــداف رغــم المــصاعب، والتعــاطف الوجــداني مــع اآلخــرين وامــ       

ــصيتهم        ــزان شخـ ــراد واتـ ــي حفـــظ األفـ ــا فـ ــي تـــسهم جميعهـ ــة، والتـ ــل االجتماعيـ التواصـ

 .وتقدمهم

 :  الدراسات السابقة
هنالــك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت العالقــة بــين الــذكاء االنفعــالي والتحــصيل      

ــر كــل مــن متغيــريّ الجــنس والعمــر فيــه، فقــد أجــرى سوتارســو وآخــرون           ( الدراســي وأث

Sutarso etal,دراسة هدفت إلى التعـرف علـى أثـر كـل مـن جـنس الطالـب ومعدلـه          ) ١٩٩٦

مــن طلبــة الجامعــة، طبــق علــيهم ) ١٣٨(التراكمــي فــي الــذكاء االنفعــالي علــى عينــة بلغــت 

 الـذاتي، والتكيـف،     يالتعـاطف، والـوع   : مقياس للذكاء االنفعالي يتكون من ثـالث أبعـاد هـي          

 والــوعي الــذاتي، فق اإلنــاث علــى الــذكور فــي بعــديّ التعــاطأشــارت نتــائج الدراســة إلــى تفــو

بينما لـم توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين الجنـسين علـى بعـد التكيـف وعلـى العالمـة                

 .الكلية للمقياس

ــابي   ــى   (١٩٩٦ ,Sutarso& Tapia )كــذلك أجــرى سوتارســو وت   دراســة هــدفت إل

ير الجنس، وتكونت عينة الدراسة مـن       التعرف على الفروق في الذكاء االنفعالي تبعاً لمتغ       

سـنة، وتـم تطبيـق مقيـاس        ) ٥٤-١٧(من الذكور واإلناث، تراوحت أعمـارهم مـا بـين           ) ٥٢١(

التعـاطف، وإدارة العالقـات، والـوعي الـذاتي،     : لذكاء االنفعالي يتكون من خمسة أبعاد هـي       
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علــى الــذكور فــي وإدارة االنفعــاالت، وتحفيــز الــذات، أظهــرت نتــائج الدراســة تفــوق اإلنــاث  

 .األداء على المقياس ككل وفي األبعاد الفرعية له

دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى العالقــة بــين الــذكاء ) ١٩٩٩,Tapia( كمــا أجــرى تابيــا 

االنفعالي كما يقاس بمقياس الذكاء االنفعالي، والذكاء العام كما يقاس باختبار أوتـيس      

في الرياضيات والعلوم كمـا يقـاس باختبـار         لينون للقدرات المدرسية والتحصيل المدرسي      

االســـتعداد المدرســـي، كـــذلك تــــم جمـــع معلومـــات حــــول المعـــدل التراكمـــي وبعــــض        

المتغيرات الديمغرافية مثل العرق والجنس والمستوى التعليمـي للوالـدين، حيـث تكونـت              

لى وجود طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية، أشارت نتائج الدراسة إ       ) ٣١٩(عينة الدراسة من    

عالقــة ضــعيفة جــداً بــين الــذكاء االنفعــالي والــذكاء العــام، كمــا أشــارت النتــائج إلــى عــدم    

 . وجود عالقة دالة إحصائيا بين المعدل التراكمي والذكاء االنفعالي

هدفت إلـى الكـشف عـن الفـروق فـي الـذكاء االنفعـالي        ) ٢٠٠٠ ,Stein( وأجرى ستاين 

مقيـاس الـذكاء االنفعـالي، تألفـت عينـة الدراسـة مـن              بين الذكور واإلناث من خالل تطبيق       

، أظهـرت النتـائج   )٣٢٠٠(بينمـا بلـغ عـدد اإلنـاث        ) ٤٥٠٠(شخص، كان عدد الـذكور      ) ٧٧٠٠(

وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين كــال الجنــسين فــي أبعــاد المقيــاس؛ حيــث حــصلت      

مـا حـصل الـذكور      اإلناث على درجات أعلى فـي بعـدي الكفـاءة االجتماعيـة والتعـاطف، بين              

درجات أعلى على بعدي الثقة بالذات وتحمل الـضغوط، فـي حـين أنـه لـم توجـد فـروق بـين                       

 .كال الجنسين في العالمة الكلية للمقياس

دراسة هدفت إلى معرفة أثر الذكاء االنفعالي في )  ٢٠٠٠ ,Bar-on( كما أجرى بارأون 

" تورنتــو"اً وطالــة مــن مــدارس طالبــ) ٢٣١(التحــصيل الدراســي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن  

بكندا، تم تدريبهم على مهارات الذكاء االنفعالي، حيـث شـملت هـذه المهـارات التكيـف                 

وإدارة االنفعاالت والعالقات االجتماعية، وأشارت النتائج إلى أن الطلبة الذين تم تـدريبهم             
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قـوا تـدريب   على هذه المهارات تفوقوا في تحـصيلهم الدراسـي علـى أقـرانهم الـذين لـم يتل          

على هذه المهارات، كما أظهرت النتائج إلى أن الطلبة ذوي الدرجات المرتفعة فـي الـذكاء         

االنفعالي كانوا أكثر تحصيالً من ذوي الدرجات المتدنية في الذكاء االنفعالي على مقيـاس               

 .  بارأون للذكاء االنفعالي

فكانت تهدف ) ٢٠٠٠,Newsom, Day &Catano(أما دراسة نيوسيم وداي وكاتانو 

إلـى التعــرف فيمـا إذا كــان مقيـاس بــارأون لــذكاء االنفعـالي سيفــسر التبـاين فــي التحــصيل      

ســنة، ) ٢١(طالبــاً وطالبــة متوســط أعمــارهم  ) ١٣٧(الدراســي علــى عينــة مــن الطلبــة بلغــت   

وأظهرت النتائج أن االرتباط بين التحصيل الدراسي وأبعاد الذكاء االنفعالي منخفض جـداً             

 . ل إحصائياًوغير دا

دراسة هدفت إلى الكشف عن ) ٢٠٠١ ,Marth & George(كما أجرت مارثا وجورج 

ــة          ــذكاء االنفعــالي، تكونــت عين أثــر كــل مــن الجــنس والعــرق والتحــصيل الدراســي فــي ال

ــاً وطالبــة  ) ٣١٩(الدراســة مــن   ــاً و)  ١٦٢(طالب ــذكاء    ) ١٥٧(طالب ــة، طبــق علــيهم قائمــة لل طالب

التعـاطف، وإدارة المـشاعر، وتـدبير العالقـات واالنخـراط      : بعة أبعـاد االنفعالي تتكون من أر 

الجنس والعرق والتحصيل   : بها، وضبط النفس، أظهرت النتائج أن تأثير متغيرات الدراسة        

الدراســي، كــان ضــعيفاً بــشكل عــام، ولكــن أظهــرت أثــر التفاعــل بــين متغيــريّ الجــنس      

هما تدبير العالقات واالنخراط بها، وضـبط       والتحصيل في بعدين من أبعاد الذكاء االنفعالي        

النفس، حيث توصـلت الدراسـة إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين الـذكور واإلنـاث                       

المتفــوقين فــي  بعــد تــدبير العالقــات واالنخــراط بهــا وذلــك لــصالح الــذكور، بينمــا تفوقــت        

 . اإلناث في بعد ضبط النفس

ف عــن الفــروق فــي الــذكاء االنفعــالي دراســة هــدفت إلــى الكــش) ٢٠٠١(وأجــرت راضــي 

بين الجنـسين، والتعـرف علـى الفـروق بـين مرتفعـي ومنخفـضي الـذكاء االنفعـالي فـي كـل                
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 ٢٨٩من التحصيل الدراسي والقدرة على التفكير االبتكـاري، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن               

وق إنـاث، وأظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود فـر           ) ١٥٤(ذكـور و  ) ١٣٥(من طلبة الجامعة مـنهم      

ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في أبعاد مقيـاس الـذكاء االنفعـالي ولـصالح اإلنـاث،                  

كما أظهرت فروقاً ذات داللـة إحـصائية بـين الطلبـة مرتفعـي ومنخفـضي الـذكاء االنفعـالي                    

 .في التحصيل الدراسي، ولصالح الطالب مرتفعي الذكاء االنفعالي

دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى   ) ٢٠٠٤ ,Parker,etal(كمــا أجــرى بــاركر وآخــرون   

طالبـاً وطالبـة مـن    ) ٦٦٧(العالقة بين الذكاء االنفعالي والتحصيل الدراسي على عينة بلغت     

مرتفعـي  : المرحلة الثانوية، قسمت إلى مجموعتين؛ األولى تجريبيـة مكونـة مـن مـستويين             

لتجريبيـة إلـى بـرامج      التحصيل، ومتدنيّ التحصيل، والثانيـة ضـابطة،ثم تعرضـت المجموعـة ا           

إثرائيــة لمهــارات الــذكاء االنفعــالي، وأظهــرت النتــائج أن الــذكاء االنفعــالي يمكــن أن يتنبــأ    

، كـذلك أظهـرت أن ذوي المـستوى المرتفـع مـن             ) %١٦(جزئياً بالتحصيل الدراسي بنـسبة      

  .الذكاء االنفعالي كانوا أكثر تحصيالً من ذوي المستوى المتدني في الذكاء االنفعالي

دراسـة تهـدف إلـى الكـشف عـن      ) ٢٠٠٤ ,Callahan et al(وأجـرى كالهـان وآخـرون    

الجــنس : الخــصائص االجتماعيــة واالنفعاليــة عنــد الموهــوبين المــراهقين، وأثــر متغيــرات     

ــة   ووالعـــرق والتحـــصيل الدراســـي فـــي النمـــ   ــديهم، تكونـــت عينـ ــالي لـ ــاعي  واالنفعـ  االجتمـ

ت النتـائج وجـود ضـعف فـي مهـارة التكيـف لـدى               مراهقاً موهوبـاً، أظهـر    ) ٤٥٧(الدراسة من   

 . عينة الدراسة

دراســـة هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى الفـــروق فـــي الـــذكاء  ) ٢٠٠٦(كمـــا أجـــرت الجنـــدي 

االنفعالي بين الطلبة الموهوبين والطلبة العـاديين وعالقتـه بالتحـصيل األكـاديمي واثـر كـل         

الـذكاء  ل تطبيـق مقيـاس   من متغيريّ الجنس والمرحلة العمرية فـي ذلـك، وذلـك مـن خـال          

طالبـاً وطالبـة مـن الطلبـة       ) ٤٢٠( أون للذكاء االنفعالي على عينة مكونـة مـن           -االنفعالي لبار 
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الموهــوبين والطلبــة العــاديين، كــشفت النتــائج عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين   

اج العـام   الطلبة الموهوبين والطلبة العاديين في العالمة الكلية للمقياس وعلـى بعـدي المـز             

واالنطباع االيجابي ولصالح الطلبة الموهوبين، كمـا وجـدت فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين                   

ــذكور فــي الدرجــة         الطلبــة الموهــوبين تبعــاً لمتغيــر الجــنس، حيــث تفوقــت اإلنــاث علــى ال

الكلية وعلى جميع األبعاد باستثناء بعـد الكفـاءة االجتماعيـة، أمـا بالنـسبة لمتغيـر العمـر                   

فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين الفئــات العمريــة باســتثناء بعــد إدارة الــضغوط     فلــم توجــد 

 .سنة) ١٧-١٥(ولصالح الفئة العمرية 

ــذكاء االنفعــالي تبعــاً الخــتالف       ) ٢٠٠٦(كمــا بحثــت العمــران    فــي الفــروق فــي أبعــاد ال

مـن  ) ٢٧٩(مستوى التحصيل الدراسي والجنس والمرحلة الدراسية على عينة مكونة مـن            

لمراحــل التعليميــة اإلعداديــة والثانويــة والجامعيــة، طبقــت علــيهم مقيــاس الــذكاء  طلبــة ا

االنفعالي، بينت النتائج وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي الـذكاء االنفعـالي تبعـا لمتغيـر                      

المستوى التحصيلي لصالح الطلبة المتفوقين، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في الـذكاء             

ير الجنس، حيث تفوقت اإلناث على الـذكور فـي الكفـاءة االجتماعيـة،              االنفعالي تبعاً لمتغ  

 . بينما تفوق الذكور على اإلناث في المزاج العام

 : تعقيب على الدراسات السابقة
من خالل استعراض جميع الدراسـات الـسابقة ذات الـصلة بموضـوع الدراسـة يظهـر                 

مــل المــؤثرة فــي الــذكاء االنفعــالي  اخــتالف نتائجهــا بــل أحيانــاً تناقــضها فيمــا يتعلــق بالعوا 

وأبعاده المتعددة، فبينمـا أظهـرت دراسـات وجـود عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـين الـذكاء                      

، )٢٠٠١(، راضـــي ٢٠٠٠ ) Bar-on:(االنفعـــالي والتحـــصيل األكـــاديمي كمـــا فـــي دراســـة     

)Parker,etal, (العمــران ٢٠٠٤ ،)توصــلت دراســات أخــرى لعــدم    )٢٠٠٦(الجنــدي ، )٢٠٠٦ ،

، ٢٠٠٠) Newsom, Day &Catano(جـود عالقـة ذات داللـة احـصائية كمـا فـي دراسـة        و
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، كذلك توصلت الدراسات السابقة لوجود فـروق بـين   ٢٠٠١) Marth & George(ودراسة 

 ، ١٩٩٦) Sutarso, etal( الــذكور واالنــاث فــي الــذكاء االنفعــالي وأبعــاده كمــا فــي دراســة  

 .٢٠٠١) Marth & George(اسة  ، ودر(١٩٩٦) Sutarso& Tapiaودراسة 

 منهجية الدراسة
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المقارن من خالل المقارنة في األداء على مقيـاس     

، )الطلبــة المتفــوقين والطلبــة العــاديين( الــذكاء االنفعــالي وأبعــاده الــستة بــين مجمــوعتين  

 .وحسب متغيريّ الجنس والعمر

 : أفراد الدراسة 
طالبـاً وطالبـة مـن الطلبـة     ) ٢٥٣(طالبـاً وطالبـة، مـنهم    ) ٦٤٩( الدراسة دابلغ مجموع أفر  

 من طلبة الصف الـسابع والعاشـر فـي مـدارس الملـك عبـد اهللا الثـاني للتميـز فـي                   المتفوقين

طالباً وطالبة من الطلبة العاديين من طلبة الـصف         ) ٣٩٦(كل من منطقة الزرقاء والسلط، و     

ــسابع والعاشــر فــي مــدارس     ــين المــذكورتين    وزارةال ــيم فــي كــال المنطقت ــة والتعل ،  التربي

تــم تطبيــق مقيــاس الــذكاء االنفعــالي علــيهم وتــصحيحه   ). ١٧-١٣(تتــراوح أعمــارهم بــين 

 على مقياس مصداقية المفحوص في اإلجابة، تبين أن عـدد أفـراد الدراسـة الـذين تتمتـع                   دباالعتما

، المتفـوقين طالبـاً وطالبـة مـن الطلبـة     ) ١٨٧(طالبـاً وطالبـة، مـنهم    ) ٥٠٥(إجاباتهم بالمصداقية هم    

 .توزيع أفراد الدراسة) ١(طالباً وطالبة من الطلبة العاديين، و يبين الجدول رقم ) ٣١٨(و

 ) ١(الجدول رقم 

 توزيع أفراد الدراسة حسب المجموعة والجنس والصف
 الصف الطلبة العاديين الطلبة الموهوبين

 المجموع إناث ذكورالمجموع إناث ذكور

 عالمجمو

 ٢٣٨ ١٦٣ ٨٧ ٧٦ ٧٥ ٣٣ ٤٢ السابع

 ٢٦٧ ١٥٥ ٧٨ ٧٧ ١١٢ ٥٩ ٥٣ العاشر

 ٥٠٥ ٣١٨ ١٦٥ ١٥٣ ١٨٧ ٩٢ ٩٥ المجموع
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دراسة مقارنة بين الطلبة المتفوقين أكاديمياً والطلبة : الذكاء االنفعالي
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 :أداة الدراسة 
 أون للـــذكاء االنفعـــالي الـــذي ترجمتـــه -أُســـتخدِم فـــي هـــذه الدراســـة مقيـــاس بـــار -

صدق والثبــات علــى عينــة أردنيــة مــن الطلبــة   وأوجــدت لــه دالالت الــ ) ٢٠٠٦(الجنــدي 

فقـرة موزعـة علـى    ) ٦٠(الموهوبين والطلبـة العـاديين، حيـث يتكـون المقيـاس مـن          

 :ستة أبعاد فرعية هي

 :وتشمل ثالث قدرات هي: Interpersonal Competence الكفاءة االجتماعية  -

 . أي القدرة على إدراك مشاعر اآلخرين وفهمها:التقمص العاطفي

أي القــدرة علــى إظهــار الفــرد نفــسه متعاونــا ومــشاركا  :  االجتماعيــةةسؤوليوالمــ

 .ضمن مجموعته

أي قـــدرة الفـــرد علـــى بنـــاء عالقـــات متبادلـــة وايجابيـــة مـــع  :والعالقـــات الشخـــصية

 .اآلخرين

 - وهي في هذه الدراسة تقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقيـاس بـار         

 .  فقرات٦ويتكون من أون الفرعي للكفاءة االجتماعية 

 :وتتضمن أربعة قدرات هي:  Intrapersonal Competence الشخصية الكفاءة -

 . القدرة على معرفة المشاعر الذاتية وفهمها: وهويالوعي الذاتي االنفعال 

 . القدرة على تقدير الذات والتعبير عن المشاعر

 . وتحقيقها قدرة الفرد على إدراك إمكاناته الكامنة:تحقيق الذات وهو 

 . وهي القدرة على السيطرة على الذات وتوجيهها:االستقاللية

 - وهي في هذه الدراسة تقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقيـاس بـار         

 . فقرة١٢أون الفرعي للكفاءة الشخصية ويتكون من 

 :وتتضمن ثالث قدرات هي الواقعية وهي: Adaptabilityالقدرة على التكيف  -



 

 
  التربويةالعلوم مجلة   ٤٥٣

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 . على التأكد من صدق انفعاالت ومشاعر اآلخرينلفردقدرة ا

 . قدرة الفرد على التكيف مع أفكار ومشاعر اآلخرين:والمرونة وهي

 القدرة تعرف المشكلة وتحديدها وإيجاد الحلول الفعالـة       :وحل المشكالت وهي    

 .لها

ن  أو - وهي في هذه الدراسة تقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس بار            

 . فقرات١٠الفرعي للتكيف ويتكون من 

 : وتضم قدرتين هما:  Stress Managementإدارة الضغوط  -

 وهي قدرة الفرد على االحتفـاظ بالهـدوء والعمـل بفاعليـة فـي ظـل           تحمل الضغوط 

 .الضغوط التي يتعرض لها

 القدرة على مقاومة االنفعال :والتحكم باالندفاع أو االنفعال والسيطرة عليه وهي

 .السيطرة عليهو

 أون -وهي في هذه الدراسة تقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقيـاس بـار       

 . فقرة١٢الفرعي لإلدارة الضغوط ويتكون من 

 :ويتضمن قدرتين هما: General Moodالمزاج العام  -

 القــدرة علــى النظــرة بايجابيــة إلــى األمــور ورؤيــة الجوانــب المــضيئة   :التفــاؤل ويعنــي

 .ى في أصعب الظروففيها حت

 . وهي القدرة على الشعور بالرضا واالستمتاع بالحياة:والسعادة 

 أون -وهي في هذه الدراسة تقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقيـاس بـار       

 .  فقرة١٤الفرعي للمزاج العام ويتكون من 
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رة ذاتيـة  ويعني القدرة على إعطـاء صـو  :  Positive Impressionاالنطباع االيجابي  -

ــة، وهــي فــي هــذه الدراســة تقــاس بالدرجــة التــي يحــصل عليهــا الطالــب فــي          ايجابي

 . فقرات٦ أون الفرعي لالنطباع االيجابي ويتكون من -مقياس بار

 باإلضافة إلى مقيـاس لتحديـد مـصداقية المفحـوص فـي اختيـار اإلجابـات المناسـبة لـه،                    

 كل زوج منهـا يحمـل   -ضاربة حيث يتكون هذا المقياس من عشرة فقرات مزدوجة ومت        

 تهدف إلى الكشف عن مصداقية المفحوص أثناء اإلجابة، ويتم حـساب       -معنى متناقض 

فهـــذا يعنـــي وجـــود ) ١٠(مجمـــوع عالمـــات هـــذه الفقـــرات، فـــإذا كـــان المجمـــوع أقـــل مـــن   

فهـذا يعنـي عـدم      ) ١٠(مصداقية لدى المفحوص في اإلجابة، أما إذا كان المجموع أكثر من            

يــستغرق تطبيــق و. ية للمفحــوص أثنــاء اإلجابــة، فيــتم اســتثناء هــذه الحالــة وجــود مــصداق

يتـضمن أربعـة بـدائل، حيـث         اإلجابة على فقراته فهـو       سلمدقيقة، أما   ) ٣٠-٢٥( المقاييس

نـادراً جـداً مـا    " ، فـي حـين تـشير عبـارة       )٤( العالمة   وتأخذ" غالباً ما ينطبق عليّ   "تشير عبارة   

 . )١ ( العالمةوتأخذ" ينطبق عليّ

  :صدق المقياس. ١

تم إيجاد صدق المحتوى للمقياس مـن خـالل عرضـه علـى مجموعـة مـن أسـاتذة علـم                     

الــنفس والتربيــة فــي جــامعتي عمــان العربيــة للدراســات العليــا وجامعــة البتــراء، حيــث تــم    

البقـاء علــى عــدد فقـرات المقيــاس كمــا هـي فــي صــورته األصـلية، وتعــديل الــصياغة اللغويــة     

، وبقي توزيع االفقرات حسب البعد الذي       )٥٦،  ٥٥،  ٣٦،  ٢٦،  ٢٠،  ١٩،  ٦فقرة  (ت  لبعض الفقرا 

 . تقيسه كما هو دون تغيير

 :المقياس ثبات. ٢

) كرونبـاخ ألفـا  (بأبعاده الستة بطريقة االتساق الداخلي     تم حساب الثبات للمقياس      

حـت معـامالت الثبـات      طالباً وطالبة، وقد تراو   ) ٥٠٥(من بيانات عينة الدراسة البالغ عددهم       



 

 
  التربويةالعلوم مجلة   ٤٥٥

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

، وبلغــت نــسبة الثبــات للمقيــاس ككــل   )٠٬٨٣ – ٠٬٤٤(لألبعــاد الفرعيــة للمقيــاس مــا بــين   

، وجميعهــا ذات داللــة إحــصائية ومقبولــة ألغــراض الدراســة الحاليــة، ويفــسر تــدني     )٠٬٨٩(

معامل ثبـات االنطبـاع االيجـابي الرتباطـه بالحالـة النفـسية اللحظيـة للمـستجيب والـضغط                   

ــسي  ــم       النفـ ــدول رقـ ــدد، والجـ ــت محـ ــة بوقـ ــي اإلجابـ ــد فـ ــن التقيـ ــئ مـ ــذه  ) ٢(الناشـ ــين هـ يبـ

 . المعامالت

 )٢(جدول رقم 

 معامالت الثبات لمقياس الذكاء االنفعالي وأبعاده بطريقة كرونباخ ألفا 
 معامالت الثبات  عدد الفقرات األبعاد 

 ٠ .٨١ ٦ الكفاية االجتماعية

 ٠ .٥٧  ١٢ الكفاية الشخصية 

 ٠ .٧٩ ١٢ ف التكي

 ٠ .٦٥ ١٠ إدارة الضغوط

 ٠ .٨٩ ٩٣ األبعاد األربعة األولى

 ٠ .٨٣ ١٤ المزاج العام 

 ٠ .٤٤ ٦ االنطباع االيجابي 

 )٠٫٠٥ ≤ α(دالة إحصائيا عند مستوى  •

 :إجراءات الدراسة 
تقدمت الباحثة بكتاب رسـمي إلـى مـدارس عينـة الدراسـة للحـصول علـى الموافقـة                   . ١

للتطبيق الميداني للدراسة و تم زيارة كل مدرسة علـى حـدا وشـرح طبيعـة             الرسمية على   

 . الدراسة ومتطلبات تطبيق المقياس والمدة الزمنية التي يستغرقها التطبيق

قامت الباحثـة عـشوائياً باختيـار عينـة الدراسـة مـن الطلبـة المتفـوقين فـي مـدارس                 . ٣

طالبـا  ) ٢٥٣(لط والزرقـاء بلـغ عـددهم        الملك عبد اهللا الثاني للتميز في كل من منطقة الـس          

وطالبة من الصف السابع والعاشر، واختيار عينة من الطلبة العاديين بالطريقـة العـشوائية         
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من مدارس الطلبة العاديين من الصفين السابع والعاشر في كال المنطقتين وبلغ عـددهم              

 . طالبا وطالبة) ٣٩٦(

ث وشرح فقـرات المقيـاس المـستخدم     قامت الباحثة بتعريف الطلبة بطبيعة البح     . ٤

ــذي ســيجري تطبيقــه ألغــراض البحــث العلمــي فقــط، وأن         وأوضــحت لهــم أن المقيــاس ال

 . درجاتهم على هذا المقياس ستعامل بسرية تامة 

ــتغرقت      . ٥ ــدة اسـ ــسة واحـ ــي جلـ ــاس فـ ــق المقيـ ــم تطبيـ ــاء   ) ٣٠(تـ ــد إعطـ ــة بعـ دقيقـ

 .التعليمات الالزمة وطريقة اإلجابة

اس الذكاء االنفعـالي باالعتمـاد علـى مقيـاس مـصداقية المفحـوص              تم تصحيح مقي  . ٦

 إذا كــان –المرفــق معــه والــذي يعتمــد علــى حــساب مجمــوع عالمــات الفقــرات المتــضاربة   

مجمــوع هــذه العالمــات أكثــر مــن عــشرة يعنــي عــدم وجــود مــصداقية فــي اإلجابــة علــى         

 .-المقياس

تخلـو إجابـاتهم مـن المـصداقية        الـذين ال    ) المفحوصـين (تم استثناء جميع الحاالت     . ٧

) ٧٨(طالبـاً وطالبـة مـن الطلبـة المتفـوقين، و          ) ٦٦(طالباً وطالبة، منهم    ) ١٤٤(والبالغ عددهم   

 .   طالباً وطالبة من الطلبة العاديين

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 
والــضابطة تــم اســتخراج المتوســطات الحــسابية ألداء أفــراد المجمــوعتين التجريبيــة  

علــى المقيــاس، وللتأكــد مــن مــدى داللــة الفــروق إحــصائيا، تــم اســتخدام أســلوب تحليــل        

 ). ت(واختبار ) ANCOVA(التباين المشترك 

 : نتـائج الدراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ما إذا كان هنالك فـروق بـين الطلبـة الموهـوبين                   

ي وأبعــــاده المختلفــــة حــــسب متغيــــر والطلبــــة العــــاديين علــــى مقيــــاس الــــذكاء االنفعــــال

 :وجاءت النتائج على النحو التالي. المجموعة و الجنس والعمر
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 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على :  أوال 
في أداء الطلبة علـى    ) ٠٫٠٥ ≤ α (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        

متفـوق،  (الستة تعـزى لمتغيـر مجموعـة الطالـب          أون للذكاء االنفعالي وأبعاده     _مقياس بار 

 ؟  )عادي

ــدرجات اســتجابات       تــم اســتخراج المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة ل

أفـراد الدراسـة مـن الطلبــة المتفـوقين والطلبـة العـاديين علــى المقيـاس وأبعـاده المختلفــة،         

 ).٣(كما تظهر في جدول رقم 

 )٣(جدول

 حرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالن

  أون - على أبعاد مقياس بار  الستجابات الطلبة المتفوقين والطلبة العاديين
 البعدالرقم الطلبة العاديين الطلبة الموهوبين

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف

 المعياري

المتوسط

الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 ٣٫٥١ ١٤٫٩٤ ٣٫٦٣ ١٥٫١٦ الكفاءة الشخصية ١

 ٦٫٣٣ ٣٨٫٠٩ ٦٫٨٦ ٣٨٫٦٠  االجتماعيةالكفاءة ٢

 ٥٫١٦ ٣٠٫٠٧ ٥٫٦٢ ٣١٫٣٧ التكيف ٣

 ٥٫٥٨ ٣٠٫٦٥ ٥٫٨٢ ٣٠٫٠٣ إدارة الضغوط ٤

 ٦٫٥١ ٥٦٫١٣ ٦٫٩٨ ٥٦٫٩١العالمة الكلية لألبعاد األربعة األولى  

 ٧٫٣٢ ٤٣٫٦٥ ٧٫٩٢ ٤٣٫٩٥ المزاج العام ٥

 ٢٫٦٩ ١٦٫٩٥ ٣٫٣٥ ١٧٫٢٨ االنطباع االيجابي ٦

متوســطات الحــسابية أن هنالــك فروقــاً بــين متوســطات اســتجابات الطلبــة    تظهــر ال

أون للــذكاء -المتفــوقين ومتوســطات اســتجابات الطلبــة العــاديين علــى أبعــاد مقيــاس بــار 

االنفعــالي، ولفحــص داللــة الفــروق بــين هــذه المتوســطات تــم اســتخدام تحليــل التبــاين           

 . ألحادياليل التباين يوضح نتائج تح) ٤(والجدول رقم ، )ANCOVA (ألحاديا



 

 
٤٥٨

دراسة مقارنة بين الطلبة المتفوقين أكاديمياً والطلبة : الذكاء االنفعالي
 العاديين في المرحلة األساسية في األردن وعالقتها بمتغيريّ الجنس والعمر

 صباح حسن العنيزات. د

 )٤(جدول

نتائج تحليل التباين المشترك المتعدد لفحص أثر الفروق في متوسطات استجابات 

  أون -الطلبة المتفوقين والطلبة العاديين على أبعاد مقياس بار
مجموع   البعد

 المربعات 

درجات 

 الحرية

 متوسط 

 المربعات

مستوى قيمة ف

 الداللة

 ٦٩٥. ١٥٤. ١٫٩٣٨ ١ ١٫٩٣٨ موعةالمج

   ١٢٫٥٧١ ٦٦٦ ٨٣٧٢٫١٤٩ الخطأ

الكفاءة 

 الشخصية

المجموع 

 المعدّل

٦٧١ ٨٤٣١٫٩٩٤    

الكفاءة  ٥٣٢. ٣٩٠. ١٤٫٩٦٩ ١ ١٤٫٩٦٩ المجموعة

المجموع  االجتماعية

 المعدّل

٦٧١ ٢٨١٨٥٫٢٤٩    

 ٣٣١. ٩٤٦. ٣٠٫٠٤٤ ١ ٣٠٫٠٤٤ المجموعة

   ٣١٫٧٤٨ ٦٦٦ ٢١١٤٤٫٣١١ الخطأ

  الضغوطإدارة

المجموع 

 المعدّل

٦٧١ ٢١٤٠٥٫٦١٩    

 ٠٠٦. ٧٫٥٠٤ ٢٠٣٫٥٢٢ ١ ٢٠٣٫٥٢٢ المجموعة

   ٢٧٫١٢٣ ٦٦٦ ١٨٠٦٣٫٩٧٧ الخطأ

 التكيف

المجموع 

 المعدّل

٦٧١ ١٨٩٧٨٫٧١٣    

 ٢٤٤. ١٫٣٥٨ ٥٨٫٠٨٥ ١ ٥٨٫٠٨٥ المجموعة

   ٤٢٫٧٨٨ ٦٦٦ ٢٨٤٩٦٫٦٤٢ الخطأ

العالمة الكلية 

  )٤-١(لألبعاد

جموع الم
 المعدّل

٦٧١ ٢٩٦٤٤٫١٨٧    

 ٩٢١. ٠١٠. ٥١٧. ١ ٥١٧. المجموعة
   ٥٢٫١٩٦ ٦٦٦ ٣٤٧٦٢٫٧١٤ الخطأ

 المزاج العام

المجموع 
 المعدّل

٣٧٥٨٨٫٧٠٨٦٧١    



 

 
  التربويةالعلوم مجلة   ٤٥٩

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

مجموع   البعد

 المربعات 

درجات 

 الحرية

 متوسط 

 المربعات

مستوى قيمة ف

 الداللة

 ٢١٣. ١٫٥٥٣ ١٢٫٣٢٨ ١ ١٢٫٣٢٨ المجموعة

   ٧٫٩٣٦ ٦٦٦ ٥٢٨٥٫٠٨٢ الخطأ

 التعبير االيجابي

المجموع 

 المعدّل

٦٧١ ٥٥٩٨٫٩٩٤    

 ≤ α (عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة        ) ٤(يبين الجدول رقم  

ــة   )٠٫٠٥ ــتجابات الطلبـ ــطات اسـ ــين متوسـ ــوقين بـ ــة  المتفـ ــتجابات الطلبـ ــطات اسـ  ومتوسـ

 للــذكاء االنفعــالي وأبعــاده األربعــة باســتثناء بعــد التكيــف  أون-علــى مقيــاس بــارالعــاديين 

غ المتوسط الحسابي للطلبة الموهـوبين علـى هـذا البعـد          حيث بل  ولصالح الطلبة الموهوبين  

 ).٣٠٫٠٧(بينما بلغ المتوسط الحسابي للطلبة العاديين ) ٣١٫٣٧(

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على : ثانياً 
فــي أداء الطلبــة ) ٠٫٠٥ ≤ α ( هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى داللــة   

ذكـر،  ( للذكاء االنفعالي وأبعاده الستة تعـزى لمتغيـر جـنس الطالـب             أون  _على مقياس بار  

 ؟  ) أنثى

ــدرجات اســتجابات       تــم اســتخراج المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة ل

أفـــراد الدراســـة الـــذكور واإلنـــاث مـــن الطلبـــة المتفـــوقين علـــى المقيـــاس ككـــل وأبعـــاده    

 ).٥(المختلفة، كما تظهر في جدول رقم 



 

 
٤٦٠

دراسة مقارنة بين الطلبة المتفوقين أكاديمياً والطلبة : الذكاء االنفعالي
 العاديين في المرحلة األساسية في األردن وعالقتها بمتغيريّ الجنس والعمر

 صباح حسن العنيزات. د

 )٥(جدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  أون-الستجابات عينة الذكور واإلناث من الطلبة المتفوقين على أبعاد مقياس بار
 البعدالرقم روذك إناث

 المتوسط 

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

 المتوسط

  الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

 ٣٫٣٥ ١٥٫١١ ٣٫٩١ ١٥٫٢٢ الكفاءة الشخصية ١

 ٧٫٢١ ٣٥٫٤٩ ٤٫٦٨ ٤١٫٨٢ الكفاءة االجتماعية ٢

 ٥٫٠٠ ٣٠٫٣٦ ٦٫٥٦ ٢٩٫٦٨  الضغوطإدارة ٣

 ٥٫٧٦ ٢٩٫٥٥ ٤٫٨٢ ٣٣٫٢٥ التكيف ٤

 ٦٫٧٠ ٥٤٫٨٠ ٦٫٦١ ٥٩٫١٠)٤-١(العالمة الكلية لألبعاد 

 ٧٫٨٢ ٤٠٫٧٣ ٦٫٥٥ ٤٧٫٢٧ المزاج العام ٥

 ٣٫٢٦ ١٦٫٢٠ ٣٫٠٨ ١٨٫٣٩ التعبير االيجابي ٦

وســطات الحــسابية أن هنالــك فروقــاً بــين متوســطات اســتجابات عينــة        تظهــر المت

-الذكور ومتوسطات استجابات عينة اإلناث من الطلبة المتفوقين على أبعاد مقياس بـار            

أون للذكاء االنفعالي، ولفحص داللـة الفـروق بـين هـذه المتوسـطات تـم اسـتخدام اختبـار                  

 ).٦( الجدول رقم ، كما تظهر في)ت(

 )٦(جدول

 لفحص الفروق في متوسطات) ت(ج اختبار نتائ

  أون-استجابات عينة الذكور واإلناث من الطلبة المتفوقين على أبعاد مقياس بار
 مستوى الداللة درجة الحرية )ت(قيمة  البعدالرقم

 ٨٣٣. ١٨٥ ٢١١. الكفاءة الشخصية ١

 ٠٠٠. ١٨٥ ٧٫٠٨٨ الكفاءة االجتماعية ٢

 ٤٣٠. ١٨٥ ٧٩٠.-  الضغوطإدارة ٣

 ٠٠٠. ١٨٥ ٤٫٧٥٨ التكيف ٤



 

 
  التربويةالعلوم مجلة   ٤٦١

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 مستوى الداللة درجة الحرية )ت(قيمة  البعدالرقم

 ٠٠٠. ١٨٥ ٤٫٤١٥)٤-١(العالمة الكلية لألبعاد 

 ٠٠٠. ١٨٥ ٦٫١٩٤ المزاج العام ٥

 ٠٠٠. ١٨٥ ٤٫٧١٨ التعبير االيجابي ٦

 )٠٫٠٥ ≤ α (وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة           ) ٦(يبين الجدول رقم    

 اسـتجابات عينـة اإلنـاث مـن الطلبـة         بين متوسطات استجابات عينة الذكور ومتوسـطات        

الكفـاءة  :  للـذكاء االنفعـالي ككـل وعلـى األبعـاد التاليـة             أون -علـى مقيـاس بـار      المتفوقين

 حيث بلـغ المتوسـط   االجتماعية، والتكيف والمزاج العام والتعبير االيجابي ولصالح اإلناث،    

توسـط الحـسابي     الم  بينمـا بلـغ    )٥٩٫١٠( المقيـاس ككـل      الحسابي الستجابات اإلنـاث علـى     

بلغ المتوسـط الحـسابي السـتجابات اإلنـاث علـى األبعـاد              بينما   )٥٤٫٨٠(الستجابات الذكور 

ــوالي   ــى التـ ــة علـ ــسابي   ) ١٨٫٣٩(، )٤٧٫٢٧(، )٣٣٫٢٥(، )٤١٫٨٢: (األربعـ ــط الحـ ــغ المتوسـ ــا بلـ بينمـ

 )١٦٫٢٠(، )٤٠٫٧٣(، )٢٩٫٥٥(، )٣٥٫٤٩: (الستجابات الذكور على نفس األبعاد التوالي

 )٧(جدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات

  أون-عينة الذكور واإلناث من الطلبة العاديين على أبعاد مقياس بار
 البعدالرقم روذك إناث

 المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

 المتوسط
  الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 ٣٫٤٦ ١٤٫٩٢ ٣٫٥٧ ١٤٫٩٦ الكفاءة الشخصية ١

 ٥٫٩٩ ٣٧٫٣٠ ٦٫٥٧ ٣٨٫٨١ الكفاءة االجتماعية ٢

 ٥٫٨٦ ٣٠٫٧٦ ٥٫٣١ ٣٠٫٥٥  الضغوطإدارة ٣

 ٥٫٢٢ ٣٠٫٠٧ ٥٫١١ ٣٠٫٠٦ التكيف ٤

 ٦٫٧١ ٥٥٫٨٣ ٦٫٣٢ ٥٦٫٤٠ )٤-١(العالمة الكلية لألبعاد 

 ٧٫٣٣ ٤٢٫٩٣ ٧٫٢٥ ٤٤٫٣١ المزاج العام ٥

 ٢٫٦٨ ١٦٫٦١ ٢٫٦٦ ١٧٫٢٦ التعبير االيجابي ٦



 

 
٤٦٢
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 صباح حسن العنيزات. د

توســطات الحــسابية أن هنالــك فروقــاً بــين متوســطات اســتجابات عينــة        تظهــر الم

-الذكور ومتوسطات استجابات عينة اإلنـاث مـن الطلبـة العـاديين علـى أبعـاد مقيـاس بـار         

أون للذكاء االنفعالي، ولفحص داللـة الفـروق بـين هـذه المتوسـطات تـم اسـتخدام اختبـار                  

 ).٨( الجدول رقم ، كما تظهر في)ت(

 )٨(جدول

 لفحص الفروق في متوسطات استجابات) ت(ج اختبار نتائ

  أون-عينة الذكور واإلناث من الطلبة العاديين على أبعاد مقياس بار
 مستوى الداللة درجة الحرية )ت(قيمة  البعد الرقم

 ٨٩. ٤٨٣ ١٤٣. الكفاءة الشخصية ١

 ٠٠. ٤٨٣ ٢٫٦٣١ الكفاءة االجتماعية ٢

 ٦٨. ٤٨٣ ٤١٨.-  الضغوطإدارة ٣

 ٩٨. ٤٨٣ ٠٢٠.- التكيف ٤

 ٣٣. ٤٨٣ ٩٦٧. )٤-١(العالمة الكلية لألبعاد 

 ٠٤. ٤٨٣ ٢٫٠٧٣ المزاج العام ٥

 ٠٠. ٤٨٣ ٢٫٦٧٢ التعبير االيجابي ٦

 ≤ α (عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة        ) ٨(يبين الجدول رقم    

بات عينـة اإلنـاث مـن        بين متوسطات اسـتجابات عينـة الـذكور ومتوسـطات اسـتجا            )٠٫٠٥

ــار  الطلبــة العــاديين    للــذكاء االنفعــالي ككــل وعلــى األبعــاد الفرعيــة      أون-علــى مقيــاس ب

 حيث الكفاءة االجتماعية، والمزاج العام والتعبير االيجابي ولصالح اإلناث،    : باستثناء أبعاد 

ــتجابات اإلنـــاث علـــى   ــا بلـــغ)٥٦٫٤٠( المقيـــاس ككـــل بلـــغ المتوســـط الحـــسابي السـ   بينمـ

بلغ المتوسط الحسابي الستجابات     بينما   )٥٥٫٨٣(متوسط الحسابي الستجابات الذكور   ال

ــوالي     ــى التـ ــة علـ ــاد الثالثـ ــى األبعـ ــاث علـ ــط   ) ١٧٫٢٦(، )٤٤٫٣١(، )٣٨٫٨١: (اإلنـ ــغ المتوسـ ــا بلـ بينمـ

 ).١٦٫٦١(، )٤٢٫٩٣(، )٣٧٫٣٠: (الحسابي الستجابات الذكور على نفس األبعاد التوالي



 

 
  التربويةالعلوم مجلة   ٤٦٣

 هـ١٤٣٨ العدد التاسع ربيع اآلخر

 :علقة بالسؤال الثالث الذي ينص على النتائج المت: ثالثاً 
فــي أداء الطلبــة ) ٠٫٠٥ ≤ α ( هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى داللــة   

سـابع،  (أون للـذكاء االنفعـالي وأبعـاده الـستة تعـزى لمتغيـر عمـر الطالـب                _على مقياس بار  

 ؟  ) عاشر

ــدرجات      اســتجابات تــم اســتخراج المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة ل

أفــراد الدراســة مــن الــصفي الــسابع والعاشــر مــن الطلبــة المتفــوقين علــى المقيــاس ككــل  

 ).٩(وأبعاده المختلفة، كما تظهر في جدول رقم 

 )٩(جدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الطلبة المتفوقين 

  أون-د مقياس بارمن طلبة الصف السابع والصف العاشر على أبعا
 العاشر السابع البعدالرقم

 المتوسط  

 الحسابي

 االنحراف

  المعياري

المتوسط

 الحسابي

االنحراف

 المعياري

 ٣٫٥٦ ١٥٫٥٦ ٣٫٦٦ ١٤٫٥٦ الكفاءة الشخصية ١

 ٥٫٩٢ ٣٩٫٨٨ ٧٫٧١ ٣٦٫٦٩ الكفاءة االجتماعية ٢

 ٥٫٧٣ ٢٩٫٣٨ ٥٫٨٥ ٣١٫٠٠  الضغوطإدارة ٣

 ٥٫٠٩ ٣١٫٨٤ ٦٫٣١ ٣٠٫٦٧ التكيف ٤

 ٦٫٧٣ ٥٧٫٧٥ ٧٫٢٠ ٥٥٫٦٧ )٤-١(العالمة الكلية لألبعاد 

 ٦٫٤٢ ٤٥٫٤٦ ٩٫٣٣ ٤١٫٦٨ المزاج العام ٥

 ٣٫٠٨ ١٧٫٥٨ ٣٫٧٠ ١٦٫٨٣ التعبير االيجابي ٦

تظهــر المتوســطات الحــسابية أن هنالــك فروقــاً بــين متوســطات اســتجابات عينــة         

اشــر مــن الطلبــة المتفــوقين علــى  الــصف الــسابع ومتوســطات اســتجابات عينــة الــصف الع 

أون للذكاء االنفعالي، ولفحص داللـة الفـروق بـين هـذه المتوسـطات تـم                -أبعاد مقياس بار  

 ).١٠( الجدول رقم ، كما تظهر في)ت(استخدام اختبار 
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 )١٠(جدول

لفحص الفروق في متوسطات استجابات عينة الطلبة المتفوقين من ) ت(نتائج اختبار 

  أون-الصف العاشر على أبعاد مقياس بارطلبة الصف السابع و
 مستوى الداللة درجة الحرية )ت(قيمة  البعدالرقم

 ٠٦٤. ١٨٥ ١٫٨٦٥- الكفاءة الشخصية ١

 ٠٠٢. ١٨٥ ٣٫١٩٥- الكفاءة االجتماعية ٢

 ٠٦١. ١٨٥ ١٫٨٨٥  الضغوطإدارة ٣

 ١٦٣. ١٨٥ ١٫٤٠٢- التكيف ٤

 ٠٤٦. ١٨٥ ٢٫٠٠٨-)٤-١(العالمة الكلية لألبعاد 

 ٠٠١. ١٨٥ ٣٫٢٨٧- المزاج العام ٥

 ١٣٢. ١٨٥ ١٫٥١٢- التعبير االيجابي ٦

 بــين )٠٫٠٥ ≤ α (وجــود فــروق ضــعيفة جــداً عنــد مــستوى داللــة ) ١٠(يبــين الجــدول رقــم 

متوسطات استجابات عينة الـصف الـسابع ومتوسـطات اسـتجابات عينـة الـصف العاشـر                 

ذكاء االنفعالي ولصالح طلبة الـصف العاشـر،    لل أون-على مقياس بار   المتفوقينمن الطلبة   

ــث بلـــغ  ــسابي الســـتجابات  حيـ ــصف العاشـــر    المتوســـط الحـ   بينمـــا بلـــغ )٥٧٫٧٥( عينـــة الـ

، كــذلك وجــود فــروق ذات )٥٥٫٦٧( الــسابع عينــة الــصفالمتوســط الحــسابي الســتجابات 

 بــين متوســطات اســتجابات عينــة الــصف     )٠٫٠٥ ≤ α (داللــة إحــصائية عنــد مــستوى داللــة    

علــى بعــديّ  المتفــوقينبع ومتوســطات اســتجابات عينــة الــصف العاشــر مــن الطلبــة   الــسا

ــة والمــزاج العــام     ــغ    الكفــاءة االجتماعي ــة الــصف العاشــر، بينمــا بل ــصالح طلب  المتوســط ول

، )٤٥٫٤٦(، )٣٩٫٨٨: ( علــى البعــدين علــى التــوالي طلبــة الــصف العاشــرالحــسابي الســتجابات 

:  الـــسابع علـــى نفـــس األبعـــاد التـــوالي الـــصفت بينمـــا بلـــغ المتوســـط الحـــسابي الســـتجابا 

)٤١٫٦٨(، )٣٦٫٦٩(. 
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 )١١(جدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الطلبة العاديين من 

  أون-طلبة الصف السابع والصف العاشر على أبعاد مقياس بار
 البعدالرقم العاشر السابع

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

  المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 ٣٫٥٥ ١٥٫٠٧ ٣٫٤٨ ١٤٫٨١ الكفاءة الشخصية ١

 ٦٫١٨ ٣٨٫٦١ ٦٫٤٥ ٣٧٫٥٥ الكفاءة االجتماعية ٢

 ٥٫٥٢ ٣٠٫٢٧ ٥٫٦٢ ٣١٫٠٤  الضغوطإدارة ٣

 ٥٫٢٢ ٣٠٫٢٣ ٥٫١٠ ٢٩٫٩٠ التكيف ٤

 ٦٫٤٤ ٥٦٫٣٧ ٦٫٥٩ ٥٥٫٨٧ )٤-١(العالمة الكلية لألبعاد 

 ٧٫٠٩ ٤٤٫١٣ ٧٫٥٣ ٤٣٫١٥ لمزاج العاما ٥

 ٢٫٥٦ ١٧٫٠٩ ٢٫٨١ ١٦٫٨٠ التعبير االيجابي ٦

تظهــر المتوســطات الحــسابية أن هنالــك فروقــاً بــين متوســطات اســتجابات عينــة         

الصف السابع ومتوسطات استجابات عينة الصف العاشر من الطلبـة العـاديين علـى أبعـاد         

 داللـــة الفـــروق بـــين هـــذه المتوســـطات تـــم أون للـــذكاء االنفعـــالي، ولفحـــص-مقيــاس بـــار 

 ).١٢( الجدول رقم ، كما تظهر في)ت(استخدام اختبار 
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 )١٢(جدول

عينة الطلبة العاديين من لفحص الفروق في متوسطات استجابات ) ت(نتائج اختبار 

  أون-طلبة الصف السابع والصف العاشر على أبعاد مقياس بار
 ستوى الداللةم درجة الحرية )ت(قيمة  البعد الرقم

 ٤٢١. ٤٨٣ ٨٠٥.- الكفاءة الشخصية ١

 ٠٦٥. ٤٨٣ ١٫٨٥٢- الكفاءة االجتماعية ٢

 ١٣٠. ٤٨٣ ١٫٥١٨  الضغوطإدارة ٣

 ٤٨٩. ٤٨٣ ٦٩٢.- التكيف ٤

 ٣٩٩. ٤٨٣ ٨٤٤.- )٤-١(العالمة الكلية لألبعاد 

 ١٤٠. ٤٨٣ ١٫٤٧٧- المزاج العام ٥

 ٢٤٩. ٤٨٣ ١٫١٥٤- التعبير االيجابي ٦

 ≤ α (عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة          ) ١٢(بين الجدول رقم    ي

 بين متوسطات استجابات عينة الصف السابع ومتوسطات استجابات عينة الصف           )٠٫٠٥

 للـذكاء االنفعـالي ككـل أو علـى أبعـاده            أون -على مقياس بـار   العاشر من الطلبة العاديين     

  .الفرعية

 :ياتمناقشة النتائج والتوص
 :  مناقشة نتائج السؤال األول

وجـود فـروق ذات داللـه إحـصائية بـين متوسـطات أداء عينـة             عـدم   أشارت النتـائج إلـى      

الدراســة مــن الطلبــة المتفــوقين أكاديميــاً والطلبــة العــاديين علــى المقيــاس ككــل وعلــى      

الح أبعــاده الفرعيــة باســتثناء بعــد التكيــف الــذي ظهــر فيــه فــروق ذات داللــة إحــصائية ولــص  

عينــة الطلبــة الموهــوبين، ويمكــن تفــسير هــذه النتيجــة باحتمــال أن تكــون أبعــاد الــذكاء      

االنفعالي موزعـة بدرجـة متقاربـة لـدى جميـع الطلبـة مـن كـال العينتـين، ممـا يؤيـد الحقيقـة                       

المعرفــي ال يرافقــه بالــضرورة نمــو فــي   /العلميــة التــي تقــول بــأن النمــو فــي الجانــب العقلــي    
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النمــو االنفعــالي ال يعتبــر   العــاطفي، خاصــةً إذا أخــذنا بعــين االعتبــار أن     /الجانــب االنفعــالي 

موضوعا مدرسـياً وال يـتم التركيـز عليـه فـي المنـاهج الحاليـة لتنميتـه أو تفعيلـه فـي تـدريس              

). ٢٠٠٤جــروان،( المــواد التعليميــة وبالتــالي فانــه لــيس لــه أي مكــان فــي الجــدول المدرســي     

ودراسـة نيوسـيم وداي وكاتـانو       ) ١٩٩٩,Tapia( مـن تابيـا      وهذه النتيجة تؤيدها دراسـة كـل      

)Newsom, Day &Catano, (ودراسـة بـاركر وآخـرون    ) ٢٠٠٠Parker,etal, التـي  ) ٢٠٠٤

ــذكاء         أكــدت علــى عــدم وجــود عالقــة ايجابيــة دالــة إحــصائياً بــين التحــصيل الدراســي وال

 ,Bar-on(ل من بـارأون  االنفعالي وبعض أبعاده، وتختلف هذه النتيجة مع نتائج  دراسة ك

التـي أكـدت    ) ٢٠٠٦(ودراسـة العمـران     ) ٢٠٠٦(ودراسة الجندي   ) ٢٠٠١(ودراسة راضي   ) ٢٠٠٠

على وجود عالقة ايجابية دالة إحصائياً بـين التحـصيل الدراسـي والـذكاء االنفعـالي وبعـض                  

 . أبعاده لصالح الطلبة المتفوقين في التحصيل األكاديمي

لطلبة الموهوبين في بعـد التكيـف فـيمكن تفـسير ذلـك مـن               أما بالنسبة لتفوق عينة ا    

خالل ما أثبته األدب النظري من امتالك الطلبة المتفوقين لقدرات التكيـف االجتمـاعي مـن                

خـــالل القـــدرة علـــى إيجـــاد الحلـــول الفعالـــة للمـــشكالت التـــي تـــواجههم وحـــساسيتهم  

اكبتهـا والتفاعـل معهـا،      للمتغيرات البيئية واالجتماعية التـي تحـيط بهـم والعمـل علـى مو             

 .)٢٠٠٤ ,Callahan et al(كالهان وآخرون وهذه النتيجة تختلف مع نتائج دراسة 

 : مناقشة نتائج السؤال الثاني
وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـطات اسـتجابات عينـة            أشارت النتائج إلى    

لطلبـة الموهـوبين    ومتوسطات اسـتجابات عينـة اإلنـاث مـن ا       المتفوقينالذكور من الطلبة    

الكفـاءة االجتماعيـة،    :  للذكاء االنفعالي ككل وعلـى األبعـاد التاليـة          أون -على مقياس بار  

والتكيف والمزاج العام والتعبير االيجابي ولصالح اإلناث، ويمكن تفـسير تفـوق اإلنـاث فـي                

 اإلنـاث  الذكاء االنفعالي ككل وعلى بعدي المـزاج العـام والتعبيـر االيجـابي انطالقـاً مـن أن            
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أسرع في تطور اللغة من الذكور ويحققن درجات مرتفعة على المقاييس اللغوية مقارنـة       

بالذكور مما يجعلهن أكثر قدرة ومهارة في إظهار مـشاعرهن وانفعـاالتهن مـن الـذكور،                

وأكثر مهـارة فـي اسـتخدام الكلمـات للكـشف عـن ردود األفعـال العاطفيـة، أمـا بالنـسبة                      

كفــاءة االجتماعيــة، والتكيــف فــيمكن تفــسيره انطالقــاً مــن أن    لتفــوقهن فــي متغيــري ال 

اإلناث أكثر التزاما بالحياة االجتماعية والعائلية من الذكور مما يؤثر ايجابياً فـي عالقـاتهن               

االجتماعيــة مــع اآلخــرين، كــذلك تعتبــر اإلنــاث أكثــر وعيــاً بانفعــاالتهن ويظهــرن تعاطفــاً   

جتماعية، وهذا مـا أكدتـه دراسـة كـل مـن سـتاين              وتكيفاً أفضل على مستوى العالقات اال     

)Stein, (ودراســة سوتارســو وآخــرون   ) ١٩٩١Sutarso etal,ودراســة سوتارســو  ) ١٩٩٦

)Sutarso,حيـــث أظهــرت تفوقـــت  ) ٢٠٠٦(ودراســـة الجنــدي  ) ٢٠٠١(ودراســة راضــي   ) ١٩٩٩

ــاء     ــتثناء بعـــد الكفـ ــاد باسـ ة اإلنـــاث علـــى الـــذكور فـــي الدرجـــة الكليـــة وعلـــى جميـــع األبعـ

 تفـوق عينـة اإلنـاث علـى عينـة الـذكور             االجتماعية، أما بالنسبة لبقية الدراسات فقد أثبتت      

في المقياس ككل وأبعاده الفرعية، واختلفت نتائج هـذه الدراسـة مـع نتـائج دراسـة كـل                   

حيــث توصــلت إلــى وجــود فــروق ذات داللــة  ) ٢٠٠١,Marth & George(مــن مارثــا وجــورج 

ث المتفــوقين فــي بعــد تــدبير العالقــات واالنخــراط بهــا وذلــك    إحــصائية بــين الــذكور واإلنــا 

حيـث  ) ٢٠٠٦(العمـران  ودراسـة  لصالح الذكور، بينما تفوقت اإلنـاث فـي بعـد ضـبط الـنفس،       

بينــت النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي الــذكاء االنفعــالي تبعــاً لمتغيــر الجــنس،  

اعية، بينما تفوق الـذكور علـى اإلنـاث    حيث تفوقت اإلناث على الذكور في الكفاءة االجتم       

 . في المزاج العام

 :مناقشة نتائج السؤال الثالث
إلى وجود فروق ضـعيفة جـداً بـين متوسـطات اسـتجابات عينـة الـصف         أشارت النتائج   

علـى مقيـاس    المتفـوقين السابع ومتوسطات اسـتجابات عينـة الـصف العاشـر مـن الطلبـة             
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طلبــة الــصف العاشــر، كــذلك وجــود فــروق ذات داللــة    للــذكاء االنفعــالي ولــصالح   أون-بــار

إحــصائية بــين متوســطات اســتجابات عينــة الــصف الــسابع ومتوســطات اســتجابات عينــة 

علــى بعــديّ الكفــاءة االجتماعيــة والمــزاج العــام       المتفــوقينالــصف العاشــر مــن الطلبــة    

النتـائج عـدم    أما بالنسبة لعينـة الطلبـة العـاديين فقـد أظهـرت              ولصالح طلبة الصف العاشر،   

وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية بــــين متوســــطات اســــتجابات عينــــة الــــصف الــــسابع  

 للــذكاء االنفعــالي   أون-علــى مقيــاس بــار  ومتوســطات اســتجابات عينــة الــصف العاشــر     

ككل أو على أبعاده الفرعية، ويمكـن تفـسير هـذه النتيجـة انطالقـاً ممـا أثبتتـه الدراسـات                     

ــ    ــن أن الـــذكاء االنفعـ ــة مـ ــة الطلبـــة      العلميـ ــدم بـــالعمر وأن عينـ ــع التقـ ــو ويتطـــور مـ الي ينمـ

 تتعرض لخبـرات وأنـشطة علميـة وحياتيـة مختلفـة وغنيـة فـي مـدارس الملـك                     المتفوقين

عبد اهللا للتميز مثل الرحالت والزيارات العلمية سواء داخـل المملكـة أو خارجهـا، كـذلك           

ــارات المتكــررة مــن الجهــات المهتمــة،      ــى االهتمــا  المتابعــة المــستمرة والزي  م باإلضــافة إل

الكبيـــر فـــي إدارة هـــذه المـــدارس فـــي الناحيـــة اإلرشـــادية والتوجيهيـــة لهـــم وهـــذه األمـــور 

يفتقــدها الطلبــة فــي المــدارس العاديــة أو أنهــا لــيس بــنفس الدرجــة مــن الفاعليــة، وهــذا            

، حيـث أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة              )٢٠٠٦(يتعارض مع نتيجـة دراسـة الجنـدي         

ة تبعــاً لمتغيــر العمــر علــى المقيــاس ككــل، باســتثناء بعــد إدارة الــضغوط ولــصالح   إحــصائي

 ). ١٧-١٥(الفئة العمرية 
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 :التوصيات
ضـــرورة االهتمـــام ببـــرامج تعلـــيم وتنميـــة مهـــارات الـــذكاء االنفعـــالي وإدخالهـــا         -

 . وتفعيلها في المناهج المدرسية

ــا    - ــي تتنـ ــات التـ ــن الدراسـ ــد مـ ــراء المزيـ ــه   إجـ ــالي وعالقتـ ــذكاء االنفعـ ــوم الـ ول مفهـ

بمتغيرات أخـرى ذات العالقـة بالمـشكالت واالحباطـات التـي يتعـرض لهـا الطلبـة                  

 .الموهوبين في مراحل حياتهم المختلفة
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Abstract: 

The study aims to identify the differences inemotional intelligence between 
academically outstanding and ordinary students and its relation to the variables 
of gender and age. To achieve the objectives of the study, a  sample of seventh 
and tenth grade students, aged between (13-17) years was randomly chosen, 
among both theacademically outstanding and ordinary students; bringing the 
total number of the sample individuals to (505) male and female students. The 
Bar-On Model of Emotional Intelligence, whichcomprises (60) items, was used.. 

The results show that no differences are found between academically 
outstanding and ordinary  students on the scale as a whole, except for the 
dimension of adaptability in favor of academically distinguished students . 
Differences are found between male and female academically distinguished 
students on the scale as a whole, on the dimensions of interpersonal competence, 
adaptability, general mood and positive impression in favor of female students. 
Differences are found between seventh and tenth grade of academically 
distinguished students on the scale as a whole, on both dimensions of 
interpersonal competence, and general mood in favor of tenth grade students. 

In light of the results of the study, the researcher recommends introducing 
emotional intelligence educational programs in school curricula and counseling 
programs.   
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