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 التعريف:
 

مجلة علمية فصلية محكمة متخصصة، تصدر عن جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية، وتعنى بنشر الدراسات والبحوث األصيلة التي تتوافر فيها مقومات البحث 

العلمي من حيث أصالة الفكرة، ووضوح المنهجية، ودقةة التويية ، فةي مجةاصت أصةو       

منةةةةاطر واةةةةرس التةةةةدروا، والتربيةةةةة الخاصةةةةة، والةةةةتعل  التربيةةةةة، واإلدارة التربووةةةةة، وال

اإللكترونةةةي، وهيرطةةةا مةةةن التخصصةةةات التربووةةةة األبةةةر ، والمكتوبةةةة ب حةةةد  الل تةةةين  

 العربية أو اإلنجليزوة.

 :الرؤية
  . ونشرطا وتطبيقهاالمعرفة  تسعى نحو إنتاج تربووةمجلة 

 :الرسالة
بووين، عبر نشر البحوث التربووة تسعى المجلة لتصبح مرجعاً علمياً للباحثين التر

المحكمة ذات األصالة والتميز وف  معةاوير مهنيةة عالميةة متميةزة، وتحقية  التواصة        

 العلمي ألعضاء طيئة التدروا والباحثين في العلوم التربووة. 

 :األهداف
تتبنةةى مجلةةة العلةةوم التربووةةة طةةدفا عامةةا طةةوا نشةةر المعرفةةة التربووةةة وإيرا طةةا بمةةا  

 تطوور العم  التربوي، وتحدودا ف ن المجلة تهدف إلى تحقي  ما ولياوسه  في 

المساطمة في تنمية العلوم التربووة وتطبيقاتها، وإيراء المكتبة التربووةة العربيةة    .1

 من بال  نشر البحوث النظروة والتطبيقية في المجاصت التربووة المختلفة. 

ربووةةة لنشةةر نتةةاجه  العلمةةي  إتاحةةة الفرصةةة للمفكةةرون وللبةةاحثين فةةي العلةةوم الت   .2

 والبحثي.

المسةةاطمة فةةي تطةةوور التخصصةةات التربووةةة مةةن بةةال  نشةةر األبحةةاث ذات الجةةودة   .3

 العالية التي تتس  بمعالجة الواقع المحلي والعربي.

 تعزوز اصتجاطات البحثية الجدودة في المجاصت التربووة.  .4

 والعالمي. تباد  اإلنتاج العلمي والمعرفي على المستو  اإلقليمي  .5

 

*    *    * 
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 قواعد النشر
تنشةةر المجلةةة البحةةوث والدراسةةات العلميةةة فةةي المجةةاصت التربووةةة وفةة  قواعةةد       

 النشر التاليةا 

 أوالً : يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة:
 أن وتس  باألصالة واصبتكار، والجدة العلمية والسالمة المنهجية. .1

 والوسائ  العلمية المعتبرة في مجاله. أن ولتزم بالمناطر واألدوات .2

 أن وكون البحث دقيقاً في التويي . .3

 أن وتس  بالسالمة الل ووة. .4

 أص وكون قد سب  نشره. .5

أص وكون مستالً من بحث أو رسالة أو كتاب، سواء أكان ذلك للباحةث نفسةه، أم    .6

 ل يره. 

 ثانياً : يشترط عند تقديم البحث:
مشفوعاً بسيرته الذاتية )مختصرة( وإقراراً وتضمن  ,أن وقدم الباحث الباً بنشره .1

امتالك الباحث لحقوس الملكية الفكروة للبحث كامالً، والتزاماً بعدم نشر البحث  

 إص بعد موافقة بطية من طيئة التحرور.

 (.A 4( صفحة مقاس )35أن وكون البحث في حدود ) .2

 Times (12) والل ة اإلنجليزوةة ،  Traditional Arabic( 16)أن وكون حج  المتن  .3

New Roman ،  . )وأن وكون تباعد المسافات بين األسطر )مفرد 

 أص وكون البحث منشوراً أو مقبوصً للنشر في وعاء نشر آبر . .4

وقدم الباحث نسخة مطبوعة من البحث، ونسخة حاسوبية مع ملخة  بةالل تين    .5

 مة أو صفحة واحدة. العربية واإلنجليزوة، ص تزود كلماته عن مائتي كل

 ( توضع أسف  الملخ . Key Wordsأن ورف  بالبحث الكلمات المفتاحية )  .6

 ثالثاً: التوثيق:
 (.APAوت  التويي  واصقتباس من بال  جمعية عل  النفا األمروكية ) .1

 تثبت المصادر والمراجع في فهرس ولح  بآبر البحث. .2

البحث، على أن تكةون مرتبةة   ترف  جميع الجداو  والصور والرسومات المتعلقة ب .3

 وواضحة جلية.
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وشار إلى المراجع في المتن بذكر اس  المؤلف األبيةر، ية  سةنة النشةر، ية  رقة         .4

الصفحة بين قوسين، وترتب المراجع في نهاوة البحث ترتيباً طجائياً حسب اس  

العائلة، ي  اصس  األو  للمؤلف، ي  سنة النشر، ي  العنوان، ي  مكان النشر، ي  

 دار النشر.

عنةةد ورود األعةةالم األجنبيةةة فةةي مةةتن البحةةث أو الدراسةةة ف نهةةا تكتةةب بحةةروف   رابعاااً:

عربية وتوضع بين قوسين بحروف صتينية، مع اصكتفاء بذكر اصس  كامالً 

 عند وروده ألو  مرة.

تُحكَّ  البحوث المقدمة للنشةر فةي المجلةة مةن قبة  اينةين مةن المحكمةين          خامساً:

 على األق . 

أو ترسةةة  علةةةى البروةةةد  CDعلةةةى أسةةةطوانة مدمجةةة   ,تُعةةةاد البحةةوث معدلةةةة  سادسااااً:

 اإللكتروني للمجلة.

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

البحةةةوث المنشةةةورة ص تمثةةة  رأي الجامعةةةة بةةة  تمثةةة  رأي الباحةةةث وص تتحمةةة    ثامنااااً:

 ترد في طذه البحوث.  الجامعة أي مسؤولية معنووة أو قانونية

 وُعطى الباحث بما نسخ من المجلة، وعشرة  مستالت من بحثه. تاسعاً:

 
 التواصل مع المجلة

 جميع المراسالت باس 

 رئيا تحرور مجلة العلوم التربووة

 عمادة البحث لعلمي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 5701ص ب  11432الرواض 

 2590261ناسوخ)فاكا(   2587203/  2582051طاتف  

http://imamudsr.com/ 

E.mail: edu _ journal@imamu.edu.sa 
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 المحتويات
دور التعليم عن بعد يف توسيع فرص دخول الطلبـة المـم للتعلـيم العـال        

 جتربة اجلامعة العربية املفتوحة –الربامج املتاحة وجودة اخلدمات املقدمة 
 د. حممد إبراهيم الزكري

15 

ــارات       ــة م  ــة يف ت مي ــا الوحــدات التعليمي ــالم عل ــدريم  ل ــامج ت ــة برم فاعلي

دى الطالبة معلمة المفوف األوليـة اامعـة األمـنة مـورة     التحدث الوظيف  ل

 ب ت عبدالرمحن     

 إلبال ب ت صاحل ابراهيم الغمن د.

109 

 ب ت عبد الرمحن ةاامعة األمنة موردرجة متثل طالبات الكليات اإلمسامية 

  لقيم املواط ة الرلمية مع تمور لدور اجلامعة يف تعزيز ليم ا

 عد املوزان         د. أمل ب ت عل  بن س

167 

 معولات اإلبداع يف البحوث الرتبوية وسبل مواج ت ا

 يف التخممات الرتبوية  دراسة ميدامية علا طالب وطالبات الدراسات العليا

 اامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 د. عبد العزيز بن عل  اخلليفة

345 

تطبيــب بطالــة األدات املتــوازن أداة للتخطــيي اإلســرتاتي   يف جامعــة ا معــة   

 لل امعات ال اشئة باململكة العربية السعودية ًاأمنوذج

 د. حممد بن ماصر السويِّد

417 

 أساليب التدريب لدى مشريف التدريب الرتبوي باململكة العربية السعودية

 البابطني  عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن سعودد. أ.
479 

امعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود  ااجتاهــات طــالب كليــة العلــوم ا جتماعيــة  

 ذوي ا ضطرابات السلوكية وا مفعالية التالميذاإلسالمية حنو 

 احلسني حسني د. عبدالكريم

523 
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 حممد إبراهيم الزكريد. 

 الرتبيةكلية  - قسم املناهج وطرق التدريس

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

دور التعليم عن بعد يف توسيع فرص دخول الطلبة الصم للتعليم العالي: الربامج  

 جتربة اجلامعة العربية املفتوحة –املتاحة وجودة اخلدمات املقدمة 

 د. حممد إبراهيم الزكري

 الرتبيةكلية  -قسم املناهج وطرق التدريس 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 هـ1437/ 4/ 30قبول البحث:تاريخ                هـ 1437 /3/ 16البحث:  تقديمتاريخ 

                                                                    

 ملخص الدراسة:

%لنىى لرغ ىى لعلرغيىىاجلون ر ىىدو لعلرغىىدو لرغاان ىى  لو  ىىاللل80علىىالرغىىمن لنىى ل  لل

 رقىى لل لإالل  لرغ((World Federation Of the Deaf, 2015غالحتىىاالرغىىدوغصلغل ىى ل

ص.لوغىارللعلنؤسساتلرغنيلى  لرغيىاغلللاخ هل رغيمبصلوشريلإىللو  الن صلعلت س  ل مصل

جتمبى لراانيى لرغيمب ى لروحن  ى  لسةؤسسى لتيلى  لعى لللللللللرسنهد تلرغدررس لرحلاغ  لوصى ل

حتدوىىدلراىى اقلرو دنىى لعلراىىدناتلروسااال ىى لورغ الب ىى ل لوبيىىد لعلتيلىى  لرغ للىى لرغ ىى 

اورلراانيى لرغيمب ى لروحن  ى لعلللللوغنح  قل هدرفلرغدررس  لمتلوصى لل.هاغل لل لرغ  ل  

ار ى للرغ  لعلرااني .للومتلحتدودللنان ربحتل للرغ ثائقلرونيل  لب لن لخال لتيل  لرغ  

 لنى لل ى لوروسىاندقلرو دنى لهلى لعلراانيى لللللرضالرغ لل لرغ  لع ل  اقلراىدناتلروسااالل

.لذسى ر(لل44إناث لل23طاغلالوطاغل ل)ل67علاللهات ل  ولهات ة ةمتل ارقلرسن  اءلخال ل

علراانيىى لرغيمب ىى لروحن  ىى لللرغنيلىى  لرو ىىدطلغل للىى لرغ ىى لت صىىلتلرغدررسىى لإىللوصىى لل

سةىالت صىلتلرغدررسى لللللطاغلا(لورغن  وملرحلااثلعل ه.ل161ونشأتهلوعدالروسنح دو لناهل)

إىللو  الرضال  قلرون سطلن لرغ لل لرغ  لع لراىدناتلرو دنى لهلى لعلراانيى  لإالللللل

  لار  لرضالرغ لل لرغاس رلسانتل سربلن لرإلناث لعلىالرغىمن لنى لعىدطلو ى ال ىارقللللللل

ار لإ  ىىائ الب اهةىىا.لو وصىىتلرغدررسىى لباغن سىى لعلرغىىربرن لرااني ىى لغل للىى لرغ ىى لعللللل

تلرغيمب   لوتكث  لرغدررساتلوروحباثل   لسلل  رنبلتيل  لرغ ى  لوس ح ى لللراانيا

حت  قلتيل لوتىدرو لنى عصلهلى  لوتى  ريلسىللراىدناتلرغىبلتنااسىبلنى لن رصىا اته للللللللللل

لور ن ا اته لرااص .
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 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440السابع عشر ربيع اآلخر العدد 

 

 املقدمة:

يف السنوات األخرية، أصبح موضوع توسيع فرص الدخول للتعليم 

العالي من املوضوعات امللّحة اليت تشغل باستمرار بال املسئولني يف معظم 

دول العامل. ولذلك قامت كثري من املنظمات العلمية واملراكز البحثية بإعداد 

نها، وأوصت باختاذ تقارير وصفية لفرص الدخول يف التعليم العالي يف بلدا

اإلجراءات وسن التشريعات الالزمة لتحقيق هذه الغاية التوسعية، وتطبيق 

التقنيات واألنظمة التعليمية املتقدمة اليت تساعد مؤسسات التعليم العالي 

على توسيع فرص دخول األفراد إليها، مع اإلحتفاظ باجلودة الالزمة 

أعدته شبكة إيم هاير للبحوث  ر الذيلعملياتها وخمرجاتها. ومن أمثلتها التقري

( Aim Higher Research & Consulting Network 2013ستشارات )واال

يف اململكة املتحدة الذي استندت يف إعداده على استعراض األدبيات املتعلقة 

باملوضوع، مبينة فيه إزدياد توسع الطلب على الدخول إىل مؤسسات التعليم 

 ا فيها األفراد ذوي اإلحتياجات اخلاصة.العالي من كل الفئات، مب

إن طلب الدخول إىل مؤسسات التعليم العالي ال يقتصر على األشخاص 

العاديني؛ فهناك فئة تزداد رغبتها ويزداد إصرارها يف احلصول على تعليم 

عالي مناسب حيقق هلا تنمية مهاراتها وقدراتها وتهيئتها لسوق العمل، وهي 

 فئة الطلبة الصم.

حتاد الدولي للصم عدد األشخاص الذين يعانون الصمم يف ّدر االُيق

% منهم يعيشون يف الدول النامية 80( مليون شخص، 70العامل بسبعني )

(World Federation Of the Deaf, 2015بينما ُت .)ر منظمة الصحة العاملية قّد

، أي مليونًا 360% فما فوق( بـ 40عدد الذين يعانون من فقد السمع )بنسبة 
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 الصم للتعليم العالي:  دور التعليم عن بعد يف توسيع فرص دخول الطلبة

 جتربة اجلامعة العربية املفتوحة –وجودة اخلدمات املقدمة  الربامج املتاحة

 د. حممد إبراهيم الزكري

 

مليون  32مليون شخص كبار، و  328% من سكان العامل؛ منهم 5نسبة 

 (.World Health Organization, 2015شخص أطفال )

وعلى الرغم من وجود معظم الصم يف الدول النامية، كما يشري إىل ذلك 

اإلحتاد الدولي للصم، إال أن الدول العربية ال متتلك إحصاءات دقيقة، وال 

األحيان تقديرية، لعدد الصم فيها. ويف اململكة العربية حتى يف بعض 

( ألف 720أمني عام صم الرياض إىل وجود أكثر من ) ُيشريهناك  ،السعودية

تتصدر باقي اليت منطقة الرياض  يتواجدون يفأصم، أكثرهم من الذكور، و

مالية املناطق يف نسبة الصم، يليها املنطقة الشرقية ثم اجلنوبية والغربية ثم الش

 (.2012)صحيفة الشرق، 

وإذا كان توفري فرص أكرب لدخول األفراد العاديني )الذين ال يعانون 

إعاقات( إىل مؤسسات العليم العالي ميثل حتديًا كبريًا هلذه املؤسسات، فإن 

هذا التحدي يزداد مع الطلبة ذوي اإلعاقات واإلحتياجات اخلاصة. ويزداد 

م الذين يتطلب دخوهلم إىل التعليم العالي األمر تعقيدًا مع الطلبة الص

 واندماجهم فيه متطلبات دقيقة، وأحيانًا ذات طابع فردي.

ُتشري عدد من األدبيات اخلاصة بتعليم الطلبة الصم يف التعليم العالي، إىل 

أن أنظمة التعليم عن بعد بتقنياته اإللكرتونية احلديثة املبنية على اإلنرتنت، 

ت ملقابلة ازدياد الطلب على التعليم العالي احلديث لكل ُيمثل أحد املبشرا

(: إن Hubbard in Parton, 2005الطلبة مبا فيهم الطلبة الصم. يقول هوبارد )

اإلستخدام األمثل ألدوات التعليم عن بعد سيفيد الطلبة الصم، متامًا كما 

 أكرب.يستفيد منه الطلبة العاديون، ورمبا كانت استفادة الطلبة الصم منه 
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إن من حق الصم مواصلة تعليمهم العالي، الذي يساعدهم على تطوير 

معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم، ليصبحوا قادرين على نفع أنفسهم وجمتمعهم 

ووطنهم. وهذا احلق الذي اعرتفت به معظم دول العامل وسنت له كثري من 

وسيع فرص الدول القوانني واألنطمة، ُيوجب على مسئولي التعليم العالي ت

دخول الصم إىل مؤسساته، ونهيأة املناخ والبيئة التعليمية اليت ُتحقق تعليمًا ذا 

 جودة هلؤالء الطلبة.

وحيث ُتعد اجلامعة العربية املفتوحة يف اململكة العربية السعودية أول 

مؤسسة تعليمية عن بعد يف الوطن العربي توفر برناجمًا أكادمييًا خاصًا بالطلبة 

ن هذا البحث يسلط الضوء على هذه التجربة، ويستقصي آراء الصم، فإ

 الطلبة الصم أنفسهم يف جودة اخلدمات املقدمة هلم يف ذلك الربنامج.
 مشكلة الدراسة

% 5ُيمثل عدد املعاقني مسعيًا جزًء مهمًا من اجملتمعات العاملية، يصل إىل 

 World Healthمن سكان العامل، حسب تقديرات منظمة الصحة العاملية )

Organization, 2015 ولذلك أصدرت معظم دول العامل قوانني تكفل هلم .)

احلصول على مجيع اخلدمات، وعلى رأسها التعليم. فمثاًل أصدرت 

م( عدة 1993إىل  1988سنوات ) من  5الواليات املتحدة األمريكية يف فرتة 

تعزيز وتسهيل قوانني للمعاقني، ومنهم املعاقني مسعيًا، كان أهمها قانون 

 (.Switzer, 2003; Olmstead Rights, 2015التواصل وقانون املعاقني )

وتنفيذًا ملثل هذه القوانني، أنشأت هذه الدول مؤسسات تعليمية للطلبة 

مؤسساتها القائمة.  يفالصم، وقامت بعضها اآلخر بشمولية الطلبة الصم 

جامعة خاصة بالصم هي فمثاًل ُأنشيء يف الواليات املتحدة األمريكية أول 

( واملعهد الوطين التقين Gallaudet University, 2015aجامعة غالوديت )
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( ومعهد (The National Technical Institute for the Deaf, 2015aللصم 

 The Southwest Collegiate Institute for) اجلنوب الغربي اجلامعي للصم

the Deaf, 2015نكاسرت للصم )(، ويف بريطانيا كلية دوDoncaster College 

For The Deaf, 2015 وكذلك مت إنشاء مؤسسات شقيقة للمعهد الوطين .)

 The Nationalللصم يف كل من اليابان وتايالند وموسكو والصني )

Technical Institute for the Deaf, 2015a). 

لبة ويف املقابل، يشري واقع الدول العربية إىل نقص يف اإلهتمام بالط

الصم، وإىل وجود نقص يف توسيع فرص الدخول هلم ومشوهلم يف 

 مؤسسات التعليم العالي. 

ومن هنا تربز مشكلة الدراسة يف تسليط الضوء على جتربة اجلامعة العربية 

املفتوحة، كمؤسسة تعليم عاٍل عن بعد، يف توفري فرص تعليم جامعي خاص 

ملقدمة هلؤالء الطلبة لضمان بالطلبة الصم، ودراسة درجة جودة اخلدمات ا

تعّلم فاعل وناجح هلم، كونها اجلامعة األوىل اليت إهتمت بالطلبة الصم 

ووفرت هلم برناجمًا أكادمييًا خاصًا بهم. ولعل وصف هذه التجربة من خالل 

هذه الدراسة، ُيشِجع املؤسسات األخرى يف توسيع فرص الدخول هلذه الفئة 

 االحتياجات اخلاصة، بشكل عام.من الطلبة بشكل خاص، ولذوي 
 أسئلة الدراسة

ُتجيب الدراسة على سؤال رئيس هو: ما دور اجلامعة العربية املفتوحة، 

كمؤسسة تعليم عن بعد، يف تعليم الصم؟ ولإلجابة على هذا السؤال تقوم 

 األسئلة الفرعية الثالثة التالية؟ عنالدراسة باإلجابة 

العربية املفتوحة للطلبة الصم، وما األسلوب ما التعليم الذي تقدمه اجلامعة  .1
 الذي تعتمده اجلامعة يف مشولية الطلبة الصم فيها؟
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ما درجة رضا الطلبة الصم عن اجلودة املتحققة يف اخلدمات األكادميية  .2
 واملساندة املقدمة هلم يف اجلامعة العربية املفتوحة؟

)ذكور/ إانث( حول  هل يوجد فروق دالة إحصائيًا يف درجة رضا الطلبة الصم .3
 جودة اخلدمات املقدمة هلم يف اجلامعة العربية املفتوحة؟ 

 أهمية الدراسة العلمية والعملية

 هلذه الدراسة أهمية علمية وأخرى عملية تكمن فيما يلي:

علميًا، ُتربز الدراسة دور التعليم عن بعد وتقنياته احلديثة املبنية على 

والشمولية للطلبة الصم يف التعليم العالي.  اإلنرتنت يف توسيع دائرة الدخول

ومن خالل استعراضها لبعض األدبيات املتعلقة بالتعليم عن بعد وتعليم 

الصم، فإن الدراسة تقدم معلومات مفيدة عن هذا اجملال الذي يعاني من قلة 

املقاالت العلمية املنشورة واألحباث والدراسات على املستوى العاملي، 

مستوى الدول العربية وباللغة العربية. وهذا سريفد املكتبة  وبشكل أكرب على

العربية الرتبوية مبعرفة ُتظهر الدالئل على وجود نقص يف املنشور عنها باللغة 

 العربية.

وعمليًا، ُتقدم الدراسة وصفًا تطبيقيًا لتجربة عملية ملؤسسة تعليم عالي 

، وللخدمات األكادميية عن بعد )اجلامعة العربية املفتوحة( يف تعليم الصم

واملساندة املقدمة فيها. هذا الوصف التطبيقي رمبا أفاد مؤسسات التعليم العالي 

األخرى اليت ترغب يف فتح برامج أكادميية للطلبة الصم. كما أن هذه الدراسة 

جودة اخلدمات املقدمة للطلبة الصم يف  درجة ُتقدم أداًة استقصائيًة لتحديد

عالي. هذه األداة مت تصميمها بناًء على معايري عاملية مؤسسات التعليم ال

للخدمات اليت جيب أن ُتقدم للطلبة الصم يف مؤسسات التعليم العالي. وهي 

أداة ُيمكن تطبيقها يف كل مؤسسة ختدم هذه الفئة من الطلبة، لتساعدها على 
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ة، من حتديد اجلودة املتحققة يف اخلدمات اليت تقدمها هلم. كما أن هذه اإلدا

جهة أخرى، تساعد الطلبة الصم أنفسهم على التعرف على بعض أهم 

 اخلدمات اليت جيب أن تتوافر يف الربامج التعليمية املخصصة هلم.
 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة، بشكل عام، إىل اإلسهام يف فتح اآلفاق لتوسيع 

يف مشولية برامج الدخول إىل التعليم العالي للطلبة الصم يف الوطن العربي، و

مؤسساته هلذه الفئة من الطلبة. ثم إىل جتويد اخلدمات املقدمة هلؤالء الطلبة، 

من أجل مساعدتهم على التقدم يف تعُلمهم، وحتقيق النجاح يف دراساتهم يف 

مؤسسات التعليم العالي. وهذا اهلدف العام الذي تسهم الدراسة فيه، ُيمكن 

 ة التالية:حتقيقه من خالل األهداف الفرعي

وصف جتربة اجلامعة العربية املفتوحة، كمؤسسة تعليم عن بعد، يف تعليم  .1
الطلبة الصم، وكيفية مشل الطلبة الصم فيها، واألساليب التدريسية واخلدمات 

 اليت تقدمها اجلامعة هلؤالء الطلبة.
إعداد أداة استقصائية لتحديد اجلودة احلاصلة يف اخلدمات األكادميية  .2

 ة للطلبة الصم يف الربامج األكادميية املقدمة هلم.واملساند
حتديد اجلودة املقدمة يف اخلدمات األكادميية والطالبية للطلبة الصم يف  .3

 اجلامعة العربية املفتوحة.

 حدود الدراسة

يتمثل احلد املوضوعي للدراسة يف الربامج األكادميية اخلاصة بالطلبة الصم 

نها مؤسسة تعليم عن بعد. ووصف هذه الربامج يف اجلامعة العربية املفتوحة كو

عدد الطلبة املستفيدين منها، وأسلوب ويشمل: نشأتها، وخطتها األكادميية، 

مشل الطلبة الصم فيها، وأساليب التدريس والتعُلم، وأساليب التقويم. 
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وتشمل احلدود املوضوعية أيضًا اجلودة املقدمة يف خدماتها هلؤالء الطلبة يف 

 ، والدعموخدماتها التعليم والتعُلمأساليب املعلومات، ووافر تجماالت: 

، والقبول والتسجيل. وتقتصر الدراسة مكانيًا على اجلامعة العربية الطالبي

 اخاصااجمناملفتوحة يف اململكة العربية السعودية يف الرياض، اليت تقدم بر

ية املفتوحة يف للطلبة الصم. أما زمانيًا فإن الدراسة تصف دور اجلامعة العرب

تعّلم الطلبة الصم، من خالل الربنامج األكادميي املقدم هلم منذ نشأة هذا 

 وإىل اآلن. 2005الربامج عام 
 املصطلحات اإلجرائية

هم الطلبة الذين فقدوا القدرة  :حةويف اجلامعة العربية املفت الطلبة الصم

ا القدرة على على السمع متامًا، أو لديهم صعوبة كبرية يف السمع، وفقدو

النطق؛ وبالتالي يستخدمون لغة اإلشارة لغة أساس يف تعّلمهم وتواصلهم. 

وهم يف هذه الدراسة الطلبة الصم الذين يدرسون يف اجلامعة العربية املفتوحة 

 يف مدينة الرياض.

منط  باستخداممؤسسة تعليم عالي ُتقدم براجمها التعليم العالي عن بعد:

د على تقنيات املعلومات والتعُلم اإللكرتوني عرب التعليم عن بعد املعتم

 اإلنرتنت.

: الربامج األكادميية اليت ُتقدم للطلبة الصم الربامج األكادميية للطلبة الصم

 فقط )اليت ال تدجمهم مع الطلبة العاديني( يف مؤسسات التعليم العالي.

 تقدمها ُيقصد بها اخلدمات اليتاخلدمات الطالبية املقدمة للطلبة الصم: 

 املعلومات، وجمال توفري املؤسسة اليت تقوم بتعليم الصم، واليت تشمل: جمال

 ، وجمال القبول والتسجيل.الطالبي التعليم والتعُلم، وجمال الدعم أساليب
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: ٌيقصد بها درجة درجة جودة اخلدمات األكادميية واملساندة للطلبة الصم

الوقت واملكان املناسبني، رضا الطلبة الصم عن توافر هذه اخلدمات يف 

وبالنوعية واجلودة الالزمة اليت تساعد الطلبة الصم يف حتقيق تعّلم فعل 

 وناجح.
 منهج الدراسة وأدواتها وجمتمعها وعينتها 

تستخدم الدراسة املنهج الوصفي لإلجابة عن أسئلتها. وهو املنهج املناسب 

ووصف درجة رضا  لوصف دور اجلامعة العربية املفتوحة يف تعليم الصم،

الطلبة الصم عن جودة اخلدمات األكادميية واملساندة املقدمة هلم يف اجلامعة. 

ولتحقيق الدقة يف هذا الوصف، مت حتليل الوثائق املتعلقة بربنامج تعليم الصم 

يف اجلامعة، ومقابلة املسئولني عن الربنامج للحصول على معلومات مل تكن 

.كما مت تصميم أداة استقصاء لتحديد درجة رضا متوافرة يف الوثائق املكتوبة

اخلدمات املقدمة هلم يف اجلامعة العربية املفتوحة. ُيمثل جودة الطلبة الصم عن 

طالبًا وطالبة( جمتمع  161عدد الطلبة الصم الذين استفادوا من هذا الربنامج )

قدمة الدراسة، وقد مت تطبيق أداة استقصاء درجة الرضا عن جودة اخلدمات امل

ذكور(، الذي ُيمثل عينة  44إناث،  23طالبا وطالبة ) 67يف الربنامج على 

هذه العينة هي كل الطلبة الذين كانوا يدرسون باجلامعة العربية  الدراسة.

املفتوحة يف برنامج الصم يف الفصل الدراسي األول والثاني من العام اجلامعي 

جملتمع ألن عددا منهم م. ومل يتم تطبيق البحث على كامل ا2014/2015

 كان قد خترج من الربنامج قبل تطبيق البحث.
 استعراض األدبيات والدراسات السابقة

يواجه الباحثون يف جمال تعليم الصم يف التعليم العالي قلة يف األدبيات 

اليت تناقش جوانب هذا اجملال. ونظرا حلداثة جانب التعليم عن بعد والتقنيات 
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ى اإلنتنرت يف تعليم الصم يف مؤسسات التعليم العالي، احلديثة املعتمدة عل

مقارنة مع غريه من اجلوانب، فإن األدبيات تكون أكثر قلة.  فمنذ بداية األلفية 

-Kim)والباحثون يف هذا اجلانب يعانون من قلة األدبيات  (2000)الثانية 

Rupunow, Dowric, & Burk, 2001; Kinash, Crichton, & Kim-

Rupnow, 2004; Heindel, 2014) اليت يكون معضمها، مع قلتها، عبارة ،

عن أحباث وصفية، تصف برامج تقدمها مؤسسات تعليمية، او أحباث تتناول 

 360 -% 5. إن العدد املتزايد للصم يف العامل، الذي يشكل استطالع للرأي

 World)من سكان الكون، حسب تقديرات منضمة الصحة العاملية  -مليونًا 

Health Organization, 2015) الذين يتشاركون مع اقرانهم العاديني يف حق ،

التعليم دون تفرقة، يتطلب من العلماء والباحثني تكثيف اجلهود يف التاليف 

والبحث من أجل بناء معامل واضحة لبيئات تعليم ناجحة يف مؤسسات 

اخلاصة  التعليم العالي للطلبة الصم بشكل خاص، وللطلبة ذوي االحتياجات

 بشكل عام. 
 : الشمولية الآلزمةتعليم الصم يف التعليم العالي

ومما توافر للباحث من هذه األدبيات اليت تتناول تعليم الصم يف التعليم 

العالي، هناك عدد من املواضيع اليت ُيمكن إبرازها باإلستفادة من هذه 

عالي، والنمو األدبيات، أهمها: مشولية الطلبة الصم يف مؤسسات التعليم ال

األكادميي للطلبة الصم، ومهارات اللغة ولغة االشارة ودورها يف تعّلم الطلبة 

 الصم يف التعليم العالي.
 ندرة األحباث والدراسات العلمية

مت حتت موضوع تعليم ومشولية الطلبة الصم يف مؤسات التعليم العالي، 

يف حمركات  الحبث مكثف للدراسات واألحباث العلمية يف هذا اجملإجراء 
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البحث اإللكرتونية وقواعد البيانات اإللكرتونية )مل يشمل البحث املقاالت 

إال على ثالثني حبثا ودراسة تناقش قضايا الطلبة  يتم احلصول، ومل العلمية(

لألسف مل يكن منها حبثا واحدا و يف التعليم العالي. ضعاف السمع الصم و

 بية اجلامعية.أو يف البيئات العر ،باللغة العربية

استحوذت الواليات املتحدة األمريكية على أغلب هذه األحباث 

يف بريطانيا، عدد بسيط من األحباث والدراست يف والدراسات، مع وجود 

كوريا، واسرتاليا، وجنوب أفريقيا. وهذه األحباث مرتبة تارخييا هي: دراسة و

اجلامعيني الصم عن ستينسون وزمالؤه يف أمريكا اليت تناقش تصورات الطلبة 

 & ,Stinson, Liu, Saur)التواصل يف الصفوف املصممة للطلبة العاديني 

Long, 1996)ودراسة فوسرت ولونق وسنيل اليت ناقشت عمليات التعلم  ؛

 ,Foster, Long, & Snell)والتدريس للطلبة الصم يف اجلامعات العادية 

املساعدة املتبادلة والعالقة  ودراسة تيلور وبالفريمان اليت تناقش سبل؛ (1999

 & ,Taylor)بني الطلبة املعوقني وغري املعوقني يف الربامج األكادميية 

Palferman, 2000)ودراسة ريتشاردسون اليت تناولت حتصيل الطلبة الصم  ؛

ودراسة ريتشاردسون  ؛(Richardson, 2001)يف اجلامعة املفتوحة يف بريطانيا 

 ,Richrdson)يب التعلم يف التعليم العالي للصمسالأ وزمالؤه اليت تناولت

MacLeod-Galliner, McKee, & Long, 2000)ودراسة ريتشاردسون  ؛

ووودلي اليت درست تصورات الطلبة الصم عن اجلودة األكادميية يف برامج 

ودراسة فريدبودي  ؛(Richardson, & Woodley. 2001)التعليم عن بعد 

ية مع الطلبة الصم حول وصف تاريخ وبور اليت اجرت مقابالت شخص

ودراسة النق  ؛(Freedbody, & Power,2001) حياتهم كمتعلمني وكعاملني
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اليت تنالوت التوجهات البحثية املهمة يف جمال تعليم الطلبة الصم يف التعليم 

؛ ودراسة كويكليك وكيلي اليت اهتمت بالعالقة بني (Lang, 2002)العالي 

  على القراءة واللغة ومعدالت انهائهم الدراسة  درجة قدرة الطلبة الصم

(Cuculick, & Kelly, 2003) ودراسة تيدويل اليت تناقش خصائص فقدان ؛

السمع املرتبط بالعمر، واآلثار املرتتبة على فقدانه لكبار أساتذة السمع يف 

ودراسة ريتشاردسون ؛  (Tidwell, 2004)اجلامعات والكليات األمريكية 

رت اليت تناولت املشاركة األكادميية للطلبة الصم يف برامج التعليم ولونق وفوس

ودراسة نابري وبريكر اليت ؛ (Richrdson,   Long, & Foster, 2004) عن بعد

 & ,Napier)تناولت تصورات وتوقعات الطلبة الصم للرتمجة والتفسري 

Braker, 2004) مهارات ودراسة شيلي والربتيين اليت تناقش عمليات تقييم ؛

؛ (Schley, & Albertini, 2005)الكتابة للطلبة الصم بأسلوب مباشر 

ساتذة متنوعني عن أودراسة باراسينس وفيشر اليت تناولت تصورات 

 & ,Parasnis)األقليات العرقية للطلبة الصم اجلامعيني والقدوة والتنوع 

Fischer, 2005) مة ودراسة كومساروف عن كيفية تقويم اخلدمات املقد؛

ودراسة بنش ؛ (Komesaroff, 2005)للطلبة الصم يف اجلامعات العادية 

وهايدي وبور اليت ناقشت خربات املهنة والعمل للطلبة الصم يف اجلامعات 

ودراسة ماريشارك وزمالؤه ؛  (Punch, Hyde, & Power, 2007)االسرتالية 

إلشارة عن الدخول للتعليم اجلامعي للطلبة الصم من خالل تفسري لغة ا

(Marschark, Sapere, Convertino, & Seewagen, 2005) ودراسة ؛

بوتشنر ووالرت اليت ناقشت احلاجة إىل تقييم جاهزية الطلبة الصم ملواجهة 

متطلبات اللغة وثقافة الدراسة اجلامعية ومتطلباتها يف برامج التعليم العالي 
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(Bochner, & Walter, 2005) اليت تنالت  ودراسة ماتيسون وزمالؤه؛

الشراكة اجملتمعية داخل احلرم اجلامعي مع األشخاص الذين يعانون من 

 Matteson,  Kha, Hu, Saul, & Robins)الصمم أو صعوبات السمع 

Sadler, 2008).) ودراسة الرتيز وزمالؤه اليت تناولت تصورات الطلبة ؛

لعاديني الصم عن التكنولوجيا املساعدة يف اجلامعات املخصصة للطلبة ا

(Lartz, Stoner, & Stout, 2008)  ودراسة هايدي وزمالؤه عن اخلدمات ؛

 ,Hyde, Punch, Power)اليت مينت هلا الطلبة الصم يف جامعة كوينزالند 

Hartley, Neale, & Brennan, 2009) ودراسة كونفرتينو وزمالؤه اليت ؛

ملؤدية لنجاهم يف درست التنبوء بالنجاح األكادميي للطلبة الصم والعوامل ا

 ,Convertino, Marschark, Sapere, Sarchet, & Zupan)اجلامعات 

ودراسة كاوثون وزمالؤه عن تسهيل سبل الدخول للتعليم العلي ؛ (2009

يف مؤسسات التعليم العالي يف والية  هلمللطلبة الصم واملعلومات اليت تتوافر 

ودراسة بوتني ؛ (Cawthon, Nichols, & Collier, 2009)تكساس األمريكية 

وويلسون عن حتليل خدمات التأهيل املهين للطلبة الصم وضعاف السمع 

ودراسة ستوربيك ؛ (Boutin, & Wilson, 2009)الذين تلقو تعلميا جامعيا 

 ,Storbeck)ومارتني اليت تناقش تعليم الصم وجمتمع الصم يف جنوب أفريقيا 

&Martin, 2010)اليت حتققت من خطر اإليذاء  ودراسة شريير وزمالؤه  ؛

بني عينة من الطلبة املعوقينت والصم يف مؤسسات التعليم العالي األمريكية 

(Scherer, Snyder, & Fisher, 2010)ودراسة ريتشاردسون وزمالؤه اليت  ؛

قارنت بني جتارب وخربات الطلبة الصم يف الربامج املخصصة للطلبة الصم 

 ,Richrdson)فيها طلبة صم وعاديني ويف الربامج املختطلة، اليت 
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Marschark, Sarchet, & Sapere, 2010) ودراسة بريسون اليت حبثت ؛

 ,Pearson)تعقديات التقاطع من خالل هويات الطلبة الصم يف كوريا 

ودراسة مارستشارك وزمالؤه اليت تناولت أساليب التدريس للطلبة  ؛(2010

والصفوف املخصصة للطلبة الصم  الصم يف الصفوف املختلطة مع العاديني

ودراسة ؛  (Marschark, Richardson, Sapere, & Sarchet, 2010)فقط 

الربتيين وزمالؤه اليت ناقشت العوامل الشخصية اليت تؤثر على جناح الطلبة 

 . (Albertini,Kelly, & Matchett, 2012)الصم يف برامج التعليم العالي 
 م العاليمشولية الطلبة الصم يف التعلي

من املوضوعات املهمة اليت يكثر احلديث عنها يف املقاالت العلمية مشولية 

 ,Powers, 1996; 2002; Antia) الطلبة الصم يف بيئات التعليم العالي

Stinson, & Gonder, 2002; Marschark et al. 2002; Foster et al., 

2003; Giorcelli, 2004; Hyde, 2004; Komesaroff, 2005; Hung & 

Paul, 2006; Freire, 2007; Ainscow, 2008) يشري ليندساي .(Lindsay, 

إىل أن التعليم الشمولي )أي الذي يشمل فئات الطلبة ذوي اإلعاقات(  (2007

من األهداف الرتبوية والتعليمية األساسية لألطفال والكبار ذوي االحتياجات 

لبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف اخلاصة، ألنها ُتشدد على أهمية املشاركة للط

 جمتمع وثقافة ومناهج مؤسسات التعليم. 

بني الباحثني حول كيفية مشل الطلبة الصم يف مؤسسات  هناك جدالإن 

التعليم العالي بشكل يوفر تعليما ذا جودة حيقق هلم النجاح. يرى البعض أن 

ب يف البيئة دجمهم مع الطلبة العاديني بشرط تهيئة املناخ املناس هو األفضل

األكادميية واحلياة الدراسية كلها الذي ميكنهم من التفاعل مع الطلبة العاديني 

(Stinton & Antia, 1999; Cawthrn, 2001; Marschark et al., 2002) .



 

 
32 

 الصم للتعليم العالي:  دور التعليم عن بعد يف توسيع فرص دخول الطلبة

 جتربة اجلامعة العربية املفتوحة –وجودة اخلدمات املقدمة  الربامج املتاحة

 د. حممد إبراهيم الزكري

 

ويرى البعض اآلخر أن الشمولية الفّعالة ال ميكن أن تتحقق إال من خالل 

 ,Foster et al., 2003; Hyde) وضع الطلبة الصم يف برامج خمصصة هلم فقط

؛ وبالتالي ميكن تلبية حاجات الطلبة الصم وتطوير قدراتهم يف (2004

. إن (Hyde, 2004)التواصل واللغة والتواصل االجتماعي واهلوية الثقافية 

الشمولية ال تعين فقط املكان، بل أيضا التوجه واالحرتام العميق 

.  ويذهب (Ainscow, 2008)التعليمية لالختالفات، والعزمية ألداء املهمات 

إىل أبعد من ذلك، حيث يرى أن كثريا  (Komesaroff, 2005)كوميساروف 

من املؤسسات التعليمية اليت تقوم بشمل الطلبة الصم مع العاديني، بالرغم 

من توفريها مرتمجني ومصادر تعّلم خاصة بهم، حترم الطلبة الصم من 

ي فان هؤالء الطلبة لن يتوقفوا عن حماربة فرصتهم يف تعليم جيد؛ وبالتال

فكرة دجمهم يف البيئات التعليمية اليت ُصممت بشكل مبدئي وأساسي للطلبة 

العاديني. ففي هذه البيئات، يتم استخدام أساليب تدريس وحمتويات تعليمية 

مطورة للطلبة العاديني. إن دمج الطلبة الصم مع العاديني لن يوفر مساواة يف 

األكادميي مع الطلبة العاديني، ولن يوفر الرتكيز على تعليم الطلبة األداء 

الصم، ولن يتم فيه النظر للغة املستخدمة يف التدريس على أنها لغة ثانية 

للطلبة الصم. إن الطلبة الصم حيلمون مبؤسسة ثنائية اللغة، يتعلمون فيها 

ة الصم بلغتهم من أساتذة صم ويتفاعلون مع طلبة عاديني يعرفون لغ

(Komesaroff, 2005). 

وعند احلديث عن مشولية الطلبة الصم يف التعليم العالي يربز موضوع 

اللغة وهوية الطلبة الصم كعامل مهم يتم مناقشته من قبل الكتاب، وهو 

عامل صعب التحقيق، لكنه الزم وضروري.  فمن الصعوبة تطوير مناهج 
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م يواجهون صعوبة بالغة يف بناء مبنية على لغة اإلشارة، كما أن الطلبة الص

هويتهم اخلاصة يف قاعات دراسية ُيشكل الطلبة العاديون األغلبية فيها 

(Stinson & Lang, 1994; Corker, 1994؛ وبالتالي، ُيشّك) ل قلة وجود

يف التدريس عائقا قويا  باستخدامهاأساتذة متخصصني يف لغة اإلشارة يقومون 

إليه مشكلة التفاعل مع الطلبة العاديني. إن من  يف تعليم الطبة الصم، يضاف

، ليس املكان الذي يتم وضع الطلبة الصم فيه، ولكن يف درجة عاليةاألهمية ب

 ،قدرة ُنظم التعليم  على إجياد حلول تناسب مواصفات الطلبة الصم

وتساعدهم على تنمية تطورهم األكادميي واالجتماعي والعاطفي واللغوي 

(Antia, Stinson, & Gonder, 2002; Power, 2002; Giorcelli, 2004).  
   النمو األكادميي للطلبة الصم: مهارات القراءة والكتابة

ُتعترب مهارات القراءة والكتابة من املواضيع املهمة للنمو األكادميي للطلبة 

فإنها  ،وألهميتها . هي أساس النمو األكادميي هلمو ،الصم يف التعليم العالي

ديات تواجه هوالء الطلبة. فعند مقارنة مهارة الطلبة الصم يف القراءة ُتشكل حت

مع الطلبة العاديني، فإن األحباث تشري إىل استمرارية ضعف الطلبة الصم يف 

 ;Bochner & Bochner, 2009; Wang, 2006; Moores, 1996)القراءة 

Paul, 1997; King & Quigley, 1985) القراءة .  ففي املتوسط، يتخلف منو

والكتابة لدى الطلبة الصم مبقدار سنتني عن الطلبة العاديني يف املرحلة 

االبتدائية، وتؤدي إىل قلة يف النمو اللغوي خالل أول مثان سنوات يف حياة 

ومتوسط الطلبة الصم الذين  .(Lang & Steely, 2003)الطالب األصم 

الرابع االبتدائي إىل يتخرجون من املرحلة الثانوية يتخرجون مبستوى الفصل 

الصف السادس يف القراءة؛ مما ينتج عنه تدني القدرة يف فهم املعلومات 

(Chio, 2005; Covell, 2006).  عانون ُي الطلبة الصم % من30أن أكثر من كما
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.  ونتيجة لذلك، فإن الطلبة الصم سيواجهون (Coval, 2006)من أمية القراءة 

، الن املؤسسات التعليمية تعتمد يف تعليمها مشكلة أكرب مع حمتويات التعليم

على تعلم احملتويات من خالل القراءة. ولذلك تسعى بعض املؤسسات إىل 

رشاد طالبي مكثف، وترمجة إتوفري دعم طالبي يتضمن: حصص تهيأة، و

خذ امللحوظات، أإىل لغة اإلشارة، ومتديد وقت التدريس والتعّلم، و

. (Chio, 2005)ر، ودعم معلوماتي وحصص تدريس خاصة، وتواصل مستم

إن الواقع يشري إىل قلة الدعم املوفر للطلبة الصم يف مؤسسات التعليم العالي 

بعكس التعليم األساسي، ويزداد الدعم قلة يف بيئات التعليم عرب اإلنرتنت. 

ل مشكلة تواجه الطلبة الصم يف ظوبسبب الطبيعة السمعية للقراءة، فانها ست

 . (Casey, 2008)التعليم 

 & Dorn)والتحدي الثاني الذي يواجه الطلبة الصم هو مهارات الكتابة 

Soffos, 2001; Gunning, 2008; Giddens, 2009)سها تهجئة أ، وعلى ر

.  فاملعرفة باملفردات اللغوية تساعد (Brokop & Persall, 2009)الكلمات 

الواقع يشري إىل أن ن أالطلبة على التعلم إذا كانت يف عددها الالزم، إال 

الطلبة العاديني لديهم استطاعة أكرب على تعلم مفردات جديدة أكثر، وقدرة 

 ,Wauters, Marschuark)على معاجلة هذه املفردات بشكل أكرب من الطلبة الصم 

Sapere, & Convertino, 2008; Brokop & Persall, 2009) . 

يم ثنائي اللغة لتارخيي للتعوبناًء على األحباث احلديثة والفهم العميق ال

 & Knoors))اللغة املنطوقة ولغة الطلبة الصم(، يقرتح كنورز ومارستشارك 

Marschark, 2012)  إعادة تدقيق عمليات التخطيط للغة، وتدقيق األنظمة

 كد من أنها مناسبة لألعداد املتزايدة من الطلبة الصم.أاخلاصة بها، للت
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هي لغة اإلشارة، أما لغة جمتمعهم فهي لغة  إن اللغة األصلية للطلبة الصم

؛ وبالتالي فإن هوالء الطلبة لديهم نقص يف (Case, 2008)ثانية بالنسبة هلم 

الفهم العميق للمفردات اللغوية بغض النظر عن اجملهود الذي يبذلونه لفهم 

.  وهلذا ُتعترب تنمية مهارات (Brokop & Persall, 2009)املفردات األساسية 

ء الطلبة يف اللغة املنطوقة ومهارات القراءة والكتابة مهمات ذات حتدي هوال

. يشري فابرييت (Bochner & Bochner, 2009; Berent, 2009)هلم 

إىل أن الطلبة الصم، وخاصة  (Fabbretti & Tomasuolo, 2006)وتوماسولو 

 الذين تعرضوا لفقد شديد للسمع يف األشهر الثالثني األوىل من عمرهم، 

يواجهون عند تعلمهم للغة ومهارات الكتابة صعوبات ختتلف من لغة إىل 

 أخرى.
 تطوير مهارات الكتابة للطلبة الصم من خالل التعليم اإللكرتوني عرب اإلنرتنت

ميكن أن توفر أدوات التعليم اإللكرتوني يف التعليم عن بعد إمكانات 

طوير مهاراتهم يف التعليم العالي على ت مؤسسات تساعد الطلبة الصم يف

الكتابة. فمن أهم إجيابيات أدوات التعليم اإللكرتوني أنها توفر إمكانية التعلم 

وفقا لقدرة الطالب األصم وسرعته.  وقد قدم املهتمون يف هذا اجملال إرشادات 

مفيدة تساعد على تنمية قدرات الكتابة للطلبة الصم. من هذه اإلرشادات: 

واملساحة عند تطوير أنشطة التعلم للطلبة الصم الرتكيز على إدارة الوقت 

(Keatin & Miru, 2003) وإضافة شروحات إىل مقاطع الفديو واحملتويات ،

اإللكرتونية، وقيام األستاذ بتوفري املشهد للطالب الصم بوقت كاف من أجل 

 Tagarelli de)جراء فك شفرة الرسالة اليت حيملها املقطع إأن يستطيع الطالب 

Monte, 2010) وتقديم متغريات خمتلفة من أجل تكوين الفهم للطالب ،

 .(Lang & Steely, 2003 )الصم 
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 مناذج ملؤسسات تعليم عالي خاصة بالصم

اهتم عدد من دول العامل املتطورة، ويف مقدمتها الواليات املتحدة 

األمريكية ثم اململكة املتحدة الربيطانية، بإنشاء مؤسسات تعليم عالي للصم، 

جامعة : وفر برامج أكادمية خاصة بهم فقط. ومن أهم هذه التجاربت

ومعهد اجلنوب الغربي اجلامعي ، واملعهد الوطين التقين للصم، غالوديت

للصم يف أمريكا، وكلية دونكاسرت للصم يف بريطانيا، واملؤسسات الشقيقة 

 للمعهد الوطين التقين للصم يف اليابان وتايالند وروسيا والصني.
 (Gallaudet University) ة غالوديت يف أمريكاجامع

تقع جامعة غالوديت يف مدينة واشنطون دي سي بالواليات املتحدة 

 (Gallaudet University, 2015a)األمريكية. ووفقا ملوقع اجلامعة اإللكرتوني 

 Amos)م عندما تربع أموس كيندال 1856كانت بداية إنشاء اجلامعة سنة 

Kindall) يف منطقة شرق واشنطون إلنشاء مؤسسة تعليمية  بقطعة أرض

( طلبة مكفوفني. ويف السنة 6( أصما وستة )12) ومسكن الثين عشر طالبا

م( استطاع أموس أن ُيقنع الكونغرس األمريكي بتبين املدرسة 1857التالية )

اليت مت تسميتها: مؤسسة كلومبيا لتدريس الطلبة الصم والبكم واملكفوفني. 

الذي أنشأ أول  –وارد غالوديت، وهو ابن ثوماس غالوديت ثم أصبح إد

م منح 1864مدرسة للصم يف أمريكا، املشرف العام على املؤسسة. ويف عام 

الكونغرس الصالحية ملؤسسة كلومبيا بتوفري درجات جامعية، ووقع الرئيس 

على مشروع قانون ُيجيز  (Abraham Lincoln)األمريكي إبراهام لينكولن 

منح شهادات على املستوى اجلامعي، ومت تعيني إدوارد غالوديت  للمؤسسة

رئيسا للمؤسسة، مبا فيها الكلية اليت مت تسميتها "الكلية الوطنية للصم 

طالب  3طالب، ومت ختريج أول  8والبكم"، واليت ألتحق بها يف ذلك العام 
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لية م مت حتويل مسمى الكلية إىل ك1894م.  ويف عام 1869من الكلية  عام 

 املم ك1954ويف عام  .غالوديت على اسم مؤسس أول مدرسة للصم

م مت منح الكلية 1986املؤسسة أصبحت ُتعرف باسم كلية غالوديت.  ويف عام 

 وضع جامعة، متحولة إىل مؤسسة جامعية متكاملة للطلبة الصم. 

طالب من مجيع أحناء العامل،  10000حاليا يلتحق باجلامعة أكثر من 

برنامج على مستوى الشهادة اجلامعية يف الفنون  40أكثر من  يدرسون يف

ه يف ختصصات اعلى مستوى املاجستري والدكتور برامج أخرىوالعلوم، و

خمتلفة مبا فيها جمال خدمات الطلبة الصم.  وقد حصلت اجلامعة على االعتماد 

ا من هيئة اعتماد التعليم العالي يف الواليات الوسطى للتعليم العالي؛ كم

ن لتعليم الصم: أحدهما للمستوى اإلبتدائي، واألخرى ايتبعها مؤسست

 .(Gallaudet University, 2015b)للمستوى املتوسط والثانوي 

توفر اجلامعة حاليا برامج للدراسات العليا يف مرحليت املاجستري 

 : (Gallaudet University, 2015c)والدكتوراه يف اجملاالت التالية 

 ارة ودراسات الصم )ماجستري يف لغة اإلشارة، قسم لغة اإلش

 وماجستري وشهادة عليا يف دراسات الصم(.

 رشاد العيادي العقلي والصحي، رشاد )ماجستري يف اإلقسم اإل

 واإلرشاد املدرسي(.

  قسم الرتبية )دكتوراه يف تعليم الطلبة الصم، وماجستري الرتبية يف

يف مراحله ما قبل  –علمني الصم تعليم الصم، وماجستري الفنون يف إعداد امل

 االبتدائي واالبتدائي والثانوي، وماجستري يف تعليم الصم(.

 .)قسم الشؤون احلكومية والشؤون العامة )ماجستري يف اإلدارة العامة 
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  قسم علوم السمع والنطق والتحدث )دكتوراه يف علوم السمع

يف تقويم النطق  والنطق والتحدث، ودكتوراه يف السمعيات، وماجسرت العلوم

 واللغة، وماجستري العلوم يف علوم السمع والنطق والتحدث(.

 .)قسم التاريخ والفلسفة وعلم االجتماع )شهادة عليا يف تاريخ الصم 

 .)قسم الرتمجة )ماجستري يف الرتمجة، ودكتوراه يف الرتمجة 

 .)قسم اللغات )دكتوراه يف اللغويات، وماجستري يف اللغويات 

 فس )دكتوراه يف علم النفس العيادي، وماجستري يف قسم علم الن

 علم النفس املدرسي(.

 .)قسم اخلدمة االجتماعية )ماجستري يف اخلدمة االجتماعية 

برناجما أكادميا على املستوى اجلامعي يف كليتني:  40كما تقدم اجلامعة 

كلية الفنون والعلوم، وكلية الرتبية واألعمال واخلدمات اإلنسانية 

(Gallaudet University, 2015d)( أقسام 8. تضم كلية الفنون والعلوم )

علمية هي: قسم الفنون واالتصال واملسرح، وقسم دراسات الصم، وقسم 

اللغة اإلجنليزية،  وقسم التاريخ والفلسفة والدين واالجتماع، وقسم 

اللغويات، وقسم علم النفس، وقسم العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، 

. وتضم كلية (Gallaudet University, 2015d)ت وثقافة العامل وقسم لغا

أقسام علمية، هي: قسم  8الرتبية واألعمال واخلدمات اإلنسانية أيضا 

األعمال، وقسم اإلرشاد، وقسم الرتبية، وقسم الشؤون احلكومية والعامة، 

وقسم علوم السمع والنطق واللغة، وقسم الرتمجة، وقسم الرتبية البدنية 

 .(Gallaudet University, 2015d)لرتفيه، وقسم اخلدمة االجتماعية وا

 برامج التعليم عرب اإلنرتنت يف جامعة غالوديت
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 24ُتقدم جامعة غالوديت برامج عرب اإلنرتنت للطلبة البالغني من العمر 

عاما فما فوق، الذين ال يستطيعون احلضور إىل حرم اجلامعة والتسجيل فيها 

 Gallaudet)طلبة الذين يبحثون عن برامج ذات طابع فردي لكل الوقت، ولل

University, 2015e) وحسب نظام اجلامعة يستطيع الطالب احلصول على .

ساعات دراسية معتمدة للمقررات الدراسية املتوفرة يف اجلامعة من خالل 

واحد أو مزيج من طرق التوصيل: احلضور املباشر يف مقررات اجلامعة يف 

معي، أو التسجيل يف مقررات عرب اإلنرتنت متلكها اجلامعة ويتم احلرم اجلا

تدرسيها من قبل أعضاء هيئة تدرسيها، أو التسجيل يف مقررات عرب اإلنرتنت 

 Online)اليت يوفرها احتاد الكليات واجلامعات املستقلة عرب اإلنرتنت 

Consortium of Independent Colleges and Universities -OCICU) ،

ليت تعترب اجلامعة عضوا فيه، أو عن طريق املزج والتنوع بني احلضور والتعلم ا

عرب اإلنرتنت. كما تسمح اجلامعة لغري الطلبة بالتسجيل يف هذه املقررات 

واحتسابها من ضمن الساعات املعتمدة عند رغبتهم احلصول على درجة 

تشرتط اجلامعة علمية. وللحصول على شهادة الربامج املنفذة عرب اإلنرتنت، 

ساعة دراسية معتمدة على األقل من املقررات اململوكة  30أن ُيكمل الطالب 

للجامعة اليت تدرس من خالل أعضاء هيئتها التدريسية، أو املقررات اليت 

 تعرضها الكليات واجلامعات األعضاء يف االحتاد املستقل عرب اإلنرتنت.

وحتى تلك  –ية اليت توفرها تشري اجلامعة إىل أن معضم املقررات الدراس

تتضمن جزًء من التفاعل عرب اإلنرتنت؛   -اليت ُتدّرس يف احلرم اجلامعي 

حيث يقوم معضم األساتذة بدمج التدريس احلضوري مع وضع مواد وجتارب 

التعّلم عرب موقع اجلامعة، إضافة إىل املقررات اليت توفرها اجلامعة عرب 
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مرحلة اجلامعية ومرحلة الدراسات اإلنرتنت بالكامل يف براجمها لل

. وتوفر اجلامعة خدمات إلكرتونية (Gallaudet University, 2015f)العليا

متعددة وبرجميات وأنضمة تعلم إلكرتونية يف مقر حرمها اجلامعي الرئيس يف 

ويف مراكزها اخلمسة األخرى الواقعة يف الباسيفيك وشرق وغرب  ،واشنطون

 Gallaudet)واليات املتحدة األمريكية ووسط وجنوب وشرق أوسط ال

University, 2015f). 
 املعهد الوطين التقين للصم يف أمريكا واملؤسسات الشقيقة له يف العامل

 The National Technical) ُيوفر موقع املعهد الوطين التقين للصم

Institute for the Deaf)  يف الواليات املتحدة األمريكية معلومات جيدة عن

 The)رخيه، وأسلوب تدريس الطلبة الصم فيه، والربامج اليت يوفرها هلم تا

National Technical Institute for the Deaf, 2015a) ُيعترب املعهد الوطين .

 Rochester)التقين للصم  واحدا من تسعة كليات تابعة ملعهد روشسرت التقين 

Institute of Technology) الواليات املتحدة م يف1829، الذي ُأنشئ عام 

األمريكية. انضم املعهد الوطين التقين للصم ملعهد روشسرت ليكون الكلية 

م، من أجل توفري برامج تعلمية تقنية مهنية للطلبة 1968التاسعة فيه عام 

 The National Technical Institute)الصم ملساعدتهم على احلياة والعمل 

for the Deaf, 2015b) نشاء املعهد عن طريق اثنن من . وكان فكرة إ

أحدهما اصم واآلخر ضعيف السمع؛ وقد بدأ املعهد بتجربة  ،األساتذة

م( 1969م. ويف السنة اليت تليها )1968طالبا أصما عام  70التعّلم للصم مع 

ر املعهد برامج مهنية يف أربعة جماالت تتضمن: التصميم املعماري، وّف

دوات امليكانيكية، واألعمال املكتبية، ثم والتصميم امليكانيكي، وتشغيل األ
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واستمرت يف االزدياد من 1970برناجما عام  31إىل  4ارتفع عدد الربامج من 

 ذلك احلني. 

انضم أول طالب أصم للمعهد من خارج أمريكا. ويف  1990ويف عام 

 (Tsukuba College in Japan)م انضمت كلية تسوكوبا يف اليابان 1992عام 

قيقه األوىل للمعهد الوطين التقين للصم، ثم انضمت جامعة لتصبح الش 

 Ratchasuda College of Mahidol University in)ماهيدول يف تايالند )

Thailand   1994 يف عام م ، يليها1993لتصبح الشقيقة الثانية للمعهد عام 

 .N.C)انضم معهد إن سي باومان يف جامعة موسكو احلكومية بروسيا 

Bauman Institute at Moscow State Technical University in Russia) 

م انضمت كلية تاجيان للصم 1998لتصبح الشقيقة الثالثة للمعهد،  ويف عام 

لتكون الشقيقة الرابعة    Tianjin College for the Deaf in Chinaيف الصني 

 للمعهد.

ماجستري م حصل املعهد على الرتخيص ألول برنامج يف 1995ويف عام 

العلوم يف التعليم الثانوي للطلبة الصم والذين يعانون من صعوبات السمع  

بدأ املعهد باستخدام تقنيات اإلنرتنت للتعليم عن بعد و ؛كنيويورمن والية 

م شارك املعهد يف إنشاء الشبكة الدولية 2001م. ويف عام 1999يف عام 

عالي التقنية وفرص وظيفية  للتعليم ما بعد الثانوي الساعية إىل تطوير تعليم

 م وفر املعهد نظام إدارة املعلومات فيه. 2002دول. ويف  10للطلبة الصم يف 

طالبا  1387م، هناك 2014ووفقا للتقرير الصادر من املعهد لعام   

 16% من خارج أمركا من 3.1% ذكور و 47% منهم إناث و 23مسجال )

منهم مسجلني  44 أمريكا، و%% من الطلبة هم من األقليات يف34.3دولة، و
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برناجما  18برناجما )منها  200يف مرحلة املاجستري(، يدرسون يف أكثر من 

معتمدا( يف مرحليت البكالوريوس واملاجستري يف جماالت: العلوم التطبيقية، 

والتكنولوجيا، واألعمال، وعلوم احلاسب واملعومات، واهلندسة، وعلوم 

 نون اللربالية.وفنون التّخيل، والعلوم والف
 معهد اجلنوب الغربي اجلامعي للصم يف أمريكا

 The Southwest Collegiateُأنشئ معهد اجلنوب الغربي اجلامعي للصم 

Institute for the Deaf (SWCID),  م يف أمريكا ضمن كلية 1980عام

 ؛، لتوفري تعليم عالي وتدريب وظيفي للطلبة الصم(Howrd Collge)هاورد 

على الطلبة الصم غري اجلاهزين للدخول يف جامعة غالوديت أو وهو يركز 

املعهد التقين الوطين للصم. ووفقا ملوقعه اإللكرتوني، يوفر املعهد درجات 

جامعية وبرامج متنح شهادات للطلبة الصم، تستخدم يف املقام األول لغة 

 The Southwest Collegiate)اإلشارة األمريكية يف التواصل والتدريس 

Institute for the Deaf, 2015) 
 كلية دونكاسرت للصم يف بريطانيا

 Doncaster College for)وفقا ملوقع كلية دونكاسرت للصم يف بريطانيا 

the Deaf, 2015) عاما يف تعليم وتدريب الطلبة الصم  180، فإن لديها خربة

لية عام الذين لديهم حاجات ومتطلبات خاصة يف االتصال.  إال أنها بدأت كك

. توفر الكلية مقررات 1980م، وحصلت على وضعية كلية عام 1970

 دراسية للطلبة الصم يف ثالثة مسارت: 

مسار احلياة: الذي يوفر برامج تعُلم فردية للطلبة الذين حيتاجون  .1

دعما إضافيا لتطوير مهاراتهم الشخصية واالجتماعية يف جمال مهين من 
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تطوير مهاراتهم اليت متكنهم من أن مساعدتهم يف من أجل اختيارهم، 

 يصبحو مواطنني مشاركني يف جمتمعهم.

م صناعية مكثفة مسار العمل: الذي يوفر للطلبة الصم بيئة تعّل .2

)ُمرّكزة( لتمكينهم من حتقيق موهالت تؤهلهم للدراسة اجلامعية املتقدمة 

الرتبية وللعمل. يتضمن هذا املسار مقررات دراسية يف:  التغذية والضيافة، و

الصحية والدراسات االجتماعية، وجتميل وتصفيف الشعر، والبستنه )رعاية 

احلدائق(، ووسائل اإلعالم وتكنولوجيا املكاتب، والتصميم مبساعدة 

احلاسوب، وإدارة األعمال، وهندسة / صيانة مكائن السيارات، ومهارات 

والصفقات احلياة ولغة اإلشارة، ودراسات الرياضة والرتفيه والتسلية، 

 التجارية، والتصوير.

مسار املعيشة: الذي حصل قريبا على درجة التميز من قبل منظمة  .3

 (Doncaster College for the Deaf, 2015) (OFSTED)االفوستيد 

 التعليم عن بعد وتعليم الصم: الدراسات السابقة

مع انتشار التعليم عن بعد يف مؤسسات التعليم العالي، اهتمت 

 هملصم بتوظيف أدواته التكنولوجيه يف تدريسل اتعليماليت توفر املؤسسات 

وتعّلمهم. ومنذ أكثر من عقدين من الزمن اهتم الباحثون والكتاب بدراسة أثر 

.  يلخص وضعاف السمع وفائدة التعليم عن بعد يف تعليم الطلبة الصم

صم بأنه فائدة التعليم عن بعد للطلبة ال (Hubbard, in Parton, 2005)هوبارد 

عن طريق االستخدام األمثل ألدوات التعليم عن بعد، فإن الطلبة الصم 

 سيستفيدون من هذا التعليم بقدر ما يستفيد منه الطلبة العاديون، إن مل يكن أكثر.

وعلى الرغم من الوعود اليت ميكن أن يقدمها التعليم عن بعد، وخاصة 

نرتنت، إال أن الباحثني باستخدام األدوات التكنولوجية املبنية على اإل
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يواجهون حمدودية يف أدبيات تعليم الصم يف التعليم العالي يف كل جوانبه، 

وبشكل أخص يف جمال الدراسات واألحباث العلمية اليت تتناول عنصري 

. وحتى معضم األدبيات (Heindel, 2014)التعليم عن بعد وتعليم الصم 

رامج تقدمها مؤسسات حباث وصفية، تصف بأاملتوفرة هي عبارة عن 

و أحباث تتناول استطالعات لآلراء.  فمثال، أجرى كيناش وكريشتون أتعليمية، 

حبثا مكثفا للدراسات  (Kinash, Crichton, & Kim-Rupnow, 2004)وكيم 

 2003-2000واألحباث اليت تتناول الطلبة الصم والتعليم عن بعد يف الفرتة 

منها أوراقًا تقدم إرشادات حول  %51ورقة منشورة،  43ومل جيدوا سوى 

مواضيع حمددة مثل: أدوات التواصل، والدخول، وتصميم التدريس، 

% منها عبارة عن أوراق تصف منتجات أو برامج 30واألنظمة واللوائح؛ و

 مقاالت( منها ميكن إعتبارها أحباثا علمية. 5% فقط )أي 10تعليمية؛ و

ة، مع بدأ انتشار لثلفية الثاُيالحظ على الدراسات القدمية )بداية األ

استخدام اإلنرتنت يف التعليم( أنها ركزت على فوائد التعليم عن بعد للطلبة 

 ,Kim-Rupunow)قام كيم ربناو ودوريك وبورك  2001الصم.  ففي عام 

Dowric, & Burk, 2001)  باستعراض األدبيات من أجل اإلجابة عن سؤال

د واستخدام تقنية املعلومات املتقدمة مهم: هل تزايد برامج التعليم عن بع

ينتج عنه وصوال أوسعا وأفضال للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف التعليم 

م أفضل هلم. وقد توصلوا إىل أن نتائج األحباث العالي، ويؤدي إىل نتائج تعّل

ُتشري إىل أن التعليم عن بعد قد زاد من إمكانية الوصول للتعليم العالي للطلبة 

الحتياجات اخلاصة بغض النظر عن نوع اإلعاقة، وأن األحباث ُتشري ذوي ا

إىل أهمية وضرورة الدعم املناسب، مثل: التدريب على استخدام التقنية، 
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والدعم الفين لكل الطلبة.  وشبيهة بهذه النتيجة، يشري نويل وديبنهام 

(Newll & Debenham, 2005) داة إىل أن التعليم عن بعد ُيمكن أن يكون األ

قات االعملية الوحيدة اليت توفر الوصول للتعليم العالي للطلبة ذوي اإلع

إىل أن الطلبة ذوي اإلعاقات  (Wang, 2006)الكبرية. وتوصلت دراسة وانق 

السمعية يتعلمون أكثر باستخدام أدوات اإلنرتنت بسبب ما حتدثه من رفع 

يف بيئات التعليم  لدافعيتهم؛ ونتيجة لذلك ارتفعت رغبتهم للعمل اجلماعي

 اإللكرتوني.

ويف دراسة هدفت إىل استعراض األدبيات املتعلقة بالتعليم عن بعد 

وتعليم الصم، مجعت بارتون، وهي متخصصة يف احلاسوب التعليمي 

عددا من املشاريع  (Parton, 2005)واستخدام التقنية يف تعليم الصم، 

ها واخلروج بأهم النتائج لحتليالتعليمية، واملقاالت واألحباث العلمية، بغرض 

املتعلقة بها.  من هذه األحباث اليت مت احلصول عليها دراسات إلس ورث 

(Ellsworth, 2001) وفرييد ،(Freed, 2001) وجوهاس ،(Juhas, 2001)  ،

 ,Mangan)، ومانقان (Lehman & Conceicao, 2001)وليهمان وكونسيكاو 

 واليتفووت  (Barman & Stockton, 2002)، وبارمان وستكتون (2001

(Lightfoot,2002) 2002)  وروبنسون وإداال(Robinson, & Aidala, 2002) 

  . (Long, Mallory, & Davis, 2003)ولونق ومالوري وديفس  

إىل وجود ثالث فئات يف جمال   (Parton, 2005)خلصت دراسة بارتون 

بة الصم، واملعلمني، تعليم الصم ميكن أن تسفيد من التعليم عن بعد: الطل

واملرتمجني؛ وإىل أن أكثر األدوات فائدة يف التعليم عن بعد للطلبة الصم 

، والتعلم املبين على (Video Conferencing)هي: تقنية املؤمترات املرئية 
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اإلنرتنت. ُتشري الدراسة إىل أن املؤمترات املرئية توفر للطلبة إمكانية التعرف 

ىل توفري إن خالل الرحالت االفرتاضية، إضافة على األشياء احلقيقية م

الفرصة للمتعلمني الصم للعمل التعاوني باستخدام لغة االشارة والتحاور 

النصي وتوفري إمكانية رؤية لغة اجلسد.  هذه التقنية توفر أيضا للطلبة الصم 

امكانية التواصل مع الصم الكبار موفرة سبيال لالستفادة من خرباتهم. كما 

الدراسة إىل أن تقنية اإلنرتنت تكتسب شهرة متزايدة يف تعليم الصم، تشري 

ن هذا جيعلها مرحية االستخدام بالنسبة هلم.  إوأنه بسبب تعود الطلبة عليها ف

فكثري من املؤسسات املعنية بتعليم الطلبة الصم صممت مقررات دراسية 

غة االشارة، نفذتها من خالل اإلنرتنت بعدة طرق منها: تسجيل حماضرات بل

ودمج الرتمجة النصية للغة املنطوقة، وتوفري مرتجم مباشر لرتمجة احملاضرة، 

إضافة إىل استخدام النقاش النصي. وتشري استقصاءات الطلبة الذين استخدمو 

وا وفقا مهذه التقنية إىل ارتياحهم هلا، وإىل أنها وفرت هلم املرونة ليتعل

د بأن اإلنرتنت مكنتهم من القراءة لسرعتهم وقدراتهم. وبعض الطلبة أفا

واستعراض مواد التعّلم ومعاجلتها قبل اللقاء الصفي عرب اإلنرتنت، ومكنتهم 

من احلصول على مساعدة خاصة )تدريس خصوصي( مباشر من األساتذة، 

وهي خدمة قّدرها الطلبة الصم كثريا، أكثر من الطبة العاديني. بعض 

 اإلنرتنت أدوات تقوم بتدريب الطلبة اجلامعات تستخدم يف مقرراتها عرب

مة إدارة التعلم، والكامريات الرقمية، واملاسحات ظعليها، مثل: أن

الضوئية، واملؤمترات املرئية، وأدوات النقاش والتواصل، واالختبارات 

اإللكرتونية، وأدوات تطوير مواقع وصفحات اإلنرتنت، وأدوات تبادل 

بأنهم أصبحو متعلميني ذاتيني، وعلى األحباث؛ مما جعل الطلبة يشعرون 
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ارتفاع دافعيتهم بسبب استخدام التكنولوجيا. كما أظهرت نتائج هذه الدراسة 

األخريتني: األساتذة واملرتمجني، إىل جرعات  الفئتنيإىل ضرورة تعرض 

تدريبية قبل وأثناء اخلدمة لضمان جناحهم يف تعليم الطلبة الصم عرب أدوات 

إىل أهمية تبادل اخلربات واملعلومات بني معلمي الصم عرب التعليم عن بعد، و

اإلنرتنت لالستفادة من جتارب بعضهم ولتطوير أدائهم يف جمال تعليم الصم 

باستخدام نظم التعليم عن بعد. ويؤكد أهمية التدريب أيضا عدد من نتائج 

 ,Abrami et al in Heindel)الدراسات األحدث مثل دراسة إبرامي وزمالؤه 

اللتان  (Planty et al., in Heindel, 2014) هئ، ودراسة بالنيت وزمال(2014

شددت نتائجهما على ضرورة التدريب بسبب تزايد أعداد الطلبة الصم يف 

 ,Millette & Mayer)مؤسسات التعليم العالي، وكذلك دراسة ميليت وماير 

الصم يف  اليت تؤكد على ضرورة وجود برامج تدريبية خاصة ملعلمي (2010

، (Smith & Allman, 2010)برامج التعليم عن بعد، ودراسة مسيث واملان 

اليت أكدت على ضرورة تدريب األساتذة  (Heindel, 2014)ودراسة هينديل 

على كيفية التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقات، وعلى ضرورة أن يعمل 

لكفيلة بالعمل األساتذة مع مكتب خدمات الطلبة ذوى اإلعاقة الجياد الطرق ا

 التعاوني، بدال من العمل املنفصل، وبشكل استباقي وليس كردات أفعال.

إىل وجود كثري من األدوات  (Parton, 2005)كما توصلت دراسة بارتون 

واالسرتاتيجيات املفيدة اليت ميكن استخدامها يف التعليم عن بعد، ليس فقط 

. ويف (Parton, 2005)مجني من قبل الطلبة بل أيضا من قبل األساتذة واملرت

إىل أن التعليم  (Johnson, 2001)هذا االجتاه تؤكد نتائج دراسة جوهنسون 
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عن بعد الفعال للطلبة الصم يتطلب توجهًا جديدًا حنو التعلم والتدريس، 

 وأساليب ونهج جديدة إلعداد مواد التدريس.

دة وهناك عدد من الدراسات اليت تناولت حتديد درجة الرضا عن جو

برامج التعليم عن بعد للطلبة الصم عن طريق استقصاء الطلبة أنفسهم، 

العوائق  لكن برتكيز أكرب حول حتديدوودراسات أخرى تسري يف نفس االجتاه 

اليت تواجه هذه الربامج، وحتديد الدعم الذي يساعدها على جتويد أدائها. 

بني وجهة  (Richrdson & Woodely, 2001)فقد أظهرت نتائج دراسة مقارنة 

نظر الطلبة الصم والطلبة العاديني حول اجلودة األكادميية لربامج التعليم عن 

وكانت األداة األساسية  ،بعد، ُأجريت يف اجلامعة املفتوحة يف اململكة املتحدة

املستخدمة فيها البث التلفزيوني، أن كليت اجملموعتني اعتربتا برامج التعليم 

ت هذه الدراسة إىل أن حمصلة مشاريع برامج عن بعد عال اجلودة. وخلص

وعلى  ،التعليم عن بعد للطلبة الصم سوف تؤثر على املؤسسات وطنيا

املستوى العاملي، وأنه عندما يتم تنفيذ هذه الربامج بشكل سليم فإن الطلبة 

الصم سيتفيدون منها بشكل كبري. وتوصلت دراسة أخرى يف بريطانيا أيضا إىل 

دة يف تعليم الصم يف التعليم العالي، وإىل ضرورة توفري وجود عوائق ُمحد

أربعة أنواع من الدعم الرئيس لضمان جودة جتربة التعليم عن بعد للطلبة 

ذوي االحتياجات اخلاصة ومن ضمنهم الصم، ووجود وفرة ومرونة يف 

عمليات التدريس والتعلم، وتنويع أساليب التقويم وتطويعها وفق احلاجة، 

علومات الالزمة واملناسبة للطلبة واملعلمني، وأهمية وجود عاملني يف وتوفري امل

برامج التعليم عن بعد ميتلكون النظرة االجيابية للطلبة ذوي االحتياجات 

. واستنتجت (Fuller et al., 2004)اخلاصة وقادرين على العمل الفّعال معهم 
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ة الصم يف إىل أن معظم الطلب (Richardson, 2009)دراسة ريتشاردسون 

على  ابرامج التعليم العالي يف بريطانيا الذين مت استقصاءهم يف الدراسة حصلو

الدرجة العلمية، وهذا مؤشر على وجود مستوى عال من التحصيل، على 

 الرغم من أن الطلبة الصم قّيموا هذه الربامج على أنها ضعيفة.

لبة العاديني وهناك عدد من الدراسات اليت أهتمت مبقارنة درجة رضا الط

والصم حول برامج التعليم عن بعد. أثبتت كل هذه الدراسات اليت مت عملها 

يف أوقات متفرقة إىل عدم وجود فوارق دالة يف رضا الطلبة الصم والعاديني 

 ;Thurmond, 2002; Skylar et al., 2005)حول برامج التعليم عن بعد 

Yen, 2010; Kim, Lee, & Shellenger, 2012) Abdous & ، مع وجود

إشارات من الطلبة الصم إىل تدني التفاعل بني الطلبة واملعلمني وبني الطلبة 

 .(Kim, Lee, & Shellenger, 2012)أنفسهم يف هذه الربامج 

بضرورة إجراء أحباث مستقبلية  (Heindel, 2014)وأوصت دراسة هينديل 

بريا عن حاجاتهم عاقات أكثر وضوحا وتعتركز على أن يكون الطلبة ذوي اإل

الفردية وبعباراتهم اخلاصة، من أجل متهيد الطريق لتطوير اجلودة يف برامج 

التعليم اإللكرتوني عن بعد.  فالطلبة الصم كما ُتشري نتائج كثري من 

 ,Wang)، ودراسة وانق (Oyewumi, 2008)الدراسات، مثل دراسة أويومي 

وهذه صعبة جدا يف بيئة تعليمية مييلون إىل أن يكونو متعلمني بصريني،  (2006

يكون االعتماد األكرب فيها على التدريس باستخدام الشرح من قبل األستاذ. 

ويرى وانق أن الطلبة الصم حباجة إىل مدخالت بصرية لتساعدهم على 

 .(Wang, 2006)معاجلة املعلومات وترميزها 
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 نتائج الدراسة

ئيس هو: "ما دور اجلامعة سعت الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن سؤال ر

العربية املفتوحة كمؤسسة تعليم عن بعد، يف تعليم الصم؟، وثالثة أسئلة 

فرعية. وفيما يلي النتائج اليت توصلت إليها الدراسة لإلجابة على أسئلتها، 

مسبوقة بوصف خمتصر لإلجراءات واألدوات البحثية اليت اعتمدتها جلمع 

 املعلومات وحتليلها.

 ال األولنتائج السؤ

كانت الغاية من السؤال األول: "ما التعليم الذي تقدمه اجلامعة العربية 

املفتوحة للطلبة الصم، وما األسلوب الذي تعتمده اجلامعة يف مشولية الطلبة 

الصم فيها؟" وصف الربنامج التعليمي املقدم للطلبة الصم يف اجلامعة، وصفًا 

ميية، وعدد املستفيدين منه، يشمل: نشأة هذا الربنامج، وخطته األكاد

وأسلوب مشل الطلبة الصم فيه، والتطويرات احلاصلة عليه.  ولتحقيق هذه 

الغاية واإلجابة عن هذا السؤال البحثي مت مجع نوعني من املعلومات: 

معلومات موثقة يف مستندات اجلامعة عن نشأة برنامج تعليم الصم فيها، 

طة األكادميية للربنامج، واملستندات ، واخلهمجنسووعدد الطلبة املستفيدين 

املتعلقة بتطويره.  وحيث مل تف هذه املعلومات املكتوبة باإلجابة عن السؤال 

البحثي، مت مجع معلومات شفهية من خالل مقابلة املسؤولني عن الربنامج 

(، وهم كامل اجلهاز الذي قام بتطوير الربنامج واالشراف عليه 7وعددهم )

لدراسة أسئلة مفتوحة عن اجلوانب اليت مل تغطها املعلومات ُأستخدمت فيها ا

، ومت تدوينها وحتليلها يدويا للخروج منها مبعلومات تفيد يف االجابة املوثقة

.  وقد نتج عن حتليل هذه املعلومات املوثقة والشفهية عن سؤال الدراسة

 النتائج اليت ميكن سردها وفق العناوين التالية: 
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 قدم للطلبة الصم ونشأتهنوع التعليم امل

م( 2002متاشيًا مع رسالة اجلامعة العربية املفتوحة، )اليت ُأنشئت عام 

واهلدف األساسي من مبادرة إنشائها يف تقديم تعليم على درجة عالية من 

املرونة يف الزمان واملكان، من أجل توفري الفرص للراغبني يف التعليم العالي 

ئات األقل حظًا يف البلدان العربية كالفقراء مواصلة تعليمهم، ومساعدة الف

والنساء وذوي اإلحتياجات اخلاصة من مواصلة تعليمهم العالي )برنامج 

(، أنشأت اجلامعة العربية املفتوحة 2015أجفند،  -اخلليج العربي للتنمية 

يف اململكة العربية السعودية برناجما على املستوى اجلامعي للطلبة الصم بإسم: 

 م، ومقره يف مدينة الرياض. 2005يم اإلبتدائي للصم" يف عام "التعل

ووفقًا للوثائق اخلاصة بالربنامج، اليت مت احلصول عليها من اجلامعة، فقد 

رأى القائمون على فرع اجلامعة يف اململكة العربية السعودية، أن اجلامعة منذ 

ال دراستهم إنشائها وهي حتاول الرتكيز على الطلبة الذين ُحرموا من إكم

اجلامعية، وأن فئة الصم إحدى شرائح اجملتمع الذين يواجهون حرمانًا كبريًا 

على املستوى احمللي والعربي. وبالتالي، التفتت اجلامعة هلذه الفئة، وبدأت يف 

توفري برنامج خاص بهم يؤهلهم للتخصص يف التعليم اإلبتدائي. وقد كان 

الصم مبنيًا على عدد من اإلعتبارات  إنشاء هذا الربنامج األكادميي للطلبة

 أهمها: 

البدء يف توفري برنامج أكادميي خمصص للطلبة الصم ليكون أول إجناز  .1

 يف مؤسسات التعليم العالي خيدم هذه الفئة من الطلبة يف العامل العربي.

املساهمة يف تلبية االحتياجات املتوقعة لوزارة التعليم يف اململكة  .2

وزارات التعليم العربية، من خالل عمل خرجيي الربنامج العربية السعودية و
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كمساعدي معلمني يف معاهد وبرامج العوق السمعي يف املرحلة اإلبتدائية، 

 إضافة إىل تلبية الطلب اإلجتماعي للطلبة الصم أنفسهم.

ستفادة من بيئة اجلامعة التقنية وأساليب التعليم فيها املعتمدة على اال .3

الطلبة الصم على العمل على هذه التقنية من  هيئةتومن ثم التقنيات احلديثة، 

 أجل استخدامها يف حياتهم العملية.

ضرورة توفري اخلدمات املساندة اليت حتقق تعُلم الطلبة الصم، وعلى  .4

 رأسها مرتمجني إىل لغة اإلشارة أثناء تدريس املقررات الدراسية.
 ن تدريسهسم الربنامج والشرحية الطالبية املستهدفة ومكاا

أطلقت اجلامعة العربية املفتوحة على هذا الربنامج إسم: "برنامج 

للصم". وهو برنامج مينح الطالب بعد اإلنتهاء  االبتدائيبكالوريوس التعليم 

منه شهادة الدرجة اجلامعية يف الرتبية )بكالوريوس الرتبية( يف ختصص التعليم 

باألشخاص الذين أكملوا ربنامج .  ومت حتديد الشرحية املستهدفة للاالبتدائي

يف معاهد وبرامج العوق السمعي أو  تهااملرحلة الثانوية، وحصلوا على شهاد

ما يعادهلا بنجاح. وقد اقتصر تدريس الربنامج على املقر الرئيس لفرع اجلامعة 

يف اململكة العربية السعودية يف مدينة الرياض دون املراكز اإلقليمية األخرى 

  جدة والدمام واملدينة املنورة واألحساء وحائل. التابعة له يف

 أهداف الربنامج:    

 نصت  اجلامعة على وجود هدفني للربنامج هما:

بشكل عام، توفري اإلعداد األكادميي والرتبوي واملهين لتأهيل  .1

الدارسني يف هذا الربنامج للعمل كمساعدي معلمني يف معاهد وبرامج العوق 

 السمعي.
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ف الربنامج إىل إعداد مساعد معلم يف املرحلة وبشكل خاص، يهد .2

االبتدائية يف معاهد وبرامج الصم، يستطيع مساعدة معلم املادة يف إعداد 

الدروس والتخطيط هلا وإنتاج الوسائل التعليمية وإيصال املعلومة للطالب 

بشكل صحيح من خالل لغة اإلشارة، واملساهمة يف عالج املشكالت 

ة، واملشاركة يف النشاطات املنهجية والالمنهجية املتعلقة السلوكية واالجتماعي

بالطالب املعاق مسعيًا.  وإىل إعداد اخلريج إعدادًا أكادمييًا ومهنيًا ميكنه من 

 القيام بواجباته الرتبوية والتعليمية يف هذه املرحلة.
 اخلطة الدراسية للربنامج

فصول  10تشمل الدراسة يف هذا الربنامج أربع سنوات ونصف ) 

دراسية( مبا فيها التدريب امليداني. يف كل مستوى يدرس الطالب عددًا حمددًا 

( يوضح الساعات 1من الساعات واملقررات الدراسية. اجلدول رقم )

 واملقررات الدراسية يف كل فصل دراسي.

(: مستويات برنامج بكالوريوس التعليم اإلبتدائي للصم 1جدول رقم )

 وساعاته الدراسية

 املقررات الدراسية ستوىامل
عدد 

 الساعات

1 

 ( 1الدورة املكثفة املبتدئة يف اللغة العربية )

 ساعات 9 -

 ( 1لغة اإلشارة العربية املوحدة )- 3 

 ساعات

12 

2  ( 2الدورة املكثفة املتقدمة يف اللغة العربية )- 12 9 
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 املقررات الدراسية ستوىامل
عدد 

 الساعات

 ساعات

 ( 2لغة اإلشارة العربية املوحدة )- ساعات 3 

3 

 ساعات 3 -ب واإلنرتنت مهارات احلاس 

  ساعات 3 -مهارات التعليم الذاتي 

  ساعات 3 -احلضارة العربية اإلسالمية 

  )ساعات 3  -علم نفس النمو )الطفولة 

 ( 1مهارات االتصال باللغة العربية )- 3 

 ساعات

15 

4 

 ساعات 3 -التدريس مبساعدة احلاسب 

 ( 2مهارات االتصال باللغة العربية )- 3 

 ساعات

  ساعات 3 -إىل الرتبيةمدخل 

 ساعات 3 -التعليم االبتدائي 

 ساعات 4 -العلوم البيئية والصحية 

16 

5 

 ساعات 3 -النظام اإلداري والتعليمي يف اململكة 

 ( 1مهارات لغوية )- ساعات 3 

 ساعات 3 -علم نفس التعلُّم والتعليم 

 ساعات 3 -إدارة الصف وبيئة التعلُّم 

 ( 1تطبيقات احلاسب) - ساعات 3 

15 
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 املقررات الدراسية ستوىامل
عدد 

 الساعات

6 

  ساعات 3 -املناهج وطرق التدريس العامة 

  3 -تربية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 

 ساعات

  ساعات 3 -صعوبات التعلُّم 

 ( 2مهارات لغوية )- ساعات 3 

 ( 1زيارات وأنشطة ميدانية) - ساعتان 2 

14 

7 

  4 -الرتبية اإلسالمية ملعلمي املرحلة االبتدائية 

 ساعات

 ( 2تطبقات احلاسب )- ساعات 3 

  4 -اللغة العربية ملعلمي املرحلة االبتدائية 

 ساعات

  ساعات 3 -مبادئ التوجيه واإلرشاد املدرسي 

 ( 2زيارات وأنشطة ميدانية )- ساعتان 2 

16 

8 

  3 -قضايا ومشكالت التنمية يف الوطن العربي 

 ساعات

  طرق تدريس الرتبية اإلسالمية ملعلمي املرحلة

 تساعا 4 -االبتدائية

 4 -طرق تدريس اللغة العربية ملعلمي املرحلة 

 ساعات

16 
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 املقررات الدراسية ستوىامل
عدد 

 الساعات

 ( 3مهارات لغوية )- ساعات 3 

 ( 3زيارات وأنشطة ميدانية) - ساعات 2 

9 

  ساعات 3 -قضايا ومشكالت عاملية معاصرة 

  ساعات 3 -حبث يف حتسني األداء 

  )ساعات 6 -الرتبية العملية )عملي 

12 

 128 جمموع الساعات

( أنه مت استحداث مقررات جديدة يف هذا 1ل رقم )يتضح من اجلدو

املعاق مسعيا من االستفادة من استخدام التكنولوجيا الربنامج تهيء الطالب 

 احلديثة وتقنية املعلومات واالتصاالت يف عمله باملدرسة االبتدائية.

 أساليب التعليم والتدريس ومشولية الطلبة الصم يف الربنامج واخلدمات املقدمة هلم

اعتمدت اجلامعة العربية املفتوحة أسلوب الشمولية الكاملة للطلبة الصم 

فيها، عن طريق ختصيص كامل الربنامج للطلبة الصم فقط، دون دجمهم مع 

غريهم من الطلبة.  واعتمدت يف الربنامج أسلوب التدريس التقليدي القائم 

الدراسية.  على احلضور الكامل، واستخدام التقنية يف التدريس والواجبات

من هذه التقنيات املستخدمة بشكل كبري: احلاسب اآللي، والتلفزيون املرئي، 

 وأجهزة العرض اإللكرتونية.

ولضمان وصول التدريس للطلبة الصم وإيصال املعلومات إىل الطالب 

بشكل صحيح، وفرت اجلامعة مرتمجني للغة اإلشارة يقومون برتمجة لغة 

لتعزيز تعّلم الطلبة الصم وتسهيله، وفرت اجلامعة التدريس إىل لغة اإلشارة. و

 عددا من اخلدمات املساندة، منها:
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 إعداد إرشادات للتواصل مع الطلبة الصم يف اجلامعة وخارجها.  -

عقد دورة  تدريبية للغة اإلشارة للطلبة الصم، ودورة  تدريبية أخرى  -

 يف أجبديات احلاسب اآللي. 

ب عملي يف مدارس التعليم العام إعداد خطة تدريب ميداني  )تدري -

 األساسي يف الرياض ضمن اخلطة األكادمية للربنامج(. 

إعداد دورة متقدمة يف تطبيقات احلاسب اآللي بالتعاون مع شركة  -

 مايكروسوفت.

 إعداد دليل لربنامج الرتبية يف التعليم االبتدائي للصم.  -

  املشاركة يف معرض وزارة التعليم العالي من قسم الصم. -

استحداث مقررات جديدة تهيئ الطالب الستخدام التكنولوجيا احلديثة  -

 وتقنية املعلومات. 

التنسيق لعقد شراكة بني اجلامعة العربية املفتوحة واجلمعية السعودية  -

 لإلعاقة السمعية لتقديم منح دراسية للطالب الصم.

بنت التواصل مع بعض اهليئات اخلريية، ومنها مؤسسة األمرية اجلوهرة  -

 فهد لكفالة بعض الطلبة الصم ودفع مصاريف دراستهم.

 عدد املستفيدين من الربنامج

عند افتتاح الربنامج يف الفصل األول من العام األكادميي 

طالبًا  42م، كان عدد الطلبة املسجلني فيه بالدفعة األوىل 2005/2006

 8طلبة صم من طالبة(. وقد استفاد من هذا الربنامج  17طالبًا و  25وطالبة )

جنسيات هي: اململكة العربية السعودية، وفلسطني، والسودان، واألردن، 

 131. وبعد افتتاح الربنامج، خترج منه ، والصومالواليمن، ومصر، ولبنان
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 14طالبًا وطالبة ) 30طالبة(، ويتوقع خترج  44طالبًا و  87طالبًا وطالبة )

م. وقد بدأ الربنامج 2015/2016طالبة( يف السنة الدراسية  16طالبًا و 

م. اجلدول 2010/2011بتخريج أول دفعة من الطلبة الصم يف العام اجلامعي 

 ( يبني أعداد اخلرجيني من الربنامج موزعني على سنة التخرج واجلنس.2رقم )

 بة اخلرجيني واملتوقع خترجهمل(: أعداد الط2اجلدول رقم )

 إناث ذكور العام امليالدي

2010/2011 34 7 

2011-2012 24 19 

2012-2013 16 10 

2013-2014 7 7 

2014-2015 6 1 

 44 87 اجملــموع

 أعداد الطلبة املتوقع خترجهم

2015/2016 14 16 

 



 

 
59 

 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440السابع عشر ربيع اآلخر العدد 

 

 ( يوضح جنسيات املستفيدين من الربنامج.3واجلدول رقم )

جنسيات الطلبة املستفيدين من برنامج الصم يف اجلامعة  (3جدول رقم )

 ملفتوحةالعربية ا

 اجلنسية
 العدد

 اجملموع
 إناث ذكور

 111 44 67 سعودية

 17 7 10 فلسطينية

 14 3 11 سودانية

 6 1 5 مينية

 5 2 3 مصرية

 6 2 4 أردنية

 1 1 - صومالية

 1  1 لبناني

 161 60 101 اجملموع

 التحديات واملشكالت اليت واجهت الربنامج

لني املباشرين عن الربنامج يف اجلامعة وفقًا للمقابالت الشخصية مع املسؤو

مسئولني(، واجه الربنامج  7العربية املفتوحة يف اململكة العربية السعودية )

عددًا من التحديات واملشكالت سيتم جتاوزها يف الربنامج اجلديد املطور. أهم 

 هذه التحديات واملشكالت ما يلي:



 

 
60 

 الصم للتعليم العالي:  دور التعليم عن بعد يف توسيع فرص دخول الطلبة

 جتربة اجلامعة العربية املفتوحة –وجودة اخلدمات املقدمة  الربامج املتاحة

 د. حممد إبراهيم الزكري

 

برنامج ُمعد أساسًا  أن الربنامج يف صيغته األوىل )قبل التطوير( هو .1

للطلبة العاديني يف ختصص التعليم اإلبتدائي، مع إضافة بعض املقررات 

 الدراسية للطلبة الصم.

تدني توافر مرتمجي إشارة متخصصني. فقد واجه املسئولون عن  .2

الربنامج ندرة هؤالء املرتمجني؛ مما اضطرهم إىل اإلستعانة باملرتمجني 

 يستطيعون ترمجة املصطلحات واجلمل، وإمنا املتوافرين، وهم جمرد هواة ال

برتمجة هذه املصطلحات واجلمل إىل كلمات.  –حسب قدراتهم  –يقومون 

وبالتالي ال يتم نقل املعاني الكاملة للطلبة الصم، مما يؤثر على الفهم الكامل 

 للمحتويات التعليمية، وبالتالي على تعّلمهم وحتصيلهم الدراسي.

إشارة عربي موحد. فلغة اإلشارة املتوافرة  لغة قاموس عدم وجود .3

حاليًا هي لغة عامية مت اكتسابها باملمارسة، وليست لغة علمية. ونتيجة لذلك 

فهي ترمجة غري كافية يف نقل املعلومات للطلبة الصم وضعاف السمع. كما أن 

هي عبارة عن جمموعة من الكلمات القواميس املتاحة حاليًا يف العامل العربي 

ال تفي باحلاجة التعليمية يف برامج أكادميية. فالطالب األصم من خالل 

الرتمجة احلالية، ال يستطيع فهم املرتادفات والروابط والضمائر، وبالتالي فإن 

الرتمجة عبارة عن رسائل برقية )عبارة عن كلمات(. وبالتالي هناك حاجة إىل 

 إشاري عربي موحد.إعداد قاموس لغة 

 توقف الدعم املادي من قبل بعض الداعمني. .4

عدم وجود متابعة من ِقبل الفرع للطلبة اخلرجيني باستثناء بعض  .5

 امعةأي برامج لدى اجلوعدم وجود التواصل املتعلق بالتخطيط للتوظيف. 

 .اخلرجينيالصم للتواصل مع الطلبة 
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 تقويم الربنامج ومراجعته وتطويره

مج، قامت اجلامعة يف عام ديات السابقة اليت واجهها الربنانتيجة للتح

بغرض تطويره تطويرًا شاماًل، إستنادًا على  جراء مراجعة دقيقة لهإم ب2013

التجربة السابقة اليت أبرزت كثريًا من التحديات وامللحوظات على الربنامج، 

ج السابقة. واليت كان على رأسها لغة اإلشارة العربية املوحدة وخطة الربنام

تشري وثائق اجلامعة املتعلقة بتطوير برنامج الصم إىل أن اجلامعة العريية 

م قد انفردت 2005املفتوحة بتوفريها برنامج البكاريوس للصم الذي بدأ عام 

بني اجلامعات العربية بتعليم الطلبة الصم  وضعاف السمع من اجلنسني، كأول 

احلصول على درجة البكالريوس على جامعة عربية تتيح هلذه الفئة من الصم 

املستويني احمللي والعربي. ومبا أن اجلامعة قد قدمت هذا الربنامج دون سابق 

خربة حملية أو عربية ُيمكن أن تهتدي بها، ووسط غياب اخلربة النوعية 

والكوادر والكفاءات املدربة، فقد كان من الضروري تقويم هذه التجربة 

أجل تطويرها وحتقيق أهدافها واستمرارها.  ومن  والتوقف أمام نتائجها من

من جتارب الدول املتقدمة يف تعليم الصم، مت االطالع على  االستفادةأجل 

بعض التجارب العاملية اليت ُتقدم برامج تعليم عالي للطلبة الصم وضعاف 

 Bostonالسمع اشتملت على سبع جتارب هي: جامعة بوسطن )

University وجامعة المار )(Lamar University وجامعة كنت احلكومية )

(Kent State University وجامعة )احلكومية ) كاليفورنياCalifornia State 

University Northridge( واملعهد التقين الوطين للصم )National 

Technical Institute for the Deaf ومعهد كلية الغرب اجلنوبي للصم )

(Southwest College Institute for the Deaf يف الواليات املتحدة )

( يف اململكة املتحدة.  Barstool Universityاألمريكية، وجامعة بريستول )
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وقد قام مطوروا الربنامج باستعراض هذه التجارب العاملية واالستفادة منها يف 

وضع اخلطة الدراسية للربنامج اجلديد. كم متت االستفادة من معلمي الصم 

ونت هلم خربات عملية ألكثر من عقدين من الزمن، من ضمنهم الذين تك

املعلمني الذين أسهمو يف تدريس الربنامج يف نسخته األوىل، وعددًا من الطلبة 

 الصم من خرجيي الربنامج.

وكان أبرز معامل التطوير للربنامج: إعداد رؤية ورسالة للربنامج، وإعادة 

 ة الدراسية، وذلك كما يلي:صياغة أهدافه، وشروط القبول فيه، وخطت

متت تسمية الربنامج: "برنامج بكالوريوس تربية الصم إسم الربنامج: 

 وضعاف السمع".

: "حتقيق مبدأ التعليم املفتوح للطلبة الصم وضعاف السمع رؤية الربنامج

الذي حيقق اندماجهم مع أقرانهم السامعني، ومبا يتيح هلم التحصيل 

قدراتهم وإمكاناتهم، من خالل الوسائل البصرية األكادميي اجلامعي وفقا ل

والتقنيات احلديثة، اليت تساعد يف تهيئة الطلبة الصم وضعاف السمع أكادمييًا 

 ليصبحو قادرين يف اإلسهام يف بناء اجملتمع املعريف".

: "جعل حياة الطلبة الصم أكثر سعادة وتكيفًا، وأكثر رسالة الربنامج

على التفاعل الطبيعي مع متطلبات احلياة. وُيعد  مهنية ووظيفية وأكثر قدرة

الربنامج رسالة إنسانية واجتماعية واقتصادية تفتح آفاق األمل أمام هؤالء 

الطلبة حبيث يشعرون أنهم مواطنون قادرون على اإلجناز واملشاركة بكل 

فاعلية يف حدود قدراتهم وميوهلم وجماالت العمل املناسبة هلم. والعمل على 

األهداف اليت يتبناها الربنامج من خالل توفري الكوادر واإلمكانات  حتقيق

 والظروف اليت تعمل على حتقيق النجاح هلذا الربنامج".
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 : يسعى برنامج الصم إىل حتقيق األهداف التالية :أهداف الربنامج

توفري اإلعداد األكادميي والرتبوي واملهين لتأهيل الدارسني  .1

مج للعمل وفق قدراتهم وإمكاناتهم، ومبا حيقق هلم والدارسات يف هذا الربنا

مكانتهم االجتماعية يف حميطهم االجتماعي الذي يعيشون فيه، ويكفل هلم 

 التوافق النفسي والرتبوي.

الرتكيز على الطلبة الصم الذين ُحرموا من إكمال دراساتهم اجلامعية  .2

زم من كافة الربامج لظروف خاصة بهم، نظرًا إىل أنهم مل ينالوا االهتمام الال

 اجلامعية على مستوى العامل العربي.

إعداد الطلبة الصم من اجلنسني، ليكونوا فاعلني يف جمتمعهم، ومبا  .3

 حيقق مكانتهم االجتماعية للمساهمة يف خدمة أنفسهم ووطنهم وأسرهم.

توظيف التقنية احلديثة لتحسني بيئة التعّلم اجلامعي، املتواكبة مع  .4

ي الطبيعي، واملتوافقة مع التوجهات العلمية والعاملية احلديثة يف التعليم اجلامع

 تعليم الصم وضعاف السمع. 

 يشرتط للقبول يف الربنامج ما يلي:   : شروط القبول يف الربنامج

أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية من أحد معاهد األمل  .1

 .أو برامج العوق السمعي امللحقة باملدارس العادية 

 أن يكون الطالب من ذوي اإلعاقة السمعية )صمم كلي أو جزئي(. .2

 أن خيلو الطالب من أّي إعاقة أخرى مصاحبة  للصمم. .3
 خطة الربنامج الدراسية:

وضعت اجلامعة مرحلتني للربنامج اجلديد هما: مرحلة السنة التحضريية، 

 ف السمع.ومرحلة الدراسة اجلامعية املتمثلة يف بكالوريوس تربية الصم وضعا
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: تقوم السنة التحضريية يف الربنامج على سد أواًل( السنة التحضريية

الفجوة بني التعليم الثانوي ومتطلبات التعليم اجلامعي؛ حبيث تقوم على 

تقوية قدرات الطالب األصم وتغيري مفاهيمه واستعداداته ليكون أكثر مرونة 

لب إىل دراسة مهارية واستجابة للعمل اجلامعي. يف هذه السنة يتعرض الطا

 مكثفة ذات طابع تدرييب.

يتكون حمتوى التعليم يف السنة التحضريية من أربع مهارات. أوهلا مهارات 

اللغة العربية اليت ُيعتنى فيها بشكل خاص باملهارات الكتابية والتواصلية بلغة 

اإلشارة؛ إستجابة للخصائص العضوية والنفسية اليت تتسم بها هذه الفئة من 

لدارسني؛ فلديهم استعدادًا كبريًا الكتساب املهارات الكتابية والتواصلية، ا

وقدرة ورغبة يف تنميتها وتطويرها، يعضد ذلك سالمة حواسهم البصرية، 

ومتتعهم بدافعية قوية حتفزهم على اكتساب هذا النوع من املهارات. هوالء 

هم العاديني الذين ال الطلبة يتخذون من الكتابة أهم وسائلهم اإلتصالية باقران

يتقنون لغة اإلشارة، وبها يتحقق تواصلهم اللغوي وتفاعلهم مع اجملتمع.  

النوع الثاني من املهارات هو مهارات لغة اإلشارة، اليت تقوم على إكساب 

الطالب األصم أو ضعيف السمع املهارات املتقدمة يف لغة اإلشارة العربية 

سيات تطبيقها؛ ويتدرب فيها الطالب املوحدة، وقواعدها وأقسامها وأسا

على عدة موضوعات متكنه من تطوير مهاراته يف إتقان لغة اإلشارة على 

مستوى التدريب املكثف للمفردات والرتاكيب، والتعبري املتقدم وزيادة 

حصيلته اللغوية اإلشارية. والنوع الثالث من املهارات هو مهارة احلاسب 

الطالب املهارات األساسية يف احلاسب اآللي، اليت تعمل على إكساب 

اآللي، ومنها: مهارات احلاسب األساسية، ومهارات تطبيقات احلاسب، 
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ومهارات استخدام الربيد اإللكرتوني واإلنرتنت.  والنوع الرابع من املهارات 

هو مهارات احلياة، اليت تهدف إىل متكني الدارس من تطبيق املفاهيم 

ل اإلنساني، وإكسابه املهارات األساسية يف جمال والنظريات يف جمال االتصا

التواصل والتفاعل مع اآلخرين يف حميطه اإلجتماعي، وتعزيز دوره يف حياته 

اليومية والعملية، ويف خمتلف املواقف احلياتية، وتوظيف التقنيات واألساليب 

اليت تعتمد على التدريب والتقويم املتنوع والفّعال. ومن املهارات اليت 

تضمنها هذا النوع: مهارات حل املشكالت، ومهارات التفكري، ومهارات ي

 التواصل الرمزي والتواصل اإلجتماعي.

يعتمد التعليم يف السنة التحضريية على نظام الوحدات الدراسية املرنة، 

اليت يتم تقدميها من خالل دورات مكثفة، وُيستخدم فيها التقنيات التدريسية 

ز فيها على ّكر(، وُيVisual Learningالبصري ) املعتمدة على التعليم

 اجلوانب العملية التطبيقية املعتمدة على األنشطة املنهجية وغري املنهجية.

أما التقويم يف السنة التحضريية فيعتمد بناؤه على تعدد األساليب، 

والتقويم املستمر الذي يفحص إتقان الطالب للمهارات املطلوبة وفقًا 

ة يف الوحدات الدراسية. ويعتمد التقويم أيضًا على: تفريد لألهداف احملدد

التقويم والتدريب، ومبدأ التغذية الراجعة املعتمدة على إعادة التدريب، 

 واألساليب املتنوعة اليت تتناسب مع األهداف التعليمية.

: ثانيًا( اخلطة الدراسية لربنامج بكالوريوس تربية الصم وضعاف السمع

صم بربنامج البكالوريوس بعد اجتيازهم السنة التحضريية يلتحق الطلبة ال

بنجاح، وينخرطون يف برنامج دراسي مكون من مثانية فصول دراسية مبجموع 

 ( وحدة دراسية.126)
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تقوم اخلطة الدراسية على مدة حمددة للحصول على البكالوريوس يف 

ل تربية الصم وضعاف السمع، وهي أربع سنوات موزعة على مثانية فصو

دراسية، ولكل فصل دراسي أربعة أشهر موزعة على ستة عشر أسبوعًا 

(. ويبلغ عدد 126ن ساعة دراسية )يدراسيًا، وإمجالي مائة وست وعشر

( ترتاوح 42 مقررًا دراسيًا )نيوأربع نيات الدراسية يف مجيع الفصول اثناملقرر

ريب وحداتها التدريسية بني وحدتني وثالث وحدات، إضافة ملقرر التد

امليداني وعدد وحداته اثنتا عشرة وحدة أسبوعيًا. وقد مت االهتمام يف الربنامج 

باختيار هذه املقررات على فلسفة االحتياجات الفعلية للطالب األصم 

للتفاعل مع احلياة االجتماعية واالقتصادية واملعرفية والنفسية، حبيث يكون 

 أكثر مهنية وتفاعاًل يف اجملتمع.

 ح هذه اخلطة مايلي:وأهم مالم  

الرتكيز على دراسة القاموس اإلشاري العربي املوحد، باعتباره  .1

 األساس اللغوي للتعّلم األكادميي.

إعطاء اهتمام كبري ألساليب التواصل الكتابي وتنمية لغة الصم  .2

املكتوبة، باعتبارها اللغة البصرية املشرتكة بني الصم وغري الصم، واليت متثل 

  تعليم الصم كما حدث يف لغة برايل لغري املبصرين.التطور اهلام يف

اإلهتمام بتعليم الصم لبعض مهارات التعّلم الذاتي واملهارات  .3

 العملية والفنية واملهنية، والتدريب على إعداد املشروعات والتخطيط هلا.

الرتكيز على العلوم النفسية والرتبوية لدراسة املشكالت النفسية اليت  .4

 م عرب مراحل العمر املختلفة.يعاني منها الص

تقديم جمموعة من العلوم املعتمدة عامليًا يف دراسات الصم، مثل:  .5

مقرر علم السمع، ومقرر اخلدمات اجملتمعية للصم، ومقرر قضايا واجتاهات 
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يف جمتمع الصم، ومقرر مسرحية الصم، ومقرر مهارات التواصل الكتابي، 

 .ومقرر تطور الكتابة والقراءة لدى الصم

يعترب مقرر التدريب امليداني مقررا غري منطي، باعتباره مقررا جيمع  .6

بني التعرف والتعامل مع املؤسسات اجملتمعية واالقتصادية والتعليمية، 

 والتدريب على عمل املشروعات النوعية للتفاعل مع متطلبات احلياة العملية.

ج، وقد وضعت اجلهود التطويرية للربنامج، خطة دراسية للربنام

 (.4يوضحها اجلدول رقم )

تربية الصم وضعاف السمع  سبكالوريو(: خطة برنامج 4جدول رقم )

 اجلديد يف اجلامعة العربية املفتوحة

 الرمز املقرر الدراسي املستوى
عدد 

 الساعات

 األول

مهارات التواصل الكتابي للصم  .1

(1) 

 الرتبية اإلسالمية للصم. .2

 (1القاموس اإلشاري العربي ) .3

 (1التعلم الذاتي )مهارات  .4

 تاريخ تعليم الصم .5

 توظيف التقنية يف تعليم الصم .6

Deaf 101 

Deaf 102 

Deaf 103 

Deaf 104 

Deaf 105 

Deaf 106 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

 الثاني

مهارات التواصل الكتابي للصم  .1

(2) 

 (1القاموس اإلشاري العربي ) .2

Deaf 110 

Deaf 111 

Deaf 112 

3 

2 

3 
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 الرمز املقرر الدراسي املستوى
عدد 

 الساعات

مهارات اإلتصال باللغة  .3

 (1اإلجنليزية )

 الصحة والغذاء .4

راءة والكتابة لدى تطوير الق .5

 الصم

 (2مهارات التعلم الذاتي ) .6

Deaf 113 

Deaf 114 

Deaf 115 

3 

3 

2 

 الثالث

مهارات التواصل الكتابي للصم  .1

(3) 

 (3القاموس اإلشاري العربي ) .2

مهارات اإلتصال باللغة  .3

 (2اإلجنليزية )

 علم السمع .4

 (1الرتبية الوطنية ) .5

 الفنية للصمالرتبية  .6

Deaf 201 

Deaf 202 

Deaf 203 

Deaf 204 

Deaf 205 

Deaf 206 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

 الرابع

 االجتماعيات ملعلمي الصم .1

 (4القاموس اإلشاري العربي ) .2

 علم نفس الطفولة واملراهقة .3

 مقدمة يف تأهيل الصم .4

 النمو اللغوي للصم .5

 مدخل إىل علم التفسري .6

Deaf 210 

Deaf 211 

Deaf 212 

Deaf 213 

Deaf 214 

Deaf 215 

3 

2 

3 

3 

3 

3 
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 الرمز املقرر الدراسي املستوى
عدد 

 الساعات

 اخلامس

 علم نفس التعليم والتعلم .1

 (5القاموس اإلشاري العربي ) .2

 ترمجة املصطلحات والنصوص .3

 تكنولوجيا التعليم واالتصال .4

 إدارة الصف وبيئة التعلم .5

 اخلدمات اجملتمعية للصم .6

Deaf 301 

Deaf 302 

Deaf 303 

Deaf 304 

Deaf 305 

Deaf 306 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

 السادس

التوجيه واالرشاد النفسي  .1

 للصم

 (6القاموس اإلشاري العربي ) .2

 اسرتاتيجيات تعليم الصم .3

 بناء وتعديل السلوك .4

 الرياضيات ملعلمي الصم .5

بناء وتصميم الربنامج الرتبوي  .6

 الفردي

Deaf 310 

Deaf 311 

Deaf 312 

Deaf 313 

Deaf 314 

Deaf 315 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

 السابع

 تمع الصمقضايا واجتاهات يف جم .1

 (7لقاموس اإلشاري العربي )ا .2

 التمكني األسري .3

 (2الرتبية الوطنية ) .4

 مسرحة الصم .5

Deaf 401 

Deaf 402 

Deaf 403 

Deaf 404 

Deaf 405 

3 

2 

3 

3 

3 
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 الرمز املقرر الدراسي املستوى
عدد 

 الساعات

 Deaf 406 3 إدارة املشروعات اخلاصة .6

 Deaf 410 12 مشروع التخرج )تدريب ميداني( الثامن

ة اجلديدة، وحتديد اخلدمات ومت وضع توصيف دقيق لكل مقرر يف اخلط

املساندة اليت تساعد الطالب األصم وضعيف السمع على النجاح يف الربنامج 

 هي:

اخلدمات اإلرشادية: تقديم اإلرشاد األكادميي للطالب األصم أو  .1

ضعيف السمع، والذي يساعدهم على اإلنتظام يف مشوارهم الدراسي، 

 التقنية.ومساعدته على تقديم اإلستشارات التعليمية 

اخلدمات الرتبوية: تهيئة اخلدمات األكادميية والرتبوية اليت حيتاجها  .2

الطالب األصم أو ضعيف السمع لفهم احملاضرات وتنمية وتطوير املهارات 

التدريبية أثناء دراسته، وتهيئة الوسائل التعليمية والتقنيات التعليمية البصرية 

كل صحيح، وتوفري مرتمجني اليت تساعد على إيصال املعلومة للطالب بش

 أكفاء للغة اإلشارة.

توفري مناخ  ئهإنشاء نادي للصم وضعاف السمع: تتضمن فكرة إنشا .3

أكادميي تربوي ثقايف اجتماعي رياضي يضمن املشاركة يف األنشطة الصفية 

 وغري الصفية املتعلقة بالطالب، وحيقق التوافق للطالب يف مجيع النواحي.

تضم يف عضويتها بعض الطلبة الصم، ومنسق  إنشاء جلنة استشارية: .4

تكون حتت إشراف مباشر من املشرف العام والربنامج، ورئيس نادي الصم، 
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عاجلة املشكالت الرتبوية والتعليمية مبوظيفتها  تحددتوعلى الربامج الرتبوية، 

 واالجتماعية وغريها من املشكالت اليت تواجه الطلبة الصم يف الربنامج.

 ل الثاني والثالثإجابة السؤا

"ما درجة رضا الطلبة الصم عن اجلودة  :نص السؤال الثاني للبحث على

املتحققة يف اخلدمات األكادميية واملساندة املقدمة هلم يف اجلامعة العربية 

املفتوحة"، ونص السؤال الثالث على " هل يوجد فروق دالة إحصائيًا يف 

ودة اخلدمات املقدمة هلم يف درجة رضا الطلبة الصم )ذكور/ إناث( حول ج

اجلامعة العربية املفتوحة؟". ولإلجابة على هذين السؤالني، مت إجراء عدة 

خطوات حبثية.  أوهلا، إعداد أداة استقصاء )استبانة( لتحديد درجة رضا 

الطلبة الصم عن اجلودة املتحققة يف اخلدمات األكادميية واملساندة املقدمة هلم 

ة. وقد مت االستفادة يف إعداد هذه األداة على دليل الطلبة يف الربنامج واجلامع

الصم الذي حيتوي على معايري ومؤشرات تعليمية وأخرى تتعلق باخلدمات 

املساندة اليت جيب أن تقدم للطلبة الصم يف مؤسسات التعليم العالي. هذا 

 Deaf Students in Higher Education- how inclusive Areالدليل إمسه: 

you? Giving Deaf and Hard Of Hearing Students a Start Head: A 

Self-Assessment Tool " وهو دليل ُيستخدم يف اجلامعات الربيطانية، وقد مت

ترمجته من قبل كرسي اليونيسكو للجودة يف التعليم العالي )الزكري، 

( يوضح بنود هذه األداة. ثانيًا، مت 5(. جدول رقم )2014والدوسري، 

حمكمني متخصصني يف تعليم الصم، واللغة العربية،  10حتكيم األداة من قبل 

 10والرتبية، والقياس والتقويم، ومعايري اجلودة. كما مت جتريب األداة على 

طلبة صم للتأكد من صالحيتها هلذه الفئة من الطلبة. وقد ُصممت األداة يف 

يري اخلدمات اليت جدول مكون من خانتني: األوىل حتوي عبارت تعكس معا
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جيب أن ُتوّفر يف مؤسسات التعليم العالي اليت تقدم برامج لتعليم الصم، 

فر هذه املعايري، واليت واخلانة الثانية تعكس درجة رضا الطالب األصم عن توا

( 5ربع درجات: كربة، ومتوسطة، وقليلة، ومنعدمة. جدول رقم )أكانت يف 

وت االستبانة يف صورتها النهائية على يوضح بنود االستبانة وتفاصيلها. احت

مفردة، ومتت االستفادة من مرتمجي لغة االشارة ملساعدة الطلبة الصم  35

املشاركني يف تعبئة االستبانة على فهم بنودها وتعبئتها. اشرتك يف االستجابة 

 ذكور(. 44إناث،  23طالبا وطالبة ) 67لالستبانة 

جابة على السؤال لتالي نتيجة اإلنتيجة االستجابة على االستبيان، وبا

 (5البحثي الثاني يبينه اجلدول رقم )
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(: درجة رضا الطلبة الصم عن توافر وجودة اخلدمات 5جدول رقم )

 األكادميية واملساندة

 البنود

 درجـات الرضـا

 منعدمة قليلة متوسطة كبرية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

توافر معلومات  .1

ة للتواصل مع كافي

اجلامعة )مثل 

 أرقام اهلواتف

والفاكس والربيد 

 اإللكرتوني(.

72% 53% 28% 29% 0% 12% 0% 6% 

وجود معلومات  .2

ُتشري إىل توافر 

دعم خاص 

 بالطلبة الصم. 

28% 40% 22% 29% 0% 19% 50% 12% 

توافر معلومات  .3

كافية عن اجلامعة 

)مثل رسالتها 

وأهدافها 

 واعتمادها...اخل(. 

89% 35% 11% 47% 0% 12% 0% 6% 

 %6 %0 %6 %11 %41 %33 %47 %56توافر معلومات  .4
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 البنود

 درجـات الرضـا

 منعدمة قليلة متوسطة كبرية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

كافية عن الربنامج 

الدراسي )مثل 

أهداف الربنامج 

والوظائف اليت 

 يعد هلا(. 

وجود معلومات  .5

كافية عن أساليب 

 التقويم واالختبارات.

94% 59% 0% 29% 0% 12% 6% 0% 

توافر املعلومات  .6

الالزمة عن مصادر 

التعلم )مثل املكتبة، 

املكتبة اإللكرتونية، 

 الوسائل املرئية(. 

78% 18% 17% 24% 5% 34% 0% 24% 

وجود قائمة  .7

بالطلبة الصم تتضمن 

معلومات للتواصل 

 بينهم.  

76% 64% 18% 12% 6% 12% 0% 12% 

 %24 %22 %24 %11 %24 %6 %28 %61توافر املعلومات  .8
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 البنود

 درجـات الرضـا

 منعدمة قليلة متوسطة كبرية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

الكافية عن اخلدمات 

الطالبية )مثل الدعم 

والنشاطات واملرافق 

 بية...(. الطال

توافر املعلومات  .9

عن األشخاص 

املخصصني للتعامل 

 مع الطلبة الصم. 

94% 76% 6% 18% 0% 6% 0% 0% 

وجود معلومات  .10

كافية عن أنظمة 

 التظلم والشكاوى. 

78% 40% 11% 29% 11% 12% 0% 19% 

توافر املعلومات  .11

الكافية عن تقنية 

ستخدمة املعلومات امل

 يف التعلُّم. 

83% 35% 11% 35% 6% 18% 0% 12% 

توافر املعلومات  .12

بأشكال متعددة 

)مطبوعة، 

78% 47% 17% 29% 0% 18% 5% 6% 
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 البنود

 درجـات الرضـا

 منعدمة قليلة متوسطة كبرية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

واإللكرتونية، 

 ومرئية(. 

االستجابة  .13

الستفسارات الطلبة 

الصم بالسرعة 

 املناسبة. 

27% 40% 51% 36% 11% 12% 11% 12% 

قدرة العاملني يف  .14

لتسجيل القبول وا

على التعامل مع 

 الطلبة الصم. 

95% 64% 5% 12% 0% 0% 0% 24% 

توافر املساعدات  .15

الالزمة للطلبة الصم 

أثناء عمليات القبول 

 والتسجيل. 

89% 53% 11% 35% 0% 6% 0% 6% 

وجود إرشاد  .16

أكادميي مستمر للطلبة 

الصم )مثل أثناء 

التسجيل وأثناء 

78% 47% 22% 41% 0% 6% 0% 6% 
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 البنود

 درجـات الرضـا

 منعدمة قليلة متوسطة كبرية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 الدراسة...اخل(. 

توفري  .17

االحتياجات اخلاصة 

بالطلبة الصم اليت 

تكفل اندماجهم يف 

 عمليات التعلُّم.  

84% 47% 11% 29% 5% 18% 0% 6% 

وجود تهيئة  .18

مناسبة للطلبة الصم 

)مثل يوم مفتوح 

للتعريف باجلامعة 

واخلدمات 

 الطالبية...(. 

35% 35% 35% 35% 6% 6% 24% 24% 

تصميم املقررات  .19

دراسية بطريقة تليب ال

االحتياجات اخلاصة 

 للطلبة الصم. 

5% 29% 27% 29% 0% 6% 68% 24% 

خلو النشاطات  .20

التعليمية من أشياء ال 
11% 18% 21% 18% 0% 35% 68% 29% 
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 البنود

 درجـات الرضـا

 منعدمة قليلة متوسطة كبرية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

ييستطيع الطلبة الصم 

 عملها.

يدعم األساتذة  .21

االحتياجات التعليمية 

للطلبة الصم )مثل 

احتياجات عمل 

 ث(. الواجبات واألحبا

100% 59% 0% 9% 0% 6% 0% 6% 

توافر معلومات  .22

كافية عن املقررات 

 الدراسية ومتطلباتها. 

83% 59% 17% 9% 0% 12% 0% 0% 

يوفر األساتذة  .23

الفرص الكافية 

للطلبة الصم للمناقشة 

 وطرح األسئلة. 

95% 76% 5% 18% 0% 6% 0% 0% 

تتوافر لغة  .24

اإلشارة أثناء عمليات 

 التدريس. 

90% 82% 5% 12% 0% 6% 5% 0% 

 %0 %0 %6 %0 %41 %17 %53 %83استخدام أساليب  .25
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 البنود

 درجـات الرضـا

 منعدمة قليلة متوسطة كبرية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

تدريسية متنوعة تليب 

االحتياجات الفردية 

 لكل طالب. 

استخدام تقنيات  .26

إلكرتونية تعزز 

 عمليات التعلُّم. 

89% 41% 11% 47% 0% 12% 0% 0% 

توافر األدوات  .27

املناسبة للطلبة الصم 

أثناء عملية التقويم 

 انات. واالمتح

95% 56% 0% 19% 0% 25% 5% 0% 

وجود الدعم  .28

املناسب للتواصل 

)أجهزة، لغة 

إشارة...( يف األماكن 

املهمة )جلسات 

اإلرشاد، النشاطات 

الطالبية، اخلدمات 

 الطالبية...(. 

27% 35% 5% 29% 0% 18% 68% 18% 
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 البنود

 درجـات الرضـا

 منعدمة قليلة متوسطة كبرية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

سهولة الوصول  .29

للمرافق واخلدمات 

 داخل اجلامعة. 

61% 52% 17% 12% 22% 18% 0% 18% 

توفري التدريب  .30

الالزم على تقنية 

املعلومات واألدوات 

 اإللكرتونية. 

40% 29% 5% 35% 0% 24% 55% 12% 

وجود إجراءات  .31

تظلم وشكاوى سرية 

 وآمنة. 

90% 18% 5% 58% 0% 18% 5% 6% 

توافر مناذج  .32

خمتلفة للتظلم 

والشكاوى سهلة 

االستخدام )مطبوعة 

 وإلكرتونية(. 

61% 18% 39% 52% 0% 18% 0% 12% 

وجود إجراءات  .33

مستمرة للتأكُّد من 

صالحية االدوات 

46% 29% 5% 47% 27% 6% 22% 18% 
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 البنود

 درجـات الرضـا

 منعدمة قليلة متوسطة كبرية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

والتقنيات اخلاصة  

 بالطلبة الصم. 

استقصاء آراء  .34

الطلبة الصم يف 

اخلدمات والدعم 

 املقدم هلم. 

41% 47% 29% 24% 0% 18% 30% 12% 

تطوير اخلدمات  .35

والدعم املقدم للطلبة 

الصم وفقًا لنتائج 

 استقصاء آراء الطلبة. 

55% 41% 27% 29% 0% 18% 18% 12% 

(: مقارنة بني درجات رضا الطلبة الصم عن جماالت 6جدول رقم )

 االستقصاء بني الذكور واإلناث 

 اجملال

 درجات الرضا

 منعدمة قليلة متوسطة كبرية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 %11 %7 %15 %4 %29 %15 %45 %74 ملعلوماتاتوافر 

القبول عمليات 

 والتسجيل
68% 48% 22% 31% 4% 8% 6% 13% 
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 اجملال

 درجات الرضا

 منعدمة قليلة متوسطة كبرية

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

أساليب وخدمات 

 التعلم والتعليم
73% 56% 11% 24% 0% 13% 16% 7% 

 %13 %25 %17 %5 %36 %17 %34 %53 الطالبيالدعم  

كل  ( أن درجة رضا الطلبة الذكور عن6( و )5يتضح من اجلدولني )

اجملاالت )توافر املعلومات، وعمليات القبول والتسجيل، وأساليب التعلم 

والتعليم وخدماتها، والدعم الطالبي( كانت أكرب من درجة رضا الطلبة 

اإلناث. وعند أخذ متوسط درجات رضا الطلبة الذكور واإلناث عن اجملاالت 

ت أكرب يف جمال األربعة يتضح أن درجات رضا الطلبة )ذكورًا وإناثًا(  كان

% ومتوسط رضا 64أساليب وخدمات التعّلم والتدريس )متوسط رضا كبري 

% ومنعدمة 6.5%(، بينما حصل على متوسط رضا قليلة 17.5متوسط 

%. يليها جمال توافر املعلومات الذي حصل على متوسط رضا كبري بنسبة 11.5

رضا %، بينما حصل على متوسط 22% ومتوسط رضا متوسطة بسنة 59.5

%.  واجملال الذي حصل على الدرجة الثالثة 9% ومنعدمة بنسبة 9.5قليل بنسبة 

من الرضا هو عمليات القبول والتسجيل الذي حصل على متوسط رضا عال 

%، بينما حصل على متوسط 26.5% ومتوسط رضا متوسط بنسبة 58بنسبة 

اليت  %. وأقل اجملاالت9.5% ومتوسط رضا منعدم بنسبة 6رضا قليل نسبة 

حصلت على درجة رضا هو الدعم الطالبي الذي حصل على درجة رضا 
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%، بينما حصل 26.5% ومتوسط درجة رضا متوسطة بنسبة 43.5عاىل بنسبة 

 %.19% ومتوسط درجة رضا منعدمة بنسبة 11على درجة رضا قليلة 

 الختبار الفرق بني رضا الطلبة الذكور ورضا الطالبات االناث عن جودةو

(  T-Test) ت ة هلم يف الربنامج، مت استخدام اختبارماملقد اخلدمات

 ، وذلك لقبول أحد الفرضني التاليني:0.05ملتوسطات عينتني مبستوى معنوية 

  الفرض العدم: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني درجة رضا

 الذكور عن درجة رضا اإلناث.

  رضا الذكور الفرض البديل: يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني درجة

 عن درجة رضا اإلناث.

 ( يبني نتائج اختبار ت 7اجلدول رقم )

 تهاءوقرا (T-Test) اختبار ت (: بيانات استخراج نتائج7اجلدول رقم )

 اجملال

الوسط 

 احلسابي
 النتائج االحنراف املعياري التباين

 القراءة Z قيمة اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

توافر 

 املعلومات

 

9.1 

 

8.3 

 

2.89 

 

4.7 

 

1.7 

 

2.17 

 

1.538 

 

قبول 

فرض 

 العدم

عمليات 

القبول 

 والتسجيل

 

9.1 

 

8.3 

 

2.33 

 

3.79 

 

1.53 

 

1.9 

 

1.25 

 

قبول 

فرض 
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 العدم

أساليب 

وخدمات 

التعلم 

 والتعليم

 

8.81 

8.69 

 
5.04 3.23 2.25 1.8 0.24 

 

قبول 

فرض 

 العدم

م الدع

 الطالبي

7.95 

 

7.82 

 
6.49 4.43 2.548 2.105 

0.22 

 

قبول 

فرض 

 العدم

موضوع االستقصاء األربع بعد تطبيق اإلختبار على العينتني يف اجملاالت 

يف منطقة القبول لكافة اجملاالت مبسافات متفاوتة. وبالتالي  (احملسوبة Z)  وقع

نقبل فرض العدم "بعدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بني درجات رضا 

"، ونرفض الفرض البديل "بوجود فرق 0.05 الذكور واإلناث مبستوى معنوية

ذو داللة إحصائية بني درجات رضا الذكور عن اإلناث مبستوى معنوية 

0.05." 

إن عدم وجود فرق دال إحصائيًا بني درجات رضا الطلبة الذكور واإلناث 

عن جودة اخلدمات املقدمة هلم والعمليات التعليمية، ال يعين إنعدام الفرق. 

وهو لصاحل الطلبة الذكور يف كل اجملاالت، إال أن هذا الفرق فالفرق موجود 

 غري دال إحصائيًا.
 مناقشة النتائج وتفسريها

من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، واملعلومات النوعية 

والكمية اليت مت مجعها وحتليلها لإلجابة على أسئلتها، تربز عدة قضايا ميكن 

 تالية:مناقشتها يف املوضوعات ال
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 رسالة اجلامعة العربية املفتوحة وتوسيع فرص الدخول للطلبة الصم

اجلامعة ( الذي أنشأ 2015أجفند ) –وفقًا لربنامج اخلليج العربي للتنمية 

، مببادرة من صاحب السمو امللكي األمري طالل بن عبد العزيز العربية املفتوحة

م 2002عام إنشائها  اهلدف األساسي من مبادرةرئيس الربنامج، فقد كان 

، من أجل توفري فرص التعليم العالي يًاكانمو يًازمان مرنتقديم تعليم 

للراغبني يف مواصلة تعليمهم، ومساعدة الفئات األقل حظًا يف البلدان العربية 

 كالفقراء والنساء وذوي اإلحتياجات اخلاصة من مواصلة تعليمهم العالي. 

بتدائي للصم وضعاف التعليم اال وباستعراض برنامج البكالوريوس يف

السمع الذي بدأته اجلامعة العربية املفتوحة يف اململكة العربية السعودية عام 

م يف الرياض، فإنه ميكن القول أنه من أكثر الربامج املقدمة يف اجلامعة 2005

اليت حتقق رسالتها املنصوص عليها يف وثائقها ومستنداتها. فقد استطاع 

طالبًا وطالبة يعانون من  161نشائه، تقديم تعليم جامعي لـ الربنامج منذ إ

 الصم الكامل أو من ضعف شديد يف السمع.

لقد جنت اجلامعة يف توسيع فرص الدخول للتعليم العالي لفئة الصم، 

وهي من الفئات األقل حظًا يف الوطن العربي. وحبسب املعطيات واملعلومات 

ألوىل يف الوطن العربي اليت قدمت برناجمًا املتوافرة لدينا، فإن اجلامعة هي ا

خاصًا بالصم، ليس فقط بني قريناتها من اجلامعات املفتوحة ومؤسسات 

 التعليم عن بعد، بل وعلى مستوى اجلامعات اإلعتيادية )العامة واخلاصة(.

طالبًا  42جتربتها يف تعليم الصم مع  اجلامعة العربية املفتوحةلقد بدأت 

هذا تشبه جتارب اجلامعات العاملية اليت ختدم هذه الفئة من وطالبة. وهي يف 

الطلبة؛ فمعضمها بدأ مع أعداد قليلة من الطلبة. فمثال جامعة غالوديت 

(Galludet university, 2015a اخلاصة بالصم اليت ُأنشئت عام )م، 1856
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طلبة مكفوفني. كما بدأ املعهد  6طالبًا أصمًا فقط، و 12بدأت جتربتها مع 

طالبًا أصمًا، وكان أول  70م مع 1968الوطين التقين للصم الذي أنشئ عام 

 The Nationalم ) 1990طالب من اجلنسية غري األمريكية ينظم إليه عام 

Technecal Institute For the Deaf, 2015a .) 

باب القبول  اجلامعة العربية املفتوحةومنذ بداية برناجمها للصم، فتحت 

ن كل اجلنسيات. ولذا فإن هناك تنوعًا يف جنسيات الطلبة الصم للطلبة الصم م

دول هي: اململكة  8الذين انظمو للربنامج؛ حيث تكونت جنسياتهم من 

العربية السعودية، وفلسطني، والسودان، واليمن، ومصر، واألردن، 

 والصومال، ولبنان.
 اجلامعة العربية املفتوحةنوع الشمولية للطلبة الصم يف 

يف   اجلامعة العربية املفتوحة ء برنامج أكادميي للطلبة الصم تكونبإنشا

اململكة العربية السعودية قد لبت النداءات املتتابعة عامليًا من قبل الباحثني 

والعلماء واملختصني والرتبويني من جهة، وحققت رغبة فئة الصم وضعاف 

ب الذين شددوا السمع ورغبة عوائلهم من جهة أخرى. فهناك الكثري من الكتا

على ضرورة وأهمية مشولية الطلبة الصم يف بيئات التعليم العالي، وعلى 

أهمية مشاركة الطلبة ذوي اإلحتياجات اخلاصة يف ثقافة وجمتمع ومناهج 

 ;Powers, 1996; 2002; Antia, Stinson, & Gonder, 2002)التعليم العالي 

Marschark et al. 2002; Foster et al., 2003; Giorcelli, 2004; Hyde, 

2004; Komesaroff, 2005; Hung & Paul, 2006; Freire, 2007; 

Lindsay, 2007Ainscow, 2008).، 

لقد خصصت اجلامعة برناجمًا للطلبة الصم فقط ال يدخله غريهم. وهي 

بهذا تتماشى مع املختصني الذين يرون أن الشمولية الفّعالة للطلبة الصم يف 
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يم العالي ال ميكن أن تتحقق إال من خالل وضع هؤالء الطلبة مؤسسات التعل

 ,Komesaroff, 2005; Hyde, 2004 Faster, et,alيف برامج خمصصة هلم )

(. وعلى عكس هؤالء، يرى البعض اآلخر أن من األفضل دمج الطلبة 2008

الصم مع الطلبة العاديني، ولكن بشرط تهيئة املناخ املناسب وأدوات التواصل 

مليات الرتمجة إىل لغة اإلشارة يف احلياة الدراسية ويف مجيع مناحي وع

 , Stinton, Antia, cawthrn, 2001; Marschark, et, alاملؤسسة التعليمية )

2002 .) 

إن توفري املناخ املناسب واألدوات ومصادر التعلم املناسبة يف مجيع أجزاء 

رب حتد كبري، خاصة وأن اجلامعة املؤسسة العليمية اليت تناسب الطلبة الصم ُيعت

ليست خمصصة بأكملها للطلبة الصم. وبالتالي فإن توجه اجلامعة العربية 

املفتوحة بتخصيص برنامج أكادميي خاص بالطلبة الصم يصب يف مصلحة 

تعلمهم. ويساعد اجلامعة على ختطي التحديات اخلاصة باملتطلبات التعليمية 

امعة، وهذا أمر يبدو أنه من الصعوبة تلبيته هلؤالء الطلبة يف مجيع مناحي اجل

 وتوفريه سيما مع حداثة جتربة اجلامعة يف تعليم الصم.
 عمليات التقويم والتطوير لربنامج الصم ومتطلبات النجاح

واجه برنامج الصم يف اجلامعة العربية املفتوحة حتديات ومشكالت كان 

دم وجود قاموس لغة على رأسها: تدني توافر مرتمجي إشارة خمتصني، وع

إشارة عربي موحد، وتشابه خطة الربنامج مع خطة نفس الربنامج للمبصرين. 

وهذه التحديات جعلت القائمني على اجلامعة جيرون عليه عمليات مكثفة 

لتقوميه ومن ثم تطويره للخروج بربنامج جديد. وقد استفاد مقوموا الربنامج 

ج للصم يف أمريكا وبريطانيا، ومطوروه من عدة جتارب عاملية تقدم برام
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وخرجت بربنامج جديد وخطة دراسية جديده ومتطلبات جيب توفريها، 

 أهمها توفري قاموس اإلشارة العربي املوحد.

هذا التوجه التطويري يتماشى مع عوامل جناح التجارب العاملية كجامعة 

وكلية غالوديت واملعهد الوطين التقين ومعهد اجلنوب الغربي اجلامعي للصم 

دونكاسرت للصم، اليت تركز كلها على وجود قاموس لغة إشارى معتمد، 

وعلى وجود معلمني أكفاء مدربني على التعامل مع الطلبة الصم وعلى دراية 

ومهارة عالية بتدريس الطلبة الصم، وعلى وجود مرتمجني إىل لغة اإلشارة. 

هم األم هي لغة فالطلبة الصم ليست لغتهم األم )لغة التدريس( وامنا لغت

( فإن قلة وجود Croker, 1994(. فكما يشري كوركر Casey, 2008اإلشارة )

أساتذة خمتصني يف لغة اإلشارة يقومون باستخدامها يف التدريس يشكل عائقًا 

 قويًا يف تعليم الطلبة الصم.

وحتى تنجح اجلامعة يف تعليم الصم وحيقق الربنامج أهدافه؛ فإن عليها 

إىل العوامل الرئيسية للنجاح اليت ذكرها املختصون يف هذا اجملال.  أيضًا التنبه

وعلى رأسها: اإلعداد املسبق قبل دخول الربنامج، وخاصة يف مهارات اللغة 

% من الطلبة الصم 30والكتابة والقراءة. فكما تشري األحباث إىل أن أكثر من 

 ,Quigleyة )يعانون من أمية القراءة، وإىل وجود ضعف لديهم يف القراء

1985; Chio, 2005; Cocal, 2006; casey, 2008; Bachner& Bachner, 

(. كما تشري األحباث أيضًا إىل وجود مشكلة أخرى تشكل حتد للطلبة 2009

 ,Dorn & Soffos, 2001; Gunning)الصم وهي تدني مهاراتهم يف الكتابة 

2008; Wauters, Marschuark, Sapere, & Convertino, 2008; Giddens, 

2009; Brokop & Persall, 2009; Brokop & Persall, 2009) 



 

 
89 

 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440السابع عشر ربيع اآلخر العدد 

 

 الفروق يف درجة رضا الطلبة الصم حول جودة اخلدمات املقدمة هلم يف اجلامعة

تشري البيانات الكمية احملللة أن درجة رضا الطلبة )ذكورا وإناثا( عن 

لعربية املفتوحة كانت يف اخلدمات املقدمة يف الربنامج املقدم هلم من اجلامعة ا

 من اجملاالت مرتبة حسب أعلى النسب: 3حدود املتوسطة، وخاصة يف 

  أساليب وخدمات التعّلم والتدريس اليت حصلت على متوسط رضا

 %17.5% ومتوسط رضا متوسط 64كبري 

  59.5توافر املعلومات الذي حصل على متوسط رضا كبري بنسبة %

 %22ومتوسط رضا متوسطة بسنة 

 ليات القبول والتسجيل الذي حصل على متوسط رضا عال بنسبة عم

 %26.5% ومتوسط رضا متوسط بنسبة 58

إال أن هناك نسبة من الطلبة أفصحوا عن قلة رضاهم عن توافر وجودة 

هذه اجملاالت أيضا، وبعضهم رأى أنها مل تكن متوافرة على اإلطالق، أي 

ريس حصل على متوسط رضا منعدمة. فمجال أساليب وخدمات التعّلم والتد

%. وجمال توافر املعلومات حصل على 11.5% ومنعدمة بنسبة 6.5قليلة بنسبة 

%. وحصل جمال عمليات 9% ومنعدمة بنسبة 9.5متوسط رضا قليل بنسبة 

% ومتوسط رضا منعدم 6القبول والتسجيل على متوسط رضا قليل نسبة 

 %.9.5بنسبة 

البي على أقل النسب يف درجة وعلى الرغم من حصول جمال الدعم الط

% ومتوسط درجة رضا منعدمة 11الرضا؛ فقد حصل على نسبة رضا قليلة 

% ومتوسط 43.5%؛ إال أنه حصل على متوسط نسبة رضا مرتفعة 19بنسبة 

 %.26.5درجة رضا متوسطة بنسبة 
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إن حصول كل اجملاالت على بعض النسب املتدنية واملنعدمة يف الرضا 

إما أنها مل تبذل اجلهود يف اإلعالن عن هذه اخلدمات للطلبة  يعين أن اجلامعة

الصم، أو أنها مل تضعها يف أماكنها املناسبة اليت يسهل الوصول إليها من قبل 

 كل الطلبة الصم.

أيضا بينت النتائج أن نسبة رضا الطلبة الذكر عن اخلدمات كانت أثر من 

ود فوارق دالة إحصائا. ويف نسبة رضا الطلبة اإلناث، على الرغم من عدم وج

هذا إشارة إىل أن الرتكيز يف اخلدمات كان موجها ملوقع الطلبة الذكور. وهذا 

أمر شائع يف مجيع مؤسسات التعليم العالي يف اململكة؛ إذ جند أن مقر 

 الطالبات يكون أقل من حيث توفري االمكانات املادية والبشرية.

دمات املقدمة هلم يف اجلامعة يبدو أن درجة رضا الطلبة الصم عن اخل

العربية املفتوحة، وهي مؤسسة تعليم عن بعد تستخدم أدوات وتقنيات 

املعلومات احلديثة وتوظف أساليب التعليم اإللكرتوني، تتوافق مع الوعود 

اليت ذكرها املختصون والباحثون عن التعليم عن بعد يف تعيلم الطلبة الصم. 

بإن فائدة الطلبة الصم من  (Hubard, in Parton, 2005)فمثال يذكر هوبارد 

استخدام أدوات التعليم عن بعد ستكون كبرية مثلما هي مع الطلبة العاديني، 

ويف بعض األحيان أكثر. كما خلصت دراسة كيم ربناو ودوريك وبورك 

(Kim-Rupunow, Dowric, & Burk, 2001)  نتاج عدد من األحباث اليت

بعد قد زاد من إمكانية الوصول إىل التعليم العالي  توصلت إىل أن التعليم عن

للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة ومنهم الصم. كما توصلت دراسة نويل 

أن التعليم عن بعد يوفر الوصول  (Newl & Debenham, 2005)وديبنهام 

اليت  (Wang, 2006)للتعليم العالي لذوي اإلعقات الكبرية، ودراسة وانق 
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طلبة ذوي اإلعاقات السمعية يتعلمون أكثر باستخدام أدوات توصلت إىل أن ال

 اإلنرتنت بسبب ما حتدثه من رفع لدافعيتهم.

كما أن النتائج الكمية حول درجة رضا الطلبة الصم عن جودة اخلدمات 

املقدمة هلم يف اجلامعة العربية املفتوحة تتماشى مع نتائج استطالع األراء يف 

رامج التعليم عن بعد املخصصة للصم؛ فقد  كثري من الدول حول جودة ب

اثبتت كلها )اليت مت احلصول عليها( أن الطلبة الصم عربوا عن جودة هذه 

 ;Richrdson & Woodely, 2001)الربامج واخلدمات املقدمة فيها 

Thurmond, 2002; Fuller, et. al., 2004; Skylar, et.al., 2005; 

Richardson, 2009; Abdous & Yen 2010; Kim, Lee, & Shellenger, 

2012 ) 

 التوصيات

بناًء على النتائج الكيفية والكمية اليت توصلت إليها الدراسة، فإن 

 الباحث يوصي مبا يلي:

  التوسع يف الربامج اجلامعية للطلبة الصم يف اجلامعة العربية املفتوحة

عربية،؛ ففي ويف غريها من اجلامعات احلكومية واألهلية يف مجيع البلدان ال

هذا خدمة هلذه الفئة اليت يرتّكز وجودها يف البلدان النامية، كما أشار إىل 

% من الصم يف العامل يعيشون 80ذلك االحتاد الدولي للصم؛ حيث يذكر أن 

 .(World Federation of the Deaf, 2015)يف الدول النامية 

 يت هلا خربة عمل شراكة أكادميية مع املؤسسات الناجحة يف العامل ال

طويلة يف تعليم الصم، مع انتقاء الربامج ذات التأهيل املهين اليت تعمل على 

تهيأة الطلبة الصم لسوق العمل. من أهم هذه املؤسسات جامعة غالوديت 

(Gallaudet University)  األمريكية اليت بدأت عملها مع تعليم الصم سنة
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برناجما على املستوى  40م، وهي مؤسسة خاصة بالصم فقط وتقدم 1856

اجلامعي وبرامج أخرى على مستوى الدراسات العليا )املاجستري 

والدكتوراه(، وعدد من املقرررات الدراسية عرب اإلنرتنت. وكذلك املعهد 

 (The National Technical Institute for the Deaf)الوطين التقين للصم 

مؤسسات شقيقة يف  4وله شراكة مع  1968األمريكي الذي بدأ عمله سنة 

برناجما يف كثري من  200تايالند وروسيا واليابان والصني، وهو يقدم حاليا 

 The)اجملاالت احليوية. وكذلك معهد اجلنوب الغربي للصم يف أمريكا 

Southwest Collegiate Institute for the Deaf)  الذي تأسس عام

 (Doncaster College for the Deaf)م، وكلية دونكاسرت الربيطانية 1980

 م.1970اليت تأسست عام 

  استخدام أداة استقصاء آراء الطلبة الصم حول توافر وجودة اخلدمات

املقدمة هلم بشكل دوري )كل فصل دراسي( واجراء التعديالت وحتسني 

 اخلدمات بناًء على نتائج االستقصاء بشكل مستمر.

 ىل لغة توفري قاموس اشاري عربي موحد، وتدريب مرتمجني إ

 اإلشارة، وتوفريهم باألعداد الكافية

  تكثييف الدراسات واألحباث حول كل جوانب تعليم الصم، وسبل

توسيع فرص الدخول هلم إىل مؤسسات التعليم العالي، وكيفية حتقيق تعلم 

وتدريس نوعي هلم، وتوفري كل اخلدمات اليت تتناسب مع مواصافاتهم 

واقع انعدام الدراسات املتعلقة بالصم يف واحتياجاتهم اخلاصة. فلقد أثبت ال

 التعليم العالي يف الدول العربية.

*      *      * 
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Abstract: 

Although eighty percent of individuals suffering from hearing impairment in 

the world are from developing countries, according to the World Federation of 

the Deaf (2015), the Arab States reality points to the lack of expansion of 

opportunities for deaf students to enter higher education institutions. Therefore, 

this study aimed at describing the experience of the Arab Open University, as a 

distance education institution, in teaching deaf students, and determining the 

quality of the academic and student services offered in the university for the 

hearing impaired students. To achieve its objectives, the study used document 

analysis to describe the role of the Arab Open University in educating the deaf. 

And for determining the degree of satisfaction of deaf students with the quality 

of the  academic and student services and support provided to them at the 

university, a survey tool was designed and implemented on (67) students (23 

females 0.44 males).  

The study found some details about the program that the Arab open 

University offer to deaf students, and the number of the students who benefited 

from the program which stands at (161) students. The study also found out an 

above average satisfaction of deaf students with the services provided to them at 

the university. However, the level of satisfaction of male students was larger 

than females, although there is no statistically significant difference between the 

two. The study recommendes expansion of deaf students inclusive policy to 

universities in the Arab world, and intensifying research on all aspects of the 

education of the deaf, especially how to achieve a qualitative learning and 

teaching experience for this group of students, and provide all the services that 

are commensurate with their specifications and needs. 
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 ملخص الدراسة:
 

هددت الدرتسد دد للتلدر عدد فلعلدد ل نعلجدد لي  ددنئملعددتسلوللاددن  لعلدد لدر  ددتد لللللللل

در علجمج ليفلعنمج لئهنسد لدر حتثلدر ظجفيلرتىلدرطنرب لئعلم لدرصدف فلدولرجد لمنئعد لللل

دوئريةل  سةلينالعبتدر محنلل،للر حقجقلأهتدفلدرتسد  لد  ختئالدربن ث لدملنهملشدب لل

م عد للد دتةل،لادتلتثلدالأ لد لدرتسد د ليفالةيطناد لللللللدر ج لولدملع متلعل لعصدمج ل ل

(لطنربد لئعلمد لئدنلا د لللللل30ئال ظ لللدخ بنسلحتصجليلل(ل،للاتلطبقدالدرتسد د لعلد لةللل

دملننهمللط قلدر تسلس،لللخلصالدرتسد  للتلللجد  ل د لقلتد ل ةرد لل صدن ج ليد لللللل

لئهدنسد لدر حدتثلللئ   طيل سجن لأ دءلدرطنربن لعجن لدربحثلدرقبليللأ د هنلدربعتيليف

در ظجفيلل،لللج  ل د لقلتد ل ةرد لل صدن ج ليد لئ   دطيل سجدن لدخ بدنسلدرطنربدن للللللللل

لعجن لدربحثلدرقبليللدخ بنسهنلدربعتيليفلئهنسد لدر حتثلدر ظجفي.

ل.دركلمن لدملف ن ج الئهنسد لدر حتثل،لدر  تد لدر علجمج ،لدرطنربلئعل لدرصف
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 املقدمة:

وهي أداة ،تعد اللغة من أهم وسائل االتصال بني اجملتمعات اإلنسانية

ويهدف تعليم اللغة العربية منذ بداية مرحلة ،التعلم واكتساب املعلومات 

باملهارات األساسية يف القراءة والكتابة  املتعلم التعليم األساسي إىل تزويد

يعتمد أساسا   لم يف تعلم اللغة ومن ثم فإن جناح املتع،والتحدث واالستماع

 .(2005،261 ،على اكتساب مهاراتها األساسية  )العيسوي وآخرون

ورغم أن اهلدف األساسي من تعليم اللغة العربية هو إكساب املتعلم 

 هيا القدرة  على االتصال اللغوي الواضح السليم سواء أكان هذا االتصال شف

ريس فن التحدث والتدريب على مهاراته إال أنه  يالحظ إهمال تد،أم كتابيا

      ،(2012مايو  30ــ 29،) املؤمتر العلمي احلادي عشر.

ويعد التحدث مهارة إنتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام 

والتمكن من الصيغ النحوية وتركيب الكالم الذي يساعده   ،األصوات بدقة

 ،(105، 2000رسالن،  ) ادثةاحمل على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف

 ( أن التحدث241، 2002شحاته،  ويرى )

وإمنا متداخل  يف ،ليس فرعا لغويا مستقال عن باقي فروع اللغة العربية   

ــ  150،  2005عطا،  وقد أكد)  ،مهاراته مع كافة فروع اللغة العربية 

   أنه:  (على أن أهمية التحدث تكمن يف151

ان معتادا على الطالقة يف التعبري عن أفكاره والقدرة على / جيعل اإلنس1

 مواجهة اآلخرين.                                                      

 / يعد  وسيلة لإلقناع والفهم.                                           2

 يف ./   يعد مؤشرا صادقا للحكم على املتحدث ومعرفة مستواه الثقا3
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/يعد وسيلة لتنفيس الفرد وتعبريه عن نفسه مما خيفف من حدة املواقف 4

  اليت تعرتضه.   

 يعد وسيلة ضرورية لتنفيذ  العملية التعليمية يف خمتلف املراحل.   / 5

فكلما امتلك املتعلم مهارات التحدث ومتكن منها ازدادت كفاءته احلوارية 

ه يف سياق لغوي يتسم بالوضوح ووظف حديثعنده  التعبريية  ةطالقالو

    ( .2008شحاته، ) والتعبري 

وتزداد أهمية التحدث للمتعلمني ألسباب نفسية تتمثل يف أنه يستأصل من 

نفوسهم مظاهر اخلوف واخلجل والتلعثم باإلضافة إىل تقدير الذات وتنميتها 

( )جربيل 2007 ،أمني  لديهم وهو ما أكدته بعض الدراسات مثل: )

 .(     2009حسن،  ( )2007،

وللتحدث أهمية كربى للمعلمني حيث أن املعلمني املتميزين هم الذين 

وألن التالميذ يرضون عن مستوى ،وكيف يقال ،الذي يقال يعرفون جيدا ما

أبو  و شحاته   التعليم إذا ارتبط بلغة بسيطة وواضحة وفكر منظم) 

( إىل ضرورة رفع 2007،76كنعان، ) ( وقد أشار244 ، 1994عمرية

مستوى تعليم اللغة ألطفالنا بغية احلفاظ على هويتهم وذلك برفع مستوى 

احملتوى وأساليب التدريس والثقافات الرتبوية للمعلم، كما أشارت كثري من 

الدراسات إىل أن ضعف التالميذ يف املراحل املختلفة للتعليم العام إمنا يرجع 

ي بصورة صحيحة يف املراحل األوىل ه الشفإىل عدم اكتسابهم مهارات التعبري

  من حياتهم وأن السبب يرجع إىل ضعف املعلمة يف تلك املهارات )

     (2000،اللبودي
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وقد أوصى مؤمتر تعليم اللغة العربية يف التعليم العام املنعقد بالشارقة 

( بتشخيص القصور اللغوي يف مجيع مهارات اللغة لدى 2011)

التطويرية لتلك اجلوانب .كما أوصى املؤمتر الدولي  الربامج وبناء،املتعلمني

( بضرورة الرتكيز 2011لتعليم اللغة العربية املنعقد يف كواالملبورــ ماليزيا )

وقياس وتنمية املهارات ،على اجلانب املهاري يف إعداد معلم اللغة العربية

سعودية مبهارات اللغة لون يف اململكة العربية الئوكما اهتم املس،اللغوية لديه

حيث ،عموما ومهارة التحدث على وجه اخلصوص يف مجيع مراحل التعليم

من أهداف سياسة التعليم : إكساب القدرة على التعبري الصحيح يف أن 

، 1404 ،التخاطب والتحدث والكتابة بلغة سليمة وتفكري منظم )احلقيل

47). 

للفرد واجملتمع  ولكبار ويعد التحدث الوظيفي ضرورة حيوية للصغار وا

لتعدد جماالت احلياة اليت ميارس فيها اإلنسان هذه املهارة، لذلك ينبغي أن يتم 

ويشعر ،تعليم اللغة العربية بصورة وظيفية حتقق اهلدف من تعلمها وتعليمها

ويرى  (74 ، 2008يتعلمه يف حياته الواقعية ) رشوان،  املتعلم بأهمية ما

 ورة أن  يأخذ تعليم التعبري سواء( ضر159، 2001)يونس، 

يرتبط أساسا مبواقف احلياة اليومية ،يا أم كتابيا طابعا وظيفياهأكان شف  

 اللغوية.
  اإلحساس باملشكلة:

تهتم كثري من الدراسات الرتبوية بقضية إعداد املعلم وتأهيله يف اجلانبني 

عف عام وتدن إال أن الواقع الذي نعيشه يؤكد وجود ض ،النظري والتطبيقي

ومهارة التحدث ،يف مستوى الطالب املعلمني يف مهارات اللغة العربية عامة

بشكل خاص. وقد أكدت عدد من الدراسات اليت اهتمت بتشخيص جوانب 
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لطالب اجلامعات على وجود ضعف عام يف   اللغوي  الضعف يف األداء

كد معظم مهارات اللغة العربية عامة ومهارة التحدث بشكل خاص، حيث يؤ

ية هالرتبويني على أن هناك ضعفا ملحوظا يف مهارات التالميذ التعبريية الشف

(كما أن ملهارات 2007،3والكتابية يف مجيع املراحل الدراسية )الشهري،

اجلامعية أهمية خاصة ألنها متثل   التحدث والتمكن منها لدى متعلم املرحلة

ا، ومتيز شخصيته أمام من يوجه األساس ملعظم األنشطة اللغوية اليت يقوم به

احلديث إليهم بطبقات صوته اليت يتحدث بها وحركاته ونظرات عينيه 

وأثر ذلك يف مدى تقبل املستمع حلديثه واقتناعه به  ،والوقفات املناسبة

 (2012)ساملان، 

باإلضافة إىل أن الباحثة قد الحظت هذا القصور أثناء خروج الطالبات 

وتنفيذ بعض األنشطة  ،س وقيامهن بشرح بعض الدروساملعلمات إىل املدار

واليت تتطلب منهن التحدث  ،والتطبيقات اليت تصاحب املقررات الدراسية

 والتعبري.

وبناء على ما سبق فإن الباحثة قد شعرت بضرورة إجراء دراسة علمية 

تهدف إىل معرفة مدى متكن الطالبة معلمة الصفوف األولية جبامعة األمرية 

ة بنت عبدالرمحن من مهارات التحدث  الوظيفي، وأثر بعض الوحدات نور

 التعليمية  يف تنمية تلك املهارات لديهن.
 مشكلة الدراسة:

 يف ضوء ما سبق ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف : 

الوقوف على مدى متكن الطالبات معلمات الصفوف األولية جبامعة 

لتحدث الوظيفي الالزمة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من مهارات ا
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،وتقديم بعض الوحدات التعليمية لتطوير أدائهن. وميكن حتقيق ذلك من هلن

 خالل اإلجابة على األسئلة التالية:

ــ ما جماالت التحدث الوظيفي الالزمة للطالبة معلمة الصفوف األولية 

 جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن؟

مة للطالبة معلمة الصفوف األولية ـ ما مهارات التحدث الوظيفي الالز

 جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن؟

ــ ما مدى متكن الطالبات معلمات الصفوف األولية جبامعة األمرية نورة 

 بنت عبدالرمحن من مهارات التحدث الوظيفي الالزمة هلن؟

ــ ما فاعلية برنامج قائم على الوحدات التعليمية يف تنمية مهارات 

لوظيفي لدى الطالبات معلمات الصفوف األولية جبامعة األمرية التحدث ا

 نورة بنت عبدالرمحن؟
 فروض الدراسة:

ــ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أداء الطالبات 

 عينة البحث القبلي وأدائهن البعدي يف مهارات التحدث الوظيفي .

وسطي درجات اختبار ــ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مت

 الطالبات عينة البحث القبلي واختبارهن البعدي يف مهارات التحدث الوظيفي .

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية هذه الدراسة يف كونها:

حيث تكشف عن  ،ـ تتناول جانبا مهما من جوانب إعداد الطالبة املعلمة

   وأوجه عالجه .ومعرفة نواحي الضعف لديها ،مدى متكنها من مهارات التحدث
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ــ تقدم قائمة مبجاالت التحدث الوظيفي الالزمة للطالبات معلمات 

 الصفوف األولية .                

ــ تقدم قائمة مبهارات التحدث الوظيفي الالزمة للطالبات معلمات 

مما يساعد الطالبات أنفسهن واملهتمني بإعداد املعلم وتعليم  ،الصفوف األولية

 ية.اللغة العرب

ــ تقدم أدوات ونتائج تساعد يف إجراء دراسات مشابهة تتناول مهارات 

 اللغة العربية األخرى.

ــ تقدم بعض الوحدات التعليمية  اليت تساعد يف تنمية مهارة التحدث 

 لدى الطالبة املعلمة.

التوصيات اليت تساهم يف تنمية مهارات الطالبة املعلمة  ــ تقدم بعض

 اللغوية.
 دراسة:أهداف ال

 تهدف الدراسة احلالية إىل:

ــ حتديد مهارات التحدث الوظيفي اليت جيب توافرها لدى الطالبة معلمة 

 الصفوف األولية.

 لدى الطالبة معلمة الصفوف األولية. الوظيفيــ قياس مهارات التحدث  

ــ حتديد أسس الربنامج املقرتح القائم على الوحدات التعليمية لتنمية 

 حدث  الوظيفي لدى الطالبة معلمة الصفوف األولية.التمهارات 

الربنامج املقرتح القائم على الوحدات التعليمية لتنمية ــ قياس فاعلية 

 مهارات التحدث  الوظيفي لدى الطالبة معلمة الصفوف األولية.
 حدود الدراسة:
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احلدود املوضوعية: ستقتصر الدراسة احلالية على تنمية مهارات التحدث  

 يفي لدى الطالبات املعلمات يف قسم املناهج وطرق التدريس .الوظ

احلدود الزمانية : مت البدء بالبحث احلالي يف الفصل الدراسي األول من 

 .1436/ 1435العام اجلامعي 

 احلدود املكانية :كلية الرتبية / جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن.

 : مصطلحات الدراسة

( بأنها األثر الذي ميكن 23، 2003ه والنجار،ـ الفاعلية: عرفها )شحات

 أن حتدثه املعاجلة التجريبية باعتبارها متغريا مستقال يف أحد املتغريات التابعة.

( بأنها القدرة على التأثري 241، 1997،كما يعرفها )اللقاني  واجلمل

 وبلوغ األهداف وحتقيق النتائج املرجوة.

ى األثر الذي ميكن أن حيدثه الربنامج وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها: مد

املقرتح يف تنمية مهارات التحدث الوظيفي لدى الطالبات عينة البحث، ويتم 

 حتديد هذا األثر إحصائيا بواسطة مربع إيتا .

( بأنه عملية تتضمن 2006،27 ،ــ التحدث الوظيفي: عرفه ) أبو خليل

 واقف احلياتية . القدرة على استعمال اللغة استعماال صحيحا يف امل

( بأنه نقل املعتقدات واملشاعر 26، 2001كما عرفه )الناقة، 

واألحاسيس واخلربات واملعلومات واملعارف واألفكار واآلراء ووجهات النظر 

من شخص آلخر نقال من املرسل )املتحدث( إىل املستقبل )املستمع(موقع 

 القبول والفهم والتفاعل واالستجابة.
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املهارات الكالمية الالزمة  من إجرائيا بأنه: جمموعة وتعرفه الباحثة

بشكل   للطالبات معلمات الصفوف األولية لالرتقاء مبستوى أدائهن اللغوي

 . صحيح يف املواقف الوظيفية اليت تعتمد على هذه املهارات

(بأنها تنظيم خمطط 89 ،2007  ،عمرية ابوــ الوحدة التعليمية :عرفها )

املادة التعليمية والوسائل واألنشطة التعليمية املصاحبة وطرق له مسبقا يتضمن 

                                            .واليت تؤدي يف جمموعها إىل بلوغ األهداف املرجوة ،التدريس والتقويم

( بأنها تنظيم خاص يف مادة دراسية 11، 2007،كما عرفها )جعفر

يف موقف تعليم متكامل يثري اهتمامهم وطريقة تدريسها تضع املتعلمني 

ويؤدي إىل مرورهم خبربات معينة وإىل تعلمهم ،ويتطلب منهم نشاطا متنوعا

ويرتتب على ذلك كله بلوغ جمموعة من األهداف  األساسية  ،تعلما خاصا

 املرغوب فيها .                                 

 أنها:                                          وتعرف الباحثة الوحدة التعليمية إجرائيا ب

وحدات دراسية من تصميم الباحثة حتتوي على جمموعة من النصوص اليت 

  تتضمن بعض مهارات التحدث الوظيفي واليت تقيسها تدريبات لغوية متنوعة.

( بأنه جمموعة مرتابطة من  Bender2002ــ الربنامج التدرييب: عرفه ) 

 ،راءات والقواعد واملهام اليت تتخذ خطوات حمددة لتنفيذهااألهداف واإلج

وميثل جمموعة من األنشطة اليت تعمل يف اجتاه متكني الفرد من الوصول إىل 

 نواتج معينة يف ظل وجود قياسات ومؤشرات لألداء .

وتعرفه الباحثة بأنه: كل ما يقدم للطالبة معلمة الصفوف األولية من 

 يل تنمية مهارات التحدث لديها.أنشطة وإجراءات يف سب
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ــ  الطالبة معلمة الصفوف األولية : تعرفها الباحثة بأنها: الطالبة  املسجلة  

يف برنامج معلمة الصفوف األولية بكلية الرتبية جبامعة األمرية نورة يف الفصل 

  .1436/1437الدراسي الثاني للعام اجلامعي 

 ،األداء الصوتي وغري الصوتي للغة( بأنها 2003 ،املهارة: عرفها )عليان

والذي يتميز بالسرعة والدقة والكفاءة والفهم ومراعاة القواعد اللغوية 

 املنطوقة واملكتوبة .
 : اإلطار النظري للدراسة

 مفهوم التحدث:

وقد حظيت  ،التحدث ضرورة من ضرورات احلياة للتواصل بني البشر

واللغويني عرب البحث يف وسائل تنميتها هذه املهارة باهتمام املربني والباحثني 

 (2006كونها وسيلة الفرد إليصال أفكاره ومعلوماته إىل غريه)نصريات، 

( التحدث بأنه وسيلة اتصال أو تواصل يعرب 2006وعرف )العجارمة، 

غنى  إذ ال ،بها الفرد عن حاجاته ومشاعره وأحاسيسه وهي مهمة لكل فرد

 لشخص عن غريه من الناس .

 ة التحدث:أهمي

للتحدث أهمية كربى يف حياة اإلنسان و على الرغم من أهميته إال أنه مل 

حيث جرت العادة على تدريس هذا الفن من  ،يلق اهتماما من معلمي اللغة

وهو ،(Kay,2006  خالل متارين التكرار وحفظ احملادثات عن ظهر قلب )

 . والفكرية  يةإىل تقوية الروابط االجتماع وسيلة اتصال فعالة تهدف 

 والتحدث جزء ال ،األفراد واجلماعات عرب مواقف احلياة املختلفةبني     

أسلوبه  مع  و حديثه   يتجزأ من شخصية اإلنسان حيث تعرف شخصيته من 

 (.     yan,2006) اآلخرين 
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بل  ،مهارة التحدث تساعد املتعلم على التفوق يف سائر املواد الدراسيةو

، (2005النجاح يف احلياة العملية .)صالح والرشيدي،  هي أساس من أسس

إىل أن مهارات  (Ramenthan&Bruning,2002)وقد أشار رامنثن وبرننج 

            والكالم مل تلقيا   االستماع

وهذا يعود إىل عدد من العوائق منها عدد  ،اهتماما كبريا يف غرفة الصف  

واالختبارات اليت  ،عليمي للوالدينواملستوى الت ،الطالب الكبري يف الصف

 ال تقيس مهارات التحدث .

 أهداف التحدث:  

 ( أهداف التحدث :2006،175 ،طعيمه وآخرون  حدد )

ــ متكني الطالب من التعبري عن حاجاتهم ومشاهداتهم وخرباتهم بعبارات 

 سليمة صحيحة.

 حصيلتهم ــ تزويد الطالب مبا حيتاجونه من ألفاظ وتراكيب إلضافته إىل

 اللغوية واستعماله يف حديثهم وكتابتهم .

ــ اكتساب الطالب جمموعة من القيم واملعارف واألفكار واالجتاهات 

 السليمة.

ــ تعويد الطالب على ترتيب األفكار والتسلسل يف طرحها والربط بينها مبا 

 يضفي عليها مجاال وقوة تأثري يف السامع.

وهذا يدفع إىل تعلم قواعد ،سليم للغةــ تعويد الطالب على النطق ال

 اللغة .

 ــ توظيف ألفاظ مناسبة للداللة على املعاني املتنوعة .

  ــ تعويد الطالب على التفكري املنطقي .
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 ــ إتقان الطالب املالحظة السليمة عند وصف األشياء واألحداث.

 ــ التغلب على بعض العيوب النفسية كاخلجل واللجلجة واالنطواء.

 مهارات التحدث: 

 :ب  ( مهارات التحدث 2007 ،حدد )الراميين

 .وضوح النطق وسالمته ــ  

 ــ صحة املهارات النحوية والضبط.

 ــ  القدرة على التأثري واإلقناع.

 ــ تلوين األداء الصوتي علوا واخنفاضا .

 ــ طالقة اللسان وسرعة اخلاطرة .

 . ــ امتالك السمات الفنية من حمسنات وبديع

 ــ ثراء املعجم اللغوي .

 ( مهارات التحدث :2004 ،هكما حدد ) طعيم

 ــ نطق األصوات نطقا صحيحا .

 ــ التمييز عند النطق بني األصوات املختلفة التنغيم بطريقة مقبولة .

 ــ نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا .

ا يريد ــ استخدام اإلمياءات واحلركات غري اللفظية استخداما معربا عم

 توصيله من أفكار.

 ( إىل أن مهارات التحدث:2003وقد أشار  )مارلو 

 ،وأن يكون للحديث هدف مسبق ،بوضوح وبصوت مسموع التحدث 

م  املتحدث تعبريات الوجه وحركة وأن يستخد ،وأن يبدأ احلديث مبقدمة

   (Marlow Ediger ,Digumarti Bhaskara,2003)اجلسم.
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 جماالت التحدث: 

 تحدث جماالن رئيسان :لل

يقصد به التحدث الذي يؤدي وظيفة يف حياة  / التحدث الوظيفي:1 

 الطالب واملعلمني  مثل:

املناقشة: تعد املناقشة أهم جماالت التحدث الذي حيبه املتعلمون على 

خمتلف مستوياتهم التعليمية ومييلون إليه. وينبغي أن حتظى املناقشة مبكانة كبرية 

ملا هلا من أهمية كبرية يف حياتنا؛ حيث يرى البعض أن حياتنا يف املدرسة 

احلديثة   تقتضي أن يكون كل فرد قادًرا على املناقشة كي يستطيع أن يؤدي 

   واجباته اجملتمعية.

احملادثة: وهي النشاط اللغوي الشفهي الذي يستعمل بصورة أكثر ــ  

م نشاط كالمي ميارسه كما أنها أعظ الطالب واملعلمني،تكراًرا يف حياة 

 الصغار والكبار على السواء.

وقد يكون احلوار  ،احلوار: وهو حديث جيري بني شخصني أو أكثر ــ  

وخيتلف احلوار عن املناقشة يف أن  ،سلسلة من األسئلة واألجوبة املختصرة

اهلدف من املناقشة يكون أكثر حتديًدا وأكثر وضوًحا منذ البداية، واهلدف يف 

، ويكثر املعلمون من استخدامه مع دثة يكون أقل حتديًدا منه يف احلواراحملا

 الطالب .      

إلقاء اخلطب والكلمات: تعد اخلطابة فًنا من فنون اللغة الشفهية، ــ  

كإلقاء  املدرسية،يف كثري من املواقف  الطالب واملعلمون حيث حيتاج إليها

 . كلمة أو خطبة يف مناسبة معينة 
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متثل القصة عاماًل تربوًيا مهًما ليس فقط يف تعليم   لقصص :ــ سرد ا

اللغة، ولكن أيًضا يف تهذيب األحاسيس وترقية الوجدان؛ حيث متد املتعلم 

يعد سرد  و بألوان من األدب الراقي يف تعبريه وفكره وألفاظه وأساليبه

حيث إن املتحدث يعتمد  ،القصص أجنع الطرق للتدريب على إجادة التحدث

على حسن اإلرسال وجودة النطق وتوظيف قدراته يف استخدام اإلمياءات 

األمر الذي جيعل مجهور املتلقني يف تفاعل مستمر مع  ،واحلركات املصاحبة

 (2005 ،)البجة  . املتحدثني  

املقابالت الشخصية: وهى حمادثة جادة موجهة حنو هدف حمدد، ــ  

مدرستهم، فيمكن أن  يفب عليها يستطيع الطالب أن جيدوا الفرص للتدري

يوجهوا إىل عمل مقابالت مع مدير املدرسة حول األنشطة املدرسية مثاًل أو 

 مع بعض معلميهم. .

الوصف: احلياة اليومية مليئة باملواقف واألحداث اليت تشكل جمااًل ــ  

ميكن للمعلم استغالهلا كموضوعات يتحدث فيها وخصًبا للتحدث حوهلا، 

لوصفها؛ مما يساعد على تنمية لغتهم الشفهية. ومواقف الوصف هي املتعلمون 

  املواقف اليت تتطلب من املتعلم أن يصف شيًئا معيًنا أعجبه أو أثار انتباهه ..

التعارف والرتحيب: وهى من األمور اليت جيب أن ُيدرِّب املعلم ــ  

حياة املتعلم  املتعلمني  عليها، خاصة وأن مواقف التعارف والرتحيب تتكرر يف

  .يف البيت واملدرسة 

التعبري الذي يعرب به التلميذ عن مشاعره  هو / التحدث اإلبداعي:2

وأحاسيسه النابعة من وجدانه بأسلوب واضح ومؤثر، حبيث يعكس هذا 

يف إطار أدبي  . وهذا النوع من التعبري له أهميته، ألنه ميكن  هالتعبري  شخصيت
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يرونه من أحداث وشخصيات وأشياء تعبريا يعكس التالميذ من التعبري عما 

شخصياتهم، وبه تتضح ذاتهم، كما ميكنهم من التأثري يف احلياة العامة 

 بأفكارهم . 

  أساليب تنمية التحدث :

: لعب مثل  هناك العديد من األساليب اليت تعني على تنمية هذه املهارات

 التحدث حول بعض األدوار، الرتمجة أو التفسري، مشاركة املتعلمني يف

املثريات املوجودة يف حجرة الدراسة، األنشطة خارج الفصل، استخدام 

القصص القصرية، استغالل املواد الدراسية املختلفة وما فيها من جماالت 

احلديث حول  ،متنوعة، نشاطات اجملموعة، التعبري عن املواقف احلياتية

           ( 2004شاكر،   ؛2000رسالن،  ) التعبري الشفوي احلر  ،االهتمامات

 أساليب تقويم التحدث:    

تشري العديد من الدراسات والبحوث السابقة يف جمال تدريس التحدث إىل 

شاكر،   ) ويرجع ذلك للعديد من األسباب لعل أهمها: ،صعوبة تقوميه

2004 :148) 

ــ أن درجات اختبارات التحدث من أقل درجات االختبارات اللغوية 

داقية بسبب صعوبة تقدير القائم باملالحظة ألداء عدد كبري من الطالب يف مص

 وقت واحد . 

ــ طبيعة مهارات التحدث  نفسها، فمن الصعب حتديدها وتعريفها بشكل 

 دقيق . 

  . ــ تأثر احلكم باالنطباعات الشخصية لدى من يقوم به
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رات وبشكل عام فإن أساليب تقويم التحدث تتنوع لتشمل االختبا

التحريرية، واختبارات التتمة، وأسلوب املالحظة والذي يعد من أفضل 

أساليب التقويم للتعبري الشفوي، حيث ميكن من خالله تقديم مواقف وظيفية 

 طبيعية للطالب، ومالحظة أدائهم الشفوي.

 مراحل التحدث:

 (:2002تاج التحدث إىل عدد من اخلطوات ) مدكور،حي

تحدث املتحدث أو يتكلم بأي كالم البد أن / االستثارة: قبل أن ي1

أو  ،واملثري إما أن يكون خارجيا كأن يرد املتحدث على من أمامه ،يستثار

وقد يكون املثري  ،أو يشرتك يف حوار أو ندوة ،جييب عن سؤال طرحه خماطبه

 والشكر. ،والضيق ،داخليا مثل السرور، والغضب

ن كي يتحدث يبدأ يف التفكري فيما / التفكري: بعد أن يستثار اإلنسا2

 فيجمع األفكار ويرتبها. ،سيقول

ويفكر فيما  ،/ الصياغة : بعد أن يستثار اإلنسان ويدفع إىل الكالم3

 والرتاكيب( . ،يبدأ يف انتقاء الرموز ) األلفاظ، والعبارات ،سيقول

فع فال يكفي أن يكون لدى املتكلم دا األخريةرحلة امل/ النطق : وهي 4

يناسبها  وينتقي من األلفاظ والعبارات ما ،وأن يفكر ويرتب أفكاره ،الكالم

 فبالنطق السليم تتم عملية الكالم )التحدث(. ،حيث البد أن ينطق

 أسباب ضعف الطالب يف مهارة التحدث:   

من الطالب التحدث أمام اآلخرين إلحساسهم بالضعف  العديديتجنب 

( أن 2009رى ) السعدي، تو  ،ل يف الكالموعدم القدرة على االسرتسا

هناك عددا من العوامل الشخصية والرتبوية واالجتماعية مثل عدم تدريس 



 

 
128 

فاعلية برنامج تدرييب  قائم على الوحدات التعليمية يف تنمية مهارات التحدث الوظيفي لدى الطالبة 

   معلمة الصفوف األولية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن 

 إقبال بنت صاحل ابراهيم الغصن د.

 

وعدم وضوح اهلدف من تدريس  ،مهارات اللغة بشكل مرتابط ومتكامل

 التحدث للطالب املعلمني .

 ( أسبابا أخرى لضعف الطالب مثل:2007 ،كما يرى ) مدكور

 ب عن االشرتاك يف األنشطة اللغوية كاخلطابة والتمثيل. ـ انصراف الطال

 ـ دور األسرة السليب. 

، واخلجل ،ن التحدث بطالقة كاخلوفـ بعض مظاهر السلوك اليت حتد م

 وعدم اجلرأة.

 أهمية مهارة التحدث للطالبة املعلمة:

حيث أن مجيع املقررات  ،حتتاج الطالبة املعلمة إىل مهارات التحدث

أمام أستاذات واألنشطة  ة اليت تدرسها حتتاج منها إىل العروض الدراسي

كما أنها حتتاج إليها أثناء خروجها إىل  ،وأمام زميالتها الطالبات،املقررات 

املدارس يف فرتات املشاهدات امليدانية املقررة عليها يف كل فصل دراسي طيلة 

 ،ريات والتلميذاتحيث تلتقي هناك باملعلمات واإلدا ،دراستها اجلامعية

 ،بعض األنشطة الصفية والالصفية  وتنفيذوتقوم بشرح بعض الدروس 

إال أن هناك شكوى من  ،وعلى الرغم من أهمية هذه املهارات للطالبة املعلمة

 ،عن التحدث بطالقة اتاملعلم اتأعضاء هيئة التدريس بشأن عجز الطالب

ملشاركة يف األنشطة أثناء وانصرافهن عن هذه املهارة وعدم رغبتهن يف ا

 وخارج احملاضرات.،احملاضرات

 الدراسات السابقة :

ــ  اللغوية بشكل عاممهارات ل/ دراسات اهتمت بتقويم أداء الطالب ل1

 وتنميتها لديهم:ومن بينها مهارة التحدثـ ــ 
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(اهتمت بتقويم األداء اللغوي للطالب املتفوقني يف 2003ـ دراسة قاسم )ــ

وقد أعد الباحث قائمة تضم املهارات اللغوية يف مهارات اللغة ،نيمدينة الع

( طالبة 20وقد طبقت على ) ،اليت ينبغي أن يتقنها الطالب املتفوق األربع

 أن أداء العينة كان متوسطا يف مهارات التحدث .                                                  إىل الدراسة  توصلتوقد 

( هدفت إىل تقويم األداء اللغوي للطالب 2003فاطمة الكاف)  ــ دراسة

املعلمني ختصص اللغة العربية بكلية الرتبية جامعة السلطان قابوس يف ضوء 

وقد أظهرت النتائج تدني مستوى أداء الطالب ،املهارات اللغوية الالزمة هلم

 منها التحدث .                واملعلمني يف املهارات اللغوية 

( هدفت إىل حتديد مظاهر ضعف املهارات اللغوية 2005ــ دراسة اخلليفة )

لدى طالب قسم اللغة العربية بكلية الرتبية جامعة اخلرطوم وحتديد أسبابه 

وقد أظهرت النتائج ضعف الطالب املعلم يف  ،ووضع مقرتحات لعالجه

                            مجيع املهارات اللغوية مبا فيها مهارة التحدث.                

( هدفت إىل تصميم برنامج لتنمية مهارات 2006ــ دراسة صواوين)

التواصل الشفوي )االستماع والتحدث( لدى طالبات اإلعالم الرتبوي ـ 

الربنامج يف  فاعليةاملستوى الرابع ـ جامعة األقصى بغزة وقد أظهرت النتائج 

 بات اإلعالم الرتبوي.   تنمية مهارات التواصل الشفوي لدى طال

( هدفت إىل التعرف على فاعلية اجملمعات 1427ـ دراسة الزهراني ) 

التعليمية يف تنمية املهارات اللغوية لدى طالب كلية اللغة العربية جبامعة أم 

وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب املعتمد على  ،القرى واجتاهاتهم حنوها

يبية ( وقد توصل الباحث إىل وجود فروق تصميم جمموعتني )ضابطة وجتر

  ذات داللة إحصائية لصاحل التطبيق البعدي للمهارات اللغوية و لالجتاه حنوها.                                                     
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برنامج لتنمية مهارات  فاعلية( هدفت إىل معرفة 2007ــ دراسة سعيد)

ملعلمني املتخصصني باللغة العربية يف االستماع والتحدث لدى الطالب ا

املستوى السابع بكلية املعلمني بتبوك باململكة العربية السعودية يف ضوء مدخل 

وقد أظهرت النتائج فعالية الربنامج يف تنمية مهارات  ،التواصل اللغوي

 االستماع والتحدث لدى الطلبة املعلمني عينة البحث. 

معرفة فاعلية برنامج قائم على  ( هدفت إىل2007ــ دراسة راشد )

العروض التقدميية يف تنمية بعض مهارات اإلرسال ومنها )التحدث( وخفض 

وقد  ،قلق التدريس لدى الطالبات املعلمات بكلية الرتبية جبامعة اإلمارات

 أظهرت النتائج فاعلية الربنامج يف تنمية مهارات التحدث.

عرف على أثر وحدة لغوية يف ( هدفت إىل الت1428ــ دراسة الزهراني )

( 60وقد طبق الباحث دراسته على ) ،األداء اللغوي لتالميذ الصف السادس

وقد خلصت الدراسة إىل وجود فروق ذات  ،تلميذا مقسمني إىل جمموعتني

داللة إحصائية يف متوسط األداء اللغوي البعدي يف بعض مهارات التعبري 

 عة التجريبية .الكتابي واخلط العربي لصاحل اجملمو

( هدفت هذه الدراسة إىل قياس أثر الوحدات 2010ــ دراسة دخيخ )

 ،التعليمية يف تنمية مهارات الكتابة الوظيفية لدى طالب كلية الرتبية بالباحة

  وصمم اختبارا قبليا،وقد صمم الباحث قائمة مبهارات الكتابة الوظيفية

العينة بعد دراسة الوحدة التعليمية  وقد أظهرت النتائج تفوق ، وبعديا لقياسها

 مما يؤكد أثرها اإلجيابي يف تنمية املهارات  املفحوصة .

وتنميتها هارات التحدث تقويم أداء الطالب ملب ثانيا : دراسات اهتمت 

 : لديهم
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( هدفت إىل التعرف على مدى متكن 2003ــ دراسة العيسوي وموسى)

وقد أظهرت  ،من مهارات التحدثطالبات كلية الرتبية جبامعة اإلمارات 

 النتائج ضعف الطالبات املعلمات يف مهارات التحدث .   

( هدفت إىل معرفة أثر املباريات اللغوية 2007ــ دراسة السايح والصغري ) 

يف تنمية مهارة التحدث بالفصحى واالجتاه حنوها لدى طالب الفرقة الرابعة 

وقد أظهرت النتائج ،عة السلطان قابوسشعبة اللغة العربية بكلية الرتبية جبام

 لفصحى واالجتاه حنوها باستخدام املباريات اللغوية.للغة امنو مهارة التحدث با

( هدفت إىل التعرف على مهارات 2008ــ دراسة عزازي واملليجي )

 ،ية  )القصصية واحلوارية  ( الالزمة للطالب معلمي اللغة العربيةهالتعبري الشف

وقد  ،اسرتاتيجية التعلم املنظم ذاتيا على تنمية تلك املهارات وكذلك فاعلية

 قسم الباحثان العينة املكونة من 

واستخدما املنهج  ،( طالبا وطالبة  إىل جمموعتني جتريبية وضابطة68) 

( بطاقات مالحظة لقياس مهارات التعبري 4وقد استخدم الباحثان )،التجرييب

 .تفوق العينة التجريبية على الضابطة    وقد أظهرت النتائج ،املختلفة

 تعقيب عام على الدراسات السابقة:

وقد استفادت  ،تنوعت الدراسات السابقة اليت اطلعت عليها الباحثة

الباحثة من تلك الدراسات  يف حتديد بعض املهارات وبناء االختبار وبطاقة 

 املالحظة واخللفية النظرية.

 :الدراسات السابقة يف  ع اتفقت الدراسة احلالية موقد 

ــ االهتمام باملهارات  اللغوية لدى الطالب اجلامعي كما يف  )مجيع  

 ( .1428 ،( و ) الزهراني2003 ،الدراسات السابقة ماعدا )قاسم
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      . كما يف )مجيع الدراسات السابقة ( ــ استخدام املنهج التجرييب  

( ) 2007،()سعيد2006،ــ بناء برنامج تدرييب كما يف  )صواوين

(  1428 ،( ) الزهراني2010( ) دخيخ، 1427 ،( )الزهراني2007،راشد

 (.2008 ،)العزازي واملليجي

 ،العيسوي  ــ االهتمام جبميع مهارات اللغة لدى الطالب املعلم كما يف  )

 ( . 2007 ،( ) راشد 2007 ،( ) سعيد2003 ،( )الكاف2003

( )السايح 2003التحدث فقط كما يف ) العيسوي، ــ االهتمام مبهارة 

 . (2008 ،)العزازي واملليجي ( 2007والصغري، 

 واختلفت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف : ـ

 ،اخلليفةكما يف )اللغوية   جبميع املهارات مل تهتم الدراسة احلالية -

() 1427 ،( )الزهراني 2003 ،( )الكاف 2003 ،) قاسم ( 2005

 ( وإمنا اهتمت مبهارات التحدث فقط.1428 ،الزهراني

فليس هناك أي دراسة من  ،االهتمام بالطالبة معلمة الصفوف األولية -

حيث اهتمت  ،الدراسات السابقة اهتمت بالطالبة معلمة الصفوف األولية

( 2007( )سعيد، 2005 ،( ) اخلليفة2003 ،دراسة كل من ) الكاف

 ،)العزازي واملليجي(    1427 ،(  ) الزهراني2007 ،لصغري)السايح وا

 ،واهتمت دراسة كل من ) العيسوي ،بطالب قسم اللغة العربية(2008

( بطالب كلية الرتبية بشكل 2010 ،( ) دخيخ 2007 ،( ) راشد2003

 ( بطالبات قسم اإلعالم الرتبوي . 2006 ،واهتمت دراسة ) صواوين ،عام

م الدراسة احلالية باجتاهات الطالبات ) عينة البحث ( كما يف ) ــ مل تهت

 ( .   2007 ،( )السايح والصغري1427 ،الزهراني
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 إجراءات الدراسة :

 ،تتناول الباحثة يف هذا الفصل خطوات وإجراءات الدراسة امليدانية   

 وذلك على النحو التالي:

 منهج الدراسة :

شبه التجرييب الذي يعتمد على التصميم  ستتبع الدراسة احلالية املنهج

  مع التطبيق القبلي والبعدي عليها. العشوائية التجرييب ذي اجملموعة الواحدة

   . لكونه مالئمًا لطبيعة البحث وحتقيق أهدافه

 :البحث وعينتهجمتمع 

يتمثل جمتمع البحث احلالي من مجيع الطالبات معلمات الصفوف       

وقد تكونت عينة البحث من   ،رية نورة بنت عبدالرمحناألولية جبامعة األم

ــ معلمة الصفوف (   طالبة معلمة  من قسم املناهج وطرق التدريس 30)

اليت    4R1وهن الطالبات املقيدات يف الشعبة   ، يف كلية الرتبية األولية ــ 

   . تدرسها الباحثة

 إعداد الربنامج القائم على الوحدات التعليمية :

تصميم الوحدات التعليمية :مت تصميم الوحدات اخلاصة مبهارات  ــ

 التحدث كاآلتي :

 ـــ حتديد األهداف العامة للوحدات : 1

وقد  ،والذي ينبغي حتقيقها لدى عينة البحث ،مت حتديد األهداف العامة

 ،املهاري ،روعي عند حتديدها أن تكون على املستويات الثالثة ) املعريف

 (الوجداني 
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ــ صياغة األهداف اخلاصة بكل وحدة: متت صياغة األهداف السلوكية 2

على املستويات الثالثة ) اخلاصة بكل درس من دروس الوحدة التعليمية  

 الوجداني ( ،املهاري ،املعريف

واملادة العلمية املراد   ،حتديد احملتوى وتنظيمه :مت حتديد احملتوى-3

 عينة البحث ــ  باالستعانة بعدد من الدراسات . تعليمها للطالبات املعلمات ــ

الوسائل املستخدمة: مت استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية -4

 ،والسبورة الذكية ،املساعدة على تنمية املهارات مثل استخدام جهاز العرض

 وبعض الكتب ومقاطع الفيديو .

 خطة تنفيذ الوحدة:

 حسب اخلطة الزمنية ( يوضح توزيع حمتوى الوحدة1جدول ) 

 ساعات التدريس املدة الزمنية املوضوع

أنواع االتصال ــ التحدث) 

تعريفه /مكوناته/ شواهد 

من القرآن والسنة/ 

أهميته/ وسائل تنميته/ 

 عناصره/ تطبيقات عامة

 ساعات3 األسبوع األول

تعليم التحدث/ 

االستهالل/ البالغة / 

شروط التحدث/التحدث 

حدث الفعال/مسات الت

اجليد/جماالت 

 ساعات3 األسبوع الثاني
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 ساعات التدريس املدة الزمنية املوضوع

 التحدث/تطبيقات عامة

سرد القصة ) أهدافه/ 

طرقه / خطواته/ شروطه 

 / تطبيقات عامة

 ساعات3 األسبوع الثالث

الوصف)أنواعه/ 

خصائصه/ شروطه/ أمثلة 

 / تطبيقات عامة

 ساعات3 األسبوع الرابع

 أدوات البحث:

 .بطاقة مالحظة1

من اعداد  مهارات التحدث الوظيفيبطاقة مالحظة استخدمت الباحثة 

 الباحثة.

 ، 2004كما يصفها زيتون ) –وقد اختارت الباحثة أداة املالحظة، ألنها 

كما يصف ربيع "أفضل طرق مجع املعلومات عن السلوك".   –( 90

"من أكثر أساليب تقويم بأنها  ( املالحظة املنظمة199 ،2009والدليمي )

موضوعية، ألنها تتيح مالحظة سلوكه التدريسي مباشرة داخل حجرة املعلم 

  (  إىل أنه حيثما تكون املالحظة املباشرة2003يشري فان دالني ) و الصف".

 ممكنة فهي مفضلة على غريها من األدوات.    

ــ إعداد قائمة مبجاالت التحدث الوظيفي: هدفت إىل حتديد جماالت 

وبعد االطالع  ،للطالبات معلمات الصفوف األوليةالتحدث الوظيفي املناسبة 

( 11توصلت الباحثة إىل ) ،على الدراسات السابقة والكتب املتخصصة

بعرضها على احملكمني للتحقق من صحتها ومناسبتها   جماال، وقد  قامت
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وطلبت منهم حتديد أكثر اجملاالت اليت حتتاجها الطالبة معلمة الصفوف 

الوصف (  لتدريب  ،ا على اختيار جمالي ) سرد القصةوقد اتفقو ،األولية

 العينة عليهما  .

 :هارات التحدث الوظيفيــ إعداد قائمة مب 

هدفت إىل حتديد أهم املهارات اليت ينبغي ان متتلكها الطالبات  معلمات  

الصفوف األولية، وتتكون من اجلوانب التالية )الفكري، اللغوي، الصوتي، 

وإلعدادها اتبعت الباحثة  ،جانب عدد من املهاراتاحلركي(، ولكل 

 اإلجراءات التالية:

/مراجعة الدراسات السابقة اليت اهتمت بدراسة  املهارات اللغوية اليت 1

جيب ان تتمكن منها معلمات الصفوف األولية، وخاصة الدراسات اليت 

 اهتمت بإعداد قوائم ملهارات التحدث الوظيفي، وكذلك الدراسات اليت

 اهتمت بأساليب تنميته.

/االطالع على كتب الطالب وأدلة املعلم اخلاصة باملنهج املطور)لغيت 2

 الثالث (. ،الثاني ،(.للصفوف األولية)األول

/االستفادة من اخلطوتني السابقتني يف إعداد قائمة مبهارات التحدث 3

 الوظيفي.

جلامعات /عرض القائمة على احملكمني من أعضاء هيئة التدريس با4

للتحقق من صحة صياغتها ومالءمة كل فقرة للمحور الذي تتبعه، 

 واالستفادة من آرائهم ومالحظاتهم .  

واخلروج بقائمة ضــــــوء آراء احملكمــــــني /إجراء التعديالت الالزمة يف 5

 مهارات التحدث الوظيفي.



 

 
137 

 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440لسابع عشر ربيع اآلخر االعدد 

 

الطالبات  إىل قيـاس مـدى ممارسـة  املالحظة:  هـدفتإعداد بطاقة ـــ  

 ، وتتكون من جزأين: الصفوف األولية ملهارات التحدث الوظيفيمعلمـات 

 .(الشعبة  ،الطالبة األول: يتضــــمن املعلومــــات األوليــــة )اســــم  

يف ضـوء  ويمويـتم التق ،الثاني: يتكون من املفردات املراد قياسـها 

رصـــد  لتسهيل(؛ غري موافق-موافق-ثالثي: )موافق متامامقيـاس 

الرتتيب على  1-2-3البيـــانات علـــى املالحـــظ، وتعطـــى الـــدرجات 

 عند تفريغ البيانات.  

بعد حتويلهـا إىل بطاقـة  السابقة، من القائمة ةباالستفاد ومت إعدادها

الصفوف األولية ملهارات معلمـات الطالبات مالحظـة؛ لرصـد درجـة ممارسـة 

 . وقد روعي يف تصميم البطاقة القواعد التالية:فيالتحدث الوظي

 .الصياغةوضوح العبارات ودقة  - 

إجرائية قابلة للمالحظة  صياغة السابقةالعبارات يف القائمة  صياغة -

 والقياس.

 عبارات نفي.على عدم احتواء البطاقة  -

   الذي تنتمي إليه. باجلانب مهارةارتباط كل  -

 :ظةاملالحصدق وثبات بطاقة 

 :صدق بطاقة املالحظة-أ 

 للتحقق من صدق بطاقة املالحظة استخدمت الباحثة الطرق اآلتية:

 البحث علـى عـدد مـن احملكمـني ةمت عرض أدا صدق احملكمني:-1

مدى ارتباط كل مهارة من املهارات وإبداء آرائهم فيها من حيث:  تهادراسل

وسالمة صياغتها اللغوية باجلانب الذي تنتمي إليه، ومدى وضوح كل عبارة 
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ومالءمتها لتحقيق اهلدف الذي وضعت من أجله، واقرتاح طرق حتسينها  

وقد  باحلذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة أو غري ما ورد مما يرونه مناسبا،

قيمة أفادت الدراسة، وأثرت األداة، وساعدت على  حوظاتقدموا مل

حققت ما يسمى بالصدق  إخراجها بصورة جيدة. وبذلك تكون األداة قد

   الظاهري أو املنطقي.

 صدق االتساق الداخلي:-2

لعبارات البطاقة: ومت التحقق من ذلك  بتطبيق  االتساق الداخلي أ( 

البطاقة على عينة استطالعية، ثم حساب معامل االرتباط بني كل مهارة 

صدق واجلانب الذي تنتمي اليه. وقد دلت نتائج التحليل االحصائي على أن 

 االتساق الداخلي ملهارات البطاقة كان على النحو التالي:

 االتساق الداخلي لعبارات البطاقة (2)جدول رقم 

 رقم املهارة
اجلانب 

 الفكري

اجلانب 

 اللغوي

اجلانب 

 الصوتي

اجلانب 

 احلركي

1 0.732** 0.590** 0.716** 0.638** 

2 0.716** 0.572** 0.673** 0.571** 

3 0.538** 0.451** 0.779** 0.686** 

4 0.559** 0.727** 0.769**  

5 0.764** 0.669** 0.431**  

6 0.588** 0.724**   

7 0.638** 0.468**   

8 0.682** 0.643**   
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 رقم املهارة
اجلانب 

 الفكري

اجلانب 

 اللغوي

اجلانب 

 الصوتي

اجلانب 

 احلركي

9 0.717**    

10 0.659**    

 0.01 داللة عند مستوىدال إحصائيا  **

الدرجة الكلية معامالت ارتباط املهارات بأن السابق  يالحظ من اجلدول

للجانب الذي تنتمي إليه العبارة جاءت مجيعها داله إحصائيا عند مستوى 

 (، مما يدل على صدق االتساق الداخلي لبطاقة املالحظة.0.01داللة )

معامالت االرتباط  حيث قامت الباحثة باستخراج :الصدق البنائي ب(

ح اجلدول التالي ويوضلبطاقة املالحظة والدرجة الكلية  جانببني درجة كل 

 :لبطاقة املالحظةوالدرجة الكلية  جانبكل  معامالت االرتباط بني درجة

 االتساق الداخلي بني جوانب البطاقة والبطاقة ككل( 3جدول )

 معامل االرتباط اجلانب

 **0.893 الفكري

 **0.859 اللغوي

 **0.802 الصوتي

 **0.847 احلركي

 0.01وجود داللة عند مستوى  **

أن قيم معامالت االرتباط للجوانب األربعة السابق  ضح من اجلدوليت

بالدرجة الكلية لبطاقة املالحظة جاءت بقيم مرتفعة حيث تراوحت بني 
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(، وكانت مجيعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0.893 – 0.802)

 .لبطاقة املالحظة الصدق البنائيمما يعين وجود درجة عالية من ( 0.01)

 بطاقة املالحظة:ثبات  ب.

مت التحقق من الثبات من خالل تطبيق البطاقة على عينة استطالعية 

 واستخدمت الباحثة لقياس ثبات البطاقة مايلي:

 :Alpha Cronbach.الثبات بطريقة 1

معادلة ألفا كرونباخ  ةالباحث تاستخدم بطاقة املالحظةللتحقق من ثبات 

(Cronbach Alpha) معامالت الثبات الناجتة . ويوضح اجلدول التالي

 :باستخدام هذه املعادلة

 حملاورهاطبقًا  بطاقة املالحظة( معامالت ثبات 4جدول رقم )

 اجلانب
عدد 

 العبارات

 معامل الفا

 كرونباخ

 0.860 10 الفكري

 0.945 8 اللغوي

 0.931 5 الصوتي

 0.937 3 احلركي

 0.972 26 البطاقة ككل

حملاور بطاقة املالحظة م معامالت الثبات يتضح من اجلدول السابق إن قي

( وبلغ معامل الثبات الكلي 0.945-0.860بني )  رتاوحجاءت بقيم ت

 .(0.972) للبطاقة

 .اتفاق املالحظني:2
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 ،استعانت الباحثة مبالحظة متعاونة من إحدى الزميالت يف قسم املناهج  

ل االتفاق بني ومن ثم حساب معام ،( طالبات 10ومت تطبيق البطاقة على )

     املالحظتني :  

 

 عدد مرات االتفاق

   X ________________________معامل االتفاق )الثبات( = 

  100 

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق

%(، واعتربتها الباحثة نسبة 91وكانت نسبة الثبات الكلي للبطاقة هي )

ضح النسب التفصيلية لثبات كافية ألغراض الدراسة. واجلدول التالي يو

 البطاقة:

 معامل الثبات نتيجة حساب نسب االتفاق بني املالحظني( 5جدول رقم )

 اجلانب
اجلانب 

 الفكري

اجلانب 

 اللغوي

اجلانب 

 الصوتي

اجلانب 

 احلركي

معامل الثبات 

 )االتفاق(
89% 97% 84% 91% 

 . االختبار التحصيلي :2

عد حتكيمه، وتعديل مفرداته وفقا ملا صيغ االختبار يف صورته النهائية ب

( مفردة 50حبيث أصبح يتكون من ) ،اسفرت عنه التجربة االستطالعية

موزعة على املستويات املعرفية وفقا جلدول املواصفات، وزودت الطالبة بكل 

 التعليمات الالزمة لإلجابة، وزمن االختبار املناسب  . 
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 طريقة تصحيح االختبار التحصيلي:

( درجة بإعطاء درجة 50لدرجة النهائية لالختبار التحصيلي بـ )حددت ا

لكل مفردة من مفردات االختبار، حيث حتصل الطالبة على درجة واحدة يف 

 حال اإلجابة الصحيحة، وعلى صفر عند اإلجابة  اخلاطئة.

فقرة اختيار من  25فقرة )صح وخطأ( و 25وقد تكون االختبار من 

 متعدد.    

 تطالعية لالختبار التحصيلي:التجربة االس

( 10طبق االختبار بصورته املبدئية على عينة استطالعية مكونة من )

 معلمات الصفوف األولية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من طالبات

 للتحقق مما يلي:

 التأكد من وضوح تعليمات االختبار.-

 التعرف على مدى صحة مفردات االختبار.-

 ختبار.حساب ثبات اال-

 حتديد زمن االختبار.-

وأظهر تطبيق االختبار على العينة االستطالعية وضوح تعليمات 

االختبار، وسالمه مفرداته، كما أوضح عدم وجود حاجة إلجراء أي 

تعديالت يف الصياغة. وفيما يلي تفصيل حلساب ثبات االختبار والزمن الالزم 

 لتطبيقه.

 صدق االختبار التحصيلي:

الختبار قدرته على قياس ما يفرتض أن يقيسه )الدوسري، يعين صدق ا

م(. وبعرض االختبار على جمموعة من احملكمني إلبداء رأيهم حول 2001

صياغة األسئلة ووضوحها، ومدى قدرة السؤال على قياس اهلدف املعريف 
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احملدد، مع وضع التعديالت املقرتحة إن وجدت، وقد حصلت غالبية 

 نسبة اتفاق عالية جدا بني احملكمني .مفردات االختبار على 

 ثبات االختبار التحصيلي:

يقصد بثبات االختبار درجة االتساق يف النتائج اليت تعطيها أداة التقويم 

إذا ما طبقت على عينة من املمتحنني أكثر من مرة يف ظروف تطبيقية متشابهة ) 

 ( . 630:  1999 ،زيتون

ألنها أكثر   عادلة كودر ريتشاردسون وحلساب معامل الثبات مت استخدام م

وتستخدم  ،شيوعًا يف تقدير الثبات، وقياس مدى االتساق الداخلي للفقرات

يف االختبارات اليت تعطي فيها درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، وصفر 

( أي ان االختبار 0.891وقد بلغت قيمة معامل الثبات ) لإلجابة اخلاطئة.

 يتمتع بدرجة ثبات جيدة. 

 التحصيلي :حساب زمن االختبار 

 الزمنحساب الزمن املناسب لالختبار عن طريق حساب متوسط  مت

 :باستخدام املعادلة التالية 

 ( 40يف اإلجابة ) طالبة( + زمن أبطأ 30يف اإلجابة ) طالبةأسرع  زمن

2 

دقيقة وهو زمن مناسب  35كان متوسط زمن االختبار  املعادلة وبتطبيق

 . بار ألداء االخت

 إجراءات البحث:

ا بدأت  الباحثة بتطبيق بعـد االنتهـاء مـن إعـداد أدوات البحــث وحتكيمهـ

حيث طبقت األدوات ــ قبليا ــ على الطالبات .ـه5/7/1436األداة، بتاريخ  

 ثم قامت بتطبيقها ــ بعديا ــ بعد تنفيذ وتدريس الربنامج التدرييب . ،املعلمات

 = االختبار زمن
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 ،(العينـــة  للطالبات املعلمات ) ، باحلضـــور ةمباشـــر بـــدأت الباحثـــة

وقــــد اعتمـــدت الباحثـــة  ،واالختبار التحصيلي. وتطبيـــق بطاقـــة املالحظـــة

 اة التسجيل الورقيها، مـــع مراعـــس،  الـــيت نفـــذتها بنفةاملالحظـــة املباشـــر

، إىل جانـــب الرصـــد املباشـــر أثنـــاء للممارســـات ملراجعتهـــا بدقـــة

 املالحظــــة.  

 املعاجلة واألساليب اإلحصائية املستخدمة:  

بناء على طبيعة البحث واألهداف اليت سعت الباحثة إىل حتقيقها، مت 

حتليل البيانات باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSSواستخراج النتائج وف ،):قا لألساليب اإلحصائية التالية 

ة واالحنرافات املعيارية: حلساب متوسط واحنراف احلسابي اتاملتوسط.1

 درجات األداء ومتوسط واحنراف درجات االختبار.

 .معامل ارتباط بريسون: حلساب االتساق الداخلي.2

 .معامل ألفا كرونباخ: حلساب الثبات لعبارات االستبانة.3

( للتعرف Paired Samples T-Testنتني مرتبطتني ). اختبار )ت( لعي4

على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني درجات الطالبات يف 

 التطبيقني القبلي والبعدي.

 :عرض نتائج البحث وتفسريها

على الوحدات  تدرييب قائمفاعلية برنامج على التعرف هدف البحث إىل 

دث الوظيفي لدى الطالبة معلمة الصفوف التعليمية يف تنمية مهارات التح
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 ولإلجابة عن أسئلة الدراسة  ،ناألولية جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمح

 قامت الباحثة مبا يلي :

/ إعداد قائمة مبجاالت التحدث الوظيفي املناسب للطالبة معلمة 1

 السؤال األول.وبذلك أجابت على ،الصفوف األولية

التحدث الوظيفي املناسب للطالبة معلمة ات / إعداد قائمة مبهار2

 .الثانيالسؤال وبذلك أجابت على ،الصفوف األولية

إدخال البيانات قامت الباحثة ب ،ولإلجابة على السؤالني الثالث والرابع

مت حتليل  SPSSإىل جهاز احلاسب اآللي وباستخدام الربنامج اإلحصائي 

 ي:ى النحو التالفكانت عليف ضوء فرضي الدراسة  النتائج 

 نتائج الفرض األول ومناقشتها:  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ال   ينص الفرض األول على "

متوسط درجات أداء الطالبات عينة البحث القبلي وأدائهن البعدي يف مهارات 

 ".التحدث الوظيفي

لبحث هذا الفرض، وللكشف عن الداللة االحصائية للفروق بني 

ت أداء الطالبات عينة البحث القبلي وأدائهن البعدي يف مهارات متوسط درجا

-Paired"ت" لعينتني مرتبطتني ) ، مت استخدام اختبار حتليلالتحدث الوظيفي

Samples T-Test:واجلدول التالي يوضح ملخص هذا النتائج ) 

-Paired"ت" لعينتني مرتبطتني ) ( نتائج اختبار حتليل6جدول رقم) 

Samples T-Test متوسط درجات أداء الطالبات عينة البحث ( للفروق بني

 القبلي وأدائهن البعدي يف مهارات التحدث الوظيفي
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 املتوسط العدد التطبيق اجلانب
االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

مربع 

 (2)إيتا

حجم 

 **التأثري

 الفكري

 3.797 19.17 30 القبلي
-

10.098 
0.000 

0.78 

تأثري 

 متوسط
 2.432 26.53 30 البعدي

 اللغوي
- 1.846 15.80 30 القبلي

16.847 
0.000 

0.91 

 1.512 21.70 30 البعدي تأثري كبري

 الصوتي

 1.591 11.77 30 القبلي
-

8.125 
0.000 

0.69 

تأثري 

 متوسط
 1.337 13.73 30 البعدي

 احلركي

 1.936 5.33 30 القبلي
-

7.779 
0.000 

0.68 

تأثري 

 توسطم
 البعدي

30 
7.60 1.734 

اجلوانب 

 ككل

- 6.570 52.07 30 القبلي

15.055 
0.000 

0.89 

 5.374 69.57 30 البعدي تأثري كبري

 0.0وجود داللة عند مستوى  *

                                     
قل( فهي تمثل حجمم ثثمر يم ير فأ0.20مربع إيتا بحيث إذا كانت قيمة مربع إيتا )قيمة على عتمدت الباحثة في قياس حجم التأثير ا **

متوسمم ة أ ثممما إذا  كانممت قيمممة مربممع تممأثير األثممر ذو قيمممة ( فحجممم  0.80ممم  ثقممل  - 0.20 ثكبممر ممم  ثو ضممفيو واذا كانممت قيمتمم  )
) د . رجما  محممود ثبمو . ( 115 - 114  أ ص  2003 –ثبمو عم   رجما  ) فمأعلى ( فهمي تمثمل حجمم ثثمر كبيمر  0.80إيتا تبلم  ) 

 (   2002/  1424 –مصر  – دار النشر للجامفات – 1ط –SPSS التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدا  برنامج  –ع   
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 يظهر اجلدول السابق:

 درجات أداء الطالبات عينة البحثيف اجلانب الفكري يتبني ان متوسط -

( أكرب من متوسط درجات األداء للتطبيق القبلي 26.53يف التطبيق البعدي )

( كما يالحظ ان الفرق بني درجات التطبيقني دال احصائيا حيث 19.17)

عند ( وهي قيمة دالة 0.000كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار ت تساوي )

 ( املقاس بقيمة مربع إيتا.  0.78(، كما بلغ حجم األثر )0.05) α ≤مستوى 

 درجات أداء الطالبات عينة البحثب اللغوي يتبني ان متوسط يف اجلان-

( أكرب من متوسط درجات األداء للتطبيق القبلي 21.70يف التطبيق البعدي )

( كما يالحظ ان الفرق بني درجات التطبيقني دال احصائيا حيث 15.80)

عند ( وهي قيمة دالة 0.000كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار ت تساوي )

 ( املقاس بقيمة مربع إيتا. 0.91(، كما بلغ حجم األثر )0.05) α ≤توى مس

درجات أداء الطالبات عينة يف اجلانب الصوتي يتبني ان متوسط -

( أكرب من متوسط درجات األداء للتطبيق 13.73يف التطبيق البعدي ) البحث

 ( كما يالحظ ان الفرق بني درجات التطبيقني دال احصائيا11.77القبلي )

( وهي قيمة 0.000حيث كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار ت تساوي )

( املقاس بقيمة 0.69(، كما بلغ حجم األثر )0.05) α ≤عند مستوى دالة 

 مربع إيتا. 

 درجات أداء الطالبات عينة البحثيف اجلانب احلركي يتبني ان متوسط -

للتطبيق القبلي  ( أكرب من متوسط درجات األداء7.60يف التطبيق البعدي )

( كما يالحظ ان الفرق بني درجات التطبيقني دال احصائيا حيث كانت 5.33)
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عند ( وهي قيمة دالة 0.000قيمة مستوى الداللة يف اختبار ت تساوي )

 ( املقاس بقيمة مربع إيتا. 0.68(، كما بلغ حجم األثر )0.05) α ≤مستوى 

 لطالبات عينة البحثدرجات أداء ايف اجلانب ككل يتبني ان متوسط -

( أكرب من متوسط درجات األداء للتطبيق القبلي 69.57يف التطبيق البعدي )

( كما يالحظ ان الفرق بني درجات التطبيقني دال احصائيا حيث 52.07)

عند ( وهي قيمة دالة 0.000كانت قيمة مستوى الداللة يف اختبار ت تساوي )

  ( املقاس بقيمة مربع إيتا. 0.89(، كما بلغ حجم األثر )0.05) α ≤مستوى 

الفرض الصفري الذي ينص على  ةالباحث النتيجة رفضتوبناًء على هذه 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أداء الطالبات  ال " أنه:

وترى  ." عينة البحث القبلي وأدائهن البعدي يف مهارات التحدث الوظيفي

اراتهن يف مواقف حقيقية كان له أثر إجيابي الباحثة أن توظيف الطالبات مله

كما كان ألدائهن الشفوي أمام زميالتهن أثر كبري  ،ودافع للتعلم وزيادة الفهم

كما أن دراستهن ملهارات التحدث والتطبيقات املصاحبة هلا  ،يف تقدمهن

وهذه النتيجة تتفق مع النتائج اليت  ،ساعدت على تقدم أدائهن وتطوره 

راشد  ،(2007سعيد )  ،(1427ا كل من : الزهراني )  توصل إليه

( حيث  أشاروا  إىل تفوق  اجملموعة التجريبية يف مجيع املهارات ومنها 2007)

اخلليفة  ،(2003كما ختتلف  مع دراسة كل من : الكاف )  ،مهارة التحدث

( اللذين توصال إىل ضعف مستوى الطالب يف مجيع املهارات اللغوية 2005)

 منها مهارة التحدث.و
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أداء الطالبات عينة  متوسط درجات( الفرق بني 1ويوضح الشكل )

 .وأدائهن البعدي يف مهارات التحدث الوظيفي يالقبل البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: نتائج الفرض الثاني ومناقشتها:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  ال ينص الفرض الثاني على "

البعدي يف  واختبارهنلطالبات عينة البحث القبلي ا اختبارمتوسط درجات 

 ".مهارات التحدث الوظيفي

لبحث هذا الفرض، وللكشف عن الداللة االحصائية للفروق بني 

البعدي يف  واختبارهنالطالبات عينة البحث القبلي  اختبارمتوسط درجات 

ني "ت" لعينتني مرتبطت ، مت استخدام اختبار حتليلمهارات التحدث الوظيفي

(Paired-Samples T-Test( واجلدول )يوضح ملخص هذا النتائج:7 ) 

-Paired"ت" لعينتني مرتبطتني ) ( نتائج اختبار حتليل7جدول رقم )

Samples T-Test الطالبات عينة البحث  اختبارمتوسط درجات ( للفروق بني

 البعدي يف مهارات التحدث الوظيفي واختبارهنالقبلي 
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 املتوسط لعددا التطبيق االختبار
االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

مربع 

 (2)إيتا

حجم 

 **التأثري

 التحصيلي
- 2.862 34.53 30 القبلي

4.330 
0.000 

تأثري  0.39

 2.788 36.87 30 البعدي متوسط

 0.05وجود داللة عند مستوى  *

 يظهر من اجلدول السابق:

يف التطبيق البعدي  عينة البحثالطالبات  اختباردرجات ان متوسط  -

( كما 34.53( أكرب من متوسط درجات األداء للتطبيق القبلي )36.87)

يالحظ ان الفرق بني درجات التطبيقني دال احصائيا حيث كانت قيمة مستوى 

 α ≤عند مستوى ( وهي قيمة دالة 0.000الداللة يف اختبار ت تساوي )

 قاس بقيمة مربع إيتا. ( امل0.39(، كما بلغ حجم األثر )0.05)

الفرض الصفري الذي ينص على  ةالباحث النتيجة رفضتوبناًء على هذه 

 اختبارتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات  ال " أنه:

التحدث وترى البعدي يف مهارات  واختبارهنالطالبات عينة البحث القبلي 

تهن للوحدات التعليمية الباحثة أن خضوع العينة للربنامج املقرتح ودراس

وأدائهن للتطبيقات العملية داخل قاعة الدراسة كان له أثر كبري يف تفوقهن يف 

                                     
قممل( فهممي تمثممل حجممم ثثممر فأ0.20مربممع إيتمما بحيممث إذا كانممت قيمممة مربممع إيتمما )قيمممة علممى عتمممدت الباحثممة فممي قيمماس حجممم التممأثير اا **

 متوسم ة أ ثمما إذا  كانمت قيممةتمأثير األثمر ذو قيممة ( فحجمم  0.80مم  ثقمل  - 0.20 ثكبر مم  ي ير ثو ضفيو واذا كانت قيمت  )
) د . رجما  محممود . ( 115 - 114  أ ص  2003 –ثبمو عم   رجما  ) فأعلى ( فهي تمثل حجم ثثر كبير  0.80مربع إيتا تبل  ) 

 (   2002/  1424 –مصر  –دار النشر للجامفات  – 1ط –SPSS التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدا  برنامج  –ثبو ع   
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وهذا ما أكدته دراسات أخرى  لتحدث الوظيفياالختبار البعدي ملهارات ا

ودراسة  ،(2007ودراسة سعيد ) ،(2007مثل : دراسة السايح والصغري)

 ( 2008ي )ودراسة عزازي واملليج،(2007راشد )

الطالبات عينة  اختبارمتوسط درجات ( الفرق بني 2ويوضح الشكل )

 .البعدي يف مهارات التحدث الوظيفي واختبارهنالبحث القبلي 

 

  

  

 

 

 

 

 

 التوصيات :

للطالب يف مجيع  اوتعليمه ،ضرورة االهتمام مبهارات التحدثــ  

 املراحل الدراسية .

 ،ملهارات التحدث للطالبات املعلمات ــ االهتمام باملمارسة العملية 

  . دورات تدريبية داخل الكليات ومسابقات لتحفيز الطالبات إقامةو

والتأكيد على اإلفادة منها يف تدريس مجيع  ،ــ االهتمام مبعامل اللغة

 املواد الرتبوية يف قسم املناهج وطرق التدريس .
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دريبهن على كيفية تدريس ــ عقد دورات تدريبية ملعلمات اللغة العربية لت

 مهارات التحدث .

وحث املعلمني  ،ــ ضرورة اهتمام املشرفني الرتبويني مبهارات التحدث

 على تدريسها واالهتمام بها .

 املقرتحات : ـ تقرتح الباحثة إجراء الدراسات التالية:

ـ دراسة تهدف إىل تقويم مقرر ) اسرتاتيجيات تدريس اللغة العربية( ــ

ــ والرتكيز مسار معلمة الصفوف األولية ـــ  ناهج وطرق التدريس بقسم امل

 على مهارة التحدث .

دراسة تهدف إىل بناء برنامج لتطوير أداء الطالبات معلمات الصفوف -

األولية بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جامعة األمرية نورة يف 

 ملة.املهارات اللغوية يف ضوء معايري اجلودة الشا

دراسة تهدف إىل إجراء دراسة مقارنة بني برنامج إعداد معلمة -

وبني برامج بعض  ،الصفوف األولية بكلية الرتبية / جامعة األمرية نورة

 اجلامعات األخرى.

 

*      *      * 
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 املراجع:  

(: منهج مقرتح لتعليم بعض مهارات 2006ــ أبو خليل، حممد عبدالفتاح)  

جامعة ،كلية الرتبية بدمنهور،رسالة ماجستري،يذ الصف اخلامس االبتدائيالتحدث لتالم

 اإلسكندرية  .

( : تنمية مهارات التواصل الشفوي 2006راشد حممد عطيه )،ــ  أبو صواوين

 أترياك للنشر والتوزيع  .      ،القاهرة ،2)التحدث واالستماع(   ط 

 . القاهرة  ،،دار الكتب4ط  ،عناصره: املنهج و( 2007)إبراهيم ، ـ أبو عمرية

(  : مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية . 2007رجاء حممود) ،ــ أبو عالم 

 . القاهرة . دار النشر للجامعات.      6ط

(  : برنامج مقرتح لتنمية مهارات التعبري 2004رانيا شاكر السيد )،ــ أمحد  

قسم اللغة العربية يف ضوء مدخل التواصل اللغوي . الشفوي لدى الطالبات املعلمات ب

 جامعة عني مشس . ،كلية البنات ،رسالة ماجستري )غري منشورة(

(  : برنامج مقرتح قائم على فعالية الذات لتنمية 2007ـ أمني، إميان عبدالرحيم) 

غري  رسالة ماجستري،مهارات التحدث يف اللغة اإلجنليزية لدى طالب املرحلة الثانوية

 جامعة بنها . ،كلية الرتبية،منشورة

(  : أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها . 2005عبدالفتاح ) ،ــ البجة 

 العني : دار الكتاب اجلامعي . 

(  : فعالية برنامج قائم على الذكاءات املتعددة يف 2007ــ جربيل، أنور محيدة) 

رحلة اإلعدادية مرتفعي ومنخفضي مفهوم الذات تنمية مهارات التحدث لدى تالميذ امل

 جامعة األزهر .   ،كلية الرتبية ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،اللغوية
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(: فعالية اسرتاتيجيتني من اسرتاتيجيات ما فوق  2009ــ حسن، إميان حممد)  

 غري رسالة ماجستري،املعرفة يف تنمية مهارة التحدث لدى طالب شعبة اللغة اإلجنليزية

 جامعة بنها .     ،كلية الرتبية،منشورة

( : أثر املباريات اللغوية يف 2007عبدالرمحن )،ــ محدان، سيد السايح و الصغري 

تنمية مهارات التحدث بالفصحى واالجتاه حنوها لدى طالب الفرقة الرابعة شعبة اللغة 

 .    68العدد،واملعرفة جملة القراءة ،العربية بكلية الرتبية جامعة السلطان قابوس

( :  سياسة التعليم يف اململكة العربية 1404سليمان عبدالرمحن)،ــ احلقيل  

ووسائل حتقيقها، واجتاهاتها، مناذج من منجزاتها ـ  ،وأهدافها،أسسها،السعودية

 دار اللواء . ،الرياض

قسم اللغة  (  : ضعف املهارات اللغوية لدى طالب2005حسن جعفر )،ــ  اخلليفة 

جملة دراسات  ،مظاهره وأسبابه ومقرتحات عالجه،العربية بكلية الرتبية جامعة اخلرطوم

 .                                                107العدد ،يف املناهج وطرق التدريس

، 2ط ،(  : مدخل إىل املناهج وطرق التدريس2007حسن جعفر) ،ــ اخلليفة

 ة         الرشد.     مكتب ،الرياض

(  : أثر وحدات تعليمية يف تنمية مهارات الكتابة 2010صاحل بن أمحد )،ــ دخيخ 

جملة حبوث الرتبية النوعية ـ جامعة املنصورة ـ  ،الوظيفية لدى طالب كلية الرتبية يف الباحة

 مايو  .  ،العدد السابع عشر

ملرجعي للتقويم الرتبوي، (  :االطار ا2001ــ الدوسري، ابراهيم مبارك) 

 الرياض، مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.   

( : برنامج لتنمية مهارات التواصل الشفوي الالزمة 2007حازم) ،ــ  راشد   

 . 63العدد ،جملة القراءة واملعرفة ،للتدريس وخفض القلق لدى الطالبات املعلمات
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(  : معلم القرن احلادي 2009الدليمي، طارق ) ،هادي مشعان ،ــ ربيع

 . 1ط  ،أسس إعداده وتأهيله، مكتبة اجملتمع العربي ،والعشرين

كلية ،(  : تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية اإلسالمية2000مصطفى )،ــ رسالن

                                                                                                                                                                                    جامعة عني مشس .                                                                    ،الرتبية

(  : فاعلية استخدام املدخل الوظيفي يف تنمية  2008أمحد حممد علي )،ــ رشوان

دراسات ،ارات التحدث الوظيفية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني باللغة األسبانيةمه

 .  141ع   ،مصر ،يف املناهج وطرق التدريس

(  :املرجع اللغوي الوايف يف التعبري اإلبداعي 2007ــ الراميين، فواز بن فتح اهلل ) 

دار الكتاب  ،عربية املتحدةاإلمارات ال ،العني ،والوظيفي للتعليم العام واجلامعي

 اجلامعي  .     

( : تصميم التدريس رؤية 1999حسن حسني)  ،ــ زيتون

 ،مصر،القاهرة، عامل الكتب. 1منظومية،ط

(   : مهارات التدريس. الطبعة الثانية .القاهرة 2004حسن حسني) ،زيتون   -

 .عامل الكتب  .

دة لغوية يف األداء اللغوي لتالميذ (  : أثر وح1428ــ الزهراني، سهيل بن أمحد) 

جامعة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،الصف السادس االبتدائي مبحافظة بيشة التعليمية

 كلية الرتبية .    ،أم القرى

( : فاعلية جممعات تعليمية يف تنمية املهارات 1427مرضي غرم اهلل )،ـ الزهراني

اللغة العربية جبامعة أم القرى واجتاهاتهم اللغوية لدى طالب املستوى األول يف كلية 

 كلية الرتبية .     ،جامعة أم القرى ،رسالة دكتوراه غري منشورة،حنوها
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(  : فاعلية القصص املسجلة على األقراص 1428مرضي غرم اهلل )،ــ الزهراني

 ،املدجمة يف تنمية مهارات االستماع الناقد لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 

القاهرة، جامعة عني مشس، اجلمعية املصرية  ،دراسات يف املناهج وطرق التدريس

 للمناهج وطرق التدريس .                                                                           

  

(  : مدى التمكن من مهارات 2012أسامة كمال الدين إبراهيم )،ــ ساملان 

جملة  ،لى تنمية مهارات احلوار وتقدير الذات لدى طالب كلية الرتبيةالتحدث وأثره ع

 .   131ع  ،مصر ،القراءة واملعرفة

(  : برنامج مقرتح لتنمية مهارات االستماع 2007ــ سعيد، حممد السيد أمحد)  

جملة  ،والتحدث لدى الطالب معلمي اللغة العربية يف ضوء مدخل التواصل اللغوي

 .                                                       63العدد ،عرفةالقراءة وامل

( :  أثر اسرتاتيجية سرد القصة يف تنمية مهارات 2009فريال زكي) ،ـ السعدي

التحدث وكتابة القصة لدى طلبة املرحلة األساسية يف األردن . أطروحة دكتوراه غري 

 األردن  .  ،منشورة، جامعة الريموك

 ،(: معجم املصطلحات النفسية والرتبوية2003حسن  النجار، وزينب)  ،ـ شحاتهـ

 الدار املصرية اللبنانية  .          ،القاهرة

الدار املصرية ،(: تعليم اللغة العربية  بني النظرية والتطبيق2002حسن  )،شحاته

 القاهرة  .                      ،اللبنانية

(: املعلمون واملتعلمون وأمناط  1994بو عمرية، حمبات  )حسن و أ،ــ شحاته

 الدار العربية للكتاب .  ،القاهرة،سلوكهم وأدوارهم
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(  : مناظرة النقاشية املنظمة يف تنمية مهارة 2008ضحى حممد علي) ،ــ شحاته

 رسالة ماجستري.   ،التحدث باللغة اإلجنليزية لدى طالب الصف األول الثانوي

( : تقويم التعبري الكتابي لتالميذ الصف الثالث 2007سامل رافع)  ،يــ الشهر

الثانوي األدبي ببعض دول جملس التعاون اخلليجي يف ضوء معايري الكتابة العربية، كلية 

 الرتبية، جامعة أم القرى   . 

( : التدريس العام وتدريس اللغة 2005الرشيدي، سعيد)  ،ــ صالح، مسري 

 يت : مكتبة الفالح للنشر والتوزيع  .  الكو ،العربية

(  :تعليم القراءة واألدب اسرتاتيجية 2006حممد) ،الشعييب ،رشدي ،ــ طعيمه

 دار الفكر العربي  . ،القاهرة ،خمتلفة جلمهور متنوع

(   :املهارات اللغوية ـ مستوياتها ـ تدريسها ـ صعوبتها 2004ــ طعيمه، رشدي )

                                                                                                                             عربي  .                                                                                                                      دار الفكر ال ،عمان

القاهرة :مركز الكتاب  ،: املرجع يف تدريس اللغة العربية (2005) إبراهيم ، عطا ــ

  . للنشر

(: فاعلية اسرتاتيجييت التعلم التعاوني والعصف 2006ــ العجارمة، أمحد   ) 

الذهين يف اكتساب مهارات التعبري الشفوي واالجتاه حنوها لدى طلبة الصف العاشر 

 األردن .   ،جامعة عمان العربية ،كتوراه غري منشورةاألساسي يف األردن . أطروحة د

دار  ،( :املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها2003أمحد فؤاد ) ،ــ عليان

   الرياض . ،3ط  ،املسلم

(  : مدى متكن   2003حممد حممود) ،مجال مصطفى و موسى،ــ العيسوي 

بية املتحدة من بعض مهارات االتصال اللغوي طالبات كلية الرتبية جامعة اإلمارات العر

 .  28العدد  ،جملة                    القراءة واملعرفة ،الشفهي
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( : مناهج البحث يف  الرتبية وعلم النفس. 2003ديو بولد ب.  ) ،ــ فان دالني

 ترمجه: حممد نبيل نوفل وآخرون . 

وي لدى طالب التعليم العام (  :معايري التفوق اللغ2003حممد جابر )،ــ قاسم

 ،مصر ،جملة كلية الرتبية بأسيوط ،وتقويم األداء اللغوي للطالب املتفوقني يف ضوئها

 .                                               2ع ،، 19مج 

: أثر التعليم يف املدارس واجلامعات باللغة األجنبية يف  ( 2007) أمحد ، كنعان ــ

مؤمتر لغة الطفل العربي يف عصر العوملة ـ القاهرة ـ ،ربية وهوية الطفل العربياللغة الع

 .جامعة الدول العربية 

( :تقويم األداء اللغوي للطلبة املعلمني ختصص اللغة 2003ــ الكاف، فاطمة)  

دراسة ،العربية بكليات الرتبية بسلطنة عمان يف ضوء املهارات اللغوية الالزمة هلم

 جامعة السلطان قابوس  .  ،كلية الرتبيةماجستري، 

(  : تنمية فنيات احلوار وآدابه لدى طالب املرحلة 2000ــ اللبودي، منى )

   جامعة عني مشس.                       ،كلية الرتبية ،رسالة ماجستري غري منشورة،الثانوية

ئية وطريقة عرض : أثر القدرة القرا( 1997)علي  ،اجلمل و أمحد ، ــ اللقاني

  . جملة أحباث الريموك، اجمللد السابع  ،النصوص يف االستيعاب

(  :  طرق تدريس اللغة العربية . عمان : دار املسرية للنشر 2007علي) ،ـ مدكور

 والتوزيع  .

دار الفكر العربي  ،القاهرة ،( :  تدريس فنون اللغة العربية2002علي )،ـ مدكور

  للطباعة والنشر  .

 6ــ5،كواالملبور،ــ  املؤمتر الدولي لتعليم اللغة العربية ــ آفاق وحتديات

 .  2011ديسمرب



 

 
159 

 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440لسابع عشر ربيع اآلخر االعدد 

 

)مكتب 2011فرباير  23ــ 22الشارقة  ،ــ مؤمتر تعليم اللغة العربية يف التعليم العام

 الرتبية العربي لدول اخلليج.

: دار الشروق  (  : طرق تدريس اللغة العربية . عمان2006صاحل ) ،ــ نصريات

 للنشر والتوزيع .                                                                          

( : تعليم اللغة العربية والتحديات الثقافية اليت تواجه 2001ــ الناقة، حممود كامل) 

 مطبعة الطوجي .    ،القاهرة،مناهجنا الدراسية

: اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف املرحلة  (2001فتحي علي) ،ــ يونس

  جامعة عني مشس .    ،كلية الرتبية ،القاهرة ،الثانوية

 املراجع األجنبية: 

Bender ,(2002) . Alife Skills program for learners in the senior phase: 

Asocial work perspective . MD  ,dissertation faculty of humanities , university of 

pretorian 

Ramanathan H.&Burning M.(2002).Oral English Skills in class room in in 

india : Teachers reflect ,(ERICDIgest,ED462870)         

Yan,(2006)Speaking and writing Through Reflectin  scenario based 

Learning . Boston : Mcgrew hall Inc                           .  

Kayi, H(2006). Teaching speaking : Aclivities to promote      speaking in 

asecond language .  the intent TESL journal , vol. XLL (11                                                

 Ediger ,Marlow & Bhaskara Digumarti , 'Language Arts Curriculum ' America ـ( 

,Discovery publishing house 2003.  
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Abstract: 

This study aimed at identifying the effectiveness of a training program based 

on educational units in the development of functional speech skills of the student 

teacher of the primary grades in Princess Nora Bint Abdurrahman University. To 

achieve the objectives of the study, the researcher used a quasi-experimental 

approach based on a single group design. The study utilized two tools, namely 

Note Card and achievement test. The study was applied to (30) student teachers 

from the Department of Curriculum and Instruction. The study concluded that 

there are statistically significant differences between mean scores of students 

performance research sample in the pre-stage and their performance in the post-

stage in functional speech skills. The results also showed that there are 

statistically significant differences between the mean scores of pre-test and post-

test of students in their functional speech skills. 

Key words: Speech Skills, educational units, student teacher class. 
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 درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية  

  بنت عبد الرمحن ةجبامعة األمرية نور

  لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 د. أمل بنت علي بن سعد املوزان         

  كلية الرتبية -قسم تقنيات التعليم 

 جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن -كلية الرتبية

                                                              هـ1437/ 4/ 10تاريخ قبول البحث:              هـ 1437/ 3/ 2تاريخ تقديم البحث: 

 ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل عدد  ههدداج ءدا  ق متددمالا الاعدىج عىدا مددر ا ا دار         

متثىلن لتدي  املواطندة   مفلوم املواطنة الىقمية بني الطالبات اجلامعيات وكذلك حتديد درءة 
كات الاوا ددا اتءاماعيددة ك ادددر البي ددات بلن عددش  ددىالىقميددة  هانددا  هعىملددن وهوا دد

الاعىيمية اإللكرتو ية األكثى اساخدامًا ق العمىية الاعىيمية اليوم وما يابع هدذا ادددج مدن    
طالبدات  ههداج فىعية هاعىق مبدر هأاري درءة الامثا هذه ق حتتيق األمن الفكدى  لددر ال  

اجلامعيات ممدا يديد  إىل هىسديل الدوت  الدوطل ب دكا عدام ومدا ياعىدق مميدع  لدك مدن             
ماغريات دذا البحث كطبيعة الكىية اليت هنامي إليلدا الطالبدة هو موداواها الدراسديد وقدد      
اساخدمت الدراسدة مدنلا البحدث الو دفي الاحىيىدي كو دب األ ودت لطبيعالدا وههددافلا          

طالبدة مدن طالبدات الكىيدات اإل ودا ية مامعدة األمدري          89قواملدا   طبتيدة  وطبق عىا عينة
  ددوره بنددت عبددد الددىان بالىيددايد ووافددت فيددب هدا  اتسددابا ب  ددامىًة ا دداور الاوددعة    
لىمواطنة الىقمية وما هاضمنب من قي  وهأارياتد وكان مدن هبدىن  ادااا الدراسدة هن درءدة      

مل هاجداون    ءدداً  ا ا ار مفلوم املواطنة الىقمية بني الطالبات اجلامعيات كا ت بنودبة قىيىدة  
% مددن الطالبددات ت 86.5% مددن عينددة الدراسددة ق اددني كا ددت النوددبة األكددش وهددي    13.5

ذا املفلددومد كمددا هو ددىت الدراسددة إىل هن درءددة متثددا الطالبددات لتددي   هعددىج مددا يعنيددب هدد
املواطنة الىقمية وفتًا لدرءة هطبيتلن ملا ياضمنب كا حمور من ا اور الاوعة كا ت بدرءدة  
كبري  لكا مدن ا اور)ااتهاداتت الىقميدةد التدوا ني الىقميدةد األمدن الىقمدي  احلمايدة         

عىددا  4مددن  3.42و  4مددن  3.29و  4مددن  3.27غددت الذاهيددة  مب مباوسددطات اوددابية بى  
الاواليد ق اني كا ت درءة متثا الطالبات لتي  املواطنة الىقمية وفتًا لدرءة هطبيتلن ملدا  

بدرءدة ماوسدطة لكدا مدن ا داور الوداة        -كا دت –ياضمنب كا حمور من ا اور الاودعة  
مية الىقميةد الىياقة الىقميدةد  املابتية وهي ) ا الو ول الىقميد الاجار  الىقميةد حمو األ

 3.06مباوسطات اوابية بىغدت  مباحلتوق واملو وليات الىقميةد الاحة والوالمة الىقمية 
عىدددا  4مدددن  3.16و 4مدددن  3.23و 4مدددن  3.21و4مدددن  3.17و 4مدددن  3.22و 4مدددن 

اسدادلت بلدا   _د ا  اسادلت الدراسة من درءدة الامثدا هدذه لكدا ا داور الاودعة       الاوالي



 

 

ر حتتددق األمددن الفكددى  لىطالبددات اجلامعيددات وفتددًا بموعددة مددن العبددارات   مددد -عىددا
الضمنية املاعىتة بلذا ال أن ق كا حمور من ا اور الاوعةد وبندا ًا عىدا مدا هو دىت إليدب      
الدراسة من  اااا فتد قدمت رؤية مترتادة ملدا ينبغدي هن هتدوم بدب اجلامعدة لاعايدا مفداهي          

بات اجلامعيات كما قدمت جمموعة مدن الاو ديات واملترتادات    املواطنة الىقمية لدر الطال
  ق  لايالا هىهبط مبفلوم املواطنة الىقمية وما ياضمنب من قي  وسبا هعاياها .

 الكىمات املفاااية ) املواطنة الىقمية د ال بكات اتءاماعية د األمن الفكى  .
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 املقدمة:

لقد أصبح الطالب اجلامعي اليوم أكثر انفتاحًا على ثورة التقنية ومصادر 

املعلومات نظرًا للمتطلبات املتنامية والتطورات املتالحقة اليت تشهدها العملية 

على وجه أخص، ذلك أن غالبية اجلامعي التعليمية بشكل عام والتعليم 

جلامعات أصبحت تتجه حنو منحى املقررات التعليمية املطروحة للدراسة يف ا

 نظرًا للمزايا اليت تقدمها تلك البيئات مع أن تقدم ضمن بيئات تعلم متمازجة

، وهكذا بدأت اجلامعات يف منط تعليمي يتسم باملرونة والكفاءة والفاعلية

من النمط التقليدي إىل منط التعليم االلكرتوني والذي يواجه يف بناء التحول 

للمعلمني واملتعلمني والقضايا  نقص املهاراتكن الصعوبات منظومته العديد م

األخالقية املرتبطة بهذا النوع من التعليم وتأثرياتها على املتعلمني وكذلك 

 .مطابقة التعلم عرب بيئاته للمعايري املعرتف بها  إمكانية 

ومن املالحظ اجتاه أغلب أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف الشبكات 

ى اختالف أنواعها كبيئات تعلم تدعم املقررات اليت االجتماعية عل

يقدمونها، وأصبحت تلك األدوات وسائط ثرية وأرضًا خصبة لنمو 

التفاعالت وتشارك اخلربات ووجهات النظر وتقديم املشاريع وتناقل األخبار 

 واألفكار مع مدًى واسع من اإلمكانيات الكبرية هلا .

الشبكات االجتماعية قد منى  بشكل  إن احلديث عن املزايا اليت توفرها

متزايد، وكثرت األحباث والدراسات اليت جترى من قبل الباحثني واملعلمني يف 

أن بيئة الشبكات  (Dalsgaard ,2006هذا اجملال، إذ ذكر دالسقارد )

االجتماعية تدعم التعلم الذاتي القائم على حل املشكالت وكذلك التعلم 

ى العمليات، مع دعم للنظرية البنائية يف التعلم، يف التعاوني النشط املبين عل

إىل أن التوجه املتزايد  (Mason & Rennie, 2008حني أشار ماسون وريين ) 
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 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب

  

لدعم نهج البنائية يف التعلم ليس باألمر  2.0 حنو توظيف أدوات الويب

املستغرب، لكن األمر الذي ينبغي االلتفات إليه هو كيف توظف هذه 

طوير أساليب التدريس،و بتفحص األدب الرتبوي فإن نتائج األدوات يف ت

كثري من البحوث أشارت إىل الفرص التعليمية اليت توفرها الشبكات 

على حنو االجتماعية بشرط توفر التصميم اجليد لتوظيفها يف العملية التعليمية 

 Mazer, Murphy, & Simonds, 2007؛  Heavin, 2007فعال 

  Carter, Foulger &  Ewbank, 2008؛ Pearson,2009؛

 ؛(Alexander,2006 ؛ Trzeszkowski-Giese, 2007؛

إال أنه ويف خضم هذه الثورة ينبغي أن ال نهمل حقيقة مفادها  أن املتعلمني 

أصبحوا أثناء تعلمهم عرب تلك البيئات معرضني للعديد من املواقف اليت تتطلب 

منها خطرًا حقيقيًا على املتعلم ما  منهم حسن اختاذ القرار، بل وقد تشكل بعضًا

 مل يكن على وعي ودراية بكيفية التعامل معها ودرء اخلطر الذي حتتويه .

إىل أنه قد يكون هناك استخدامات غري قانونية أيضًا ومن املهم اإلشارة 

وانتهاكات تطال حقوق الطبع وامللكية الفكرية عند التعامل عرب بيئات 

ضافًة إىل وجود أفكار مضللة  قد تساهم يف هدم الشبكات االجتماعية، إ

 ,.  2010 (وتقويض ما تسعى لبنائه األنظمة التعليمية أو االجتماعية يف الدول

Henderson, et al  قانون اخلصوصية واملمارسات  تقرير أشار(، كما

شبكات التواصل  أن قدرة مشغليإىل ( ( ALRC, 2008) االسرتالي 

رة على سلوك املستخدمني هلذه الشبكات حمدودة مع االجتماعية على السيط

غياب للحلول القانونية أو التنظيمية املمكن تطبيقها يف حال وجود االنتهاكات 

على الشبكة، األمر الذي يستدعي تطوير اسرتاتيجيات تربوية بهدف تزويد 
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الشباب باملهارات الضرورية إلدارة معلوماتهم الشخصية اخلاصة، واحرتام 

يات اآلخرين، ومثل هذه االسرتاتيجيات حباجة لفهم واضح خصوص

للمتعلمني ووضع تصور متكامل مبخاطر الشبكات االجتماعية مع احلذر من 

تطبيق جتارب بلدان أخرى يف هذا الشأن  قد ال تتسق مع املضامني الرتبوية 

 كلة .والتعليمية واالجتماعية والثقافية والقانونية للبلد موضع الدراسة أو املش

ذلك أن التعامالت والتعلم عرب تلك البيئات الشبكية  بكل ما حتتويه من 

مالمح خريه أو سيئة ال ختتلف كثريًا عن التعامالت عرب البيئة يف شقها 

الفيزيائي الطبيعي، فإذا كان مستوى ودرجة احلرارة يف الطبيعة املادية شأنًا 

ى احلريات وخاصة تنقل حمِددًا يف التوازن البيئي الطبيعي، فإن مستو

املعلومات واآلراء وتداوهلا يف اجملتمع بات أيضًا أمرًا حمِددًا يف مدى التوازن 

(، مبعنى أنه 2014امليدياتيكي يف العامل االفرتاضي من جهٍة أخرى  )قنيفة ، 

توجد بيئة أخرى عرب العامل االفرتاضي تدعم وسائط تناقل األفكار واألخبار 

تى، واملتعلم بأمس احلاجة أن يعي كيف يتعامل ويتعلم وتروج لتعامالت ش

 عرب تلك البيئات .

 اإللكرتونية ال خيتلف ةاالجتماعي الشبكاتالتواصل عرب مواقع  ومبا أن

 مبادئًا قد أسسوا الكثريون وحيث أنعن طرق التواصل التقليدية بني البشر، 

هارات م“أو ” فن التواصل البشري“حتت مسمى  التقليدي  للتواصل

، كما ُسنت الكثري من التشريعات واألنظمة أو غريها من املسميات” االتصال

اليت حتكم التعامالت بني األشخاص على أرض الواقع وضبطت ضمن إطار 

عام هو إطار املواطنة الصاحلة اليت ضمن إطارها خيطو اجملتمع خطواته حنو 

قيمها، ومتامًا كما هي البناء واالستثمار والتقدم متى ما متثل كل شخص فيه ل
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املواطنة على أرض الواقع فإن اإلطار الذي ميكن أن توجه وتضبط به 

سلوكيات املتعلمني عرب الشبكات االجتماعية هو إطار جديد أصبح يعرف 

 .    Digital Citizenshipاليوم بقيم املواطنة الرقمية 

على  قدرةال يتضمن  Digital Citizenship الرقميةإن مفهوم املواطنة 

، ومن هنا يربز تساؤل التفاعل اإلجيابي مع باقي أعضاء اجملتمع اإللكرتوني

كبري حول مدى حتقق مفهوم املواطنة الرقمية لدى املتعلمني عرب بيئات التعلم 

املدجمة اليت توظف فيها شبكات التواصل االجتماعية، وما الدور املنوط 

تأقلم املؤسسات الرتبوية مع مبؤسسات التعليم جتاه هذه القضية، وكيف ت

املواطنة الرقمية بل مع مفهوم هوية الفرد يف جمتمع تكون الشبكات ) 

وعالقاتها التفاعلية ( جزءًا أساسيًا من نسيج عالقاته ،إذ أنه حاضرًا هناك مثة 

صعود لدور شبكات التواصل االجتماعية يف التفاعل بني األفراد ونشر اآلراء 

 (  .2014حتى التأثري يف الرأي العام ) مراد ،واألفكار بينهم بل و

 مشكلة الدراسة:  

مبا أن جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن تتنافس اليوم كبقية اجلامعات 

األخرى يف توظيف بيئات التعلم اإللكرتونية ومنها البيئات املدجمة القائمة على 

الشؤون التعليمية أو  شبكات التواصل االجتماعية  اليت ميكن االستعانة بها يف

اإلدارية أو التدريبية أو البحثية، وختوض املتعلمات فيها غمار تلك البيئات 

 نوعيةفهم تتمثل يف احلاجة إىل ) متنامية حاجات  معه  تنشأوهو األمر الذي 

التعرف على مصادرها وتيسري ، واستيعابهااليت تقدمها تلك البيئات املعرفة 

حسن توظيفها ، إتقان مهارات استخدامها، اجلتهاإجادة مع، احلصول عليها

، متثل السلوك االتصالي القويم باستخدام تبادهلا وتشاركها، واستثمارها

التكنولوجيا، التفكري النقدي والتحليلي للقضايا املطروحة عربها( ، كما أن 
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استخدام تلك البيئات بشكل منتظم وفعال يف إطار مفهوم وقيم املواطنة 

صبح اليوم من الضروريات اليت ميكن بواسطتها إدارة السلوك الرقمية أ

 . وتوجيهه أثناء املشاركة يف جمتمع املعرفة  

الذي تعايشه الطالبات  هلذا االنفتاح املعريف والثقايف  إذ أنه على ما     

، مما لبعضهنميثل صدمة ثقافية وتربوية ميكن أن  إجيابية، إال أنه  آثار اليوم من

زاز القيم واألفكار والثوابت اليت حيملها اإلنسان ويسبب ذلك قلقًا يعين اهت

وتناقضًا ال يسهل فهمه والتعايش معه من قبل الفرد، ورمبا جيعله سلبيًا يتقبل 

كل شيء ويتصاحل مع خمتلف األفكار وأساليب العيش، ورمبا جيعله أكثر 

ومنها الشعور تعصبًا ونكوصًا وتطرفًا، وبني ذلك احتماالت أخرى متنوعة 

)عباس  بالنقص والضعف ونقد الذات والشعور بالعجز واالكتئاب والفقدان

(  إىل وجود بعض احملاذير اليت ميكن أن 2012وقد أشار البدر )(، 2006، 

تنشأ عن االستخدام الكبري لشبكات التواصل االجتماعية واملخاطر اليت حتيط 

وازن يعمل كرقيب ذاتي بذلك االستخدام يف حال مل يوجد نسق قيمي مت

 . على االجتاهات والسلوكيات للمتعلم

وليس هناك مثة مشكلة يف السماح للمتعلمني خبوض غمار تلك البيئات، 

وليس املطلوب إعطاء حماضرات مثاًل عن سبب نشر الصور السيئة أو التعدي 

على اخلصوصيات أو السب والقذف أو انتهاك حقوق التأليف والنشر 

من قبل بعض املتعلمني، إمنا جيب أن نعلمهم قبل ذلك كيف اإللكرتوني 

يتعرفون على االستخدامات غري املالئمة للشبكات االجتماعية وكيف ميكنهم 

التعلم من بعضهم البعض حول احلقوق والواجبات واملسؤوليات الرقمية 

(Marcinek,2011.) 
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ف التعليم وقد تلمست الباحثة مشكلة الدراسة مع انتشار استخدام وتوظي

اإللكرتوني يف العمليات املختلفة جبامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن وعلى 

رأسها عمليات التعليم والتعلم، إضافًة إىل ما الحظته من عدم انتشار مفهوم 

ولتدعيم هذه املالحظة فقد قامت  _املواطنة الرقمية بني الطالبات يف اجلامعة 

طالبة من طالبات الكليات  118مشلت  الباحثة بدراسة استطالعية بسيطة

اإلنسانية باجلامعة من خمتلف التخصصات واملستويات وتضمنت سؤال يتعلق 

مبا إذا كان لديهن أي خلفية أو معرفة عن مفهوم املواطنة الرقمية، إذ كانت 

%  بــــ )ال(، على الرغم من أنهن قد يكن ميارسن بعض 88.1إجابة ما نسبته 

منافيًة هلا، لكن تغيب صورتها الواضحة عن أذهانهن رغم  قيمها أو أفعااًل

تعاملهن مع تلك البيئات بشكل مباشر بكل ما تتصف به من تشاركية وتنوع 

يف الثقافات والتوجهات واألفكار، مع توظيف ملختلف أنواع التطبيقات 

الرتبوية مثل جوجل  Googleالرتبوية للحوسبة السحابية كتطبيقات جوجل  

" باعتبارها جمتمعات "+Google"وجوجل بلس   "Google Driveدرايف 

تكون املشاركة فيها مقاربة متامًا لتلك اليت حتدث على أرض الواقع، لذلك 

فإن إحدى أهم واجبات املربني اليوم هو االلتفات هلذا املوضوع ولفت االنتباه 

ت التعليمية له والتعريف به  وقياس مدى حتققه وحماولة غرس قيمه يف اجملتمعا

وكذلك حماولة منع إساءة استخدام التكنولوجيا وتداعيات تلك اإلساءات 

على الفرد واجملتمع، وعليه ميكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال 

 الرئيسي التالي :

ما درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية  جبامعة األمرية نوره بنت عبد 

ية يف بيئات التعلم عرب الشبكات االجتماعية وما الرمحن لقيم املواطنة الرقم
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تأثريات ذلك التمثل على حتقيق األمن الفكري لديهن ؟ ويتفرع عن هذا 

 السؤال األسئلة الفرعية التالية :

ما مدى استخدام طالبات الكليات اإلنسانية لشبكات التواصل  -1

 االجتماعية يف عملية التعلم أو التواصل بشكل عام ؟

نتشار مفهوم املواطنة الرقمية بني طالبات  الكليات اإلنسانية ما درجة ا -2

 مقارنًة بدرجة استخدامهن لشبكات التواصل االجتماعية يف التعليم ؟

ما نوع العالقة بني استخدام طالبات الكليات اإلنسانية للشبكات  -3

االجتماعية يف تعلمهن أو تواصلهن وبني درجة انتشار مفهوم املواطنة 

 نهن ؟الرقمية بي

ما درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية لقيم املواطنة الرقمية أثناء  -4

تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم القائمة على شبكات التواصل 

 االجتماعية ؟

هل هناك تأثري لدرجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية  لقيم املواطنة  -5

القائمة على شبكات الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم 

 التواصل االجتماعية على حتقيق األمن الفكري لديهن ؟

هل هناك فروق بني  درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية لقيم املواطنة  -6

الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم القائمة على شبكات 

 لطالبة؟التواصل االجتماعية تعزى ملتغري الكلية اليت تنتسب إليها ا

هل هناك فروق بني  درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية لقيم املواطنة  -7

الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم القائمة على شبكات 

 التواصل االجتماعية تعزى ملتغري املستوى الدراسي  ؟
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هل هناك فروق بني درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية لقيم املواطنة  -8

الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم القائمة على شبكات 

 التواصل االجتماعية تعزى النتشار مفهوم املواطنة الرقمية بينهن ؟

ما الرؤية املقرتحة لدور اجلامعة يف تعزيز درجة متثل الطالبات لقيم  -9

لي  املواطنة الرقمية يف ضوء درجة انتشار املفهوم ومتثل طالباتها الفع

 لتلك القيم ؟

 أهداف الدراسة:

التعرف على مدى استخدام طالبات الكليات اإلنسانية لشبكات  -

 التواصل االجتماعية يف عملية التعلم أو التواصل بشكل عام .

التعرف على درجة انتشار مفهوم املواطنة الرقمية بني طالبات  -

 الكليات اإلنسانية يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن.

حتديد درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية جبامعة األمرية نوره بنت  -

عبد الرمحن لقيم املواطنة الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم 

 القائمة على شبكات التواصل االجتماعية.

التعرف على ما إذا كان هناك تأثري لدرجة متثل طالبات الكليات  -

نة الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم اإلنسانية لقيم املواط

 القائمة على شبكات التواصل االجتماعية على حتقيق األمن الفكري لديهن .

حتديد ما إذا كان هناك عالقة  بني  درجة متثل طالبات الكليات  -

اإلنسانية جبامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن لقيم املواطنة الرقمية أثناء 

وتواصلهن عرب بيئات التعلم القائمة على شبكات التواصل  تعلمهن

 االجتماعية وبني نوع الكلية اليت ينتسنب إليها . 
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حتديد ما إذا كان هناك عالقة بني درجة متثل طالبات الكليات  -

اإلنسانية جبامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن لقيم املواطنة الرقمية أثناء 

التعلم القائمة على شبكات التواصل  تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات

 االجتماعية وبني املستوى الدراسي  الذي تنتمي إليه الطالبات.

بيان ما إذا كان هناك عالقة بني مدى انتشار مفهوم املواطنة الرقمية  -

بني طالبات الكليات اإلنسانية وبني درجة متثلهن لقيم املواطنة الرقمية أثناء 

 ت الشبكات االجتماعية .تعلمهن وتواصلهن عرب بيئا

تقديم رؤية مقرتحة لدور اجلامعة يف تعزيز درجة متثل الطالبات لقيم  -

املواطنة الرقمية يف ضوء الواقع الفعلي لدرجة انتشار مفهوم املواطنة الرقمية 

 ومتثل طالباتها الفعلي لتلك القيم .
 أهمية الدراسة:  

 إجيازها مبا يلي : تستمد هذه الدراسة أهميتها لعدة اعتبارات ميكن

 _تعترب هذه الدراسة من الدراسات القالئل على املستوى العربي  -1

اليت تناولت حماور املواطنة الرقمية  _وذلك يف حدود علم الباحثة 

وحللتها إىل جمموعة من املؤشرات الدالة على حتقق كل حمور، 

ة العربية باالستناد إىل الدراسات الرتبوية يف اجملال والقراءات التحليلي

 واألجنبية .

التزايد امللحوظ يف استخدام شبكات التواصل االجتماعية وارتفاع  -2

معدالت هذا االستخدام بني فئة الشباب اليت يشكل املتعلمني جزء كبري 

من تأثريات متس  ممنها يف املراحل اجلامعية، مع ما هلذا االستخدا

بط ومعايري جوانب مهمة من شخصية املتعلم، مما يستدعي وضع ضوا

 هلذا االستخدام.



 

 
180 

  جبامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية 

 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب

  

إمكانية االستفادة من املؤشرات اليت مت إعدادها يف هذه الدراسة  يف بناء  -3

دراسات أخرى تتعلق باملواطنة الرقمية وكيفية تنميتها، كما ميكن 

تطبيقها على خمتلف املراحل التعليمية وعلى أفراد اجملتمع بشكل عام 

قمية من عدمه واختاذ اإلجراءات كمقياس للتأكد من حتقق املواطنة الر

 الالزمة يف ضوء ذلك .

إمكانية االستدالل بنتائج هذه الدراسة يف مدى حتقق األمن الفكري  -4

للطالبات اجلامعيات وتأثريه على الوالء الوطين عن طريق مالحظة 

درجة متثلهن لقيم املواطنة الرقمية وما تتضمنه من مؤشرات دالة على 

 ء الوطين .األمن الفكري والوال

أهمية الكشف عن عالقة املتعلمات بشبكات التواصل االجتماعية و  -5

السلوك الفعلي هلن عند استخدام التكنولوجيا ومدى تطبيقهن 

املسؤولة واألخالقية واآلمنة عند التعلم عرب الشبكات للممارسة 

 االجتماعية لعالقتها الوثيقة مبفهوم املواطنة الرقمية .

اذير اليت ميكن أن تتعرض هلا املتعلمات واليت تنشأ التعريف ببعض احمل -6

عن االستخدام الكبري لشبكات التواصل االجتماعية واملخاطر اليت 

حتيط بذلك االستخدام يف حال مل يوجد نسق قيمي متوازن يعمل 

 كرقيب ذاتي على االجتاهات والسلوكيات للمتعلمات .

علمات كونها متثل منوذج األهمية اليت تشكلها الفئة املدروسة من املت  -7

، وضرورة وهي من الثروات الوطنية الكربى داخل اجملتمعلفئة الشباب 

دراسة أي متغريات قد تؤثر عليهم سواء سلبا أو إجيابا، خاصة مع 

إمكانية تغري النسق القيمي واألخالقي يف عصر االنفتاح 
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وما ميكن أن حيمله من تأثريات متس الوطن على أرض ،التكنولوجي

وضرورة  الواقع بعد تنامي تأثريها االفرتاضي يف عقول الشباب،

الشباب للمالحظة البحثية املستمرة للوقوف علي  سلوكياتإخضاع 

وتأثريها على عمليات أخرى ذات أهمية بالغة يف  مدي ثباتها أو تغريها

 .حياة تلك الفئة مثل العملية التعليمية 

قع املتعلمات فيما يتعلق بتطبيق إمداد اجلهات املسؤولة مبعلومات عن وا -8

قيم املواطنة الرقمية ودرجة متثلها وما هلا من تأثري على القيم األخرى 

والتوجهات واألفكار، وتزويدهم بفهم أعمق عن أشكال السلوك اليت 

 ميكن أن متارس ضمن نطاق املواطنة الرقمية  .

لمواطنة على أرض لفت االنتباه إىل أن املواطنة الرقمية هلا تأثري مماثل ل -9

الواقع، وأن كاُل منهما يدعم اآلخر، وأن التأثريات اليت ميكن أن تطال 

الفكر والسلوكيات للمتعلمني عرب بيئات الشبكات االجتماعية ميكن أن 

تؤدي إىل خلل يف التوجهات لدى بعض املتعلمني وميكن أن ترتجم 

على أرض  بسلوكيات واقعية ال حتمد عقباها قد تطال األمن الوطين

 الواقع . 

حماولة تنمية قيم املواطنة الرقمية والتعريف بها  لدى فئة املتعلمات يف  -10

بيئات التعلم القائمة على شبكات التواصل االجتماعية  نظرا ألهمية 

تلك القيم يف يف احملافظة على األمن للمتعلمات من مجيع النواحي 

 .قيم  الوالء الوطين خاصة ما يتعلق منها بالنواحي الفكرية وما ميس 
 حدود الدراسة:

 . هـ1436/1437احلدود الزمانية: العام اجلامعي  -

 احلدود املكانية: جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن . -
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طالبات جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن من  احلدود البشرية : -

 كليات و ختصصات ومستويات خمتلفة .

ملواطنة الرقمية وقيمها املندرجة حتت احملاور ااحلدود املوضوعية : -

( و  احرتام النفس/احرتام اآلخرينالتسعة املصنفة ضمن ثالث  فئات هي  : )

( و )تعليم النفس / التواصل مع اآلخرين(،  محاية النفس/محاية اآلخرين)

 الشبكات االجتماعية .

 : مصطلحات الدراسة

 :Social Networkingالشبكات االجتماعية  

هي مصطلح يطلق على جمموعة من املواقع على شبكة اإلنرتنت  -

، ومن خالهلا  2.0ظهرت مع اجليل الثاني للويب أو ما يعرف باسم الويب 

يتم التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع افرتاضي جيمعهم حسب جمموعات 

اهتمام أو شبكات انتماء )بلد ، جامعة ، مدرسة ، شركة ..إخل( ويتم ذلك 

طريق خدمات التواصل املباشر وإتاحة االطالع على امللفات الشخصية  عن

أبو خطوة ) لآلخرين ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم وتوجهاتهم وأفكارهم  

 ( .2014والباز ،

وميكن تعريفها إجرائيًا بأنها جمموعة من املواقع اإللكرتونية اليت تتيح  -

 األفراد واجملموعات التواصل االجتماعي والتفاعل مبختلف أشكاله بني

ألهداف خمتلفة )تعليم وتعلم ، تسويق ، ترفيه، تدريب ، ..إخل( ، ويتعدى 

تأثريها التواصل والتفاعل إىل التأثريات على القيم واألخالقيات االجتماعية، 

والتوجهات واألفكار، ومن أشهر تلك الشبكات )الفيس بوك، اليوتيوب  

 ماي سبيس ، سناب شات ، .. ( .،تويرت،اإلنستجرام ، الواتساب ، 
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 :  Digital Citizenshipاملواطنة الرقمية 

 ,.Mossberger,et alهي القدرة على املشاركة يف اجملتمع الشبكي  )   -

( ، وتعرب عن االستخدام املسؤول واألخالقي واآلمن من جانب األفراد 2008

مي وكمواطنني يف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأعضاء يف اجملتمع القو

 (. Literacy with ICT,2009) اجملتمع العاملي

وميكن تعريفها إجرائيًا يف هذه الدراسة بأنها تعين مستوى إعداد  -

املتعلمني لالندماج مبجتمع تكنولوجيا املعلومات الشبكي ومدى التزامهم 

 مبعايري السلوك املقبول عند تعاملهم عرب البيئات الشبكية ملختلف األهداف

 واليت من أهمها أألهداف التعليمية .

 :Representation Degreeدرجة التمثل  

يقصد بها يف هذه الدراسة الدرجة اليت حتققها الطالبة على مقياس  -

التمثل الذي مت إعداده يف هذه الدراسة من قبل الباحثة والذي يشمل مؤشرات 

 يها  للمواطنة الرقمية .تدل على القيم اليت تتضمنها احملاور التسعة املتعارف عل

 اإلطار النظري وما يرتبط به من دراسات :

 أواًل: أهمية املواطنة الرقمية يف جمتمع املعرفة :

من أشكال رأس املال املادي والبشري  مبا أن املعرفة  تعد شكل أساسي

يبدأ باكتساب ونشر املعرفة من خالل التعليم جمتمعات املعرفة  بناءفإن 

نقل املعرفة إىل اآلخرين واستيعابها من قبلهم ألن النمو والتدريب، ثم 

االقتصادي واالجتماعي والثقايف والعلمي يبنى على تراكم املعرفة وتوظيفها 

بالشكل املناسب، وأخريا توليد املعرفة من خالل البحث العلمي واإلبداع 

د واالبتكار واإلسهام املعريف، فاستخدام التقنيات احلديثة يزيد يف عائ
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االستثمار، وهذا يؤدي إىل استدامة النمو يف اجملتمع، حبيث تقوده القدرات 

 .البشرية املنتجة اليت تسهم يف االرتقاء مبكانة اجملتمعات

لكن ينبغي النظر أيضًا إىل أن من أهم متطلبات بناء جمتمعات املعرفة اليوم 

املعارف تشجيع للمشاركة اإلجيابية للشباب و تسليحهم بأن يكون هناك  

لتدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال اواملهارات وتوفري التعليم و

مع  د،من أجل إعدادهم للمشاركة الكاملة والفعالة يف جمتمع املعرفة املنشو

ملواجهة جرائم القرصنة و انتشار فريوسات الكمبيوتر  إعطاء أهمية قصوى 

ة اليت تشكل تهديدا خطريا وإساءة استخدام واستغالل املعلومات الشخصي

عرفة باإلضافة إىل محاية لالقتصاديات القائمة على املعلومات يف جمتمع امل

 اخلصوصية وضمان وجود بنية حتتية آمنة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال

 . (2015تقرير جمتمعات املعرفة ،)

يم جملتمعات ومن هنا تربز أهمية املواطنة الرقمية يف املساهمة يف البناء السل

املعرفة عن طريق تسليح املتعلمني من فئة الشباب بها وهم يساهمون يف بناء 

 تلك اجملتمعات .

هي اكرب من هذا  إمنااملواطنة الرقمية ليست جمرد أداة تعليمية،  أنحيث 

بكثري حيث هي وسيلة إلعداد الطالب مستخدمي التكنولوجيا من أجل 

سلوكيات يسلكها  عاجلة ما نشهده منوم ،تكنولوجي صحيح معريف  جمتمع

سوء استعمال واستغالل ب توصف طالب وكذلك البالغني ال

 . (2015)شلتوت ،التكنولوجيا

 ثانيًا : ما هي املواطنة الرقمية :

لقد أصبح توظيف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات من الضرورات      

عديد من األدوات الرقمية اليت ال غنى عنها يف احلياة اليوم وذلك باستخدام ال

خاصًة األدوات اليت تتصف بصفات التفاعلية والتشاركية، واألمر الذي 
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ينبغي الرتكيز عليه بالنسبة  الستخدام هذه التكنولوجيا من قبل كل  فرد هو 

كيفية استخدامها بشكل فعال ليس فقط للرتفيه ولكن أيضًا للبحث وتبادل 

 املوارد املتاحة واستخدامها ضمن املعلومات واالتصاالت والوصول إىل

 ( Gungoren,2014القانون فيما يعرف باملواطنة الرقمية )

البد من اإلشارة إىل عالقات وعند البحث أساسًا عن تعريف للمواطنة 

املواطن والدولة، املواطن واملواطن، “على ثالث مستويات هلذا التعريف هي 

ديث عن املواطن والفضاء الذي ، ويف احل”املواطن والفضاء الذي يعيش فيه

، يف ”دافيد كولومبليد“يعيش فيه نذكر ما قاله الصحفي الفرنسي 

حاليًا منعطفًا مهمًا يعيش  العاملأن : إذ كان مما ذكره ”املواطن الرقمي”كتابه:

جديد، عرب ” منط حضاري“إنه يتجه حنو  ،وحامسًا وسريعًا يف تارخيه كله

، اليت وضعت الثقافات اإلنسانية ”رباطورية الرقميةاإلم“تبّني ثقافة االنرتنت 

السائدة منذ آالف السنوات يف مواجهة حتديات حقيقية، فمختلف قطاعات 

وأنه ينبغي على كل قطاع منها أن  النشاط اإلنساني تعّرضت إىل هّزة حقيقية

ويشري إىل أن  ،”االجتياح الرقمي“، ما يسميه املؤلف ”جيابه على طريقته“

 ( .2014" )حسان ، نوعية" ت اليت حدثت كبرية والتحوال

يشري البعض إىل أن مفهوم املواطنة الرقمية هو النموذج املثالي و     

السلوك  معايريللمواطنة يف القرن احلادي والعشرين، حيث أنه يعرب عن 

 ,.Mossberger,et al) املناسب واملقبول واملرتبط باستخدام التكنولوجيا

املواطنة الرقمية ليست جمرد  إن ،( Ribble,2011) ريبيل (،ويذكر ,2008

االعرتاف والتعامل مع املخاطر على االنرتنت بل إنها ختتص ببناء فضاءات 

وجمتمعات آمنة، وفهم كيفية إدارة املعلومات الشخصية، وعن كونها تعرب عن 

على  وذلك باستثمار هذا التواجد –الذكاء عند التواجد على بيئات  اإلنرتنت 
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وبطرق  االنرتنت يف حتقيق  النمو وتشكيل عامل ثري باخلربات يف مكان آمن

مبعنى أن املواطنة الرقمية تعين ، مبتكرة، وإهلام اآلخرين لفعل الشيء نفسه

القدرة على استخدام التكنولوجيا بكفاءة من خالل التمكن من تفسري وفهم 

وإنتاج وتشارك احملتوى مبختلف  احملتوى الرقمي وتقييم مصداقية املوارد املتاحة

أشكاله والتمكن من مهارات البحث والتواصل باستخدام خمتلف األدوات 

التفاعلية والتشاركية والتفكري بشكل نقدي حول األخالقيات والفرص 

والتحديات يف العامل الرقمي وجعل اإلنرتنت بيئة آمنه يتم التعامل فيها 

أن هم، ويف مجيع ذلك إشارة إىل مبسؤولية واحرتام لآلخرين وخصوصيات

 "فعاليةبأولئك الذين يستخدمون اإلنرتنت بانتظام واملوطنون الرقميون هم " 

(Mossberger,et al., 2011 وهو تعبري يشري يف طياته إىل أن املواطن ،)

الرقمي هو الشخص القادر على قراءة وكتابة وفهم واإلحبار يف املعلومات 

 تكنولوجية احلديثة .املتاحة عرب الوسائل ال

من جمموعة من املهارات  اكما أن املواطن الرقمي ينبغي أن يكون متمكن

ليستحق هذا اللقب ومن ذلك على سبيل املثال أن املواطن الرقمي  هو 

(NetSafe,2013  :) 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من متمكنمستخدم واثق و.  

  التعليمية والثقافية يستخدم التقنيات للمشاركة يف األنشطة

 .واالقتصادية 

  مهارات التفكري النقدي يف الفضاء اإللكرتوني ويطوريستخدم.  

 التكنولوجيات ووالنصوص  ولغة الرموزبالقراءة والكتابة  ملم

 ويوظفها بكفاءة يف الفضاء اإللكرتوني .الرقمية 
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  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  يف بيئات التحدياتبعلى بينة

 .إدارتها بشكل فعال  من مكنتمو

  يستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التواصل مع اآلخرين

 .بطرق ذات معنى إجيابي 

 الصدق والنزاهة والسلوك األخالقي يف استخدام تكنولوجيا  يظهر

 .املعلومات واالتصاالت 

 رتم مفاهيم اخلصوصية وحرية التعبري يف العامل الرقمي حي. 

 زز بنشاط قيم املواطنة الرقميةعيساهم وي . 

على املضامني اليت يشملها مفهوم املواطن الرقمي فإن من أبرز  وبناء

خصائص مفهوم املواطنة الرقمية أنه يتضمن أهمية الوعي بالعامل الرقمي 

ومكوناته، وامتالك مهارات املمارسة الفعالة واملناسبة فيه، إضافًة إىل إتباع 

 ( .2014ف والدمرداش ،القواعد اخللقية )شر

( إىل أن اإلنرتنت 2013ويف هذا الصدد فقد  توصلت دراسة حممد  )

كبيئة  رقمية تستقطب قطاعًا كبريًا من الشباب يف خمتلف املراحل التعليمية 

،إال أن هذا االستقطاب تعرتيه بعض املعوقات لالستفادة من اإلنرتنت يف 

ثري من مفاهيم املواطنة مشوشة وخمتلطة الرتبية على املواطنة إذ مازالت هناك ك

 لدى فئة الشباب ألسباب متعددة .  

أن هناك إشارات تدل على أن إساءة استخدام التكنولوجيا هو النمط كما 

إذ تشري الدراسات إىل أن   ،السلوكي الذي يستمر يف الظهور يف اجملتمعات

شاكل البارزة امل ثلث املراهقات هن ضحايا التحرش على االنرتنت وأن من 

االنتحال عرب اإلنرتنت،  :األخرى فيما يتعلق بإساءة استخدام التكنولوجيا
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واالخرتاقات املتنوعة، حتميل املواد بشكل غري قانوني، والوصول إىل املواقع 

 اإلباحية، ولعب ألعاب الفيديو أثناء وقت الدراسة، وجتدر اإلشارة إىل أن

العوامل املساهمة يف إساءة االستخدام هذه   نقص التعليم يف هذا اجملال يعد من

((Ribble & Bailey, 2004. 

( يف دراستها على أنه  على الرغم مما حتمله 2014وتؤكد املسلماني )

مفاهيم كل من املواطنة الرقمية واملواطن الرقمي من اجيابيات تتمثل يف 

لعلمية االنفتاح على العامل والتفاعل معه، واالستفادة من املخرتعات ا

والتكنولوجية يف التنافس مع خمتلف دول العامل وحماولة الركاب بركب 

التقدم، إال أن هلما أيضًا بعض اآلثار السلبية كطمس الثقافات القومية 

والقضاء على اخلصوصيات وفرض بعض الثقافات الدخيلة لشعوب معينة هلا 

خدام أغراض استعمارية، فضاًل عن انتشار املمارسات السيئة الست

التكنولوجيا بني األفراد وعلى رأسها نشر الرذيلة واألفكار املنحرفة واإلرهاب 

 والتهديد والنصب والسرقة اإللكرتونية .

ومجيع ذلك يزيد من فرص املخاطر اليت تواجه املتعلمني وحيتم يف ذات 

الوقت حتديات من القوة مبكان أن تنشأ معها ضرورة مواجهة األنظمة الدولية 

لية والتشريعات لكل ما ومن يناوئ مفاهيم وقيم املواطنة الرقمية ويسعى واحمل

للمساس بها وزعزعتها يف أنفس املتعلمني، وقد برزت العديد من اجلهود يف 

هذا املضمار ومن ذلك ما قدمته اجلمعية الدولية لتكنولوجيا 

 International Society for Technology in Education. (ISTE)التعليم

من معايري مت توجيهها حنو املوضوعات األخالقية واالجتماعية واإلنسانية على 

 حٍد سواء.
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( أن معايري  Ribble,et al., 2004ويف هذا الصدد يذكر ريبيل وآخرون ) 

 قد ركزت يف جمملها على : (ISTEاجلمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم )

الجتماعية املرتبطة تفهم الطالب للقضايا األخالقية والثقافية وا -

 بالتكنولوجيا.

 غرس قيم االستخدام املسؤول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. -

تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى الطالب جتاه تطبيقات التكنولوجيا  -

 اليت تساند التعلم مدى احلياة والتعاون والدافعية الشخصية واإلنتاجية .

نة الرقمية  كأخالقيات وحقوق وهكذا وجهت األنظار حنو املواط    

ومسؤوليات، وأصبح  االهتمام باالستخدام املسؤول واألخالقي واآلمن 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل كل  مستخدم هلا كعضو يف 

هدفًا ملؤسسات   -أصبح–اجملتمع القومي وكمواطن يف اجملتمع العاملي 

 (. Literacy with ICT,2009) ( Ribble,2013التعليم والتدريب الواعية )

( مجيع ذلك باإلشارة إىل أن املواطنة الرقمية 2014وتلخص املسلماني )

تنطوي على إعداد اإلفراد جملتمع ملئ بالتكنولوجيا عن طريق إكسابهم 

املهارات التكنولوجية املختلفة وتدريبهم على االلتزام مبعايري السلوك املقبول 

باملدرسة أو املنزل أو أي مكان آخر، ومبعنى آخر عند استخدام التكنولوجيا 

عند إعداد أفراد ذوي عقول قوية نافذة حتلل األفكار لتميز األصيل منها 

والدخيل مما يسهم يف احلفاظ على اهلوية الوطنية وتقوية أواصر الرتابط بني 

 أبناء اجملتمع الواحد فيصري كيانًا قويًا راسخًا ال يتمكن من زعزعته أحد .

 ثالثًا :العالقة بني املواطنة الرقمية واملواطنة على أرض الواقع :

يف املواطنة الرقمية هناك إقرار أن اجملتمعات الرقمية مثل كل اجملتمعات،     

حباجة إىل التوازن بني احلقوق واملسؤوليات بني أعضائها من أجل إجياد 
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ت اخلاصة باملواطنة هذا األمر يضع احلقوق واملسؤوليا ،واحلفاظ على اجملتمع

يعين أن املواطنة الرقمية تدور حول املوازنة  ممايف قلب املواطنة الرقمية 

 والتمكني الشخصي وتفعيل املسؤولية حنو اجملتمع مبا يعود باخلري والرفاه

وأيضًا حول التمكني من الوصول املفتوح ملوارد  التعلم مع   ،للوطن واملواطن

 . ( (Ribble, 2011 لمنيضمان  محاية و سالمة املتع

ويف احلقيقة املواطنة الرقمية واملواطنة على أرض الواقع جزءان مكمالن 

لبعضهما من وجهة نظر الباحثة، والرتبية والتعليم تلعبان دورًا هامًا يف هذا 

جملال سواء كان على أرض الواقع أو عرب اجملتمعات الرقمية، إذ بهما ميكن 

املواطنة الصاحلة وقيمها وكيف يكون حب الوطن  تربية وتعليم النشء مبادئ

وكيف يفكر بنظرة فاحصة فيما حوله من توجهات وأفكار وكيف يزن كل 

شئ مبيزان الدين اإلسالمي السمح  والوطنية السليمة، ذلك أن اإلنسان متى 

ما متثل قيم املواطنة على أرض الواقع وأحس بدوره كمواطن صاحل يف بناء 

ري تنتهج طريق البناء مسلكًا هلا وتنأى عن كل الشرور جمتمعه وكبذرة خ

وتدافع بصرامة عن مكتسبات الوطن ومسعته وتتشارك اخلربات بإبداع 

وتسهم يف إهلام األجيال ليكونوا من خرية البناة هلذا الوطن، ثم جاء ذات 

اإلنسان يف تعامالته يف اجملتمعات الرقمية وهو متسلح مبا يكفي من العلم 

ة واالجتاهات االجيابية حنو الوطن ليطبق ما يطبقه على أرض الواقع يف واخلرب

 العوامل االفرتاضية .

لكن اخللل قد حيدث متى ما كان هناك تقصري يف األدوار املنوطة بكل من 

الرتبية والتعليم اللذين ينبغي أن تتضافر بهما جهود اجملتمع بكافة مؤسساته 

رتبية، واملؤسسات التعليمية يف مؤازرة وأنظمته وعلى رأسها األسرة يف ال
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الرتبية األسرية ودعمها بالتعليم من أجل متكني النشء من متثل قيم املواطنة 

 واملواطنة الرقمية على حٍد سواء.

يف املاضي مل تكن األسرة تسمح ألبنائها بالولوج للعوامل الرقمية إال فيما 

ألجهزة الشخصية ومنع ندر، بل كان هناك حظر من قبل البعض الستخدام ا

من دخول اإلنرتنت بشكل عام على اعتبار أن ذلك املنع سيكون وسيلة 

حلماية املتعلمني من احملتويات الضارة ومحاية األنظمة املدرسية من 

االخرتاقات وما إىل ذلك، لكن هذا األمر اليوم مل يعد مقبواًل بأي حال من 

ماجًا مع التكنولوجيا خاصة مع األحوال إذ أصبح املتعلمون اليوم أكثر اند

ظهور األجيال احلديثة من الويب مثل اجليل الثاني من تطبيقات الويب 

التفاعلية وإنرتنت األشياء، وأصبحت األنظمة التعليمية تستخدم تلك 

األدوات بشكل متزايد يف العملية التعليمية األمر الذي حيتم تعامل الطالب 

مع تلك البيئات إن مل يكن يف حياتهم معها، فالطالب بال شك سيندجمون 

االجتماعية فبالضرورة سيكون يف واقعهم التعليمي، ومل يكن باألمر 

املستغرب خاصًة مع ما وفرته تلك البيئات من مزايا وتشويق ومتعة واجتماعية 

وتشاركية، أن تكون من بني أكثر األدوات تفضياًل و استهالكًا للوقت من قبل 

هناك مفارقة كبرية بني املاضي الذي كان املنع فيه هو املتعلمني، وأصبح 

 السائد وبني احلاضر الذي أصبح فيه املتعلمون أكثر اندماجًا مع تلك البيئات .

السبيل لتشجع الطالب  هيويف خضم مجيع ذلك فإن  املواطنة الرقمية  

نى على احرتام أنفسهم يف هذه اجملتمعات الرقمية، واحرتام اآلخرين وتعلم مع

احلفاظ على حقوق امللكية الفكرية، يف ذات  الوقت الذي ميكن أن يتعلم 

نقدي ومحاية أنفسهم وكذلك محاية اآلخرين الاملتعلمني من خالهلا  التفكري 
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 على االنرتنت همن احملتويات الضارة والسلوكيات السيئة املناوئة للمواطنة احلق

,2013)  Andrews). 

 قمية انطالقًا من حماورها :رابعًا: قيم املواطنة الر

وهو أحد الرتبويني البارزين املهتمني  -عندما قدم مايك ريبيل    

 املواطنة الرقمية يف املدارس"، حتت عنوان " كتابه األول -باملواطنة الرقمية 

، كانت الفكرة املبدئية لديهم هي إنشاء (2007 ) مع جريالد بيلي يف العام

 أن اليت ميكنوالرقمية  توفر هيكال لتعليم املواطنة إطار حتديد العناصر اليت 

تسعة عناصر  فقد حددا ونتيجة لذلك ،تغين عن أي شي آخر يف تعليمها

لتكنولوجيا يف لفضل األستخدام االعلى حتديد كيفية بدورها تساعد  أساسية

 ريبيل كل مؤسسة تعليمية ويف املنزل وكذلك اجملتمع ، ثم عاد

(Ribble,2014ليؤكد عليها مرًة أخرى وقد مت  تنظيمها إىل ثال ) ث فئات

 : رئيسية هي

 احرتام النفس/احرتام اآلخرين:

 املعايري الرقمية للسلوك واإلجراءات :اللياقة الرقمية . 

 الرقمي. املشاركة اإللكرتونية الكاملة يف اجملتمع :الوصول الرقمي 

 املسئولية اإللكرتونية على األعمال واألفعال :القوانني الرقمية . 

 مع اآلخرين: تعليم النفس/التواصل        

 التبادل اإللكرتوني للمعلومات :االتصاالت الرقمية . 

 عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواتها :حمو األمية الرقمية . 

 البيع والشراء اإللكرتوني للبضائع واملنتجات. :التجارة اإللكرتونية 

 محاية النفس/محاية اآلخرين:

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html&usg=ALkJrhhycBsfYIybtsWvT3jm0nk3CmKX-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html&usg=ALkJrhhycBsfYIybtsWvT3jm0nk3CmKX-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html&usg=ALkJrhhycBsfYIybtsWvT3jm0nk3CmKX-Q
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 يات اليت يتمتع بها اجلميع يف العامل احلر :احلقوق واملسئوليات الرقمية

 . الرقمي

 إجراءات ضمان الوقاية واحلماية  :(األمن الرقمي )احلماية الذاتية

 .اإللكرتونية 

 الصحة النفسية والبدنية يف عامل  :الصحة والسالمة الرقمية

 . التكنولوجيا الرقمية

ل من وقد قامت الباحثة باختاذ كل موضوع من املواضيع املدرجة حتت ك

تلك الفئات الثالث )احرتام النفس/احرتام اآلخرين(، )تعليم النفس / 

التواصل مع اآلخرين (، )محاية النفس/ محاية اآلخرين( كمحور من 

احملاور اليت استندت إليها هذه الدراسة يف حتديد درجة متثل الطالبات 

واطنة اجلامعيات)طالبات جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن ( لقيم امل

الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب الشبكات االجتماعية، وبذلك كان هناك 

تسع حماور للمواطنة الرقمية حاولت الباحثة اشتقاق جمموعة من القيم اخلاصة 

بكل حمور من احملاور استنادًا لتحليل جمموعة من الدراسات والكتابات يف هذا 

الدراسات العربية اليت تتناول  املوضوع مع اإلشارة إىل أن هناك ندرة يف

 تفاصيل املواطنة الرقمية القيمية وفقًا حملاورها التسعة. 

( مدخاًل نظاميًا شبها Ribble, & Bailey, 2004)وقد قدم ريبيل وبيلي  

فيه  املواطنة الرقمية باملنظومة الشمسية فاملواطنة الرقمية يف املنتصف وتدور يف 

إلشارة إىل أن العناصر التسعة للمواطنة الرقمية فلكها العناصر التسعة، مع ا

 ليست بسيطة وليست منفصلة ولكنها ترتبط ببعضها البعض يف صورة تكاملية.
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إن حتقق قيم املواطنة الرقمية وفقًا للمحاور التسعة املذكورة أعاله لدى 

املتعلمني من شأنه أن يضطلع بدور كبري يف حتقيق األمن الفكري واحملافظة 

لوالء الوطين بل وزيادة درجته مما يعين مزيد من التصدي لإلرهاب على ا

وحتييد عقول الناشئة عن الطريق القويم، لكن ذلك لن يتأتى إال بتطبيق هذه 

احملاور كأساس يقتدي به املتعلمون ويعايشونه واقعًا يف حميط هذه البيئات 

 الرقمية .ضمن إطار تربوي قيمي ميكن اإلشارة إليه حتت مسمى الرتبية 

الرتبية الرقمية هي تلك الرتبية اليت تعنى بتنمية قدرات املتعلمني على 

استخدام التكنولوجيا الرقمية ومعرفة متى وكيف ميكن استخدامها، وحنن يف 

واقعنا التعليمي نضطلع جبزء كبري من تلك الرتبية خاصة عندما نستخدم 

التكنولوجيا يف حد ذاته أمر  التكنولوجيا ضمن العملية التعليمية، إن استخدام

صحي وحيوي لكن عدم املباالة مبا يكتنف ذلك االستخدام من خماطر حتيط 

 باملتعلمني يشكل جزء من املشكلة .

لذا ينبغي االهتمام بالرتبية الرقمية كأداة لتدريب املتعلمني على التفكري 

رية،باإلضافة إىل فيما يقال وفيما ينشر عرب اجملتمعات الرقمية وماله من آثار كب

تدريبهم على كيفية التحقق من أن ما هو منشور مرتبط فعليًا بالناشر 

وتعريفهم بقوانني حق امللكية ومساعدة زمالئهم على تفهم تلك احلقوق 

 ( .  Hollandsworth,et al., 2011والواجبات )

كما أنه من املهم أن يصبح املتعلمني مواطنني رقميني آمنني وناجحني، و

ذلك جيب على املعلمني واملربني تعلم كيفية استخدام البيئات على فك

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئات   االنرتنت بشكل فعال ومناسب،

على االنرتنت توفر فرص التعليم والتعلم القوية اليت إذا ما استخدمت بشكل 

إىل جانب  ولكن ،ازهمجنافعال ميكن أن تدعم كال من مشاركة املتعلمني  و
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هذه الفرص اإلجيابية الكثرية فقد زادت أيضا املخاطر املتعلقة بإدارة الوقت 

ولعل أحد مفاتيح  ،ن عرب اإلنرتنتووالتوقعات والعالقات اليت يقيمها املتعلم

التطوير لتنمية مواطنني رقميني ناجحني يف اجملتمعات التعليمية، هي إجياد 

بية ونشرها بني صفوف املتعلمني، واملعلمني النماذج اليت متثل األدوار اإلجيا

الدور الرئيسي يف هذا  ويلعب كل من املعلمني وأولياء األمور  ،وعائالتهم

التطور، ومن املهم تطوير قدراتهم يف هذا اجملال ليصبحوا جزء متمكن يف 

 .طريق رحلة املواطنة الرقمية 

ة من يضطلع وتدعم دورة التعلم التكنولوجي  كإطار عمل تنفيذي كاف

بدور يف تربية النشء وحماولة محايته من التأثريات اليت يتعرض هلا عرب 

الرتبية على املواطنة الرقمية من أجل  -تدعم هذه الدورة –الفضاءات الرقمية 

تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى املتعلمني، إذ أن هذه الدورة توفر آلية عملية تدعم 

طنة الرقمية اليت ال تكفي وحدها كمحاور فقط دون حتقيق احملاور التسعة للموا

وجود عملية منظمة تساهم يف حتقيقها على النحو املأمول، ورمبا كانت دورة 

 التعلم التكنولوجي من أبرز العمليات ذات الشأن يف هذا اجملال.

( أن دورة التعلم التكنولوجي تساعد مستخدمي 2014وتشري املسلماني  )

لبدء يف الرتكيز على أفعاهلم من خالل أربع مراحل تنطوي كل التكنولوجيا على ا

منها على عدد من األسئلة اليت ترشد املتعلمني إىل كيفية استخدام التكنولوجيا، 

باإلضافة إىل بعض األنشطة اليت ميكن أن ميارسها املتعلمون حتت إشراف من 

 ر.املعلمني ومجيعها أنشطة تدعم املواطنة الرقمية بشكل أو بآخ

( إىل هذه املراحل  Ribble & Bailey,2006ويشري ريبيل وبيلي  )    

 األربع بأنها :

: مبعنى تنمية وعي املتعلمني بالتكنولوجيا وما هلا  Awarenessالوعي   -1

من آثار عليهم وعلى اآلخرين، وذلك لتجنب عديد من املشكالت 
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نقاط  نتيجة قلة الوعي هذه وتتضمن مرحلة الوعي هذه مجلة من ال

 ميكن االسرتشاد بها على الوعي وهي : 

  الفهمUnderstanding   مبعنى تنمية القدرة على حتديد االستخدام:

املناسب وغري املناسب للتكنولوجيا، وذلك عن طريق فهم طبيعة السلوك 

املقدم عرب التكنولوجيا والنتيجة املرتتبة على القيام به استنادًا ملساعدة حماور 

رقمية يف حتديد مناسبة السلوك من عدمه، وميكن أيضًا تنمية قدرة املواطنة ال

الطالب على الفهم هذه بالنقاش والتحاور معهم حول نوعية السلوكيات 

 اليت ينبغي تقدميها عرب البيئات الرقمية.

  الفعلAction   هنا يتم توظيف التكنولوجيا بصورة مناسبة استنادًا :

ل من مرحليت الوعي والفهم ، والفعل ميثل املقدرة إىل ما مت معرفته ونقاشه من ك

على االستخدام الفعلي للتكنولوجيا وفهم آثار ذلك على نفسك وعلى اآلخرين 

وهي من أهم املسائل يف املواطنة الرقمية اليت ميكن من خالهلا تنمية قدرة املتعلم 

 على اختاذ القرار املناسب استنادًا للمعايري وما يرتتب على ذلك .

  التشاورDeliberation  وهي املرحلة التأملية لالستخدام السابق :

للتكنولوجيا ومدى مناسبته، إذ من الضروري أن حيدد املتعلم ما إذا كانت 

استخداماته صحيحة أم خاطئة حتى ال يكرر اخلطأ مرة أخرى، وذلك بالتأمل 

على يف مدى رضاه عن أفعاله ونتائجها، وما إذا كان هلا آثار سلبية 

اآلخرين، وهل كان يفكر مسبقًا وهو ميارس هذه السلوكيات يف ضرورة 

تغيريها مستقباًل، وهل يهتم فعاًل باحملاور التسعة للمواطنة الرقمية ويبحث 

 لتطوير نفسه يف كل جمال منها .
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 من املوجه االستخدام مبعنى Guided Practice املوجهة املمارسة مرحلة -2

حتت إشراف وتوجيه ومراقبة  املخاطرة على يشجع مناخ خلق خالل

 .املعلمني

  Modeling & Demonstration والقدوة املثل وإعطاء النمذجة مرحلة -3

 .الرقمية واملسؤولية االلتزام يف أعلى مثال املعلمون يكون أن مبعنى

 Feedback and Analysis السلوك وحتليل الراجعة التغذية مرحلة -4

 لالستخدامات واملوجهة واحملللة مرةاملست املناقشات خالل من وذلك

 .التكنولوجية

خامسًا :  تأثري التعلم عرب بيئات الشبكات االجتماعية على املواطنة 

 الرقمية وكيفية مواجهة هذا التأثري   :

يتفاعل اليوم املليارات من البشر من مجيع أحناء الكوكب عرب بيئات 

كبرية جلميع أعضائه ملزاولة  الشبكات االجتماعية يف جمتمع رقمي أتاح فرصًا

شتى أنواع املناشط كالتعليم والعمل والرتفيه والتفاعل االجتماعي كما هو 

احلال يف أي جمتمع ، ومن املتوقع أن يتشكل عرب هذا اجملتمع نوع آخر من 

املواطنة على افرتاض أن مجيع أعضاء اجملتمع ينبغي عليهم التفاعل يف حدوده 

 املعايري والقوانني والقواعد بطريقة مقبولة.وفقًا واعتمادًا على 

( اخلصائص املتعلقة بالفرد املستخدم للشبكات 2012) مشري  يرصدو    

االجتماعية  ومنها: التشاركية أو التفاعلية إذ يقوم كل عضو بإثراء صفحته يف 

الشبكة بكل املعلومات املتعلقة به سواء بشخصه )أذواق، مالبس، رياضة، 

خل(، ثم هناك احلضور الدائم إبثقافته )لغته، دينه، تقاليده.. املتعلقة( أو ..إخل
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غري املادي، والوضوح اهلوياتي وهو شيء تلقائي حيدث بني الطرفني؛ ألن 

 .الغاية هي التعرف إىل اآلخر

ومعنى ذلك  تزايد استخدامها يف شتى النشاطات هلؤالء املستخدمني، 

التوجه املتزايد الستخدامها يف ضًا أي ومن ذلك خاصًة فئة الشباب منهم 

 العملية التعليمية على الرغم من مساوئ االستخدام املفرط هلا  .

وال شك أن املعلمني يف الوقت احلالي  حريصون على تلبية احتياجات  

املتعلمني وتقديم التعليم املناسب هلم يف أي مكان يتواجدون فيه وأي وقت 

فصول الدراسية ومن ذلك ما يقوم به يناسبهم دون شرط تواجدهم يف ال

نشر املعلومات واحملتوى التعليمي على الشبكات  -املعلمون من 

االجتماعية، وتوظيف األلعاب عرب اإلنرتنت، وقراءة احملتوى عرب توفريه على 

املدونات التعليمية ، والتواصل مع املتعلمني بواسطة أدوات متنوعة مثل  

دمج هذه البيئات الرقمية األكثر  إن لك بكثري، مؤمترات الفيديو وأكثر من ذ

يف الفصول الدراسية هو وسيلة مؤكدة النجاح إلشراك  لدى املتعلمني شعبية

الطالب اليوم يف عملية التعلم كما  أنه يف ذات الوقت يفتح جمموعة من 

 (.(Loizzo,& Ertmer  , 2015التحديات اجلديدة 

وال يكمن السبب الرئيس يف التوجه حنو استيعاب الشبكات االجتماعية  

يف طرق التعلم من أجل تلبية حاجات املتعلمني فقط، ولكنه اإلقرار بالتغيري 

احلاصل يف خصائص املتعلمني أنفسهم، ذلك أن املتعلمني اليوم قد حظوا 

نيات احلديثة يف حياتهم اليومية، وأصبحت بقدرة أكرب على التفاعل مع التق

احلاجة إىل إجياد منظومة فكرية تربوية تسخر هذا التفاعل حنو الوجهة 

الصحيحة لتحقيق )البيئة اآلمنة ( من جهة، وتطوير املهارات اليت تتطلبها 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://www.iste.org/resources/product%3FID%3D3124%26utm_source%3DEdTekHub%26utm_medium%3DDirect%26utm_content%3DMODERN%26utm_campaign%3DNewRelease&usg=ALkJrhjD3dMxu3j3HoXoQ6kD58ECNgM1OA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://www.iste.org/resources/product%3FID%3D3124%26utm_source%3DEdTekHub%26utm_medium%3DDirect%26utm_content%3DMODERN%26utm_campaign%3DNewRelease&usg=ALkJrhjD3dMxu3j3HoXoQ6kD58ECNgM1OA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://www.iste.org/resources/product%3FID%3D3124%26utm_source%3DEdTekHub%26utm_medium%3DDirect%26utm_content%3DMODERN%26utm_campaign%3DNewRelease&usg=ALkJrhjD3dMxu3j3HoXoQ6kD58ECNgM1OA
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خطط التنمية من جهة أخرى مما جيعلنا نرتكز على خيار )املعرفة اجملتمعية 

 ( .2009حداث التطوير السليم يف التعليم )العمودي ،املستدامة ( إل

الكثري من املتعلمني اليوم مندجمني مع الشبكات االجتماعية يتعلمون من 

خالهلا ويستخدمونها ألغرض أخرى وجيدون يف مجيع ذلك من املتعة الشئ 

الكثري، لذلك فهي تستحوذ على جزء غري يسري من أوقاتهم ، لكن السؤال 

دم املتعلمون تلك األدوات االجتماعية بشكل مناسب ؟ هل هنا هل يستخ

يدركون أدوارهم ومسؤولياتهم يف اجملتمع الرقمي ؟وكيف ميكن مساعدتهم 

 (.(Ribble & Bailey, 2007 على أن يصبحوا مواطنني رقميني مسؤولني ؟

وبينما يتجه كل من املعلمني واملتعلمني على حٍد سواء حنو دمج الشبكات  

عية كأدوات جديدة للتعلم داخل الصفوف الدراسية، إال أن هذه االجتما

اخلطوة جيب أن تكون على جانب كبري من احلذر، ومن مسؤولية الرتبويني 

متكني املتعلمني من التعامل مع تلك األدوات من خالل توفري الدروس 

 (.Marcinek,2011)األساسية يف املواطنة الرقمية 

هم هو التعليم الذي يشجع ويدعم املتعلمني ويف حني يعد التعليم املل 

الذين يستخدمون التكنولوجيا إلنتاج وتبادل املعارف وتشارك اخلريات مع 

املفكرين، إال أن هذه السياسات قد تكون حباجة إلعادة نظر خاصة فيما 

 .(Andrews  (2013,يتعلق باألبعاد األخالقية الستخدام التكنولوجيا  

عملية التعلم وجتود مبا يعرف باملعايري إذا أردنا أن لذلك ينبغي أن حتكم 

نضمن التأثري السليم واملأمون للشبكات االجتماعية على قيم املواطنة الرقمية 

 لدى املتعلمني .
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 ويف هذا املضمار فقد تناولت اجلمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم    

International Society for Technology in Education.  (ISTE ) جمموعة

من املعايري املهمة اليت تصف ما ينبغي أن يكون عليه األداء جلميع مكونات 

املنظومة التعليمية عند التعامل مع تكنولوجيا التعليم مبا يف ذلك الشبكات 

أدى إليه  التقدم السريع يف التكنولوجيا من وذلك على اعتبار ما االجتماعية 

ومن أجل   نعيش بها، والتواصل والعملحتوالت عميقة يف الطريقة اليت

 بيستوجباملستقبل معه، مما  والتنبؤإعداد املتعلمني للدخول ملثل هذا العامل 

مر وهذا األ ،ابتكار طرق تعليم  املتعلمني لكيفية التكيف مع هذه التغريات

ابتكار للتعليم  حبيث يذهب أبعد من جمرد تعلم كيفية استخدام يتطلب أساسًا 

إعادة التفكري يف كيفية تعليم املتعلمني كيف يتعلمون يف  إىل ت اجلديدةاألدوا

  .العصر الرقمي

اليت ينبغي  ( ISTEقائمة معايري املواطنة الرقمية كأحد أهم معايري )  وتأتي

دعمها من قبل  مجيع عناصر املنظومة التعليمية يف أي  أهميةالتأكيد على 

سسات االجتماعية ذات الصلة برتبية مؤسسة  وكذلك من قبل  األسرة واملؤ

على وجه التحديد، واملعايري متيل إىل الرتكيز على االستخدام اآلمن  النشء

 .( Ribble,2014والقانوني واألخالقي للتكنولوجيا يف العملية التعليمية )

   الدراسات السابقة والتعليق عليها:

ناول قيم املواطنة الحظت الباحثة وجود قلة يف الدراسات العربية اليت تت

الرقمية واحملاور اليت تندرج ضمنها وكيفية تكوين فهم عميق حول 

التكنولوجيا واستخدامها املناسب يف التطورات الرقمية املتالحقة، كما 

الحظت أن بعض الدراسات قد تناولت مفهوم املواطنة الرقمية ضمنيًا يف 

ات االجتماعية جزئيات منها خاصة تلك الدراسات اليت تناولت الشبك
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وتأثرياتها املتنوعة على متغريات متعددة كاألمن الفكري مثاًل، ويف هذا 

( كإحدى الدراسات اليت تتناول 2015الصدد فقد جاءت دراسة آل مبارك )

عنوان )العالقة بني استخدام شبكات جزء من مضامني املواطنة الرقمية حتت 

ر اإللكرتوني وأخالقياته( التواصل االجتماعي ومستوى الوعي بأنظمة النش

عينة عشوائية طبقية من الشباب اجلامعي مبدينة الرياض ذكور  وطبقت على

 "وإناث؛ وذلك الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف

نتائج الدراسة أن أكثر شبكات "، وأشارت الصحافة والنشر اإللكرتوني

معي يف مدينة الرياض هي التواصل االجتماعي اليت يستخدمها الشباب اجلا

ها اوأدن (Twitter ، تويرتInstagram، االنستقرام YouTube )يوتيوب

% 57.6، وأن (Linked In لينكد إن)، (Facebook استخدامًا هي )فيسبوك

من إمجالي أفراد عينة الدراسة يتفاعلون مع شبكات التواصل االجتماعي 

ينة الرياض موافقون بدرجة "الشباب اجلامعي يف مد وأن  (،)بدرجة متوسطة

كبرية على إدراكهم بأنظمة النشر اإللكرتوني اليت حتكم مواقع التواصل 

، كما أنهم موافقون على 5من  3.42  االجتماعي، مبتوسط حسابي

مساهمتهم يف متابعة األحداث وتشكيل الرأي العام يف شبكات التواصل 

% يعون 40اسة أن وأظهرت الدر، 5من  4.09االجتماعي مبتوسط حسابي 

خطورة تسريب اخلطابات السرية للجهات احلكومية واخلاصة على شبكات 

التواصل االجتماعي على األمن الوطين؛ مبا يف ذلك املساهمة يف تداوهلا 

من أفراد عينتها يؤكدون أن بعض مستخدمي شبكات  % 47.5ونشرها؛ بينما 

واألخبار بدون التواصل االجتماعي يتعاملون مع األحاديث والقصص 

أن الشباب اجلامعي يف مدينة الرياض، دائمًا ما  وأظهرت النتائج أيضًا  ،تثبت
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يلتزمون بأخالقيات استخدام شبكات التواصل االجتماعي، مبتوسط حسابي 

؛ حيث جاءت األخالقيات املرتبطة باجلانب الديين يف املرتبة 5 من 4.31

ءت األخالقيات املرتبطة ؛ بينما جا5من  4.46األوىل مبتوسط حسابي 

باجلانب السياسي يف املرتبة األخرية بني أخالقيات استخدام شبكات التواصل 

 الباحث يف نهاية دراسته وأوصى ، 5من  4.22االجتماعي مبتوسط حسابي 

بتفعيل دور اجلامعات السعودية فيما خيص تعزيز األخالقيات لالستخدام 

الطالب والطالبات، كما أوصى  األمثل لشبكات التوصل االجتماعي لدى

بتنفيذ محلة إعالمية للتوعية خبطورة اجلرائم املعلوماتية وخماطر شبكات 

 .التواصل االجتماعي على الفرد واجملتمع

( كإحدى الدراسات اليت 2014كما جاءت  دراسة أبو خطوة والباز )

استهدفت التعرف على انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على األمن 

لفكري لدى طلبة التعليم اجلامعي مبملكة البحرين، واستخدمت الدراسة ا

طالب وطالبة يف  104املنهج الوصفي واستبانه مت تطبيقها على عينة قوامها 

اجلامعة اخلليجية مبملكة البحرين، وأظهرت نتائج الدراسة أن أثر شبكات 

كان تأثري التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى الطلبة بصفة عامة 

بدرجة متوسطة، مما يؤكد على ضرورة العمل على توعية الطلبة يف املراحل 

التعليمية املختلفة باستخدامات شبكات التواصل االجتماعي والعمل على 

تنمية التفكري الناقد لديهم ليتمكنوا من حتليل ما يعرض عليهم من أفكار 

تضر باستقرار وأمن  وآراء، وعدم االنسياق وراء الدعوات اهلدامة اليت

اجملتمع، وانتهت الدراسة بتقديم تصور مقرتح لتوظيف شبكات التواصل 
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االجتماعي يف تفعيل األمن الفكري لدى طلبة التعليم اجلامعي مبملكة 

 البحرين.

( من ضمن الدراسات اليت تناولت 2012وأيضًا جاءت دراسة البدر )

الشبكات االجتماعية بهدف  بعض مفاهيم املواطنة الرقمية ضمنيًا ضمن أطر

نسق القيم االجتماعية وعالقته باجتاهات السعوديني حنو شبكات التعرف على 

، وقد استخدم الباحث لتحقيق اهلدف املنهج الوصفي التواصل االجتماعي

التحليلي عن طريق مدخل املسح بالعينة وباستخدام االستبانة كأداة جلمع 

مفردة من اآلباء  200ة عمدية مشلت البيانات، وطبقت الدراسة على عين

من األبناء،  وكان  100من اآلباء و  100واألبناء يف مدينة الرياض  بواقع 

أن نسق القيم الفكرية كان له تأثري من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 

قوي جدًا على اجتاهات اآلباء حنو شبكات التواصل االجتماعية، يف حني كان 

فقط على اجتاهات األبناء حنو الشبكات االجتماعية،كما أن كاًل  تأثريه قوي

تأثري قوي  كان له من نسق القيم االقتصادية واجلمالية والسياسية واالجتماعية

على اجتاهات كل من اآلباء واألبناء حنو الشبكات االجتماعية، أما نسق القيم 

آلباء واألبناء حنو الدينية فقد كان تأثريه قوي جدًا على اجتاهات كل من ا

شبكات التواصل االجتماعي،وأن أكثر االجتاهات املؤيدة بشدة الستخدام 

شبكات التواصل االجتماعي كانت يف تيسري التواصل مع األهل واألقارب 

بتكلفة منخفضة، ودعم ثقافة احلوار البناء القائم على قبول اآلخر واحتوائه 

أألخرى، يف حني أن االجتاهات والتواصل مع أبناء احلضارات والثقافات 

إمكانية بسبب الرافضة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي كانت 

ارتكاب جرائم النصب والتزوير اإللكرتوني، وضعف التواصل االجتماعي 
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املباشر، وفتح اجملال أمام ابتزاز النساء، كما توصلت الدراسة لنتيجة مهمة 

يف اجتاهات اآلباء واألبناء حنو مفادها وجود فروق ذات داللة إحصائية 

شبكات التواصل االجتماعية تعزى إىل نسق القيم والفروق الدالة كانت 

لصاحل اآلباء ، وقد أوصى الباحث يف ختام دراسته بأهمية ترسيخ القيم  

لضمان محاية أفراد  االجتماعية بصفة عامة والقيم الدينية بصفة خاصة

ت االجتماعية مع ضرورة وجود رقابة اجملتمع السعودي من خماطر الشبكا

 أبوية منضبطة لألبناء عند التعامل مع الشبكات االجتماعية . 

أما فيما يتعلق بالدراسات اليت تناولت املواطنة الرقمية بشكل صريح ومن 

( كواحدة من أبرز 2014جوانب متعددة فقد جاءت دراسة املسلماني )

يف جمال املواطنة  -لباحثةمن وجهة نظر ا-وأقوى الدراسات العربية 

لتناوهلا هذا املوضوع بتأصيل قوي ومن عدة جوانب كل منها يشكل الرقمية 

أهمية حبد ذاته وكانت هذه الدراسة حتت عنوان )التعليم واملواطنة الرقمية 

، ومتثل اهلدف الرئيس من الدراسة يف السعي حنو توضيح (..رؤية مقرتحة

احلاجة إليه يف هذا العصر الذي يتميز باإلقبال مفهوم املواطنة الرقمية، ومدى 

الشديد على استخدام التكنولوجيا يف خمتلف اجملاالت، مع السعي حنو تقديم 

رؤية مقرتحة لدعم دور التعليم يف غرس قيم املواطنة الرقمية يف نفوس 

الطالب، بهدف التغلب على ما قد يرتتب على االستخدام السيئ 

تنعكس بصورة سيئة على شخصيات الطالب يف  للتكنولوجيا من مشكالت

املستقبل، وطبقت الدراسة باستخدام املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت  

االستبانة كأداة  للكشف عن اجتاه طالب التعليم الثانوي يف مصر حنو 

استخدام التكنولوجيا الرقمية، اشتملت عينة الدراسة على التعليم الثانوي 
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 300ثة، واليت مّت اختيارها من حمافظة الدقهلية، وبلغت العام بصفوفه الثال

من اإلناث، وكان من أهم نتائج  142من الذكور و 158طالب وّزعت بني 

الدراسة امليدانية التأكيد على زيادة توجه الطالب حنو استخدام التكنولوجيا 

الرقمية مبختلف أنواعها، فضال عن عدم إملامهم مبعايري السلوك الصحيح 

املقبول املرتبط باستخدام التكنولوجيا، مما ينعكس بدوره سلبا على الطالب و

يف هذه املرحلة وجيعلهم غري مؤهلني للتعامل مع جمتمع التكنولوجيا والتكيف 

مع معطياته اإلجيابية والسلبية، لذا ختمت الدراسة بوضع تصور مقرتح لدعم 

 .س الطالبدور التعليم يف غرس قيم املواطنة الرقمية يف نفو

ومن الدراسات اليت تطرقت أيضًا ملوضوع املواطنة الرقمية الدراسة اليت 

( حتت عنوان ممارسات الشباب اجلامعي للمواطنة الرقمية 2014قدمتها قنيفة )

عرب شبكات التواصل االجتماعي، وهي دراسة ميدانية حاولت من خالهلا 

اجلزائر للمواطنة الرقمية الباحثة الكشف عن طرق ممارسة الشباب اجلامعي يف 

عرب بعض جمموعات الفيسبوك وذلك من خالل حتليل مضامني ما يطرح من 

قضايا يف تلك اجملموعات من جهة، ومن جهة أخرى من خالل رصد آراء 

الشباب حول املواطنة الرقمية بشكل عام، وقد طبقت الباحثة املنهج الوصفي 

 70يقها على عينة قصدية قوامها باستخدام االستبانه كأداة للدراسة مت تطب

شابًا من جامعة أم البواقي ممن يستخدمون الفيسبوك وترتاوح أعمارهم بني 

سنة ، وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أن ما  20-23

% من الشباب اجلامعي يفصحون عن هواياتهم بقصد إنشاء 84.14نسبته 

ن تكون صداقات مع جنسيات صداقات متينة وأن هذه الصداقات تتجه أل

%،كما أن اللغة الدراجة هي اللغة املفضلة يف االستخدام 52.85غربية بنسبة 
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%، وأن غالبية الشباب 41.13بنسبة  على الفيس بوك من قبل الشباب 

% من 100% وأن 94.28يشاركون بآرائهم السياسية عرب الفيس بوك بنسبة 

األحداث اجلارية يف املنطقة بقصد الشباب اجلامعي يتابعون صفحات تتناول 

معرفة املستجدات، كما أن الشباب اجلامعي يرون أنهم ميكن أن يكون هلم 

%، أما فيما يتعلق 74.28دور مباشر يف تقديم صوره سيئة عن وطنهم بنسبة 

% 78.57مبدى فعالية نشر مفاهيم املواطنة الرقمية عرب الفيس بوك فقد رأى 

الرقمية مستقبل ناجح عرب الفيس بوك، وخلصت من الشباب أن للمواطنة 

الدراسة إىل أن ممارسات الشباب اجلامعي للمواطنة الرقمية ما زالت بسيطة 

ووعيهم بها مازال حمدود، إضافة إىل وجود إشكالية سيطرة اآلخر الغريب 

 واملؤثر بشكل أو بآخر على فئة الشباب.

( بهدف التعرف على 2013ويف هذا اجملال أيضًا جاءت دراسة السبيعي )

الربامج احلوارية يف الفضائيات والفيس بوك  وتويرت على تنمية قيم تربية  تأثري

والكشف عن أهم املواطنة العاملية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة الكويت 

العوامل املؤثرة على وعي الطالبات من خالل إعداد قائمة معايري ومؤشرات 

يم برنامج جترييب يف إطار نظري وعملي ومقياس خاصة بتلك املعايري وتصم

بند  لكل من قيم )الواجبات واملسؤوليات واحلوار  32وعي اشتمل على 

% 82واملشاركة الفعالة( للمواطنة العاملية، وأظهرت النتائج وجود تغري بنسبة 

لصاحل اجملموعة التجريبية ترجع لتطبيق الربنامج املقرتح الذي سلط الضوء 

 تلك القنوات كشبكات إعالمية جديدة داخل اجملتمع .على دور 

أما على مستوى الدراسات األجنبية فاجملال فيها واسع واألفكار متعددة     

إذ  هناك جمموعة من الدراسات اليت تناولت هذا املفهوم وتعدته إىل قياس 
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تأثريات تدريس مقررات يف املواطنة الرقمية بعد تطبيقها على جمموعات 

 كينقورين ومن الدراسات املهمة يف هذا اجملال دراسة ،يةجتريب

(Gungoren,2014)  واليت هدفت إىل بناء وتطوير مقياس لقياس مستويات

والتحقق  الرتكية ساكاريااملواطنة الرقمية لدى طالب كلية الرتبية يف جامعة 

دى من صالحية املقياس ومقدرته على التمييز بني مستويات املواطنة الرقمية ل

املتعلمني، واستعان الباحث يف بناء املقياس بآراء اخلرباء ومبجموعة واسعة من 

يف العام ، وطبق املقياس الدراسات والرتبويات يف جمال املواطنة الرقمية

من  طالب وطالبة 229، ومشلت عينة الدراسة 2013-2012الدراسي 

االبتدائي،  التدريس :برامجيف كل من طالب املرحلة اجلامعية املنظمني 

، وقد الدين واألخالق  تعليم تعليم الرتكي،الالتعليم ما قبل املدرسي، 

تدل على  0.85 حصل املقياس املطور على نسبة عالية من الثبات بلغت

ومجيع  من التباين الكلي ٪70.178 وكانت نسبة التباين، موثوقية املقياس

ة وإمكانية االستعانة ذلك يدل على صالحية املقياس للتطبيق يف هذه الدراس

 به يف الدراسات املستقبلية األخرى .

كإحدى ( Clifton ,  2010) كليفتون الدراسة اليت قدمهاكما جاءت 

حتت عنوان "مدى فعالية منهج املواطنة الرقمية يف املدارس يف الدراسات املهمة 

: هل هناك تأثري  املناطق احلضرية" وقد كان سؤال البحث الرئيسي هو  

لتعرض ملنهج املواطنة الرقمية على السلوك املعياري للطالب من حيث صلته ل

وطبق  ، واستخدم البحث املنهج شبه التجرييببنوعية استخدام التكنولوجيا؟

متعلم كما مشلت اجملموعة الضابطة نفس العدد أيضًا  75على عينة قوامها 

، األول  متعلم، وكان هدف البحث هدف ذو شقني 75من املتعلمني وهي 
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يتعلق باإلضافة الرتبوية اليت سيقدمها البحث إىل ميدان البحوث الرتبوية يف 

تأثري منهج املواطنة الرقمية  على استخدام / هذا اجملال والثاني يتعلق  بقياس 

إساءة استخدام التكنولوجيا وتكييفها وتنفيذها يف العملية التعليمية، وقد 

واطنة الرقمية على احملاور التسعة للمواطنة استند الباحث يف تقديم منهج امل

وأشارت  (Ribble & Bailey, 2004) ريبيل وبيلي  الرقمية اليت قدمها كل من

نتائج الدراسة إىل وجود فروق كبرية يف سلوك الطالب املعياري الستخدام 

وذلك يف كل من احملاور التالية  التكنولوجيا بعد تعرضهم ملنهج املواطنة الرقمية

اللياقة والسلوك الرقمي، االتصاالت الرقمية، حمو األمية الرقمية، التجارة :)

الرقمية، القوانني الرقمية، احلقوق الرقمية واملسؤوليات، الصحة والسالمة  

الرقمية(. وبناء على نتائج الدراسة فقد أوصى الباحث بإجراء  مزيد من 

بيانات اليت مت مجعها توفر البحوث يف جمال املواطنة الرقمية على اعتبار أن ال

أساسا ملزيد من الدراسات واليت سوف تساعد القيادات الرتبوية على معاجلة 

 .قضايا املناهج اليت تنطوي على مشاكل يف االستخدام األخالقي للتكنولوجيا

وفيما يتعلق بالوصول الرقمي وأهميته كأحد أبرز احملاور املنظمة لتطبيق 

ءت الدراسة اليت مت فيها إجراء استطالع  رأي عاملي املواطنة الرقمية فقد جا

 26شخًصا بالًغا من  27973لصاحل  خدمة اليب بي سي العاملية ومشل 

 على يد شركة جلوبسكان مستخدمني لإلنرتنت، 14306دولة، مبا يف ذلك 

(GlobeScan)  العاملية املتخصصة يف إجراء استطالعات الرأي، وذلك

اتفية واللقاءات الشخصية يف الفرتة بني الثالثني من باستخدام االتصاالت اهل

. وقد أوضح رئيس شركة جلوبسكان 2010والسابع من فرباير  2009نوفمرب 

وفقًا ألخبار  دوغ ميللر، بصفة عامة، أن االستطالع أظهر ما يلي من النتائج
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 BBC) ؛(BBC News, 2010   اليب بي سي واخلدمات العاملية لليب بي سي 

World Service, 2010   : 

رغم مشاعر القلق جتاه اخلصوصية واخلداع، يرى الناس يف خمتلف -

أرجاء العامل  الوصول إىل اإلنرتنت على أنه حق جوهري هلم. وهم يعتقدون 

أن شبكة الويب هي قوة تستخدم للخري، وال يرغب أغلبهم يف أن تقوم 

مت احلصول عليها من وتشتمل النتائج اليت ، احلكومات بتنظيم تلك الشبكة

 على ما يلي: أيضًا هذا االستطالع

  من مستخدمي اإلنرتنت 78تقريًبا أربعة من كل مخسة أشخاص %

 .شعروا أن شبكة اإلنرتنت قد وفرت هلم حرية أكرب

  أنه "جيب أال يتم تنظيم شبكة 53شعر أغلب مستخدمي اإلنرتنت %

 ."ة يف أي مكاناإلنرتنت من خالل أي مستوى من املستويات احلكومي

  انقسمت اآلراء بشكل متساٍو بني مستخدمي اإلنرتنت الذين شعروا

% يف حني أن من ال 48أن "شبكة اإلنرتنت هي مكان آمن للتعبري عن آرائي" 

 %49يوافق على هذا الرأي كانت نسبته 

  تشتمل أوجه شبكة اإلنرتنت اليت تسبب أكرب قدر ممكن من القلق

%، وتهديدات 27واحملتويات العنيفة والصرحية ،  %32 اخلداع :على ما يلي

%، ومدى تواجد 6الدولة على احملتويات  ورقابة، %20  اخلصوصية

 %.3الشركات 

  شعر أربعة تقريًبا من كل مخسة مستخدمني وغري مستخدمني

نرتنت يف خمتلف أرجاء العامل بأن الوصول إىل شبكة اإلنرتنت كان حًقا لإل

منهم يوافقون إىل  %  29 منهم يوافقون على ذلك بشدة، و  %50جوهرًيا 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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ال يوافقون  % 6منهم ال يوافقون إىل حد ما، و  %9  حد ما، يف حني أن

 . % منهم مل يعربوا عن رأيهم6بشدة، يف حني أن 

 راسات السابقة :التعليق على الد

من األمور اجلديرة بالذكر يف هذا املقام أن هناك مدًى واسع من الدراسات 

السابقة اليت تناولت تأثريات الشبكات االجتماعية على متغريات متعددة من 

أهمها القيم االجتماعية واألمن الفكري والوالء الوطين وتنمية مهارات 

ن حماور املواطنة الرقمية دون متعددة ومجيعها دراسات تتناول أجزاء م

حتديدها باملعنى الصريح مما يدل على عدم انتشار هذا املفهوم بشكله الواسع 

يف أوساط الدراسات على املستوى العربي، ومع ذلك فإن الدراسة  احلالية 

تتفق مع مجيع الدراسات السابقة املوجودة حاليًا العربية منها أو األجنبية يف 

رورة طرح موضوع املواطنة الرقمية خاصًة يف هذا العصر أهمية وحداثة وض

املليء بالتغريات وما حتمله من تأثريات متنوعة يف ظل االنفتاح املعلوماتي 

وتزايد توظيف التقنية يف شتى جماالت احلياة وعلى رأسها اجملاالت التعليمية 

ألنشطة اليت أصبحت فيها التكنولوجيا اليوم أداة ضرورية تسيطر على كافة ا

والعمليات وتستحوذ على جزء غري يسري من أوقات املتعلمني مع ما تتضمنه 

من تأثريات وتوجهات وسلوكيات األمر الذي يدعو لوضع منهج معني 

لتعميق هذا املفهوم ونشره بني أوساط املتعلمني كما دعت لذلك دراسة 

سة ، وهذه الدراسة تتفق بشكل خاص مع درا(Clifton , 2010)كليفتون 

يف أهمية وجود مقياس لقياس مستويات  (Gungoren,2014) كينقورين

املواطنة الرقمية لدى املتعلمني، لكنها ختتلف عنها يف أن هذه الدراسة حاولت 

وضع مقياس بقيم تفصيلية لكل حمور من حماور املواطنة الرقمية التسعة وهي 
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ني للمواطنة الرقمية قيم ميكن االستدالل منها ضمنيًا على درجة متثل املتعلم

أثناء تعلمهم وتعاملهم عرب جمتمعات شبكات التواصل االجتماعية بل تعدا 

األمر إىل إمكانية االستدالل من املقياس على درجة األمن الفكري لدى 

املتعلمات والوالء الوطين عن طريق جمموعة من العبارات الضمنية اليت تشتق 

ية ، كما أن هذه الدراسة تتميز مبحاولة منها هذه املعاني برؤية عربية إسالم

االستدالل من خالل درجة متثل الطالبات اجلامعيات لقيم املواطنة الرقمية 

على مدى حتقق األمن الفكري ودرجة الوالء الوطين لديهن باالسرتشاد بتلك 

القيم، مع وضع رؤية مقرتحة لتفعيل دور اجلامعات يف تعزيز قيم املواطنة 

 دًا لدرجة متثل الطالبات اجلامعيات لتلك القيم .الرقمية استنا
 :منهجية الدراسة وإجراءاتها 

 : الدراسةمنهج -1

والذي ُيعرف  استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي

بأنه" وصف الظاهرة اليت يراد دراستها ومجع أوصاف ومعلومات عنها "وهو" 

هتم بوصفه وصفًا دقيقًا ويعرب عنه تعبريًا  أسلوب يعتمد على دراسة الواقع وي

(بأنه 2011) عبيدات ( كما يعرفه2008كيفيًا أو تعبريًا كميا ")قنديلجي ، 

  ."وصف  الظاهرة اليت يراد دراستها ومجع أوصاف ومعلومات عنها "

 الدراسة: وعينة جمتمع -2

األمرية تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالبات الكليات اإلنسانية  جبامعة 

نوره بنت عبد الرمحن، يف حني كانت العينة عبارة عن عينة طبقية  من 

طالبات تلك الكليات وذلك نظرًا لصعوبة الوصول لكافة الطالبات يف مجيع 

أقسام الكليات اإلنسانية ومن كافة املستويات بها ، كما أن الباحثة تقوم 

يف كلية الرتبية ،  بعملها كعضو هيئة تدريس يف تلك الكليات وبشكٍل أخص
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مع  بطريقة عشوائية استبيانات  إلكرتونية عليهنقامت الباحثة بتوزيع قد و

حرصها اشد احلرص أن يصل االستبيان ألكرب عدد ممكن من الطالبات يف 

الكليات اإلنسانية، حيث مت نشر رابط االستبيان اإللكرتوني املعد كأداة هلذه 

الدراسية من خمتلف املستويات وكذلك الدراسة  ومتابعته عرب اجملموعات 

اإلمييالت األكادميية للطالبات اليت مت تزويد الباحثة بها وعرب الوسم اخلاص 

، كما مت اإلعالن بشكل مستمر عن أهمية هذا Twitte باجلامعة على تويرت 

االستبيان وحتفيز الطالبات لإلجابة على حماوره وطلبت الباحثة من جمموعة 

عضاء هيئة التدريس من خمتلف األقسام التعليمية والالتي من زميالتها أ

يدرسن لطالبات الكليات اإلنسانية أن ينشرن االستبيان  بدورهن بني طالباتهن 

قدر استطاعتهن وبني زميالتهن من أعضاء هيئة التدريس األخريات 

مشكورات بهدف نشره أيضًا بني طالباتهن واستمرت حماوالت مجع أكرب عدد 

 االستبانات بلغ عدد املسرتد من، ون االستبيان ما يقارب الشهرينممكن م

 89كان قوام عينة الدراسة  استبانة، وبذلك 89والصاحل لإلدخال والتحليل 

طالبة من خمتلف التخصصات واملستويات يف الكليات اإلنسانية )كلية الرتبية، 

ية( ، وفيما كلية اآلداب، كليات اللغات والرتمجة، كلية اخلدمة االجتماع

 يلي عرض للبيانات الدميوغرافية لعينة الدراسة .

 : عينة الدراسة مفرداتوصف  -

على عدد من املتغريات املتعلقة باخلصائص الشخصية  الدراسةتقوم هذه 

واليت متثلت يف )نوع الكلية اليت عينة الدراسة  ملفردات والبيانات األولية

 (.تنتسب إليها الطالبة، املستوى الدراسي 
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: يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة وفقًا ملتغري الكلية  1 رقم جدول

 اليت ينتسنب إليها

 ٪ ك الكلية اليت تنتسبني إليها

 61.8 55 كلية الرتبية

 6.7 6 كلية اآلداب

 2.2 2 كلية اخلدمة االجتماعية

 29.2 26 كلية اللغات والرتمجة

 ٪100 89 اجملموع

 ٪ ك املستوى الدراسي

 15.7 14 ملستوى األولا

 20.2 18 املستوى الثاني

 31.5 28 املستوى الثالث

 2.2 2 املستوى الرابع

 14.6 13 املستوى اخلامس

 3.4 3 املستوى السادس

 11.2 10 املستوى السابع

 1.1 1 املستوى الثامن

 ٪100 89 اجملموع

 يتضح منفيما يتعلق باخلصائص الدميوغرافية ملفردات عينة الدراسة، 

 -احلقائق التالية : 1دول رقم املؤشرات اإلحصائية للج
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الكلية اليت تنتسب الطالبة إليها:تبني من املؤشرات اإلحصائية  -

من إمجالي مفردات عينة الدراسة ينتسنب لكلية )الرتبية(، يف حني  ٪61.8أن

يتضح من اجلدول أن النسب األقل كانت للكليات اإلنسانية األخرى، وهذه 

لنتيجة تدل على أن أكثر من نصف عينة الدراسة ينتسنب لكلية )الرتبية( ، ا

ورمبا يفسر ذلك بأن  ٪29.2وتاتي كلية اللغات والرتمجة باملرتبة الثانية بنسبة  

كلية الرتبية من الكليات العريقة  اليت تضم أعداد كبرية نسبيًا من الطالبات 

لباحثة كعضو هيئة تدريس وهناك كما أنها هي الكلية اليت تعترب مقر عمل ا

جمموعة من املقررات اليت تدرس بكلية الرتبية ينضم للدراسة بها طالبات من 

كليات خمتلفة وعلى رأسهم طالبات كلية اللغات والرتمجة وهو ما يفسر أيضا 

 كون غالبية أفراد العينة من تلك الكلينت ضمن إطار الكليات اإلنسانية .

ضح من املؤشرات اإلحصائية أن طالبات املستوى الدراسي:أت -

املستوى الثالث كن أكرب نسبة بني الطالبات الالتي أجنب على االستبيان بنسبة 

 ٪20.2من إمجالي مفردات عينة الدراسة ،يف حني وجد أن 31.5٪

مستواهن الدراسي )األول(،  ٪15.7مستواهن الدراسي)الثاني(، و أن

ات عينة الدراسة مستواها من إمجالي مفرد٪1.1وأخريًا وجد أن

الدراسي)الثامن( ورمبا يعزى ذلك الرتباط طالبات املستوى الثامن بتدريبات 

ميدانية خارج كلياتهن أو لتفرغهن ألداء مشاريع التخرج اخلاصة بهن خارج 

اجلامعة ، لكن بشكل عام هناك تنوع يف املستويات الدراسية اليت مشلتها عينة 

 الدراسة .

 -:اسة ومراحل تصميمهاأداة الدر -3

بناءًا على طبيعة البيانات املراد مجعها، وعلى املنهج املتبع يف الدراسة، 

جلمع حقائق ومعلومات  األداة املناسبة  هالكون فقد استخدمت الباحثة االستبانة

 .  من الظروف واألساليب القائمة بالفعل املراد دراسته وضوعاملعن 
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 -:تها األوليةيف صورالدراسة  ء أداةبنا -أ

قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة يف صورتها األولية يف ضوء مراجعة 

األدبيات ذات الصلة مبوضوع البحث والدراسات السابقة سواء العربية 

( أو 2013السبيعي ،؛ 2014؛ قنيفة،2014كدراسة كل من )املسلماني ،

؛ Clifto ، 2010؛  Gungoren,2014الدراسات األجنبية كدراسة كل من )

BBC News, 2010  ؛ BBC World Service, 2010 قامت الباحثة ( ، ثم 

على جمموعة من احملكمني إلبداء مرئياتهم حول مناسبة أداة الدراسة بعرضها 

للتطبيق من حيث وضوح العبارات وبساطتها ومناسبتها للمحور الذي 

نت وضعت لقياسه، وبعد األخذ بتوصيات احملكمني وتوجيهاتهم تكو

         -االستبانة بصورتها النهائية من قسمني وهما:

القسم األول: يتعلق هذا القسم بالبيانات األولية ألفراد عينة  -أ

الدراسة متمثلة يف )الكلية اليت تنتسب إليها الطالبة، املستوى الدراسي( 

باإلضافة إىل سؤالني يتعلقان بــ) مدى استخدام الطالبة للشبكات 

 ، ومدى معرفة الطالبة مبفهوم املواطنة الرقمية(..االجتماعية

القسم الثاني: تضمن هذا القسم على عبارات مغلقة متثل حماور  -ب

االستبانة وقد أشتمل على تسعة حماور مصنفة حتت  الفئات :  )احرتام النفس 

/احرتام اآلخرين (، )تعليم النفس / التواصل مع اآلخرين ( و )محاية 

 -اآلخرين (  وهي كالتالي :النفس / محاية 

 احملاور املندرجة حتت فئة )احرتام النفس /احرتام اآلخرين ( : - أ
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 :املشاركة اإللكرتونية الكاملة يف احملور األول: الوصول الرقمي

 9)احرتام النفس /احرتام اآلخرين (، ويشتمل هذا احملور على  اجملتمع

 عبارات.

 :الرقمية للسلوك واإلجراءاتاللياقة الرقمية: املعايرياحملور الثاني  

 عبارة. 12)احرتام النفس /احرتام اآلخرين (، ويشتمل هذا احملور على 

 لقوانني الرقمية: املسئولية الرقمية على األعمال احملور الثالث: ا

 11)احرتام النفس /احرتام اآلخرين (، ويشتمل هذا احملور على  واألفعال

 عبارة.

 تعليم النفس / التواصل مع  اآلخرين (   :احملاور املندرجة حتت فئة ) - ب

 :االتصاالت الرقمية: التبادل اإللكرتوني للمعلوماتاحملور الرابع  .

 عبارات. 6)تعليم النفس / التواصل مع اآلخرين (، ويشتمل هذا احملور على 

 : حمو األمية الرقمية: عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا احملور اخلامس

)تعليم النفس / التواصل مع اآلخرين (، ويشتمل هذا  . واستخدام أدواتها

 عبارات. 6احملور على 

 :التجارة الرقمية: بيع وشراء البضائع إلكرتونيا.احملور السادس 

 عبارة. 11)تعليم النفس / التواصل مع اآلخرين (، ويشتمل هذا احملور على 

 احملاور املندرجة حتت فئة )محاية النفس / محاية اآلخرين (: - ج

 حلقوق واملسئوليات الرقمية: احلريات اليت يتمتع بها احملور السابع :ا

)محاية النفس / محاية اآلخرين (، ويشتمل هذا  اجلميع يف العامل الرقمي

 عبارات. 10احملور على 
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 لصحة النفسية والبدنية احملور الثامن :  الصحة  والسالمة الرقمية : ا

النفس / محاية اآلخرين (، ويشتمل )محاية  يف عامل التكنولوجيا الرقمية

 عبارات.4هذا احملور على 

 ألمن الرقمي )احلماية الذاتية(: إجراءات ضمان احملور التاسع : ا

)محاية النفس / محاية اآلخرين (، ويشتمل  .الوقاية واحلماية اإللكرتونية

 عبارات. 9هذا احملور على 

جة موافقتهم حسب وطلبت الباحثة من مفردات عينة الدراسة حتديد در

مقياس ليكرت الرباعي ) بدرجة كبرية ، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة ، 

كل استجابة على كل عبارة يف كافة  مت إعطاءولغرض املعاجلة فقد منعدمة( 

درجات،  4( بدرجة كبرية): حماور االستبانة قيمة حمددة على النحو التالي

( درجة منعدمةان، )( درجتبدرجة قليلةدرجات،) 3(بدرجة متوسطة)

 .واحدة

 صدق أداة الدراسة: -ج

لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل ا " مشوهلصدق األداة  ُيعين 

من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، حبيث تكون مفهومة 

بالتأكد  قامت الباحثةوقد  ، (2001عبيدات وآخرون ، )لكل من يستخدمها 

 -ة الدراسة من خالل :من صدق أدا

 (:face validity) لألستبانةالصدق الظاهري)اخلارجي(  -1

قامت الدراسة يف قياس ما وضعت لقياسه  أداةمدى صدق على للتعرف 

بلغ  بعرضها يف صورتها املبدئية على جمموعة من احملكمني األكادمييني الباحثة

عليم وهم من ذوي يف ختصصات أكادميية متنوعة مشلت تقنيات الت 4عددهم 

للتأكد  وذلك ،االطالع يف جمال املواطنة الرقمية، واملناهج وطرق التدريس
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قامت  ؛ وعلى ضوء توجيهاتهم ومقرتحاتهملألداة صدق الظاهريالمن 

وصياغة االستبانة يف  صورتها النهائية، ، املناسبةبإجراء التعديالت  الباحثة

 .ومن ثم تطبيقها على املبحوثات

 -:الداخلي لالستبانة االتساق صدق  - 2

بتطبيقها ميدانيًا  لالستبانة قامت الباحثةبعد التأكد من الصدق الظاهري 

برتميز وإدخال  قامت الباحثةعلى عينة الدراسة، وبعد جتميع االستبانات 

البيانات، من خالل جهاز احلاسوب، باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية 

ومن ثم  Statistical Package For Social Sciencesللعلوم االجتماعية 

" ملعرفة الصدق Pearson Correlationحبساب معامل االرتباط بريسون" قامت

وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بني درجة كل  لالستبانةالداخلي 

الذي تنتمي إليه الفقرة،  فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور

 -الي:وجاءت النتائج كالت

 حملاور الدراسة : صدق االتساق الداخلي 

معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من  من حساب قيمتضح من ا

أن  كل حمور من حماور الدراسة والدرجة الكلية للمحور الذي حيتويهافقرات 

 جلميع العبارات املندرجة حتت كل احملاور  التسعة كانت قيم  قيمال مجيع 

. مما يعين وجود درجة عالية  0.01مستوى داللة  عندًا موجبة ودالة إحصائي

مبا يعكس درجة عالية  اور بعباراتهااحمل مجيع من االتساق الداخلي وارتباط

 املندرجة حتت مجيع احملاور . من الصدق لفقرات املقياس

 -(:Reliabilityثبات أداة الدراسة ) -د

س قراءات متقاربة عند إىل أي درجة يعطي املقيا يعين ثبات أداة الدراسة

كل مرة يستخدم فيها، ولقياس مدى ثبات أداة الدراسة )االستبانة( 

(. واجلدول Cronbach'a Alpha))معادلة ألفا كرو نباخ استخدمت الباحثة

 يوضح معامالت الفا كرو نباخ حملاور الدراسة. 2رقم 
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 يوضح "قيم معامل ألفا كرونباخ"ألداة الدراسة".:  2جدول رقم 

اور حم

 الدارسة
 حماور االستبانة

عدد 

 الفقرات
 الثبات

 0.824 9 الوصول الرقمي احملور األول

 0.837 12 .اللياقة الرقمية احملور الثاني

احملور 

 الثالث
 0.893 11 .لقوانني الرقميةا

 0.697 6 .االتصاالت الرقمية الرابعاحملور 

احملور 

 اخلامس
 0.813 6 .حمو األمية الرقمية

ور احمل

 السادس
 0.844 11 التجارة الرقمية.

احملور 

 السابع
 0.896 10 .حلقوق واملسئوليات الرقميةا

 0.830 4 الصحة  والسالمة الرقمية. الثامناحملور 

احملور 

 التاسع
 0.868 9 (.ألمن الرقمي )احلماية الذاتيةا

 0.970 46 الثبات العام ألداة الدراسة )حماور الدراسة( .

أن معامالت الثبات ألفا كرو نباخ حملاور  2رقم جلدول يتضح من ا

االتصاالت  للمحور الثالث" 0.697تراوحت ما بني الدراسة مرتفعة حيث 

أما الثبات  "،حلقوق واملسئوليات الرقميةللمحور السابع" ا 0.896" والرقمية



 

 
220 

  جبامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية 

 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب

  

، ومجيعها معامالت ثبات مرتفعة مما  0.970العام ألداة  الدراسة فقد بلغ 

من الثبات وبالتالي ميكن االعتماد  عاليةدل على أن االستبانة تتمتع بدرجه ي

 عليها يف التطبيق امليداني للدراسة.

 عرض وحتليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها.

التعرف على  بالنظر إىل أهداف هذه الدراسة اليت تدور يف جمملها حول

ات الكليات اإلنسانية جبامعة درجة انتشار مفهوم املواطنة الرقمية بني طالب

األمرية نورة بنت عبد الرمحن مقارنًة بدرجة استخدامهن لشبكات التواصل 

االجتماعية يف التعليم، وكذلك  التعرف على درجة متثل الطالبات اجلامعيات  

لقيم املواطنة الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعليم القائمة على 

جتماعية وفقًا للمحاور التسعة للمواطنة الرقمية من شبكات التواصل اال

وجهة نظرهن، وحبث ما إذا كانت هناك فروق بني درجة متثل طالبات 

الكليات اإلنسانية جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن لقيم املواطنة الرقمية 

أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم القائمة على شبكات التواصل 

اعية تعزى ملتغري الكلية، و ملتغري املستوى الدراسي، كما هدفت االجتم

للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق بني درجة متثل طالبات جامعة األمرية 

نورة بنت عبد الرمحن لقيم املواطنة الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب 

ار مفهوم بيئات التعلم القائمة على شبكات التواصل االجتماعية تعزى النتش

املواطنة ، والتوصل لرؤية مقرتحة لدور اجلامعات يف تعزيز قيم املواطنة 

 الرقمية .

 -ولتحقيق هذه األهداف سعت الدراسة إىل اإلجابة على األسئلة التالية :

ما مدى مدى استخدام طالبات الكليات اإلنسانية لشبكات التواصل  -1

 عاماالجتماعية يف عملية التعلم أو التواصل بشكل 
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ما درجة انتشار مفهوم املواطنة الرقمية بني طالبات  الكليات اإلنسانية  -2

 مقارنًة بدرجة استخدامهن لشبكات التواصل االجتماعية يف التعليم ؟

ما نوع العالقة بني استخدام طالبات الكليات اإلنسانية للشبكات  -3

نة االجتماعية يف تعلمهن أو تواصلهن وبني درجة انتشار مفهوم املواط

 الرقمية بينهن ؟

ما درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية لقيم املواطنة الرقمية أثناء  -4

تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم القائمة على شبكات التواصل 

 االجتماعية  ؟

هل هناك تأثري لدرجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية  لقيم املواطنة  -5

بيئات التعلم القائمة على شبكات  الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب

  التواصل االجتماعية على حتقيق األمن الفكري لديهن ؟

هل هناك فروق بني  درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية لقيم املواطنة  -6

الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم القائمة على شبكات 

  تنتسب إليها الطالبة ؟التواصل االجتماعية تعزى ملتغري الكلية اليت

هل هناك فروق بني  درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية لقيم املواطنة  -7

الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم القائمة على شبكات 

 التواصل االجتماعية تعزى ملتغري املستوى الدراسي  ؟

ة لقيم املواطنة هل هناك فروق بني درجة متثل طالبات الكليات اإلنساني -8

الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم القائمة على شبكات 

 التواصل االجتماعية تعزى النتشار مفهوم املواطنة الرقمية بينهن ؟

ما الرؤية املقرتحة لدور اجلامعة يف تعزيز درجة متثل الطالبات لقيم  -9

ثل طالباتها الفعلي  املواطنة الرقمية يف ضوء درجة انتشار املفهوم ومت

 لتلك القيم ؟
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وفيما يلي ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يف ضوء أسئلة الدراسة 

 وأهدافها:

  والذي نص على  األولحتليل ومناقشة  النتائج املتعلقة بالسؤال

 :تياآل

ما مدى استخدام طالبات الكليات اإلنسانية لشبكات التواصل  -1

 أو التواصل بشكل عام :االجتماعية يف عملية التعلم 

: يوضح مدى استخدام عينة الدراسة لشبكات التواصل 3جدول رقم 

 االجتماعية بشكل عام

شبكات التواصل ني أيًا من هل تستخدم

 ؟ بشكل عام   االجتماعية

 

 ٪ ك

 100 89 نعم

 0 0 ال

 %100 89 اجملموع

جدًا  أعاله حقيقة مهمة 3دول رقم املؤشرات اإلحصائية للج يتضح من

تشري إىل أن استخدام شبكات التواصل االجتماعية أمر مفرغ منه لدى 

% منهن تستخدمها مما يدل على اندماجهن ضمن 100الطالبات وأن نسبة 

 & Ribbleتلك اجملتمعات وهو األمر الذي أشار إليه كل من ريبيل وبيلي  

Bailey, 2007) (  و ماسون وريين )Mason & Rennie, 2008)ك ما ، وكذل

( من زيادة توجه الطالب حنو استخدام 2014أكدت عليه دراسة املسلماني )

 التكنولوجيا الرقمية مبختلف أنواعها   .
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 والذي نص على  الثاني  حتليل ومناقشة  النتائج املتعلقة بالسؤال

 :تياآل

ما درجة انتشار مفهوم املواطنة الرقمية بني طالبات الكليات اإلنسانية  -2

 بدرجة استخدامهن لشبكات التواصل االجتماعية يف التعليم ؟مقارنًة 

: يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة وفقًا لدرجة انتشار  4 رقم جدول

 مفهوم املواطنة الرقمية

هل لديك أي خلفية أو معرفة 

 مبفهوم املواطنة الرقمية
 ٪ ك

 13.5 12 نعم

 86.5 77 ال

 ٪100 89 اجملموع

أن الغالبية العظمى 4إلحصائية املوضحة باجلدول رقم تبني من املؤشرات ا

من إمجالي مفردات عينة الدراسة ) ليس لديهم خلفية أو معرفة  86.5٪

من إمجالي مفردات عينة  ٪13.5مبفهوم املواطنة الرقمية(،يف مقابل أن 

الدراسة )لديهم خلفية أو معرفة مبفهوم املواطنة الرقمية(، ويف هذا إشارة 

ضحة وصرحية أن مفهوم املواطنة الرقمية مل يصل إىل مستوى وداللة وا

االنتشار املأمول بني الطالبات اجلامعيات كمفهوم ، على الرغم من أن عدم 

انتشار املفهوم هذا قد ال يدل على أن الطالبات ال يطبقن مضامينه وقيمه  إذ 

 رفنه بعد .رمبا كن يطبقنها دون دراية أنهن يعملن فعاًل مبقتضى مفهوم ال يع

االستدالل على إجابة  4و  3وميكن بالنظر إىل كل من اجلدولني -

 السؤال الثالث هلذه الدراسة الذي ينص على : 
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ما نوع العالقة بني استخدام طالبات الكليات اإلنسانية للشبكات  -3

االجتماعية يف تعلمهن أو تواصلهن وبني درجة انتشار مفهوم املواطنة الرقمية 

 بينهن ؟

إىل وجود عالقة سلبية بني درجة  4و  3إذ تشري نتائج كل من اجلدولني

استخدام شبكات التواصل االجتماعية من قبل الطالبات وبني درجة انتشار 

مفهوم املواطنة الرقمية بينهن، إذ على الرغم من أنهن مجيعًا يستخدمن هذه 

ت لديها وهي نسبة بسيطة منهن هي اليت كان13.5%الشبكات إال أن نسبة 

معرفة مبفهوم املواطنة الرقمية وهي نسبة تعكس التباين الكبري بني درجة 

استخدام شبكات التواصل االجتماعية ودرجة الوعي مبفهوم املواطنة 

اليت خلصت ( 2014الرقمية، وهو ما يتفق مع ما توصلت إليه دراسة قنيفة )

لت بسيطة ووعيهم إىل أن ممارسات الشباب اجلامعي للمواطنة الرقمية ما زا

( اليت وجدت أن 2014وكذلك دراسة املسلماني )  بها مازال حمدود،

الطالب غري ملمني مبفهوم املواطنة الرقمية مما قد يؤثر سلبًا عليهم وعلى 

 تأهيلهم للتعامل مع هذا اجملتمع  . 

وبتحليل إجابات الطالبات الالتي اجنب باإلجياب حول معرفتهن ملفهوم 

رقمية نالحظ أن أبرز مفاهيم املواطنة الرقمية من وجهة نظرهن املواطنة ال

 :تدور حول  أن )املواطنة الرقمية ( تعين

جمموعة أهداف وأفكار هادفة تهدف إىل تطور ورقي اجملتمع سواًء  .1

كبارًا  أو صغارًا، وذلك عرب استخدام التكنولوجيا بالشكل األمثل، وهي 

عايري واألفكار والضوابط املتعارف تكون مبنية على أسس من القواعد وامل

 عليها يف ُحسن استخدام التكنولوجيا لالستفادة منها.
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أنها تعين استخدم الشبكات بالشكل الالئق لي وبطريقة ختدمين  .2

 وختدم أهدايف ورغباتي بشرط عدم التطاول على الغري أو إيذاء أحد. 

 توجيه لفوائد التقنيات احلديثة ومحاية من أخطارها. .3

 فة قيم ومبادئ استخدام االنرتنت.معر .4

جمموعه من األهداف اليت متثل التكنولوجيا متثيال قيما ويستخدمها  .5

 الصغار والكبار للرقي باجملتمع.

هي االستفادة من التقنية املتطورة وشبكات التواصل االجتماعي  .6

 بشكل نافع للفرد و اجملتمع.

وعية باملواقع هي التوعية االلكرتونية من الدولة للشعب مثل الت .7

 احملجوبة ومثل بعض األنظمة  للحماية من اهلكرز.

هي توجيه ومحاية، توجيه ملنافع التقنية احلديثة، ومحاية من  .8

أخطارها للوصول إىل الرقي يف استخدام التقنيات الرقمية وبذلك تكون هناك 

 مواطنه رقميه.

ن االستبيان اخلاص بالقسم الثاني م حتليل ومناقشة  النتائج املتعلقةثانيًا / 

احرتام النفس/احرتام مبحاور املواطنة الرقمية  املندرجة حتت فئاتها الثالث  )

محاية النفس/محاية (، ) تعليم النفس/ التواصل مع اآلخرين ( و ) اآلخرين

 (: اآلخرين

 والذي نص على  لرابعابالسؤال   حتليل ومناقشة  النتائج املتعلقة

 تي:اآل
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البات الكليات اإلنسانية لقيم املواطنة الرقمية أثناء ما درجة متثل ط -4

تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم القائمة على شبكات التواصل 

 االجتماعية ؟

حبساب التكرارات والنسب املئوية  وإلجابة هذا السؤال قامت الباحثة

ة مفردات عينواملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجابات 

احرتام الدارسة على حماور املواطنة الرقمية املندرجة حتت فئاتها الثالث )

محاية (، )تعليم النفس /التواصل مع اآلخرين( و ) النفس/احرتام اآلخرين

 ( وهي كالتالي: النفس/محاية اآلخرين

احرتام النفس/احرتام حماور املواطنة الرقمية املندرجة حتت فئة ) -

 :(  اآلخرين

 صول الرقمي :أواًل:الو - أ

مفردات عينة الدراسة على العبارات املتعلقة استجابات :  5جدول رقم 

 بالوصول الرقمي.
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 بسهولة   .

2 

أستطيع 

الوصول 

لبيئات 

الشبكات 

االجتماعي

ة 

واملساهمة 

بفاعلية 

يف إنتاج 

ومشاركة  

املعرفة 

واملعلوما

ت  املفيدة 

 7 13 33 36 ك

3.10 .930 5 
٪ 40.4 37.1 14.6 7.9 
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 .تقدير ذاتي

 6 22 39 22 ك

2.87 .869 6 
٪ 24.7 43.8 24.7 6.7 
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أنظر 
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كقوة ينبغي أن 
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1.02
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االجتماعية 

على 

اإلفصاح 

ن هواياتي ع

بهدف إنشاء 

صداقات 

متينة حملية 

 وعاملية.

 22 22 26 19 ك

2.47 
1.08

8 
9 

٪ 21.3 29.2 24.7 24.7 

 1.027 2.87 12 17 31 29 كأتعامل مع  6
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أستطيع 

الوصول 

لإلنرتنت 

بسهولة يف 

نطاق 

 . أسرتي 

 2 2 25 60 ك

3.61 .650 1 
٪ 67.4 28.1 2.2 2.2 

8 

الوصول 

للبيئات 

الرقمية 

يعين أن 

أفيد جمتمعي 

ووطين  

وأدافع عنه 

 8 7 20 54 ك

3.35 .966 3 
٪ 60.7 22.5 7.9 9 
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وأبتعد عن 

ر كل ما يض

 به

9 

الوصول 

إىل البيئات 

الرقمية يعد 

حقاً جوهرياً 

لي يف البيئة 

التعليمية 

 . واجملتمع 

 3 17 36 33 ك

3.11 .832 4 
٪ 37.1 40.4 19.1 3.4 

  589. 3.06 املتوسط ا حلسابي العام

 -احلقائق التالية : 5رقم  دولاملؤشرات اإلحصائية للج يتضح من

درجة تطبيق عينة الدراسة حملور الوصول  يف تفاوتأن هناك  -)أ(

 3.61إىل  2.47مابني  درجات تطبيقهم. حيث تراوحت متوسطات الرقمي

( من فئات املقياس الثانية والثالثة والرابعةوهي متوسطات تقع يف الفئة )

رجة )قليلة، متوسطة، كبرية( على واليت تشري إىل التطبيق بداملتدرج الرباعي 

أداة الدراسة، حيث يتبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن عينة الدراسة 

يقمن بتطبيق ثالثة عبارات من العبارات املتعلقة مبحور الوصول الرقمي 
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، حيث تراوحت 8-1- 7وذلك بدرجة كبرية، وتتمثل يف العبارات رقم

، كما توضح 3.61إىل  3.35بارات ما بني املتوسطات احلسابية هلذه الع

النتائج باجلدول أعاله أن عينة الدراسة يقمن بتطبيق مخسة عبارات من 

العبارات املتعلقة مبحور الوصول الرقمي، وذلك بدرجة متوسطة وتتمثل يف 

، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية 4-6-3-2-9العبارات رقم 

، وأخريًا تبني من النتائج املوضحة 3.11إىل  2.79هلذه العبارات ما بني 

باجلدول أعاله أن عينة الدراسة يطبقن بدرجة قليلة عبارة واحدة من العبارات 

 2.47واليت بلغ وسطها احلسابي 5املتعلقة مبحور الوصول الرقمي وهي العبارة رقم 

، وباستعراض ملخص الستجابات عينة الدراسة حملور الوصول الرقمي نالحظ 4من 

  -:واليت يأتي تفصيلها كما يلي   3-1لعبارات من أن ا

أستطيع الوصول لإلنرتنت بسهولة يف  وهي " 7جاءت العبارة رقم  .1

مبحور الوصول الرقمي "باملرتبة األوىل بني العبارات املتعلقة نطاق أسرتي 

 .0.650. واحنراف معياري 4من  3.61مبتوسط حسابي 

ت إدارية متكنين من توجد تسهيال"  يوه 1جاءت العبارة رقم  .2

بني العبارات  الثانية"باملرتبة استخدام اإلنرتنت يف البيئة التعليمية بسهولة   .

. واحنراف معياري 4من  3.38مبتوسط حسابيمبحور الوصول الرقمي املتعلقة 

0.746. 

الوصول للبيئات الرقمية يعين أن أفيد  وهي " 8جاءت العبارة رقم  .3

بني  الثالثةباملرتبة ه وأبتعد عن كل ما يضر به"  جمتمعي ووطين  وأدافع عن

. 4من  3.35مبتوسط حسابيمبحور الوصول الرقمي العبارات املتعلقة 

 . 0.966واحنراف معياري 
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العبارات السابقة تدل على حتقق درجة متثل للوصول الرقمي بشكل كبري 

ف مما يدل على سهولة دخول املتعلمات لإلنرتنت واستخدامها يف خمتل

العمليات مع رؤيتهن للتمكن من الوصول  للبيئات الرقمية  رؤية ذات قيمة 

ومعنى نبيل من حيث أنه ينبغي استثمارها يف خدمة اجملتمع والوطن، وتتفق 

 2012)النتائج السابقة مع تقرير الدراسة الذي أعدته مجعية اإلنرتنت العاملية 

Global Internet User Survey,  )  آالف  10مقابالت مع بعد إجرائها

% من 83وكان من أبرز نتائجها أن  دولة خمتلفة 20مستخدم لإلنرتنت من 

أن الوصول إىل شبكة اإلنرتنت البد أن يعترب حًقا أساسًيا من العينة يرون 

% ترى أنه جيب أن يتمكن الناس من الوصول إىل 79وأن  ،حقوق اإلنسان

%  يرون 89، وأن  ت واحملتوياتشبكة اإلنرتنت بدون فرض قيود على البيانا

 .أن مستخدمي اإلنرتنت ينبغي أن يفيدوا اجملتمع أكثر من إضرارهم به 

"أنظر لإلنرتنت كقوة ينبغي أن تستخدم وهي "  4جاءت العبارة رقم  .4

بني  قبل األخرية"باملرتبة يف اخلري دون قيود تنظيمية متنع هذا االستخدام 

. 4من  2.79مبتوسط حسابيالرقمي  مبحور الوصولالعبارات املتعلقة 

، وتدل هذه النتيجة على مؤشر جيد  لدرجة التمثل 1.02واحنراف معياري 

فيما يتعلق بالوصول الرقمي وإن كان يقع يف الدرجة املتوسطة وذلك إذا نظرنا 

له من ناحية النظر لإلنرتنت كقوة يف اخلري، كما تدل هذه النتيجة على عدم 

يكون هناك حدود الستخدام اإلنرتنت يف اخلري أو تنظيمات رغبة املتعلمات أن 

مقيدة هلم، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل له استطالع الرأي العاملي املعد 

الذي   (BBC World Service, 2010من قبل خدمة اليب بي سي العاملية  )

يم "جيب أال يتم تنظ% من عينة الدراسة يرون  أنه 53توصل إىل أن ما نسبته 
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، شبكة اإلنرتنت من خالل أي مستوى من املستويات احلكومية يف أي مكان "

إال أن الباحثة ترى أن ذلك من شأنه أن يعرضهم للمخاطر أكثر وأن وجود 

 التنظيم ميكن أن يسهل عملية ضبط تلك البيئات خاصة ضمن نطاقات معينة  .

ت ساعدني الوصول لبيئات الشبكاوهي "  5جاءت العبارة رقم  .5

ن هواياتي بهدف إنشاء صداقات متينة حملية االجتماعية على اإلفصاح ع

مبتوسط مبحور الوصول الرقمي بني العبارات املتعلقة  األخريةوعاملية."باملرتبة 

ورمبا دل ذلك على ختوف  1.08. واحنراف معياري 4من  2.47حسابي

عرف عليهم املتعلمات من اإلفصاح عن بعض املعلومات الشخصية ملن يتم الت

عرب الفضاءات الرقمية وهو ختوف يف حمله مقارنة بدرجة وعيهن أساسًا مبفهوم 

املواطنة الرقمية خاصة عندما يكون الطرف اآلخر جمهول اهلوية ومتاح له 

الوصول هلن والتشارك معهن باألفكار واآلراء وما إىل ذلك من أمور تشكل 

صوصية وهو ما يتفق مع ما قلق للمتعلمات كخوفهن من اخلداع وانتهاك اخل

 ,BBC World Service)توصل له أيضًا استطالع الرأي العاملي املعد من قبل 

نتائجه  أن أوجه شبكة اإلنرتنت اليت تسبب أكرب الذي كان من أبرز  (2010

، %32 اخلداع: قدر ممكن من القلق للمستخدم تشتمل على ما يلي 

 ، ورقابة%20  ديدات اخلصوصية%، وته27واحملتويات العنيفة والصرحية 

%، كما ختتلف هذه 3%، ومدى تواجد الشركات 6الدولة على احملتويات 

( اليت وجدت أن غالبية 2014النتيجة عن ما توصلت له دراسة قنيفة )

 الشباب اجلامعي لديهم اجتاهات لتكوين صداقات مع جنسيات غربية.

الوصول الرقمي بدرجة أن مفردات عينة الدراسة يقمن بتطبيق حمور  –ب 

، ويف هذا ما يشري إىل أن املتعلمات 4من  3.06 متوسطة مبتوسط حسابي عام
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رمبا كانت لديهن بعض العوائق اليت حتول دون مشاركتهن الكاملة  

ووصوهلن الكامل للبيئات الرقمية ورمبا كانت أغلبها وفقًا للنتائج املطروحة 

ض املعلومات وتشاركها خاصة ما تتعلق بالقلق واخلوف من اإلفصاح عن بع

يتعلق بقضايا اخلصوصية واخلوف من االبتزاز واخلداع،أما ما يتعلق  

باالحتياجات املتعلقة مبعرفة كيفية االستخدام أو نتيجة ملشاكل فنية  يف 

اإلنرتنت نفسها فتأتي بدرجة ثانوية إذ أظهرت النتائج عدم وجود عوائق يف 

 ية فيما يتعلق بالوصول لإلنرتنت.بيئاتهن األسرية أو التعليم

 -الرقمية ) السلوك الرقمي(:اللياقة ثانيًا:

مفردات عينة الدراسة على العبارات املتعلقة استجابات :  6جدول رقم 

 .اللياقة الرقميةب
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1 

أعرف 

جيدًا ما 

هي أشكال 

السلوك 

غري القويم  

عرب 

اإلنرتنت 

 1 10 29 49 ك

3.42 .736 5 
٪ 55.1 32.6 11.2 1.1 
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 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب
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ر
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من
 

)مثل: 

انتحال 

الشخصيا

ت 

،السرقات 

الفكرية ، 

نشر صور 

أو عبارات  

غري 

الئقة...إخل

.) 

2 

أفهم 

وأجتنب 

مجيع 

اءات اإلحي

الدالة على 

أي سلوك 

غري قويم  

عرب 

 1 3 31 54 ك

3.55 .622 3 
٪ 60.7 34.8 3.4 1.1 
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من
 

 اإلنرتنت .

3 

أقوم بالرد 

بصرامة 

على أي 

سلوك غري 

قويم قد 

أتعرض له 

عرب 

 اإلنرتنت .

 1 14 31 43 ك

3.30 .775 7 
٪ 

48.

3 

34.

8 

15.

7 
1.1 

4 

أدخل 

بنقاشات 

وجمادالت 

مطولة للرد 

على أي 

سلوك غري 

قويم قد 

أتعرض له  

عرب 

 اإلنرتنت .

 17 27 31 14 ك

2.47 .978 12 
٪ 15.7 34.8 30.3 

19.

1 
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 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب
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5 

ميكن أن 

أساهم يف 

وضع اللوائح 

وصياغة 

سياسات 

االستخدام 

الالئق 

للمواقع 

والشبكات 

االجتماعية 

كوثيقة للتعلم 

أو 

 لالستخدامات

األخرى 

للشبكات 

 االجتماعية

 13 26 32 18 ك

2.62 .971 11 
٪ 20.2 36 29.2 

14.

6 

6 

أمتثل 

وأطبق 

السلوك 

 1 9 28 51 ك

3.45 .723 4 
٪ 57.3 31.5 10.1 1.1 
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مة
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من
 

القويم 

واجليد يف 

كل 

تعامالتي 

عرب 

شبكات 

التواصل 

االجتماع

 ية .

7 

ال أسبب 

أذية أي 

شخص 

عرب 

الشبكات 

االجتماع

ية سواء 

بالقول أو 

 الفعل

 2 5 17 65 ك

3.63 .697 2 
٪ 73 19.1 5.6 2.2 

 9 865. 3.04 4 19 35 31 كأساهم يف  8
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 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب
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تثقيف 

زميالتي 

وتدريبهم 

على أن 

يكونوا 

مواطنني 

رقميني 

مسئولني 

يف ظل 

جمتمع 

 جديد

٪ 34.8 39.3 21.3 4.5 

9 

ميكن أن 

أقدم 

اقرتاحاتي 

لعضو هيئة 

التدريس 

فيما يتعلق 

باللوائح 

اليت ميكن 

 5 19 42 23 ك

2.93 .837 10 
٪ 25.8 47.2 21.3 5.6 
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بيقها تط

عند خمالفة 

أي متعلمة 

لسياسات 

االستخدام 

الالئق 

للشبكات 

االجتماع

ية أثناء 

تعلم 

 املقرر.

10 

أحرتم 

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

املتواجدين 

عرب 

الشبكات 

االجتماع

 1 5 17 66 ك

3.66 .639 1 
٪ 74.2 19.1 5.6 1.1 
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 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب
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ية وال 

أسئ ألي 

منهم بأي 

طريقٍة 

 كانت .

11 

أستشري 

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

يف ما 

يواجهين 

من قضايا 

ومشكالت 

عرب 

 الشبكات .

 9 10 31 39 ك

3.12 .975 8 
٪ 43.8 34.8 11.2 10.1 

12 

أطبق 

ثقافة 

احلوار 

 2 7 38 42 ك

3.35 .725 6 
٪ 47.2 42.7 7.9 2.2 
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املنطقي 

ومناقشة 

اآلراء دون 

االنقياد 

األعمى 

 هلا

  481. 3.21 املتوسط ا حلسابي العام

 -احلقائق التالية : 6دول رقم املؤشرات اإلحصائية للج يتضح من

درجة تطبيق عينة الدراسة حملور اللياقة  يف ًاتفاوتأن هناك  -)أ(

مابني  درجات تطبيقهم. حيث تراوحت متوسطات الرقمية)السلوك الرقمي(

( من الثانية والثالثة والرابعةوهي متوسطات تقع يف الفئة ) 3.66إىل  2.47

واليت تشري إىل التطبيق بدرجة )قليلة، فئات املقياس املتدرج الرباعي 

متوسطة، كبرية( على أداة الدراسة، حيث يتبني من النتائج املوضحة باجلدول 

علقة مبحور أعاله أن عينة الدراسة يقمن بتطبيق سبعة عبارات من العبارات املت

-7-10اللياقة الرقمية وذلك بدرجة كبرية، وتتمثل يف العبارات رقم

، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلذه العبارات 2-6-1-12-3

، كما يتبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن عينة 3.66إىل  3.30ما بني 
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 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب

  

حور اللياقة الرقمية الدراسة يقمن بتطبيق أربعة عبارات من العبارات املتعلقة مب

، حيث 5-9-8-11وذلك بدرجة متوسطة وتتمثل يف العبارات رقم 

، وأخريًا 3.12إىل  2.62تراوحت املتوسطات احلسابية هلذه العبارات ما بني 

تبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن عينة الدراسة يطبقن بدرجة قليلة 

 4اللياقة الرقمية وهي العبارة رقم  عبارة واحدة من العبارات املتعلقة مبحور

، وباستعراض ملخص الستجابات 4من  2.47واليت بلغ وسطها احلسابي

 3-1عينة الدراسة حنو حمور اللياقة الرقمية نالحظ انه فيما يتعلق بالنقاط من

  -:واليت ميكن إمجاهلا مبا يلي 

وهي " أحرتم أعضاء هيئة التدريس  10جاءت العبارة رقم  .1

ألي منهم بأي طريقٍة كانت   دين عرب الشبكات االجتماعية وال أسئاملتواج

مبتوسط مبحور اللياقة الرقمية "باملرتبة األوىل بني العبارات املتعلقة 

 .0.639. واحنراف معياري 4من  3.66حسابي

وهي"ال أسبب أذية أي شخص عرب الشبكات  7جاءت العبارة رقم  .2

مبحور بني العبارات املتعلقة  الثانيةملرتبة االجتماعية سواء بالقول أو الفعل"با

 . 0.697. واحنراف معياري 4من  3.63مبتوسط حسابياللياقة الرقمية 

وهي" أفهم وأجتنب مجيع اإلحياءات الدالة  2جاءت العبارة رقم  .3

بني العبارات املتعلقة  الثالثةعلى أي سلوك غري قويم  عرب اإلنرتنت "باملرتبة 

 .0.622. واحنراف معياري 4من  3.55مبتوسط حسابيمية مبحور اللياقة الرق

نالحظ أن االستجابات حنو العبارات السابقة فيها  إشارة ممتازة وتدل  

على متثل قيم رائعة من قيم املواطنة الرقمية املتعلقة بهذا احملور  وهي االحرتام 

غري وعدم اإلساءة لآلخرين أو تعمد أذيتهم وفهم وجتنب أشكال السلوكيات 
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القومية عرب البيئات الرقمية، وهي  قيم موجودة  أساسا على أرض الواقع 

ومن اجلميل أن جند درجة متثل كبرية هلا يف البيئة الرقمية للمتعلمات وفقًا هلذه 

النتيجة ورمبا كان هناك تأثري واضح لتعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف فيما يتعلق 

( اليت 2012صلت إليه دراسة البدر)بهذا املوضوع وهو ما يتفق مع ما تو

أشارت لوجود تأثري قوي جدًا لنسق القيم الدينية يف االجتاهات حنو الشبكات 

 االجتماعية .   

وهي" ميكن أن أساهم يف وضع اللوائح  5جاءت العبارة رقم  .4

وصياغة سياسات االستخدام الالئق للمواقع والشبكات االجتماعية كوثيقة 

 قبل األخريةمات األخرى للشبكات االجتماعية  "باملرتبة للتعلم أو لالستخدا

. 4من  2.62مبتوسط حسابيمبحور اللياقة الرقمية بني العبارات املتعلقة 

، وبالنظر لالستجابات حنو هذه  العبارة فقد جاءت 0.971واحنراف معياري 

بقيمة متوسطة مما يشري إىل درجة متثل متوسطة هلذه القيمة اليت تدل على 

ملساهمة يف سن اللوائح وتنظيم االستخدام للموارد الرقمية بصورة سليمة ا

وفق السلوك الالئق، وهنا يربز دور املربني يف تشجيع املتعلمني ومناقشتهم 

حول هذه األمور ملساعدتهم على أن يكون هلم دور خالق ومبدع وبناء 

ووضع بصمة رقمية اجيابية  يف اجملتمع الرقمي كما أشار لذلك 

(Hollandsworth, et al., 2011 ) . 

وهي" أدخل بنقاشات وجمادالت مطولة للرد  4رقم  العبارةجاءت  .5

بني  األخريةعلى أي سلوك غري قويم قد أتعرض له  عرب اإلنرتنت "باملرتبة 

. واحنراف 4من  2.47مبتوسط حسابيمبحور اللياقة الرقمية العبارات املتعلقة 

تدل هذه االستجابة حنو هذه العبارة على درجة ، ويف احلقيقة 0.978معياري 
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 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب

  

متثل ممتازة  لقيمة من أهم قيم هذا احملور وهي قيمة عدم الرد على إساءات 

اآلخرين والنقاشات عدمية اجلدوى واختاذ التدابري الوقائية منها أفضل من 

اخلوض فيها بدليل أنها صيغت بعبارة اجيابية وكانت االستجابة حنوها تنحو 

سلبيًا من قبل املتعلمات مبعنى عدم فعل ذلك، وهو ما يتفق مع دراسة  منحًى

( اليت لفتت االنتباه إىل أهمية اجملتمع الرقمي اجلديد يف إثارة 2013السبيعي )

وعي املتعلمات بواجباتهم ومسؤولياتهم وحدود مشاركاتهم وحواراتهم ، 

( اليت 2014ة )إال أن هذه النتيجة ختتلف مع ما توصلت إليه دراسة قنيف

وجدت أن هناك قناعات لدى الشباب يف أن هلم دور يف تقديم صورة سيئة 

عن أوطانهم نتيجة لألساليب اليت يتبعونها يف الردود واملشاركات عرب البيئات 

 الرقمية ممثلة بالفيس بوك.

أن مفردات عينة الدراسة يقمن بتطبيق حمور اللياقة الرقمية بدرجة  –ب 

من  الثالثة. وهذا املتوسط يقع بالفئة 4من  3.21 حسابي متوسطة مبتوسط

وهي  3.25إىل أقل من  2.50املقياس املتدرج الرباعي واليت ترتاوح ما بني 

التطبيق بدرجة متوسطة ، وتشري نتائج هذا احملور من  الفئة اليت تشري إىل

املتصلة بالعامل الرقمي وجهة نظر الباحثة إىل  أن معايري سلوك  املتعلمات 

الذي يغلب عليه طابع التغري السريع واجلذري حظيت بقدر من اجملاراة من 

قبل  املتعلمات وهي داللة جيدة على متثل لقيم املواطنة الرقمية فيما يتعلق 

باللياقة والسلوك الرقمي وإن كانت مبؤشرات متوسطة، وأن املتعلمات 

هذه البيئات حتكمها الفضائل  مدركات نوعًا ما أن السلوكيات يف

واألخالقيات متامًا كما هي على أرض الواقع ومن اجليد أن املتعلمات بالنسبة 

حملور اللياقة الرقمية يتمثلن جمموعة من القيم الرائعة بدرجة كبرية وهي القيم 
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املتصلة باالحرتام وعدم اإلساءة أو أذية اآلخرين وعدم اخلوض واجلدال فيما 

يف حني أنهن مازلن حباجة لدرجة من الوعي بالقيم األخرى حتت ال جيدي،  

هذا احملور وعلى رأسها املساهمة الفعالة بوضع البصمات اإلجيابية هلن يف 

العامل الرقمي كاملساهمة بتثقيف زميالتهم وتقديم مقرتحاتهم واستشارة ذوي 

تخدام اخلربة واملساهمة يف وضع اللوائح والقوانني ولو على مستوى االس

 الصفي  .

 الرقمية.لقوانني ثالثًا:ا

مفردات عينة الدراسة على العبارات املتعلقة استجابات :   7جدول رقم 
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وعقوباتها 

. 

 2 11 38 38 ك

3.26 .762 7 
٪ 42.7 42.7 12.4 2.2 

 6 847. 3.31 3 13 26 47 كأحذر  2
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 وعقوباتها.

٪ 
52.

8 

29.

2 

14.

6 
3.4 
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أجتنب  كافة 

السلوكيات 

الرقمية  غري 

املشروعة  

واليت تعد 

جرمية أمام 

القانون مثل 

)سرقة أو 

إهدار ممتلكات 

 1 4 15 69 ك

3.71 .607 1 
٪ 77.5 16.9 4.5 1.1 
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اآلخرين، أو 

أعماهلم، أو 

هويتهم عرب 

اإلنرتنت ، 

اخرتاق 

معلومات 

 اآلخرين،..إخل (

4 

أسعى 

لتقديم 

صورة 

شرفة م

عامليًا يف 

مجيع 

أقوالي 

وتعامالتي 

عن ديين 

اإلسالمي 

 ووطين

 1 3 27 58 ك

3.60 .616 2 
٪ 65.2 30.3 3.4 1.1 
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ونشر 

األفكار  

املضللة 

للمنظمات 

 اإلرهابية .

 13 13 38 25 ك

2.84 .999 11 
٪ 28.1 42.7 14.6 14.6 
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أساهم يف 

التوعية 

خبطورة 

التواصل 

مع 

العناصر 

 اإلرهابية

 7 16 30 36 ك

3.07 .951 9 
٪ 40.4 33.7 18 7.9 
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2.98 .988 10 
٪ 37.1 33.7 

19.
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10.
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أعارض  

مبوضوعية  

وأجادل 

 2 7 29 51 ك

3.45 .739 3 
٪ 57.3 32.6 7.9 2.2 
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9 
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الشائعات 

 وتصديقها

 4 7 25 53 ك

3.43 .824 4 
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28.

1 
7.9 4.5 
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أمتثل قيمة 

مناصرة 

احلق 

والوقوف 

ضد 

التسلط 

عرب 

 اإلنرتنت

 6 9 38 36 ك

3.17 .869 8 
٪ 40.4 42.7 10.1 6.7 

 5 891. 3.34 5 10 24 50 كأحذر من  11
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التحريض 

على 

الثورات 

وزعزعة 

األمن 

واالستقرار 

حتت 

دعاوى نيل 

 احلقوق.

٪ 56.2 27 11.2 5.6 

  582. 3.29 املتوسط ا حلسابي العام

 -قائق التالية :احل 7دول رقم املؤشرات اإلحصائية للج يتضح من

. درجة تطبيق عينة الدراسة حملور القوانني الرقمية يف ًاتفاوتأن هناك  -)أ(

وهي  3.71إىل  2.84مابني  درجات تطبيقهمحيث تراوحت متوسطات 

( من فئات املقياس املتدرج الرباعي الثالثة والرابعةمتوسطات تقع يف الفئة )

رية( على أداة الدراسة، حيث واليت تشري إىل التطبيق بدرجة )متوسطة، كب

يتبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن عينة الدراسة يقمن بتطبيق سبعة 

عبارات من العبارات املتعلقة مبحور القوانني الرقمية وذلك بدرجة كبرية، 

، حيث تراوحت 1-2-11-9-8-4-3وتتمثل يف العبارات رقم
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 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب

  

، كما يتبني من 3.71إىل  3.26 املتوسطات احلسابية هلذه العبارات ما بني

النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن عينة الدراسة يقمن بتطبيق أربعة عبارات 

من العبارات املتعلقة مبحور القوانني الرقمية، وذلك بدرجة متوسطة وتتمثل 

، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية 5-7-6-10يف العبارات رقم 

، وباستعراض ملخص الستجابات عينة 3.17إىل  2.84هلذه العبارات ما بني 

أنها  3-1الدراسة حنو حمور القوانني الرقمية نالحظ فيما يتعلق بالنتائج من 

  -:كانت وفقًا ملا يلي 

وهي" أجتنب  كافة السلوكيات الرقمية  غري  3جاءت العبارة رقم  .1

املشروعة  واليت تعد جرمية أمام القانون مثل )سرقة أو إهدار ممتلكات 

اآلخرين، أو أعماهلم، أو هويتهم عرب اإلنرتنت ، اخرتاق معلومات 

مبحور القوانني الرقمية اآلخرين،...إخل ("باملرتبة األوىل بني العبارات املتعلقة 

 .0.607. واحنراف معياري 4من  3.71مبتوسط حسابي

وهي"أسعى لتقديم صورة مشرفة عامليًا يف  4جاءت العبارة رقم  .2

بني  الثانيةامالتي عن ديين اإلسالمي ووطين "باملرتبة مجيع أقوالي وتع

. واحنراف 4من  3.60مبتوسط حسابيمبحور القوانني الرقمية العبارات املتعلقة 

 .0.616معياري 

وهي"أعارض  مبوضوعية  وأجادل باحلسنى  8جاءت العبارة رقم  .3

مبحور لقة بني العبارات املتع الثالثةواحرتم وجهات النظر املخالفة"باملرتبة 

 .0.739. واحنراف معياري 4من  3.45مبتوسط حسابيالقوانني الرقمية 

كانت  3-1وميكن مالحظة أن االستجابات جلميع العبارات السابقة من 

اجيابية وتدل على درجة متثل كبرية لقيم مهمة من قيم املواطنة الرقمية اليت 
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قانون والسلوك القانوني تندرج حتت حمور القوانني الرقمية وهي قيم: التزام ال

املنضبط يف التعلم والتعامالت عرب الشبكات االجتماعية والشعور الوطين 

باملسؤولية حنو الوطن يف تقديم كل ما من شأنه رفعة شأنه، واجملادلة 

باحلسنى، وهذه النتيجة تتفق متامًا مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة آل مبارك 

القيات دور كبري يف طريقة استخدام ( اليت توصلت إىل أن لألخ2015)

الشبكات االجتماعية والشك أن األخالقيات يف ديننا اإلسالمي تعد مبثابة 

احلصن املنيع يف ذلك كله فديننا اإلسالمي يدعو للسلوك القويم والذود عن 

محى الوطن والدين باألفعال واألقوال النرية اليت تساهم يف نشر الدين 

ما تتفق هذه النتائج مع ما أشارت دراسة كل من  واجملادلة باحلسنى، ك

( اليت أكدت على دور اإلنرتنت يف رفع 2013( و حممد )2013السبيعي )

مستوى االنتماء الوطين وتفعيل املواطنة لدى الشباب ومساعدتهم على 

التوظيف الرتبوي السليم هلا، لكن الباحثة تنوه وترجع جزء كبري من اجيابية 

جود احلس الداخلي واستشعار املسؤولية العظيمة واألمانة اليت هذه النتيجة لو

ميليها علينا الدين اإلسالمي السمح يف كافة تعامالتنا سواء على أرض الواقع 

 أو يف البيئات الرقمية  .

وهي"أتبادل األفكار مع زميالتي وأفراد جمتمعي   7جاءت العبارة رقم  .4

قبل ستقطاب السياسي"باملرتبة بهدف املساهمة يف حتصينهم ضد عمليات اال

من  2.98مبتوسط حسابيمبحور القوانني الرقمية بني العبارات املتعلقة  األخرية

، وهي نتيجة تدل على درجة متثل متوسطة هلذه 0.988. واحنراف معياري 4

القيمة ورمبا يرجع ذلك ملخاوف الطالبات من الدخول يف احلوارات 
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ي إليه من إضرار بأمن الوطن أو زعزعة والنقاشات السياسية وما قد تؤد

 لألمن الفكري لديهن. 

نيد ومجع وهي"اكتشف طرق الدعاية والتج 5جاءت العبارة رقم  .5

بني  األخريةباملرتبة  املضللة للمنظمات اإلرهابية"التربعات ونشر األفكار 

. واحنراف 4من  2.84مبتوسط حسابيمبحور القوانني الرقمية العبارات املتعلقة 

، ورمبا دلت هذه النتيجة على أهمية التوعية للمتعلمات 0.999عياري م

بطرق ومداخل بعض التنظيمات ذات التوجهات املخالفة للدين أو لالنتماء 

الوطين وأن ال يقف املربون مكتويف األيدي بدعوى  عدم تفتيح عقول 

الشباب على مثل هذه األفكار ألن مكامن اخلطر عرب اجملتمعات الرقمية 

متعددة وهي يف احلقيقة مرتبصة بالشباب وحتاول تصيدهم وجتنيدهم 

لصاحلها، وهو األمر الذي ينطوي على خطورة بالغة تهدد األمن الفكري هلم 

ومن ثم تقوض دعائم والءهم الوطين مما يقود ملستقبل مظلم للوطن 

صلت واملواطن معًا، وتتفق الدراسة احلالية فيما يتعلق بهذه النقطة مع ما تو

( من وجود تأثريات للشبكات االجتماعية 2014إليه دراسة أبو خطوة والباز )

على اإلرهاب الفكري وذلك بسبب النمو امللحوظ والسريع لظاهرة جلوء 

اجلماعات اإلرهابية إىل اإلنرتنت كوسيلة رئيسية لبث دعاياتها وأفكارها، 

األفكار ومن ذلك  وتأكيدها على أهمية تطبيق برامج حلماية الشباب من تلك

ما قدمته من تصور مقرتح لتفعيل دور شبكات التواصل االجتماعي يف تفعيل 

 األمن الفكري لدى الطلبة اجلامعيني .

أن مفردات عينة الدراسة يقمن بتطبيق حمور القوانني الرقمية بدرجة  –ب 

وتشري الباحثة إىل أنه فيما يتعلق . 4من  3.29 كبرية ومبتوسط حسابي عام
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حور القوانني الرقمية فهو يف احلقيقة حمور ثري بالقيم اليت تدعم حتقيق مب

األمن الفكري والوالء الوطين، ومن امللفت للنظر أن جاء مبتوسط حسابي 

عام يعكس درجة متثل كبرية لقيمه بني الطالبات وهو أمر مجيل واجيابي 

متثلن لقيم املواطنة ويدعو يف احلقيقة للفخر واالعتزاز بهؤالء الطالبات الالتي 

الرقمية فيما يتعلق بقوانينها كما ينبغي أن تكون، مما يبعث على الطمأنينة من 

أن هذه الثروة الوطنية ستعمل خلري البالد وأن حس املواطنة الرقمية فيما يتعلق 

بهذا احملور لديها على درجة كبرية من الوعي كفيلة حبمايتهن من كثري من 

العامل اليوم واليت تستغل فيها تلك البيئات الرقمية  الفنت اليت يعصف بها

لتجنيد عقول الشباب والتغرير بها وحتييدها حنو الثورات وزعزعة األمن 

بدعوى نيل احلقوق، لكن ينبغي الرتكيز فيما يتعلق بهذا احملور على ضرورة 

مساعدة املتعلمني على التفكري النقدي والتحليلي لكل ما يعرتضهم من 

عرب تلك البيئات من أجل خوض غمارها بسالم وضمان عدم تأثريها شبهات 

على زعزعة أمنهم الفكري مما يضر بهم وبالوطن، وفيما يتعلق مبحور 

القوانني الرقمية جتدر اإلشارة أيضًا إىل أهمية أن تضع الدول قوانني رقمية 

بهذا مشابهة للقوانني على أرض الواقع كما هو حاصل يف كندا مثاًل، وتضبط 

 القانون كافة السلوكيات ملستخدمي الشبكات االجتماعية يف بلد بعينه  .

التواصل مع /حماور املواطنة الرقمية املندرجة حتت فئة )تعليم النفس -

 :اآلخرين ( 

 .االتصاالت الرقميةرابعًا:

مفردات عينة الدراسة على العبارات املتعلقة استجابات :  8جدول رقم 

 .االتصاالت الرقميةب
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 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب
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1 

أتواصل 

مع 

األشخاص 

واجلهات 

املوثوقة 

 واملعتمدة .

 3 5 26 55 ك

3.49 .756 2 
٪ 61.8 29.2 5.6 3.4 

2 

رار أختذ الق

املناسب 

فيما يتعلق 

التواصل 

مع 

األشخاص 

عرب فضاء 

الشبكات 

االجتماعية 

بعد تفكري 

بفائدة 

التواصل 

 3 10 25 51 ك

3.39 .820 3 
٪ 57.3 28.1 11.2 3.4 
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 وحدوده .

3 

أجتاهل 

دعوات 

املتابعة 

والتواصل 

مع أي 

شخص أو 

جهة 

تستدعي 

الشك 

 والريبة .

 1 5 20 63 ك

3.63 .646 1 
٪ 70.8 22.5 5.6 1.1 

4 

أساهم يف 

توعية 

زميالتي 

وأفراد 

جمتمعي  

بقضايا 

التعاون 

 3 16 35 35 ك

3.15 .833 5 
٪ 39.3 39.3 18 3.4 
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  جبامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية 

 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب
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واالتصال 

اإللكرتوني 

مع األفراد 

أو اجلهات 

عرب 

 .اإلنرتنت  

5 

ستخدم أ

اللغة 

العربية 

الفصحى 

بهجائيتها 

السليمة  

يف 

التواصل 

عرب 

ات الشبك

 االجتماعية  

 10 27 39 13 ك

2.62 .873 6 
٪ 14.6 43.8 30.3 11.2 

 4 841. 3.35 4 9 28 48 كاجتنب  6
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تشويه 

لغيت 

العربية 

الفصحى 

بإدخال 

الرموز 

واألرقام 

األجنبية 

يف الكتابة 

أو يف 

الوصف 

اخلاص 

مبلف  

 التعريف .

٪ 53.9 31.5 10.1 4.5 

  503. 3.27 املتوسط ا حلسابي العام

 -احلقائق التالية : 8دول رقم املؤشرات اإلحصائية للج يتضح من

درجة تطبيق عينة الدراسة حملور االتصاالت  يف ًاتفاوتأن هناك  -)أ(

 3.63إىل  2.62مابني  درجات تطبيقهم. حيث تراوحت متوسطات الرقمية
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  جبامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية 

 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب

  

املتدرج ( من فئات املقياس الثالثة والرابعةوهي متوسطات تقع يف الفئة )

واليت تشري إىل التطبيق بدرجة )متوسطة، كبرية( على أداة الدراسة، الرباعي 

حيث يتبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن مفردات عينة الدراسة 

يقمن بتطبيق أربعة عبارات من العبارات املتعلقة مبحور االتصاالت الرقمية 

، حيث 6-2-1-3وذلك بدرجة كبرية، وتتمثل يف العبارات رقم

، كما 3.63إىل  3.35تراوحت املتوسطات احلسابية هلذه العبارات ما بني 

يتبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن مفردات عينة الدراسة يقمن 

بتطبيق عبارتني من العبارات املتعلقة مبحور االتصاالت الرقمية، وذلك 

،  3.15سابي ، والبالغ وسطهما احل5-4بدرجة متوسطة وهما رقم 

، وباستعراض ملخص الستجابات عينة الدراسة حنو حمور االتصاالت 2.62

  -:الرقمية نالحظ ما يلي 

أجتاهل دعوات املتابعة والتواصل مع أي وهي " 3جاءت العبارة رقم  .1

"باملرتبة األوىل بني العبارات املتعلقة شخص أو جهة تستدعي الشك والريبة 

. واحنراف معياري 4من  3.63مبتوسط حسابيمبحور االتصاالت الرقمية 

ويف هذا ما يدل على إشارة ممتازة حلذر الطالبات على اإلنرتنت كما  0.646

يتضح من قيمة املتوسط احلسابي، وهو ما يشري ضمنيًا على أن مثل هذا 

ألمن الفكري على االتجاهل من وجهة نظر الباحثة يساهم يف حتقيق نوع من 

ه خاصة عندما يكون هناك ما يستدعي الشك والريبة مع اعتبار أنه  يف حمل

تنامي دور الشبكات االجتماعية يف التأثري على مجهور املتلقني وتعبئة الرأي 

( و 2012( و املنصور )2015العام وهو ما يتفق مع دراسة كل من آل مبارك)

( اليت توصلت مجيعها لوجود تأثريات  Jain ,et al., 2012جاين وآخرون ) 
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تنوعة للشبكات االجتماعية على املتعلمني يف  خمتلف النواحي سواء فكرية م

 أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية .

أتواصل مع األشخاص واجلهات املوثوقة وهي " 1جاءت العبارة رقم  .2

مبحور االتصاالت الرقمية بني العبارات املتعلقة  الثانية "باملرتبةواملعتمدة 

، وتأتي هذه النتيجة 0.756. واحنراف معياري 4من  3.49مبتوسط حسابي

كمرتتب طبيعي للنتيجة السابقة فطاملا أن الطالبات يتجاهلن الدعوات غري 

املوثوقة بالنسبة إليهن فمن املؤكد أنهن سيبحثن عن املضاد هلا من األشخاص 

أو املواقع ذات الثقة واملصداقية للتعامل معها يف عملية التعلم أو التواصل 

 ل عام وهو مؤشر لدرجة متثل ممتازه هلذا احملور  .بشك

أختذ القرار املناسب فيما يتعلق بالتواصل وهي" 2جاءت العبارة رقم  .3

مع األشخاص عرب فضاء الشبكات االجتماعية بعد تفكري بفائدة التواصل 

مبحور االتصاالت الرقمية بني العبارات املتعلقة  الثالثة "باملرتبةوحدوده 

، وهذه النتيجة أيضًا 0.820. واحنراف معياري 4من  3.39 بيمبتوسط حسا

تدعم النتيجتني السابقتني أيضًا وترتبط بهما بشكل كبري ومجيعهم يصبون 

 لصاحل قيم املواطنة الرقمية ويدللون على درجة عالية من الوعي يف هذا اجملال.

 أساهم يف توعية زميالتي وأفراد جمتمعي وهي" 4جاءت العبارة رقم  .4

بقضايا التعاون واالتصال اإللكرتوني مع األفراد أو اجلهات عرب 

مبحور االتصاالت الرقمية بني العبارات املتعلقة  قبل األخرية "باملرتبةاإلنرتنت

، وهذه النتيجة تدل 0.833. واحنراف معياري 4من  3.15مبتوسط حسابي

لتعليم الطالبات على درجة متثل متوسطة القيمة مما يستدعي  احلاجة املتزايدة 
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  جبامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية 

 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب

  

وتدريبهن على حتمل مسؤولية نشر وتوعية زميالتهن فيما يتعلق مبحور 

 االتصاالت الرقمية والقيم املتعلقة به .

وهي"استخدم اللغة العربية الفصحى بهجائيتها  5جاءت العبارة رقم  .5

بني العبارات  األخرية السليمة  يف التواصل عرب الشبكات االجتماعية  "باملرتبة

. واحنراف 4من  2.62مبتوسط حسابيمبحور االتصاالت الرقمية تعلقة امل

، وعلى الرغم من أن هذه النتيجة تقع يف الفئة املتوسطة إال 0.873معياري 

أن فيها  داللة ومؤشر خطري وغري جيد على طريقة استخدام اللغة العربية عرب 

اللغة العربية ال  مواقع التواصل االجتماعية إذ تدل بطريقة أو بأخرى على أن

تستخدم بالشكل املطلوب وأنها يعرتيها بعض التشويه وإدخال الرموز 

واملصطلحات الغربية عليها بل جتاوز األمر أن ختلط األحرف العربية باألخرى 

االجنليزية أو باألرقام االجنليزية للداللة على خمتلف األمور، ويشاهد ذلك 

مستخدم كامسه وهواياته وما بشكل واضح يف ملف التعريف الشخصي لل

شابه، ورمبا خالطتها اللغة العامية مبفرداتها املتباينة واملختلفة املدلوالت، وهو 

( اليت وجدت أن ما 2014األمر الذي يتفق مع ما أشارت إليه دراسة قنيفة )

% من الشباب اجلامعي يستخدمون اللغة الدارجة )العامية( على 41.13نسبته 

دل داللة خطرية على تأثريات العوملة على نشر لغتها، على ما الفيس بوك مما ي

للغة العربية من قدرات هائلة تدعم التواصل الفكري واحلوار واخللق 

 .واإلبداع

أن مفردات عينة الدراسة يقمن بتطبيق حمور االتصاالت الرقمية  –ب 

من  رابعةال. وهذا املتوسط يقع بالفئة 4من  3.27 بدرجة كبرية مبتوسط حسابي

وهي الفئة اليت تشري  4إىل  3.25املقياس املتدرج الرباعي واليت ترتاوح ما بني 
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التطبيق بدرجة كبرية ، وترى الباحثة أن استجابات عينة الدراسة حنو  إىل

عبارات هذا احملور تدل على توجهات اجيابية ودرجة عالية من مثثل قيم 

الرقمية فيما عدا ما يتعلق باستخدام املواطنة الرقمية فيما يتعلق باالتصاالت 

اللغة العربية إذ أنها ال تستخدم بالشكل الصحيح ويشوبها بعض التشويه، 

باإلضافة للحاجة لتدعيم قيم املسؤولية اجلماعية فيما يتعلق بتثقيف الزميالت 

 .حنو حمور االتصاالت الرقمية وما يتعلق به من قيم

 .حمو األمية الرقميةخامسًا: 

مفردات عينة الدراسة على العبارات املتعلقة استجابات :   9ل رقم جدو

 .حو األمية الرقميةمب
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1 

لدي وعي 

بأهمية كايف 

نولوجيا التك

يف العصر 

احلالي 

وضرورة 

 اقتنائها .  

 1 7 26 55 ك

3.52 .693 1 
٪ 61.8 29.2 7.9 1.1 

 3 782. 3.43 3 7 28 51 كأسعى  2
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  جبامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية 

 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب
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 عن طريق  

التعلم املستمر 

والتدريب 

على ما 

يستجد من 

تكنولوجيا 

املعلومات 

واالتصاالت  

واألسلوب 

األمثل يف 

تشغيلها 

واالستفادة 

منها يف 

العملية 

ميية األكاد

 .واالجتماعية

٪ 57.3 31.5 7.9 3.4 
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3 

أحرص 

على تعلم 

كيفية 

االستفادة من 

تكنولوجيا 

املعلومات 

واالتصاالت  

يف العملية 

التعليمية 

 واالجتماعية

 2 8 27 52 ك

3.45 .754 2 
٪ 58.4 30.3 9 2.2 

4 

أساهم 

بتثقيف 

زميالتي 

مبستجدات  

ولوجيا تكن

املعلومات 

واالتصاالت  

 3 18 33 35 ك

3.12 .850 4 
٪ 39.3 37.1 20.2 3.4 
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  جبامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية 

 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب
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منها يف 

النواحي 

التعليمية أو 

 االجتماعية

5 

لدي العديد 

من 

الصداقات 

العاملية كونتها 

بواسطة 

التواصل 

عرب 

الشبكات 

 االجتماعية

 19 20 28 22 ك

2.60 1.084 6 
٪ 24.7 31.5 22.5 21.3 

6 
لدي استعداد  

لتحمل 

 7 23 30 29 ك
2.91 .949 5 

٪ 32.6 33.7 25.8 7.9 
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استخدام 

املستجدات 

التكنولوجية 

وفقاً 

الحتياجاتهم  

بسرعة فائقة 

 .وكفاءة عالية

  620. 3.17 املتوسط ا حلسابي العام

 -احلقائق التالية : 9دول رقم املؤشرات اإلحصائية للج نيتضح م
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درجة تطبيق عينة الدراسة حملور حمو األمية  يف ًاتفاوتأن هناك  -)أ(

 3.52إىل  2.60مابني  درجات تطبيقهم. حيث تراوحت متوسطات الرقمية

( من فئات املقياس املتدرج الثالثة والرابعةوهي متوسطات تقع يف الفئة )

ليت تشري إىل التطبيق بدرجة )متوسطة، كبرية( على أداة الدراسة، واالرباعي 

حيث يتبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن مفردات عينة الدراسة 

يقمن بتطبيق ثالثة عبارات من العبارات املتعلقة مبحور حمو األمية الرقمية 

، حيث تراوحت 2-3-1وذلك بدرجة كبرية، وتتمثل يف العبارات رقم

، كما يتبني من 3.52إىل  3.43املتوسطات احلسابية هلذه العبارات ما بني 

النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن مفردات عينة الدراسة يقمن بتطبيق الثالث 

عبارات األخرى من العبارات املتعلقة مبحور حمور األمية الرقمية وذلك بدرجة 

وحت املتوسطات ، حيث ترا5-6-4متوسطة وتتمثل يف العبارات رقم 

، وباستعراض ملخص  3.12إىل  2.60احلسابية هلذه العبارات ما بني 

  -:الستجابات عينة الدراسة حنو حمور حمو األمية الرقمية نالحظ ما يلي 

بأهمية التكنولوجيا يف لدي وعي كايف وهي" 1جاءت العبارة رقم  .1

مبحور حمو رات املتعلقة العصر احلالي وضرورة اقتنائها "باملرتبة األوىل بني العبا

، وتدل 0.693. واحنراف معياري 4من  3.52مبتوسط حسابياألمية الرقمية 

هذه النتيجة على االجتاهات االجيابية للمتعلمات جتاه التكنولوجيا احلديثة 

وأهميتها خلدمة خمتلف األغراض وعلى رأسها األغراض التعليمية وهو ما 

( اليت ترى أن هذا النقطة 2014لماني )يتفق مع ما توصلت إليه دراسة املس

تدخل ضمن الرتبية الرقمية من حيث التوجه حنو التكيف مع متطلبات العصر 

 من التكنولوجيات املتجددة وأهمية اقتنائها حبسب اهلدف منها .



 

 
271 

 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440السابع عشر ربيع اآلخر العدد 

 

وهي" أحرص على تعلم كيفية االستفادة من  3جاءت العبارة رقم  .2

عملية التعليمية واالجتماعية "باملرتبة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  يف ال

من  3.45مبتوسط حسابيمبحور حمو األمية الرقمية بني العبارات املتعلقة  الثانية

، وهذه النتيجة اجيابية وتتفق مع ما أكدت عليه 0.754. واحنراف معياري 4

( من إمكانية تدعيم هذا اجلانب أيضا عن (Millner,2005دراسة  ميلينري )   

تنمية قدرات املتعلمني على تعلم استخدام التكنولوجيا احلديثة ومعرفة طريق 

متى وكيف ميكن استخدامها ويف هذا اجملال ينبغي توجيه املتعلمات حنو تعلم 

توظيف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات بدروس ودورات متوفرة عرب 

اطنة الرقمية البيئات الرقمية ذاتها كاملؤمترات عن بعد وتفعيل بعض قيم املو

 أيضًا من خالل ذلك التعلم يف البيئات الرقمية.

التعلم  أسعى لتطوير ذاتي عن طريق  وهي" 2جاءت العبارة رقم  .3

املستمر والتدريب على ما يستجد من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

واألسلوب األمثل يف تشغيلها واالستفادة منها يف العملية األكادميية 

مبحور حمو األمية الرقمية بني العبارات املتعلقة  الثالثة"باملرتبة واالجتماعية

، ورمبا دلت هذه 0.782. واحنراف معياري 4من  3.43مبتوسط حسابي

النتيجة على أن الطالبات لديهن وعي بدرجة كبرية حنو أهمية التطوير الذاتي 

يدعم درجة  والتعلم املستمر على املستجدات يف جمال تكنولوجيا املعلومات مما

متثلهم حملور حمو األمية الرقمية، كما يدل على مقدرتهم  على التفكري بطرق 

االستفادة منها وتوظيفها خلدمة أغراضهم املختلفة ضمن األطر الشرعية 

( و 2015واألخالقية  وهو ما يتفق مع ما أشارت إليه دراسة )آل مبارك، 

 .( Hollandsworth, et al., 2011دراسة )
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وهي"لدي استعداد  لتحمل مسؤولية تعليم  6ت العبارة رقم جاء .4

التكنولوجية  وتدريب الزميالت وأفراد جمتمعي  على استخدام املستجدات

بني  قبل األخريةبسرعة فائقة وكفاءة عالية "باملرتبة وفقًا الحتياجاتهم 

. 4من  2.91مبتوسط حسابيمبحور حمو األمية الرقمية العبارات املتعلقة 

، وتدل هذه النتيجة كما سبق يف احملاور السابقة على 0.949حنراف معياري وا

وعي متوسط ودرجة متثل متوسطة هلذه القيمة املتعلقة بالتزام املسؤولية جتاه 

الزميالت يف املساهمة مبحو األمية هلم ونشر الفكر والرتبية الرقمية املتجددة 

الذي يساهم ويعزز قيم املواطنة  فيما بينهن على اعتبار أن املواطن الرقمي هو

( 2013الرقمية وبنشاط، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة حممد)

من وجود معوقات ولبس لدى فئة الشباب فيما يتعلق بأدوارهم يف جمتمع 

اإلنرتنت وما ينبغي عليهم االضطالع به من مسؤوليات وكذلك ما أشار إليه  

من  أن هناك مسؤولية  ( Hollandsworth, et al., 2011هوالندسورث )

ينبغي أن يلتفت إليها املتعلمون جتاه زمالئهم وأهمية مساعدة أقرانهم على 

 حتمل املسؤوليات الرقمية .

وهي"لدي العديد من الصداقات العاملية كونتها  5جاءت العبارة رقم  .5

العبارات بني  األخريةبواسطة التواصل عرب الشبكات االجتماعية "باملرتبة 

. واحنراف 4من  2.60مبتوسط حسابيمبحور حمو األمية الرقمية املتعلقة 

، وختتلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة قنيفة 1.08معياري 

( اليت وجدت أن اجلنسيات الغربية هي أكثر اجلنسيات اليت أسس 2014)

ف بني % ، ورمبا دل ذلك على اختال52.85معها املبحوثون صداقات بنسبة 
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اجملتمعات يف التوجهات وأن الطالبات يف اجملتمع السعودي لديهن بعض 

املخاوف والتحفظات من تكوين الصداقات العاملية وقد يكون سبب ذلك 

نوعية الثقافة السائدة يف جمتمعاتهن وخلفياتهن الثقافية، كما أن الضوابط 

شأن وهي طريقة تربوية الدينية واألخالقية ذات مكانة رفيعة فيما يتعلق بهذا ال

 .للتنظيم الواعي ملثل تلك العالقات

أن مفردات عينة الدراسة يقمن بتطبيق حمور حمو األمية الرقمية  –ب 

. وهذا املتوسط يقع بالفئة 4من  3.17 بدرجة متوسطة مبتوسط حسابي عام

إىل أقل من  2.50من املقياس املتدرج الرباعي واليت ترتاوح ما بني  الثالثة

التطبيق بدرجة متوسطة، وترى الباحثة أنه  وهي الفئة اليت تشري إىل 3.25

فيما يتعلق بهذا احملور )حمو األمية الرقمية( وإن دلت نتائجه على درجة 

متوسطة من متثل القيم املندرجة حتته إال أن تلك القيمة املتوسطة تستدعي  

 اليت حيتويها والقيم النظر يف حاجة  الطالبات لربنامج وتدريب على املضامني

اليت يضمها إذا أنها بوضعها احلالي تدل دالالت تشري إىل درجة  متثل متوسطة 

للمواطنة الرقمية يف هذا الشأن خاصة ما يتعلق منها بتكوين الصداقات العاملية 

واالستفادة من ذلك يف أخذ وتشارك اخلربات معها وأن املخاوف يف هذا اجملال 

فعليًا بالتسلح بقيم املواطنة الرقمية انطالقًا من قيم الدين  ميكن القضاء عليها

اإلسالمي واألخالق احلسنة، وجيب التأكيد على أن حمو األمية الرقمية ليس 

باألمر اليسري إذ أنها تتطلب أن يظل املربون على وعي بالتكنولوجيا احلديثة 

علمني بها وبأدوارهم وما هلا من آثار على املتعلمني حتى يتمكنوا من توعية املت

 .جتاهها
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 :التجارة الرقميةسادسًا:

مفردات عينة الدراسة على العبارات استجابات :   10جدول رقم 

 .التجارة الرقمية املتعلقة ب
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أحبث عن 

أفضل 

املواقع 

التجارية 

من حيث 

اجلودة 

 .واملصداقية

 2 6 15 66 ك

3.63 .713 1 
٪ 74.2 16.9 6.7 2.2 

2 

أنتقي  

أفضل 

املواقع 

التجارية 

اإللكرتونية 

من حيث 

األمن 

 4 8 29 48 ك

3.36 .829 5 
٪ 53.9 32.6 9 4.5 
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 .املخلة
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أجتنب 

املواقع 

التجارية 

اإللكرتونية 

اليت تعرض 

تنزيل 

الربجميات 

غري 

 املرخصة

 2 14 16 57 ك

3.44 .839 4 
٪ 64 18 15.7 2.2 

4 

أجتنب 

املواقع 

التجارية 

اإللكرتونية 

اليت يتم 

 4 10 13 62 ك

3.49 .868 3 
٪ 69.7 14.6 11.2 4.5 
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أساهم بنشر 

أفضل 

املواقع 

التجارية 

اإللكرتونية 

اآلمنه بني 

زميالتي 

وأفراد 

 جمتمعي .

 3 18 28 40 ك

3.18 .873 7 
٪ 44.9 31.5 20.2 3.4 

6 

أحبث عن 

ما يتعلق  

بالقوانني 

اخلاصة 

 10 26 33 20 ك

2.71 .944 11 
٪ 22.5 37.1 29.2 11.2 
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اخلاصة 

بالقضايا 

املتعلقة بالبيع 

والشراء 

املشروع 

عرب 

 اإلنرتنت .

 12 22 31 24 ك

2.75 1.003 10 
٪ 27 34.8 24.7 13.5 
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٪ 28.1 46.1 16.9 9 

9 

أحذر من 

املقابلة 

املباشرة 

ملمثل أي 

جهة جتارية 

 2 14 25 48 ك

3.34 .825 6 
٪ 53.9 28.1 15.7 2.2 



 

 
279 

 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440السابع عشر ربيع اآلخر العدد 

 

رة
عبا

 ال
قم

ر
 

 العبارة

ب
س

الن
 و

ت
را

را
تك

ال
 

 التطبيقدرجة 

ي
ساب

حل
ط ا

س
تو

امل
ي 

ار
عي

 امل
ف

را
حن

ال
ا

 

ب
رتتي

ال
رية 

كب
ة 

ج
در

ب
 

تو
 م

جة
در

ب
طة

س
 

لة
قلي

ة 
ج

در
ب

 

مة
عد

من
 

ما مل يتم 

التأكد 

املوثوق من 

 هويته.

10 
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مندوب أي 

جهة جتارية 

إلكرتونية  

 يف مكان

آمن وعام 

وبوجود من 

 أثق به .

 10 18 23 38 ك

3.00 1.044 8 
٪ 42.7 25.8 20.2 11.2 

11 

أحافظ على 

أمن وسرية 

بيانات 

البطاقات 

اإلمتانية عبد 

 2 7 18 62 ك

3.57 .737 2 
٪ 69.7 20.2 7.9 2.2 
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عمليات 

البيع 

والشراء 

 اإللكرتونية

  548. 3.22 املتوسط ا حلسابي العام

 -احلقائق التالية : 10دول رقم املؤشرات اإلحصائية للج يتضح من

. درجة تطبيق عينة الدراسة حملور التجارة الرقمية يف ًاتفاوتأن هناك  -)أ(

وهي  3.63إىل  2.71مابني  درجات تطبيقهمحيث تراوحت متوسطات 

عي ( من فئات املقياس املتدرج الرباالثالثة والرابعةمتوسطات تقع يف الفئة )

واليت تشري إىل التطبيق بدرجة )متوسطة، كبرية( على أداة الدراسة، حيث 

يتبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن عينة الدراسة يقمن بتطبيق ستة 

عبارات من العبارات املتعلقة مبحور التجارة الرقمية وذلك بدرجة كبرية، 

، حيث تراوحت 9-2-3-4-11-1وتتمثل يف العبارات رقم

، كما يتبني من 3.63إىل  3.34املتوسطات احلسابية هلذه العبارات ما بني 

النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن عينة الدراسة يقمن بتطبيق مخسة عبارات 

من العبارات املتعلقة مبحور التجارة الرقمية، وذلك بدرجة متوسطة وتتمثل 

، حيث تراوحت املتوسطات 6-7-8-10-5يف العبارات رقم 
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، وباستعراض ملخص 3.18إىل  2.71احلسابية هلذه العبارات ما بني 

  -:الستجابات عينة الدراسة حنو حمور التجارة الرقمية نالحظ ما يلي 

وهي " أحبث عن أفضل املواقع التجارية من  1جاءت العبارة رقم  .1

رة مبحور التجاحيث اجلودة واملصداقية  "باملرتبة األوىل بني العبارات املتعلقة 

، وهذا يدل 0.713. واحنراف معياري 4من  3.63 مبتوسط حسابيالرقمية 

على إشارة ممتازة حنو التجارة اإللكرتونية والتسوق اإللكرتوني من قبل 

املتعلمات من حيث حبثهن عن املصداقية وعدم اندفاعهن ملواقع غري موثوقة 

 مما يدل على درجة عالية أيضًا من الوعي لديهن .

وهي" أحافظ على أمن وسرية بيانات 11ارة رقم جاءت العب .2

بني  الثانيةعمليات البيع والشراء اإللكرتونية "باملرتبة  ندع االئتمانيةالبطاقات 

. واحنراف 4من  3.57مبتوسط حسابيمبحور التجارة الرقمية العبارات املتعلقة 

يتفق  ، ويعترب هذا املتوسط احلسابي مرتفع وهو األمر الذي ال0.737معياري 

( اليت وجدت Lvingstone, et al., 2011مع دراسة ليفينقستون وآخرون  ) 

مليون دوالر سنويًا نتيجة لعدم احلفاظ  250أن هناك خسارة ما يقرب من 

على أمن وسرية البيانات اخلاصة بالبطاقات االئتمانية وتشاركها مع 

ركة كلمات ( اليت أشارت إىل أن مشاBoyd,2010األصدقاء، ودراسة بويد )

 السر غالبًا ما يكون هلا الدور األكرب يف خسارة كثري من األموال على اإلنرتنت .

وهي" أجتنب املواقع التجارية اإللكرتونية اليت  4جاءت العبارة رقم  .3

مبحور بني العبارات املتعلقة  الثالثةيتم التحذير من الغش واخلداع فيها"باملرتبة 

، 0.868. واحنراف معياري 4من  3.49يمبتوسط حسابالتجارة الرقمية 

وميكن أن تعزى هذه النتيجة باالستناد إىل  ما توصلت إليه الدراسات من أن 
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 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب

  

الطالب قد تكون لديهم بعض املخاوف  من فقدان  الكثري من أمواهلم عرب 

هذه املواقع غري املوثوقة،  ويزداد األمر سوءًا عندما يتشاركون كلمات السر 

ين يدخلون لتلك املواقع فتزداد اخلسارة )املسلماني مع زمالئهم الذ

(، ورمبا كانت اخلسارة املعنوية يف عدم متكنهم من كشف أو التعرف 2014،

على تلك املواقع هي اخلسارة األكرب، وعمومًا تشري النتيجة هنا إىل درجة متثل 

 .كبرية هلذه القيمة وهو أمر جيد

توعية بالقوانني اخلاصة وهي" أساهم بال 7جاءت العبارة رقم  .4

بني  قبل األخريةبالقضايا املتعلقة بالبيع والشراء املشروع عرب اإلنرتنت "باملرتبة 

. واحنراف 4من  2.75مبتوسط حسابيمبحور التجارة الرقمية العبارات املتعلقة 

، ولألسف فعلى الرغم من أن تلك القيمة تشري لدرجة 1.003معياري 

غالبية األمور املتعلقة بالتوعية اجلماعية يف حميط متوسطة من التمثل، لكن 

الزميالت أو اجملتمع غالبًا ما حتظى بدرجات أقل من االهتمام بدليل أنها قد 

أخذت درجات متوسطة يف مجيع حماور هذه الدراسة مما يدل على حاجة 

للتوجيه والتعليم بضرورة أن يكون لكل متعلمة دور يف التوعية والتزام 

 ة يف ذلك .املسؤولي

وهي" أحبث عن ما يتعلق  بالقوانني اخلاصة  6جاءت العبارة رقم  .5

بني  باملرتبة األخريةبالقضايا املتعلقة بالبيع والشراء املشروع عرب اإلنرتنت "

. واحنراف 4من  2.71مبتوسط حسابيمبحور التجارة الرقمية العبارات املتعلقة 

( من  Ribble,2011ره ريبيل )، وتتفق هذه النتيجة مع ماذك0.944معياري 

أن أغلب املتعلمني ال يعرفون كيفية احلصول على أفضل العروض واألمور 

القانونية املتعلقة باستخدام بطاقات االئتمان أو حسابات البنوك أو غريها من 
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األمور الشخصية، ويفرتض رفع درجة الوعي يف هذه النقطة لدى املتعلمني 

انني من شأنها أن حتميهم من األمور والتعامالت ألن معرفتهم ملثل تلك القو

 .غري املشروعة 

أن مفردات عينة الدراسة يقمن بتطبيق حمور التجارة الرقمية بدرجة  –ب 

من  الثالثة. وهذا املتوسط يقع بالفئة 4من  3.22 متوسطة مبتوسط حسابي عام

وهي  3.25إىل أقل من  2.50املقياس املتدرج الرباعي واليت ترتاوح ما بني 

التطبيق بدرجة متوسطة ،  وفيما يتعلق بهذه النتيجة فتتفق  الفئة اليت تشري إىل

الباحثة مع ما أشار إليه البعض من أن التجارة الرقمية تشكل أحد أصعب 

العناصر يف املواطنة الرقمية خاصة مع اعتقاد بعض املعلمني أن تدريب 

ياتهم ويقع خارج نطاقها الطالب على مثل هذه األمور ال يعد من مسؤول

(، لذا ينبغي لفت نظر املعلمني إىل أن هذا احملور جيب أن 2014)املسلماني ،

حيظى باهتمامهم وأن يدربوا الطالب على التعامل بذكاء مع املواقع التجارية 

وكيف ومن أين يتم الشراء حتى يتجنبوا خماطر السرقات اإللكرتونية 

 بيع والشراء اإللكرتوني .والتعامالت غري املشروعة يف ال

 محايةالنفس/ حماور املواطنة الرقمية املندرجة حتت فئة )محاية -

 ( : اآلخرين

 .حلقوق واملسئوليات الرقميةسابعًا:ا

مفردات عينة الدراسة على العبارات املتعلقة استجابات :  11جدول رقم 

 .حلقوق واملسئوليات الرقميةبا
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 العبارة

را
را

تك
ال

ب
س

الن
 و

ت
 

 التطبيقدرجة 

ي
ساب

حل
ط ا

س
تو

امل
ي 

ار
عي

 امل
ف

را
حن

ال
ا

 

ب
رتتي

ال
رية 

كب
ة 

ج
در

ب
 

طة
س

تو
 م

جة
در

ب
 

لة
قلي

ة 
ج

در
ب

 

مة
عد

من
 

1 

أعرف جيدًا 

 ما هي

احلقوق 

الرقمية 

لي األساسية 

كمستخدم 

عرب الفضاء 

االفرتاضي و 

فهمها على أ

النحو 

الصحيح يف 

ظل العامل 

 .الرقمي

 7 14 32 36 ك

3.09 .937 8 
٪ 40.4 36 15.7 7.9 

2 

 أناقش

الواجبات 

واملسؤوليات 

الرقمية 

األساسية مع 

ذوي اخلربة 

 7 16 38 28 ك

2.98 .904 10 
٪ 31.5 42.7 18 7.9 



 

 
285 

 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440السابع عشر ربيع اآلخر العدد 

 

رة
عبا

 ال
قم

ر
 

 العبارة

را
را

تك
ال

ب
س

الن
 و

ت
 

 التطبيقدرجة 

ي
ساب

حل
ط ا

س
تو

امل
ي 

ار
عي

 امل
ف

را
حن

ال
ا

 

ب
رتتي

ال
رية 

كب
ة 

ج
در

ب
 

طة
س

تو
 م

جة
در

ب
 

لة
قلي

ة 
ج

در
ب

 

مة
عد

من
 

  واملسؤولني

 حتى يتسنى

فهمها  لي

على النحو 

الصحيح يف 

ظل العامل 

 .الرقمي

3 

أتعاون مع 

زميالتي 

وأفراد 

جمتمعي 

 وأساعدهم

على حتديد 

أسلوب 

استخدام 

التكنولوجيا 

على النحو 

 .الالئق

 4 15 39 31 ك

3.09 .834 7 
٪ 34.8 43.8 16.9 4.5 

4 
أدافع عن 

أساتذتي أو 

 5 14 33 37 ك
3.15 .886 6 

٪ 41.6 37.1 15.7 5.6 
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زميالتي 

الالتي 

يتعرضن 

لإلساءات 

عرب املواقع 

االجتماعية 

من قبل بعض 

الزميالت أو 

األفراد خارج 

حدود اجملتمع 

 .الدراسي

5 

أتعامل حبذر 

مع أي  

معلومات أو 

أخبار مضللة 

ضد سياسة 

احلكومة عرب 

الشبكات 

 االجتماعية

 1 6 27 55 ك

3.53 .676 1 
٪ 61.8 30.3 6.7 1.1 

 4 726. 3.29 1 11 38 39 كأساهم بنشر  6
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احلقائق دون 

حتريف والرد 

على تشويه 

 .املعلومات

٪ 43.8 42.7 12.4 1.1 

7 

أساهم 

بالدفاع عن 

الثوابت 

والقيم  

الوطنية مبا 

يتفق مع 

سياسة 

 .الوطن

 4 9 35 41 ك

3.27 .822 5 
٪ 46.1 39.3 10.1 4.5 

8 

أجتنب تكوين 

أي  رأي عام 

جتاه أي قضية 

إال بعد 

التحقق من 

 صحتها

 3 6 29 51 ك

3.44 .768 2 
٪ 57.3 32.6 6.7 3.4 

9 
أقوم بالرد 

على الشبهات 

 7 16 32 34 ك
3.04 .940 9 

٪ 38.2 36 18 7.9 
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اليت تثار 

حول الوطن 

والدين 

 ودحضها

10 

أحث على 

السالم  

والتسامح 

ونبذ العنف 

 والعدوان .

 3 7 28 51 ك

3.43 .782 3 
٪ 57.3 31.5 7.9 3.4 

  598. 3.23 املتوسط ا حلسابي العام

 -احلقائق التالية: 11دول رقم املؤشرات اإلحصائية للج يتضح من

حلقوق درجة تطبيق عينة الدراسة حملور ا يف تفاوتأن هناك  -)أ(

 2.98مابني  درجات تطبيقهمواملسئوليات الرقمية. حيث تراوحت متوسطات 

( من فئات املقياس الثالثة والرابعةوهي متوسطات تقع يف الفئة ) 3.53إىل 

واليت تشري إىل التطبيق بدرجة )متوسطة، كبرية( على أداة درج الرباعي املت

الدراسة، حيث يتبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن عينة الدراسة 

يقمن بتطبيق مخسة عبارات من العبارات املتعلقة مبحور احلقوق واملسؤوليات 

-6-10-8-5الرقمية وذلك بدرجة كبرية، وتتمثل يف العبارات رقم

إىل  3.27، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلذه العبارات ما بني 7
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، كما يتبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن عينة الدراسة يقمن 3.53

بتطبيق مخسة عبارات من العبارات املتعلقة مبحور احلقوق واملسؤوليات 

-1-3-4الرقمية، وذلك بدرجة متوسطة وتتمثل يف العبارات رقم 

إىل  2.98، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلذه العبارات ما بني 9-2

، وباستعراض ملخص الستجابات عينة الدراسة حنو حمور احلقوق  3.15

  -:واملسؤوليات الرقمية نالحظ ما يلي 

وهي"أتعامل حبذر مع أي  معلومات أو أخبار  5جاءت العبارة رقم  .1

كات االجتماعية"باملرتبة األوىل بني مضللة ضد سياسة احلكومة عرب الشب

 3.53مبتوسط حسابيمبحور احلقوق واملسؤوليات الرقمية العبارات املتعلقة 

ويف هذا داللة جيدة على تطبيق احلذر عرب  0.676. واحنراف معياري 4من 

اإلنرتنت وحتقق األمن الفكري بتطبيق هذه القيمة لدى املتعلمات وهو ما يتفق 

( و )أبو خطوة 2015ه دراسة كل من )آل مبارك ،مع ما توصلت إلي

 (.2014والباز،

وهي" أجتنب تكوين أي  رأي عام جتاه أي  8جاءت العبارة رقم  .2

مبحور بني العبارات املتعلقة  الثانيةقضية إال بعد التحقق من صحتها "باملرتبة 

. واحنراف معياري 4من  3.44مبتوسط حسابياحلقوق واملسؤوليات الرقمية 

وهي نتيجة متثل درجة عالية من التمثل مما يدل بصورة كبرية على  0.768

وعي املتعلمات  بالتأثري الكبري للبيئات الرقمية يف تشكيل الرأي العام كما 

ثل دراسة )املنصور، أشارت لذلك العديد من الدراسات م

 (.2014؛أبو خطوة والباز،2013،؛السبيعي2012
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على السالم  والتسامح ونبذ وهي" أحث  10جاءت العبارة رقم  .3

مبحور احلقوق بني العبارات املتعلقة  الثالثةالعنف والعدوان "باملرتبة 

، 0.782. واحنراف معياري 4من  3.43مبتوسط حسابيواملسؤوليات الرقمية 

وهذه النتيجة تدل على درجة عالية من متثل الطالبات هلذه القيمة ووعيهن 

مسلمات يف نشر السالم العاملي انطالقًا من  بأهمية دورهم الريادي كمواطنات

تعليم الدين السمحة وأخالقه الرائدة، وهي نتيجة تتفق متامًا مع دراسة  آل 

( اليت أشارت إىل التزام الشباب باألخالقيات عند التعامل مع 2015مبارك )

 الشبكات االجتماعية بشكل كبري.

ت اليت تثار حول وهي"أقوم بالرد على الشبها 9جاءت العبارة رقم  .4

مبحور بني العبارات املتعلقة  قبل األخريةالوطن والدين ودحضها"باملرتبة 

. واحنراف معياري 4من  3.04مبتوسط حسابياحلقوق واملسؤوليات الرقمية 

ورمبا دلت هذه العبارة على خماوف الطالبات من اخلوض يف غمار  0.940

ها التأثري على األمن تلك الشبهات وما قد تسببه هلن من مشكالت أهم

( إذ أشارت 2014الفكري هلن كما دللت على ذلك دراسة أبو خطوة والباز)

نتائجها إىل وجود آثار سلبية لشبكات التواصل االجتماعية على األمن 

 الفكري للمتعلمني وباألخص ما يتعلق باجلوانب الدينية واخللقية.

ليات الرقمية الواجبات واملسؤو أناقشوهي" 2جاءت العبارة رقم  .5

فهمها على النحو  لي حتى يتسنى  ذوي اخلربة واملسؤولنياألساسية مع 

مبحور بني العبارات املتعلقة  األخريةالصحيح يف ظل العامل الرقمي "باملرتبة 

. واحنراف معياري 4من  2.98مبتوسط حسابياحلقوق واملسؤوليات الرقمية 

وعية للمتعلمات بأن يكن وهذه النتيجة تدل على حاجة ضرورية للت0.904
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أكثر وعيًا وحبثًا عن ما يتعلق باحلقوق واملسؤوليات الرقمية وكيف حيققن 

املواطنة الرقمية الصاحلة وأن يبتعدن عن األعمال اإلجرامية على اإلنرتنت 

( إىل أهمية هذه النقطة يف  Millner,2005بكافة أشكاهلا كما أشار ميلنري )

 البيئات الرقمية .

مفردات عينة الدراسة يقمن بتطبيق حمور احلقوق واملسؤوليات  أن –ب 

وفيما يتعلق بنتائج . 4من  3.23عام  الرقمية بدرجة متوسطة مبتوسط حسابي

حمور احلقوق واملسؤوليات الرقمية فرتى الباحثة أن النتائج قد جاءت لتدلل 

 على درجة متثل متوسطة يف غالبها وذلك على اعتبار وجود احلريات يف

اجملتمعات الرقمية،لكن االلتزام باحلقوق واملسؤوليات يتطلب أواًل نوع من 

الرقابة الذاتية وثانيًا درجة من الوعي ميكن تنميتها عن طريق تعليم وتدريب 

املتعلمني بهذه احلقوق واملسؤوليات إال أن عملية التدريب والتعليم هذه ينبغي 

ق بهذا الشأن هو حتديد نقطة البداية أن تتم بشكل تدرجيي وأهم نقطة فيما يتعل

 يف التدريب على احلقوق واملسؤوليات الرقمية.  

 الصحة والسالمة الرقمية:-ثامنًا:

مفردات عينة الدراسة على العبارات املتعلقة استجابات :  12جدول رقم 

 الصحة والسالمة الرقمية .
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 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب
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الكامنة يف 

 التكنولوجيا

املتعلقة 

بالصحة  

والسالمة 

البدنية 

 والنفسية .

2 

أساهم 

بنشر ثقافة 

االستخدام 

صحي ال

السليم 

للتكنولوج

 يا.

 3 22 28 36 ك

3.09 .887 3 ٪ 40.4 31.5 24.7 3.4 

3 

أطبق 

أسلوب 

إدارة 

الوقت عند 

استخدامي 

 6 20 38 25 ك

2.92 .882 4 ٪ 28.1 42.7 22.5 6.7 
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يا ألجتنب 

خماطر 

اإلدمان 

 عليها .

4 

أسعى 

للتعلم 

والتدريب 

 املستمر 

على  

أساليب 

ية محا

عند  النفس

استخدام 

التكنولوج

 .يا 

 6 13 33 37 ك

3.13 .907 2 ٪ 41.6 37.1 14.6 6.7 

  689. 3.16 املتوسط ا حلسابي العام

 -احلقائق التالية : 12دول رقم املؤشرات اإلحصائية للج يتضح من
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  جبامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية 

 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب

  

درجة تطبيق عينة الدراسة حملور الصحة  يف تفاوتأن هناك  -)أ(

إىل  2.92مابني  درجات تطبيقهمة. حيث تراوحت متوسطات الرقمي والسالمة

( من فئات املقياس املتدرج الثالثة والرابعةوهي متوسطات تقع يف الفئة ) 3.48

واليت تشري إىل التطبيق بدرجة )متوسطة، كبرية( على أداة الدراسة، الرباعي 

بقن عبارة حيث يتبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن عينة الدراسة يط

واحدة من  العبارات املتعلقة مبحور الصحة والسالمة الرقمية وذلك بدرجة 

، كما 4من  3.48، واليت بلغ وسطها احلسابي1كبرية، وهي العبارة رقم

يتبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن مفردات عينة الدراسة يقمن 

لصحة والسالمة الرقمية، بتطبيق ثالثة عبارات من العبارات املتعلقة مبحور ا

، حيث تراوحت 3-2-4وذلك بدرجة متوسطة وتتمثل يف العبارات رقم 

، وباستعراض 3.13إىل  2.92املتوسطات احلسابية هلذه العبارات ما بني 

ملخص الستجابات عينة الدراسة حنو حمور الصحة والسالمة الرقمية نالحظ 

  -:اهلا  مبا يلي واليت ميكن إمج 4-1انه فيما يتعلق بالنقاط من

 املخاطر الكامنة يف التكنولوجيا أجتنبوهي" 1جاءت العبارة رقم  .1

"باملرتبة األوىل بني العبارات  املتعلقة بالصحة  والسالمة البدنية والنفسية

. 4من  3.48 مبتوسط حسابيمبحور الصحة والسالمة الرقمية املتعلقة 

 .0.693واحنراف معياري 

على   أسعى للتعلم والتدريب املستمر ي"وه 4جاءت العبارة رقم  .2

بني العبارات  الثانيةعند استخدام التكنولوجيا "باملرتبة  النفسأساليب محاية 

. واحنراف 4من  3.13مبتوسط حسابيمبحور الصحة والسالمة الرقمية املتعلقة 

 .0.907معياري 



 

 
295 

 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440السابع عشر ربيع اآلخر العدد 

 

أساهم بنشر ثقافة االستخدام الصحي وهي" 2جاءت العبارة رقم  .3

مبحور الصحة بني العبارات املتعلقة  الثالثة"باملرتبة للتكنولوجيا السليم

 .0.887. واحنراف معياري 4من  3.09مبتوسط حسابيوالسالمة الرقمية 

أطبق أسلوب إدارة الوقت عند وهي" 3جاءت العبارة رقم  .4

بني  األخرية"باملرتبة استخدامي للتكنولوجيا ألجتنب خماطر اإلدمان عليها

. 4من  2.92مبتوسط حسابيمبحور الصحة والسالمة الرقمية تعلقة العبارات امل

 .0.882واحنراف معياري 

أن هذه النتائج غالبيتها أشارت لدرجة متوسطة من التمثل ومن املالحظ 

وإن  كانت تدل على درجة متثل جيدة لقيم مهمة تتعلق باختاذ االحتياطات 

ة املرتبطة باستخدام البيئات الالزمة لضمان عناصر السالمة النفسية والبدني

سالمة العني، ومتالزمة اإلجهاد املتكررة، واملمارسات السليمة  مثلالرقمية 

إال أنها تعد من القضايا اليت حتتاج إىل معاجلة يف العامل التكنولوجي  ،املرحية

مع اإلشارة إىل ما وراء القضايا املادية من قضايا  نفسية أصبحت أكثر  اجلديد،

مثل إدمان االنرتنت وعدم القدرة على إدارة الوقت وتنظيمه وهي من  انتشارا

( وعلى أهمية االلتفات هلا (Ribble,2011 ريبيل األمور املهمة اليت أكد عليها

اجة إىل تعلم فيما يتعلق باحلبالتعليم والتدريب، وينبغي تثقيف املتعلمات 

ك احملور واالرتقاء بها تدعيم قيم ذلاملخاطر الكامنة يف التكنولوجيا من أجل 

لتصل لدرجات أعلى من التمثل مع اإلشارة إىل أن إدراج هذه القيم ضمن 

منهج معني ميكن أن يكون كفيل بتنميتها وهو ما يتفق مع ما توصلت إليه 

 (.Clifton ,  2010دراسة )
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  جبامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية 

 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب

  

أن مفردات عينة الدراسة يقمن بتطبيق حمور الصحة والسالمة  –ب 

و تذكر الباحثة أنه . 4من  3.16 طة مبتوسط حسابي عامالرقمية بدرجة متوس

فيما يتعلق باالستجابات حنو عبارات  حمور الصحة والسالمة الرقمية فقد 

جاءت النتائج لتدلل على درجة متوسطة من التمثل بشكل عام األمر الذي 

يؤكد على أهمية تعليم وتدريب املتعلمني فيما يتعلق بالتوعية بكل من 

لبدنية والنفسية لالستخدام غري السليم للتكنولوجيا وما يتبع تلك املخاطر ا

التوعية من إجراءات وقائية ميكن أن تكفل احلفاظ على درجة من االستخدام 

 السليم لتكنولوجيا وجتنب خماطرها وتداعياتها على الصحة اجلسدية والنفسية .

 الذاتية(.)احلماية  الرقميألمن تاسعًا: ا

مفردات عينة الدراسة على العبارات املتعلقة استجابات  : 13جدول رقم 

 (.ألمن الرقمي )احلماية الذاتيةبا
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أحاول 

تطبيق 

أقوى 

 الطرق

 والربامج 

لضمان 

الوقاية 

واحلماية 

واألمان 

يف اجملتمع 

 .الرقمي

 2 7 32 48 ك
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 لقيم املواطنة الرقمية مع تصور لدور اجلامعة يف تعزيز قيمها

 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب
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 الختيارها.

 2 5 22 60 ك

3.57 .705 2 
٪ 67.4 24.7 5.6 2.2 
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 دوريا .

 2 8 30 49 ك

3.42 .751 6 
٪ 55.1 33.7 9 2.2 
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 ةمواطن
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 من حيث

محاية ما 
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 1 7 26 55 ك

3.52 .693 3 
٪ 61.8 29.2 7.9 1.1 
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 نت علي بن سعد املوزان         د. أمل ب
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 3 14 31 41 ك

3.24 .840 8 
٪ 46.1 34.8 15.7 3.4 

9 

أساهم ببث 

الوعي 

حول أهمية 

محاية 

األنظمة 

احليوية 

 حلكوميت

 6 14 32 37 ك

3.12 .915 9 
٪ 41.6 36 15.7 6.7 
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  535. 3.42 املتوسط ا حلسابي العام

 -احلقائق التالية: 13دول رقم املؤشرات اإلحصائية للج يتضح من

 الرقميألمن درجة تطبيق عينة الدراسة حملور ا يف ًاتفاوتأن هناك  -)أ(

إىل  3.12مابني  درجات تطبيقهم. حيث تراوحت متوسطات الذاتية()احلماية 

( من فئات املقياس املتدرج الثالثة والرابعةوهي متوسطات تقع يف الفئة ) 3.69

دراسة، واليت تشري إىل التطبيق بدرجة )متوسطة، كبرية( على أداة الالرباعي 

حيث يتبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن عينة الدراسة يقمن بتطبيق 

)احلماية  الرقميألمن سبعة عبارات من العبارات املتعلقة مبحور ا

-1-6-4-7الذاتية(وذلك بدرجة كبرية، وتتمثل يف العبارات رقم

 3.37، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلذه العبارات ما بني 2-5-3

، كما يتبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن عينة الدراسة 3.69إىل 

)احلماية  الرقميألمن يقمن بتطبيق عبارتني من العبارات املتعلقة مبحور ا

، واللتني بلغ وسطهما 9-8الذاتية(، وذلك بدرجة متوسطة وهما رقم 

دراسة ، وباستعراض ملخص الستجابات عينة ال3.12إىل  3.24احلسابي 

  -:الذاتية( نالحظ ما يلي )احلماية  الرقميألمن حنو حمور ا

احرتم خصوصيات اآلخرين وأجتنب وهي" 7جاءت العبارة رقم  .1

"باملرتبة األوىل بني  البوح بها أو التشهري باملعارضني وقذفهم عرب الشبكات
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 3.69مبتوسط حسابيالذاتية()احلماية  الرقميألمن مبحور االعبارات املتعلقة 

، وهذا يعطي يف احلقيقة مؤشر جيد لتمثل 0.614. واحنراف معياري 4من 

الطالبات لقيمة محاية اآلخرين واهتمامهم بهذا الشأن على الرغم أن غالبية 

العينة كانت غري مدركة إىل أنها يف احلقيقة متارس املواطنة الرقمية بهذا العمل، 

( 2013ضامني دراسة  االستاذ )مكما أن هذا االحرتام جاء متفقًا مع ما قدمته 

اليت ترى أن مفهوم اخلصوصية على اإلنرتنت ذا دالالت عميقة أبعد من جمرد 

بيانات إذ يشمل حق الفرد يف محاية بياناته وأسراره الشخصية والعائلية 

ومراسالته ومسعته ومحاية ملكياته اخلاصة، وأن لكل انتهاك هلذه احلرمات 

ة مبواد ومراسيم خاصة متامًا كما هو على أرض عرب اإلنرتنت عقوبات خاص

الواقع، كما أن هذه النتيجة تتماشى مع النتائج اليت توصلت إليها وزارة 

  50( اليت عقدت لقاء تشاركي بني Ontario,2007التعليم يف" أونتاريو " )

طالب ممن يستخدمون اإلنرتنت، مجيعهم أكدوا على الدور اإلجيابي 

ليمهم قواعد احرتام اخلصوصيات وأهمية تعليم استخدام للتكنولوجيا يف تع

 التكنولوجيا بطريقة مسؤولة .

أعي جيدًا أهمية كلمات املرور والطرق وهي" 4جاءت العبارة رقم  .2

 الرقميألمن مبحور ابني العبارات املتعلقة  الثانية"باملرتبة  الفعالة الختيارها

، وهذه 0.705حنراف معياري . وا4من  3.57مبتوسط حسابيالذاتية()احلماية 

النتيجة تصب لصاحل املواطنة الرقمية وتعين درجة كبرية من التمثل  والوعي 

بأهمية كلمات املرور وما يرتتب عليها من حفاظ على اخلصوصيات ومساهمة 

 & (Cormac,2007يف األمن الرقمي وهو ما يتفق مع دراسة ديين وكورماك 

Dineiع شاملة نصف مليون مستخدم لإلنرتنت ( اليت أجريت على نطاق واس
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وكان من أهم نتائجها أن أكثر األشخاص أمنًا على اإلنرتنت هم أكرهم قدرة 

على إنشاء كلمات مرور قوية وكيف ميكن أن تكون كلمات املرور هذه 

 مصيدة للكثريين .

ة من لؤومس ةمواطن أعي معنى أن أكون وهي" 6جاءت العبارة رقم  .3

من معلومات من أي قوة خارجية من شأنها أن تقوم  يمحاية ما لد حيث

مبحور بني العبارات املتعلقة  الثالثةبتخريب أو تدمري هذه املعلومات "باملرتبة 

. واحنراف معياري 4من  3.52مبتوسط حسابيالذاتية()احلماية  الرقميألمن ا

 ، ومحاية املعلومات من القوى اخلارجية من شأنه محاية لألفكار وهو0.693

 ( .2014ما يتفق مع ما أشارت إليه نتائج دراسة )أبو خطوة والباز ،

واليت ميكن إمجاهلا مبا  5-4وفيما يتعلق بالنتائج املشار إليها بالنقاط

 يلي :

أساهم بتوعية زميالتي وأفراد جمتمعي وهي" 8جاءت العبارة رقم  .4

 قبل األخريةرتبة "باملبسبل الوقاية واحلماية اإللكرتونية يف اجملتمع االفرتاضي 

مبتوسط الذاتية()احلماية  الرقميألمن مبحور ابني العبارات املتعلقة 

 . 0.840. واحنراف معياري 4من  3.24حسابي

وهي"أساهم ببث الوعي حول أهمية محاية  9جاءت العبارة رقم  .5

ألمن مبحور ابني العبارات املتعلقة  األخريةاألنظمة احليوية حلكوميت"باملرتبة 

. واحنراف معياري 4من  3.12مبتوسط حسابيالذاتية()احلماية  يالرقم

0.915. 

على درجة  5ورقم  4وتدل كل من النتيجتني السابقتني املشار هلما  برقم 

متثل متوسطة مما يعين  حاجة لرفع حس املسؤولية اجلماعية جتاه الزميالت 
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ب حنو  أن كأعضاء يف اجملتمع التعليمي ويف الوطن وضرورة استشعار الواج

كل ما تعرفه املتعلمة من معلومات مفيدة مبا يتعلق باحلماية اإللكرتونية فمن 

مسؤوليتها تعليمه لزميالتها ونشره بينهم، كما أن بث الوعي حبماية األنظمة 

احليوية للدولة يدلل على مدى االنتماء الوطين واحلرص على مصاحل الوطن 

املنظومات احليوية يف الدولة خاصة مع بعدم نشر كل ما يتعلق باإلخالل بأمن 

الدور الكبري لشبكات التواصل االجتماعية يف تدعيم هذه األمور كما هو 

( و )أبو خطوة 2014مالحظ وكما أشارت إليه الدراسات كدراسة )قنيفة ،

 ( .2014والباز،

)احلماية  الرقميألمن أن مفردات عينة الدراسة يقمن بتطبيق حمور ا –ب 

. وفيما يتعلق بهذه 4من  3.42 درجة كبرية مبتوسط حسابي عامالذاتية(ب

النتيجة حنو حمور األمن الرقمي  ترى الباحثة أن املتعلمات لديهن  درجة متثل 

ووعي على درجة عالية بقيم هذا احملور مما يدل أنهن يقمن بدور نشط يف 

أمن محاية وحراسة معلوماتهن الشخصية أو املعلومات األخرى املتعلقة ب

الوطن وأن ما شذ عن ذلك فهو قليل، وذلك على اعتبار أن الشبكات 

االجتماعية من أكثر املواقع اليت تقع فيها أكرب املخاطر األمنية للمعلومات 

اإللكرتونية الشخصية واملعلومات احلساسة خاصة مع استخدام العديد من 

 . البيانات الشخصية يف إنشاء امللفات الشخصية

 شة النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس والذي نص على ما حتليل ومناق

 -يلي:
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هل هناك تأثري لدرجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية  لقيم املواطنة  -5

الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم القائمة على شبكات 

 التواصل االجتماعية على حتقيق األمن الفكري لديهن ؟

السؤال فقد دلت استجابات عينة الدراسة على بعض فيما يتعلق بهذا 

حماور الدراسة السابقة  على أنه ميكن القول أن األمن الفكري متحقق لدى 

الطالبات عينة الدراسة وميكن التدليل على ذلك وفقًا ملا أشارت إليه 

استجاباتهن حنو بعض احملاور اليت حتتوي ضمنيًا على عبارات تشري لألمن 

 يلي : الفكري  كما

فيما يتعلق بالوصول الرقمي فقد أظهرت النتائج التوجه االجيابي  -

لعينة الدراسة حنو حق الوصول لإلنرتنت مما  يشري إىل حتقق نوع من األمن 

الفكري لديهن يدل عليه أن غالبيتهن  ينظرن ويفكرن بذلك الوصول من 

اإلضرار به منظور خري اجملتمع والوطن والدفاع عنه وجتنب كل ما من شانه 

 من األقوال أو األفعال عرب تلك البيئات.

أشارت النتائج اليت مت التوصل إليها يف حمور اللياقة والسلوك الرقمي  -

إىل نوع من األمن الفكري لدى املتعلمات حيميهن من مزالق  -ضمنيًا -

اخلوض والردود على النقاشات والسلوكيات غري القومية عرب البيئات الرقمية 

 ري إليه استجاباتهن حنو عبارات هذا احملور. كما تش

فيما يتعلق مبحور القوانني الرقمية فقد دلت النتائج على أن الطالبات  -

يطبقن حمور القوانني الرقمية بدرجة كبرية مع وجود  نوع من املخاوف لدىهن 

الدخول يف احلوارات والنقاشات السياسية وما قد تؤدي إليه من  بأثرتتعلق 

من الوطن أو زعزعة لألمن الفكري لديهن أو لدى من يشرتك يف إضرار بأ
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( 2014تبادل تلك األفكار وهو ما يتفق مع ما أكدته دراسة أبو خطوة والباز )

من وجود تأثريات للشبكات االجتماعية على األمن الفكري لدى الطالب 

اجلامعيني وخماوف الطالبات هنا تنعكس بشكل اجيابي يدعم األمن الفكري 

 .لديهن

دلت النتائج املتعلقة مبحور االتصاالت الرقمية على أن الطالبات  -

يتحقق لديهن األمن الفكري من حيث وعيهن بأهمية حسن اختاذ القرار فيما 

يتعلق باالتصاالت الرقمية ومصادرها والتحقق من موثوقيتها لضمان اجلوانب 

أيضًا لصاحل االنتماء األمنية عرب الشبكات االجتماعية وهو األمر الذي يصب 

 والوالء الوطين .

أما فيما يتعلق مبحور احلقوق واملسؤوليات الرقمية فقد أشارت  -

النتائج إىل حتلي عينة الدراسة بأخالقيات التسامح ونبذ العدوان وفحص 

املعلومات املضللة وترك اخلوض يف الشبهات وهي إشارات تدل على حتقق 

 األمن الفكري لديهن .

نتائج حمور األمن الرقمي ) احلماية الذاتية ( إىل درجة  وقد أشارت -

كبرية جدًا من حتقق األمن الفكري لدى عينة الدراسة كأحد أبرز احملاور اليت 

ميكن االسرتشاد بها على حتقق األمن الفكري حيث دلت النتائج على حرص 

ر من الطالبات على محاية املعلومات اخلاصة بهن  من القوى اخلارجية وهو أم

تغزى من منفذ املعلومات الشخصية للطالبة، وهو  أن شأنه محاية لألفكار من

يف ذات الوقت يعين أن حس الوالء الوطين مرتفع حبماية هذه البيانات 

واستشعار املسؤولية حنوها واخلوف من استغالهلا مبا فيه أي سوء أو مضرة 

 للوطن أو املواطنني.
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 بالسؤال السادس والذي نص على ما  حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة

 -يلي:

هل هناك فروق بني  درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية لقيم  -6

املواطنة الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم القائمة على 

 شبكات التواصل االجتماعية تعزى ملتغري الكلية اليت تنتسب إليها الطالبة ؟

كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات للتعرف على ما إذا 

ف الكلية اليت عينة الدراسة حول حماور الدراسة تبعًا الختال مفرداتإجابات 

 one way"حتليل التباين األحادي ")ة الباحث تاستخدم ينتسنب إليها،

Anova )،  التاليوجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول :- 

(  one way ANOVAيل التباين األحادي")نتائج " حتل:  14 اجلدول رقم

اختالف متغري  الدراسة طبقًا إىل مفردات عينةيف متوسطات إجابات  للفروق

 "الكلية

 اجملموعات احملاور
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

 الوصول الرقمي

بني 

 اجملموعات
3.782 3 1.261 

4.011 
 

.010 
 

 دالة*
داخل 

 اجملموعات
26.713 85 .314 

  88 30.495 اجملموع

 التجارة الرقمية.

بني 

 اجملموعات
.344 3 .115 .375 

 
.772 
 

غري 

 دالة
 306. 85 26.048داخل 
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 اجملموعات احملاور
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

 اجملموعات

  88 26.392 اجملموع

االتصاالت 

 .الرقمية

بني 

 اجملموعات
.121 3 .040 

.155 
 

.926 
 

غري 

داخل  دالة

 وعاتاجملم
22.178 85 .261 

  88 22.299 اجملموع

حمو األمية 

 .الرقمية

بني 

 اجملموعات
2.507 3 .836 

2.268 
 

.086 
 

غري 

داخل  دالة

 اجملموعات
31.325 85 .369 

  88 33.832 اجملموع

 .اللياقة الرقمية

بني 

 اجملموعات
1.444 3 .481 

2.160 
 

.099 
 

غري 

داخل  دالة

 اجملموعات
18.932 85 .223 

  88 20.375 اجملموع

 .لقوانني الرقميةا

بني 

 اجملموعات
.970 3 .323 

.953 
 

.419 
 

غري 

داخل  دالة

 اجملموعات
28.857 85 .339 
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 اجملموعات احملاور
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

  88 29.827 اجملموع

حلقوق ا

واملسئوليات 

 .الرقمية

بني 

 اجملموعات
1.740 3 .580 

1.657 
 

.182 
 

غري 

داخل  دالة

 اجملموعات
29.748 85 .350 

  88 31.488 اجملموع

الصحة  

والسالمة 

 الرقمية.

بني 

 اجملموعات
.655 3 .218 

.451 
 

.717 
 

غري 

داخل  دالة

 اجملموعات
41.143 85 .484 

  88 41.798 اجملموع

ألمن الرقمي ا

)احلماية 

 (.الذاتية

بني 

 اجملموعات
1.243 3 .414 

1.473 
 

.228 
 

غري 

داخل  دالة

 جملموعاتا
23.911 85 .281 

  88 25.154 اجملموع

 فأقل. 0.05دالة عند مستوى داللة  *

يتضح من خالل النتائج املوضحة باجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات 

عينة  مفرداتفأقل يف اجتاهات  0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة 

، و األمية الرقميةحم، االتصاالت الرقمية، الدراسة حول)التجارة الرقمية
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الصحة  ،حلقوق واملسئوليات الرقمية، القوانني الرقمية، االلياقة الرقمية

 متغري الكلية.( باختالف (ألمن الرقمي )احلماية الذاتيةوالسالمة الرقمية ،ا

فروق ذات  وجوداملوضحة باجلدول أعاله  خالل النتائجمن  بينما يتضح

عينة  مفرداتفأقل يف اجتاهات  0.05 داللةداللة إحصائية عند مستوى 

ولتحديد حمور )الوصول الرقمي(، باختالف متغري الكلية.  الدراسة حول

هذا حنو االجتاه حول فئة من فئات الكلية صاحل الفروق يف كل 

وجاءت النتائج كما يوضحها  ،"LSD"،استخدمت الباحثة اختبار احملور

 -اجلدول التالي :

 الكلية" للفروق يف كل فئة من فئات  LSD "نتائج اختبار : 15جدول رقم 

حماور 

 الدراسة
 ن الكلية

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

كلية 

 الرتبية

كلية 

 اآلداب

كلية 

اخلدمة 

االجتماع

 ية

كلية 

اللغات 

 والرتمجة

الوصول 

 الرقمي

   *-718.- - 637. 2.99 55 كلية الرتبية

كلية 

 اآلداب
6 3.70 .342 .718* 

- 

1.315* .584* 

كلية اخلدمة 

 االجتماعية
2 2.39 .236  -1.315-* 

-  

كلية 

اللغات 

 والرتمجة

26 3.12 .408  -.584-* 

 - 

 فأقل .0.05* فروق دالة عند مستوى 
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فروق ذات داللة  وجوداملوضحة باجلدول أعاله  خالل النتائجمن  يتضح

عينة الدراسة  مفرداتفأقل يف اجتاهات  0.05 داللةإحصائية عند مستوى 

حمور )الوصول الرقمي(، باختالف متغري الكلية،ومن خالل  حول

املتوسطات احلسابية املوضحة باجلدول أعاله يتبني أن الفروق لصاحل مفردات 

عينة الدراسة الالتي ينتسنب لكلية )اآلداب(، وذلك ألنهم حازوا على أعلى 

يعزى سبب ذلك ألن  متوسط حسابي وبالتالي كانت الفروق لصاحلهم، ورمبا

طالبات كلية اآلداب ينتمني لتخصصات حتتم عليهن خوض غمار البيئات 

الرقمية والتعامل مع مضامينها بشكل يدعم ختصصاتهن اليت تدور أساسًا 

حول الدراسات اإلسالمية واللغة العربية واملكتبات وهي ختصصات من شأنها 

املواطنة الرقمية أو على أن تعمق يف أنفسهن مبادئ واجتاهات تصب لصاحل 

األقل هذا هو ما يفرتض يف هذا الشأن مع تلك التخصصات، ولألسف فإنه  

ال يوجد من الدراسات السابقة ما يتناول هذا املوضوع أو يدلل على درجة 

متثل طالبات كلية بعينها لقيم املواطنة الرقمية فيما عدا ما تناولته دراسة قنيفة 

على ممارسة الشباب اجلامعي بشكل عام  ( من سلوكيات تدلل2014)

للمواطنة الرقمية، إال أنه ميكن اإلشارة فيما يتعلق بهذه النتائج لدراسة  

اليت طبقت مقياس املواطنة الرقمية على  (Gungoren,2014)كيونقريين

طالب يدرسون تعليم الدين واألخالق، ولعل الدراسة احلالية تشكل نقطة 

بني درجة متثل املتعلمني لقيم املواطنة الرقمية  انطالقة لدراسات مقارنة

واختالف درجة التمثل تبعًا لطبيعة التعليم الذي يتلقونه يف كلياتهم واملؤثرات 

 .املتنوعة واالجتاهات املستقبلية هلا األخرى داخل نفس الكلية كالتخصصات
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  حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال السابع  والذي نص على ما

 -يلي:

هل هناك فروق بني  درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية لقيم  -7

املواطنة الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم القائمة على 

 ؟شبكات التواصل االجتماعية تعزى ملتغري املستوى الدراسي

للتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات 

ف املستوى عينة الدراسة حول حماور الدراسة تبعًا الختال مفرداتبات إجا

 ،(one way Anova"حتليل التباين األحادي ")ة الباحث تاستخدم الدراسي ،

 -: التاليوجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول 

(  one way ANOVAنتائج " حتليل التباين األحادي"): 16اجلدول رقم 

اختالف متغري  الدراسة طبقًا إىل مفردات عينةجابات يف متوسطات إ للفروق

 "املستوى الدراسي

 اجملموعات احملاور
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

 الوصول الرقمي

بني 

 اجملموعات
2.835 7 .405 

1.186 
 

.320 
 

غري 

داخل  دالة

 اجملموعات
27.660 81 .341 

  88 30.495 اجملموع

 التجارة الرقمية.

بني 

 اجملموعات
2.631 7 .376 1.281 

 
.270 
 

غري 

 دالة
 293. 81 23.761داخل 
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 اجملموعات احملاور
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

 اجملموعات

  88 26.392 اجملموع

االتصاالت 

 .الرقمية

بني 

 اجملموعات
1.158 7 .165 

.634 
 

.727 
 

غري 

داخل  دالة

 اجملموعات
21.141 81 .261 

  88 22.299 اجملموع

 .حمو األمية الرقمية

بني 

 اجملموعات
4.073 7 .582 

1.584 
 

.152 
 

غري 

داخل  دالة

 اجملموعات
29.760 81 .367 

  88 33.832 اجملموع

 .اللياقة الرقمية

بني 

 اجملموعات
.952 7 .136 

.567 
 

.781 
 

غري 

داخل  دالة

 اجملموعات
19.423 81 .240 

  88 20.375 اجملموع

 .نني الرقميةلقواا

بني 

 اجملموعات
.959 7 .137 

.384 
 

.909 
 

غري 

داخل  دالة

 اجملموعات
28.868 81 .356 
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 اجملموعات احملاور
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

  88 29.827 اجملموع

حلقوق ا

واملسئوليات 

 .الرقمية

بني 

 اجملموعات
1.070 7 .153 

.407 
 

.895 
 

غري 

داخل  دالة

 اجملموعات
30.418 81 .376 

  88 31.488 اجملموع

والسالمة  الصحة 

 الرقمية.

بني 

 اجملموعات
.671 7 .096 

.189 
 

.987 
 

غري 

داخل  دالة

 اجملموعات
41.127 81 .508 

  88 41.798 اجملموع

ألمن الرقمي ا

 (.)احلماية الذاتية

بني 

 اجملموعات
2.504 7 .358 

1.279 
 

.271 
 

غري 

داخل  دالة

 اجملموعات
22.651 81 .280 

  88 25.154 اجملموع

 فأقل. 0.05*دالة عند مستوى داللة 

يتضح من خالل النتائج املوضحة باجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات 

عينة  مفرداتفأقل يف اجتاهات  0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة 

، التجارة الرقميةالوصول الرقمي، )مجيع حماور الدراسة  الدراسة حول

، لقوانني الرقمية، االلياقة الرقمية، الرقميةحمو األمية ، االتصاالت الرقمية
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ألمن الرقمي ،الصحة  والسالمة الرقمية ،احلقوق واملسئوليات الرقميةا

متغري املستوى الدراسي، ويف هذا إشارة لعدم )احلماية الذاتية( باختالف 

وجود تأثري حمدد للمستوى الدراسي الذي تنتمي إليه الطالبة  على درجة متثل 

لقيم املواطنة الرقمية ورمبا كان ذلك بسبب أن مجيع الطالبات على  الطالبات

اختالف مستوياتهن مندجمات أساسًا عرب تلك البيئات ويتعاملن معها بدرجات 

متقاربة وهن من الفئة اليت تبحث يف احلقيقة عن كل جديد يف تلك البيئات 

ى األول أو املستوى وحياولن جتريبه وإتقانه ال فرق يف ذلك بني طالبة يف املستو

األخري، ومن اخلربة امليدانية للباحثة وتدريسها للطالبات يف جمال "تقنيات 

التعليم" وجدت تفوق للطالبات من املستويات األوىل وحتى األخرية يف معرفة 

خبايا التقنية املستخدمة ولكن ينقصهن التعرف على كيفية توظيف تلك 

الرقمية واستثمارها تربويًا وهي من اإلمكانيات يف حدود وأطر املواطنة 

 أهداف تدريس مقرر " تقنيات التعليم" .

  حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثامن والذي نص على ما

 -يلي:

هل هناك فروق بني درجة متثل طالبات الكليات اإلنسانية  -8

ئمة على لقيم املواطنة الرقمية أثناء تعلمهن وتواصلهن عرب بيئات التعلم القا

 شبكات التواصل االجتماعية تعزى النتشار مفهوم املواطنة الرقمية بينهن ؟

للتعرف على  ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات 

ملدى معرفتهم مبفهوم عينة الدراسة حول حماور الدراسة تبعًا  مفرداتإجابات 

 independentمستقلتني ))ت( لعينتني  املواطنة الرقمية استخدمت الباحثة

sample t-test يوضح ذلك: 17(، واجلدول رقم- 
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 مفرداتاختبار )ت( لتوضيح الفروق بني استجابات :  17جدول رقم 

 ملدى معرفتهم مبفهوم املواطنة الرقمية.عينة الدراسة تبعًا 

 احملور

هل لديك 

أي خلفية 

أو معرفة 

مبفهوم 

املواطنة 

 الرقمية

 العدد
املتوسط 

 بياحلسا

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

درجة 

احلر

 ية

مستوى 

 الداللة

 الوصول الرقمي

 680. 2.97 12 نعم
-

.553 87 .582 

 

غري 

 دالة

 ال
77 3.07 .577 

 التجارة الرقمية.

 605. 3.11 12 نعم
-

.763 87 .447 

 

غري 

 دالة

 ال
77 3.24 .540 

 .االتصاالت الرقمية

 390. 3.29 12 نعم

.148 87 .883 

 

غري 

 دالة

 ال
77 3.27 .521 

 

 .حمو األمية الرقمية

 465. 3.14 12 نعم
-

.188 87 .851 

 

غري 

 دالة

 ال
77 3.18 .643 

 .اللياقة الرقمية

 354. 3.28 12 نعم

.503 87 .616 

 

غري 

 دالة

 ال
77 3.20 .499 

 .لقوانني الرقميةا

 484. 3.26 12 نعم
-

.181 87 .857 

 

ري غ

 دالة

 ال
77 3.29 .599 

  559. 87 587. 414. 3.33 12 نعمحلقوق واملسئوليات ا
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 ال .الرقمية
77 3.22 .623 

غري 

 دالة

الصحة  والسالمة 

 الرقمية.

 755. 3.06 12 نعم
-

.510 87 .611 

 

غري 

 دالة

 ال
77 3.17 .683 

ألمن الرقمي )احلماية ا

 (.الذاتية

 565. 3.45 12 نعم

.237 87 .813 

 

غري 

 دالة

 ال
77 3.41 .533 

من خالل النتائج املوضحة باجلدول أعاله عدم وجود فروق ذات  يتبني

عينة  مفرداتفأقل يف اجتاهات  0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة 

، التجارة الرقميةالوصول الرقمي، )مجيع حماور الدراسة  الدراسة حول

، لقوانني الرقمية، االلياقة الرقمية، حمو األمية الرقمية، االتصاالت الرقمية

ألمن الرقمي ،الصحة  والسالمة الرقمية ،احلقوق واملسئوليات الرقميةا

باختالف مدى معرفتهم مبفهوم املواطنة الرقمية، وتعزو ( "احلماية الذاتية"

اسة ليس الباحثة  السبب يف ذلك إىل أن الغالبية العظمى من مفردات عينة الدر

لديهم خلفية أو معرفة مبفهوم املواطنة الرقمية، ومن الطبيعي أن تكون 

استجاباتهم وفقًا لواقعهم الذي ميارسونه دون وعي بأن هذه املمارسة إمنا هي 

نوع من ممارسة املواطنة الرقمية يف اجملتمعات االفرتاضية وذلك جتاه مجيع 

ة أيضا أن هذه النتيجة تصب يف حماور املواطنة الرقمية  ، كما ترى الباحث

مصلحة اجتاه الطالبات حنو متثل قيم املواطنة الرقمية فعلى الرغم من أن هذا 

املفهوم غري دارج بينهن إال أنهن ميارسن املواطنة الرقمية بشكل أو بآخر وأن 

قيم املواطنة الرقمية موجودة أساسًا لديهن، وإن كان ذلك بدرجة متوسطة يف 

دللت على ذلك نتائج الدراسة اليت أشارت لدرجة متثل متوسطة الغالب  كما 



 

 
319 

 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440السابع عشر ربيع اآلخر العدد 

 

يف  ست من حماور من احملاور التسعة  للمواطنة الرقمية، يف حني كانت بدرجة 

كبرية يف ثالث حماور أخرى متت اإلشارة إليها مجيعًا فيما مضى، وهو األمر 

بنيها من الذي يؤكد على أهمية الرؤية املقرتحة يف هذه الدراسة وضرورة ت

أجل السري يف طريق تدعيم قيم املواطنة الرقمية لدى املتعلمات ونشر املفهوم 

 بينهن .

  حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال التاسع والذي نص على ما

 -يلي:

ما الرؤية املقرتحة لدور اجلامعة يف تعزيز درجة متثل الطالبات لقيم  -9

ر املفهوم ومتثل طالباتها الفعلي  املواطنة الرقمية يف ضوء درجة انتشا

 لتلك القيم ؟

بناءًا على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تتعلق مبدى انتشار مفهوم 

املواطنة الرقمية بني طالبات الكليات اإلنسانية جبامعة األمرية نوره بنت عبد 

فقد  الرمحن  ودرجة متثلهن لقيمها املرتبطة باحملاور التسعة للمواطنة الرقمية 

مت وضع رؤية مقرتحة لدور اجلامعة يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى 

 الطالبات اجلامعيات وفقًا ملا يلي  :

 منطلقات الرؤية املقرتحة : -1

طبيعة العصر الذي نعيش فيه وما يشهده من تطورات متالحقة يأتي  - أ

يف مقدمتها التسارع يف عجلة توظيف تكنولوجيا املعلومات يف العملية 

التعليمية واالجتاه املتزايد حنو توظيف التعليم اإللكرتوني بشتى اسرتاتيجياته 

وأمناطه يف خمتلف األنظمة والعمليات داخل املؤسسات التعليمية واليت 

يتعرض املتعلم للتعامل معها، فضاًل عن أن هذا املتعلم مندمج أساسًا يف هذه 
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ع ما يكتنف بيئاتها من البيئات يف نطاق التواصل والتفاعل االجتماعي م

تعامالت شتى تستدعي رفع درجة احلس الوطين أثناء التعلم أو التواصل 

 خالهلا ويتم ذلك كله عرب ما يعرف باملواطنة الرقمية.

% من 100ما أشارت إليه نتائج الدراسة من اندماج نسبة  - ب

املتعلمات عرب بيئات الشبكات االجتماعية واستخدامهم هلا بشكل مستمر، 

ي بيئات تشكل مالمح جملتمع رقمي جديد تتم فيه التعامالت بشكل وه

تكنولوجي مع غياب لكثري من القوانني الرقمية وأساليب السلوك املناسب 

اليت ميكن فرضها على تلك اجملتمعات حملدودية القدرة على ضبط بيئاتها 

 نتيجة لعوامل عدة.

انتشار تنطلق الرؤية املقرتحة أيضًا يف ضوء كل من درجة   - ت

مفهوم املواطنة الرقمية بني الطالبات اجلامعيات ودرجة متثلهن لقيمها وفقًا 

للمحاور التسعة املتعارف عليها كمحاور رئيسية لتنمية قيم املواطنة الرقمية، 

إذ على الرغم من كثرة استخدام وتوظيف الشبكات االجتماعية يف العملية 

ىل نسبة قليلة من الوعي مبفهوم التعليمية إال أن نتائج الدراسة أشارت إ

املواطنة الرقمية، ودرجة متوسطة من تطبيق غالبية احملاور التسعة املشار إليها، 

وبناءًا على القراءة الفاحصة جملموعة من الدراسات والرتبويات فإن األمر 

يستدعي بالضرورة توجيه مزيد من االهتمام لرتسيخ قيم املواطنة الرقمية لدى 

 بشتى الطرق والوسائل.املتعلمات 

اضطالع  اجلامعات بدور ال يستهان به يف جمال غرس قيم   - ث

املواطنة الرقمية كونها تشكل بيئة خصبة لنمو هذا املفهوم وتساهم يف توجيه 

املتعلمني حنو استخدام /أو إساءة استخدام تلك البيئات الرقمية بطريقة 
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االستخدام من مواقف  مباشرة أو غري مباشرة وفقًا ملا يكتنف ظروف ذلك

تتشكل داخل اجلامعة، بل وتقدم اجلامعة مناذج حية من خمتلف املنظومات 

اليت تضمها وعلى رأسها منظومة أعضاء هيئة التدريس وما يشكلونه من 

سلوك ميثل قدوة للمتعلمني عرب بيئات الشبكات االجتماعية خاصًة مع 

 لتعليمية.االستخدام املتنامي لتلك الشبكات يف العملية ا

 أهداف الرؤية املقرتحة : -2

اهلدف الرئيس هلذه الرؤية هو تفعيل دور اجلامعات كبيئة تربوية ثرية  

باملواقف واخلربات، ومتنوعة اخللفيات، وتطبق فيها اسرتاتيجيات متنوعة 

للتعلم اإللكرتوني مبختلف بيئاته وتفاعالته وعلى رأسها البيئات اليت تتسم 

يف تعزيز  –تفعيل دورها–كية ممثلة بالشبكات االجتماعية بالتفاعلية والتشار

قيم املواطنة الرقمية لدى املتعلمات ومعاجلة أوجه االستخدام السيئ 

للتكنولوجيا من قبلهن، من أجل حتقيق األمن الفكري لديهن واستثمار 

 طاقاتهن ملا فيه خري الوطن وخري املستقبل هلن.

النبيل من خالل رسم خطة واضحة ميكن للجامعة أن حتقق هذا اهلدف 

حمددة املالمح بأهداف قريبة وبعيدة املدى، تشمل األهداف القريبة الوضع 

الراهن بالنسبة لواقع املواطنة الرقمية للمتعلمات فيها، واألهداف البعيدة ميتد 

مداها ليستشرف املستقبل باستثمار طاقات الشباب يف البناء واإلبداع بتوظيف 

 حبيث تشمل هذه اخلطة بالنسبة للمواطنة الرقمية  ما يلي :التكنولوجيا 

  االنطالق يف تطبيق اخلطة من مبادئ الدين اإلسالمي السمحة اليت

تتناول أساسا كافة القيم اليت يتضمنها مفهوم املواطنة الرقمية بكافة 
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تفصيالتها، فما من قيمة من القيم إال ويدعمها ديننا اإلسالمي السمح وهلا 

 يف التأصيل بالرجوع إن للقرآن الكريم أو السنة النبوية .موقف 

  توضيح مفهوم املواطنة الرقمية  جلميع منظومات اجلامعة وعلى

 .رأسها املتعلمات كنقطة انطالقة

 . تفصيل احلاجة لتطبيق قيم املواطنة الرقمية يف العصر الرقمي 

  ألنها تعزيز قيم املواطنة الصاحلة على أرض الواقع قبل كل شئ

 طريق ميسر حنو تعزيز قيم املواطنة الرقمية .  

  تهيئة املتعلمات للتعامل مع مفهوم املواطنة الرقمية قبل تكليفهم

 بالولوج والتعلم عرب البيئات الرقمية اليت تستدعي تطبيق قيم هذا املفهوم .

  تنمية ثقة املتعلمات بأنفسهن يف تعامالتهن حتى خارج نطاق حدود

عليمية مع البيئات الرقمية، ومساعدتهن على تعلم كيفية التعلم العملية الت

وحتمل مسؤولية التعلم عرب البيئات الرقمية وإدارة عملية التعلم وتنظيمها 

 واملشاركة يف إنتاج ونشر املعرفة واالبتكار يف هذه اجلوانب كافة.

  تنمية قدرة املتعلمات على احلوار املنطقي اهلادف الرصني واحملرتم

وجهات النظر األخرى ضمن خطة موجهة وقصدية هلذا املوضوع بالذات، ل

عرب فتح قنوات النقاش واحلوار الرقمية املتنوعة وتقبل آراء الطالبات 

ومناقشتها مبوضوعية وميكن أن يتم ذلك عن طريق احلسابات الرمسية 

 للجامعة عرب تويرت مثاًل، أو فتح منتديات املشاركة واحلوار عرب األنظمة

اإللكرتونية املعتمدة باجلامعات أو عرب املنتديات التشاركية اليت تضمها 

 . +Googlاخلدمات السحابية الرقمية كما يف اجملتمعات على جوجل بلس 

 حماور الرؤية املقرتحة : -3
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ترتكز الرؤية على عدة حماور حبيث تتوافق  مع مبادئ الدين اإلسالمي 

مها األصيلة املنطلقة أساسًا من هذا الدين احلنيف، وطبيعة البيئة السعودية وقي

السمح، وحبيث تكون بآليات قابلة للتطبيق ومتكيفة مع املعوقات والعقبات 

 اليت ميكن أن تواجهها وتشمل تلك احملاور التخطيط لتنفيذ ما يلي  :

  وضع سياسات وتشريعات تتعلق باملواطنة الرقمية، وسن الئحة يف

ائح املنظمة ملختلف منظومات اجلامعة والتعريف بها املواطنة الرقمية ُتضم للو

 ونشرها مبختلف الطرق والوسائل.

  تكوين وحدات خاصة مبتابعة شؤون املواطنة الرقمية وتتبع

إشكالياتها يف كل كلية من كليات اجلامعة يقوم عليها ذوي اخلربة 

، وتتبع واملتخصصني واملطلعني واملثقفني مبا يتعلق مبفهوم املواطنة الرقمية

مجيعها لوحدة مركزية بإدارة اجلامعة حتت مظلة عمادة التعلم اإللكرتوني 

 والتعليم عن بعد .

  جدولة وتنظيم لقاءات بني خمتلف الوحدات واإلدارات املهتمة

باملواطنة الرقمية يف اجلامعة وتشارك اخلربات فيما بينهم وتقديم احللول 

من مجيع ذلك يف توجيه دفة التنظيم املبتكرة للقضايا املستجدة واالستفادة 

للشؤون الداخلية لكل وحدة بكل كلية مبا يتماشى مع طبيعة املتعلمات 

 واملكان والعمليات اليت ميارسنها.

  ضم املواطنة الرقمية كمحور من أهم احملاور اليت ينبغي أن تهتم بها

ية املهارات وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة، واإليعاز إىل عمادة التطوير وتنم

باجلامعة  بذلك وضمها كأهم املواضيع املطروحة للتدريب يف كافة حماورها 
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التسعة وما تضمه من تفصيالت لكل من أعضاء اهليئتني اإلدارية والتعليمة 

 بوجه عام واملتعلمات على وجه اخلصوص .

  النظر يف إدراج موضوع املواطنة الرقمية كتوجه يف األحباث العلمية

الهتمام به من قبل وكالة اجلامعة للبحث العلمي، والعمل على وتوجيه ا

وضع خطة ليكون هذا املوضوع جزء ال يتجزأ من مواضيع املؤمترات الطالبية 

اليت تقيمها اجلامعة داخليًا، أو اقرتاح أن يكون جزء مهم من برامج البحث 

فيها اجلامعة العلمي يف املواضيع املطروحة يف املؤمترات الطالبية اليت تشرتك 

خارجيًا واملفاهمة مع اجلهات املنظمة لتلك املؤمترات حول أهمية هذا املوضوع 

 . 

  ينبغي أن تقوم كل كلية من كليات اجلامعة بتقييم إلزامي للوضع

الراهن هلا فيما يتعلق بتطبيق مفهوم املواطنة الرقمية من قبل كافة منسوبيها، 

هذه الدراسة كأساس يف عمليات التقييم وميكن االستعانة باملقياس املعد يف 

 بعد اعتماده من إدارة اجلامعة وطرحه للنقاش أو التعديل .

  دراسة جدوى طرح موضوع املواطنة الرقمية كمقرر دراسي متكامل

أو كجزء من مقررات معينة تكون دراستها إجبارية لكافة املتعلمات مع 

ويات األوىل من الدراسة احلرص على تقدميها يف السنوات األوىل أو املست

 اجلامعية.

  العمل على إتاحة فرص ممارسة التجارة اإللكرتونية ضمن إطار

اجلامعة كشراء الكتب إلكرتونيًا، ودفع رسوم بعض الدورات إلكرتونيًا،ودفع 

رسوم بعض اخلدمات املقدمة من اجلامعة إلكرتونيًا كاالنضمام لبعض 
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ن خالل مجيع ذلك للتوعية مبحور األندية..إخل، وحماولة صنع املواقف م

 التجارة الرقمية كواحد من أهم حماور املواطنة الرقمية .

  التخطيط لتوفري وصول رقمي كامل للجميع منسوبات اجلامعة

)طالبات ، أعضاء هيئة تدريس ، هيئة إدارية ، دعم فين (  وتسهيل كافة 

د أصبحت أداة ال اإلجراءات املتعلقة بذلك على اعتبار أن شبكة اإلنرتنت ق

غنى عنها لتوفري جمموعة من أدوات اإلبداع والتميز وتسريع التنمية والتطور 

البشري، وجيب أن تضمن  اجلامعة أن يكون الوصول الرقمي إىل شبكة 

اإلنرتنت أولوية ضمن توجهاتها. وبالتالي، جيب أن تقوم بتطوير آليات 

شأن ، مبا يف ذلك  خرباء من راسخة وفعالة بالتشاور مع اخلرباء  يف هذا ال

القطاع اخلاص واجلهات العليا احلكومية ذات الصلة، من أجل إتاحة الوصول 

الرقمي يف البيئة اجلامعية على نطاق واسع ضمن أطر وضوابط دينية وأخالقية 

 معلنة للمتعلمات .

  وضع برنامج تدرييب متكامل ألعضاء هيئة التدريس يطبق على

كلية من كليات اجلامعة  ويطبق كذلك على مستوى دورات جمدولة يف كل 

اجلامعة، ويتناول تنمية اجلوانب العملية للتطبيق الفعلي للمحاور التسعة 

للمواطنة الرقمية من خالل ما يعرف بدورة التعلم التكنولوجي اليت ينبغي أن 

يلم بها كل عضو هيئة تدريس ويطبقها بتدرج مع املتعلمات من أجل 

املواطنة الرقمية والقدرة على التقييم الذاتي لكل متعلمة فيما إكسابهم قيم 

يتعلق بقدرتها على متثل قيم املواطنة الرقمية، هذه الدورة التكنولوجية تضم 

)تنمية وعي املتعلمات باملفهوم وما يشمله هذا الوعي من "وعي يف الفهم 

 ووعي يف الفعل ووعي بطريقة التشاور املثلى حول أفضل استخدام
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للتكنولوجيا"، ثم املمارسة املوجهة، ثم النمذجة وتشكيل القدوة، ثم 

 احلصول على التقييم والتغذية الراجعة ( .

  توجيه األنشطة واألندية الطالبية حنو تعميق مضامني مفهوم املواطنة

الرقمية وإشراك املتعلمات قدر املستطاع يف تنفيذ احلمالت التوجيهية الواقعية 

 حٍد سواء وهي جمال خصب وواسع جدًا لتعميق هذا املفهوم.والرقمية على 

  وضع سياسة لتفعيل االختبارات اإللكرتونية  وطرق التقييم

اإللكرتونية ضمن املقررات الدراسية اجلامعية، وتعزيز دورها يف تفعيل بعض 

حماور املواطنة الرقمية وتنميتها لدى املتعلمات ومن ذلك عدم الغش وااللتزام 

 .وليات كالوقت وتنظيمه واحملافظة على حقوق الغري...وما إىل ذلكباملسؤ

  وضع خطة للدعم املادي واملعنوي والتحفيزي جلميع الوحدات

املعنية باملواطنة الرقمية وبشكل خاص  ألي وحدة أو كلية أوجهة تضمها 

 اجلامعة حتقق التميز والريادة يف تنمية الوعي بقيم املواطنة الرقمية .

 رامج وشراكات حملية وعاملية خلدمة ودعم وتنمية قيم املواطنة وضع ب

الرقمية، والعمل على دراسة فتح مسارات وبرامج تعليمية متخصصة يف هذا 

 الشأن.

  التعاون مع كافة قطاعات اجملتمع املهتمة بهذا الشأن وتفعيل دور

فهوم املواطنة اجلامعة يف خدمة اجملتمع بإشراك املتعلمات يف التوعية اجملتمعية مب

 الرقمية وقيمها .

  العمل على تفعيل دور املكتبة اجلامعية املركزية واملكتبات املختلفة

اليت تضمها مجيع كليات اجلامعة يف تعميق قيم املواطنة الرقمية خاصة املتعلقة 

منها بالقوانني والوصول الرقمي واحلقوق واملسؤوليات الرقمية، وكذلك 
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إلشارة إىل أن املكتبة حبد ذاتها جهة ميكنها أن تنمي التجارة الرقمية، مع ا

القيم للمحاور التسعة للمواطنة الرقمية جمتمعة وهلا دور ال يستهان به يف هذا 

 اجملال.

  تطبيق االحتياطات الالزمة لضمان توفر شروط ما يتعلق بالصحة

يف  والسالمة الرقمية عند تعامل املتعلمات مع األجهزة املتاحة يف اجلامعة

 عملية التعلم.

  وضع خطة زمنية مقننة لتطبيق مجيع احملاور السابقة كانطالقة حنو

 تعزيز قيم املواطنة الرقمية يف اجلامعة ككل .  

  عمل تقرير سنوي يتضمن مراجعة اخلطة السنوية لكل كلية وللجامعة

ة ككل فيما يتعلق باملواطنة الرقمية ومراجعة التقارير من جلان خمتصة والتوصي

 بالتعديالت املطلوبة للخطط ومتابعة التنفيذ هلا.

 معوقات تنفيذ الرؤية املقرتحة : -4

من أهم املعوقات اليت رمبا حتول دون أو تقلل من فعالية الرؤية املقرتحة ما 

 يلي :

  نقص الثقافة  يف املواطنة الرقمية الالزمة لتنفيذ الرؤية من قبل

بعض اآلخر والركون حنو الواقع أيًا البعض، وعدم التحمس للتنفيذ من قبل ال

كان وانغالق الفكر حنو مثل هذه التغريات اجلوهرية املتسارعة  اليت تتطلب 

 وقفات ُمباِدرة وواعية حنوها من أجل استيعابها ضمن النظام التعليمي ككل .

  نقص الدعم الكايف لتنفيذ الرؤية املقرتحة سواء كان دعم مادي أو

 فين أو معنوي .
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 ة البعض عن املشاركة ضمن اخلطة املرسومة واالكتفاء بأدوارهم ممانع

التقليدية احملدودة  على الرغم من التسارع املعريف والتكنولوجي الذي ال ميكن 

 جتاهله أو إنكاره.

  عدم مشولية اخلطة املوضوعة لتنفيذ الرؤية وتناوهلا جوانب وإهمال

املتعلمات والتنظيمات  األخرى كأن تركز على أعضاء هيئة التدريس وتهمل

اإلدارية األخرى، أو تركز على املتعلمات وتهمل العناصر األخرى ذات 

 الصلة الوثيقة بهم .

  تنامي استخدامات التكنولوجيا حتى خارج إطار اجملتمع التعليمي

وصعوبة السيطرة على الوضع خاصة عند تأثري االستخدامات األخرى 

 بالسلب على عملية التعلم .

ب على مجيع تلك املعوقات ينبغي أن يتم التخطيط لتنفيذ الرؤية وللتغل

املقرتحة  بعد بث ثقافة تنظيمية داخل اجلامعة تهدف إىل استشعار املسؤولية 

اليت تتحملها اجلامعة جتاه الفئة اليت تضمها بني جنباتها ودورها يف الرتبية على 

طين يف ختريج الكفاءات ترسيخ قيم املواطنة الرقمية، انطالقًا من دورها الو

القادرة على خدمة الوطن وبنائه وما ميكن أن حيدث فيما لو جانبت فئة من 

املتعلمات تلك القيم وناوأتها من إخالل مبقدرات الوطن وثرواته وأمنه 

واستقراره، كما ينبغي أن يتم التخطيط  بشكل تشاركي وضمن بيئة داعمة 

اجملتمع اخلارجي اليت ال تقل شأنًا عن البيئة سواء كانت البيئة التعليمية أو بيئة 

الداخلية للجامعة، كما ينبغي االهتمام بالتنمية املهنية املستمرة لكافة 

منسوبات اجلامعة من أجل االرتقاء مبستوياتهم وثقافتهم ورفع درجة وعيهم 

ودعمهم هلذا املشروع كأهم استثمار من استثمارات اجلامعة يف الثروة البشرية 
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 تضمها بني جنباتها، وأيضا إمكانية االستعانة خبرباء متخصصني يف هذا اليت

اجملال إن استدعى األمر، مع اإلشارة إىل أن اجلامعة لديها من الكفاءات 

واخلربات والعقول املستنرية ما يؤهلها لتطبيق اخلطط املوضوعة واملشاركة يف 

ئة املتعلمات تصميمها من األساس وهي األجدر بذلك كونها األقرب لف

واألكثر خربة بواقعهم وواقع اجملتمع وتستطيع تلمس أوجه اخللل مبوضوعية 

 و حبس وطين يدفعهم لبذل املزيد .  

 توصيات الدراسة:

يف ضوء النتائج اليت كشفت عنها الدراسية احلالية بشقيها النظري 

 وامليداني توصي الباحثة مبا يلي:

هم مبفهوم املواطنة الرقمية وحتفيز عقد برامج توعوية للطالبات لتعريف .1

اليت تنظم  على حضور احملاضرات التوجيهية واإلرشادية العامة الطالبات

 للتعريف مبفهوم املواطنة الرقمية ونشر قيمها .

توفري الدعم املادي واملعنوي للكليات من أجل االنطالق يف طريق  .2

 املواطنة الرقمية .

يها خطط التدريب قيم املواطنة اجلامعية مبا فتضمني خطط اإلدارة  .3

 الرقمية .

، وتعلم راحلوار احرتام الرأي والرأي اآلخ تعميق أهمية العمل  مببدأ .4

 .يف كافة التعامالت فنون اإلنصات 

 تكامل كافة مؤسسات اجملتمع املدني مع املؤسسة التعليمية إلحياء .5

 .الرقمية وأهميتها  مفهوم املواطنة

من أجل املواطنة يف مجيع املقررات جيب إدخال مفهوم الرتبية  .6

أو العمل على إدراج مقررات مستقلة  خمتصة باملواطنة واملواطنة الدراسية 

 الرقمية ضمن الربامج واخلطط الدراسية .
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 القادرين على تقديم الربامج اهلادفة واخلرباء املتخصصني استقطاب .7

 قمية .واخلربات احملكمة اليت تصب لصاحل تطبيق قيم املواطنة الر

الطالبات هيئة التدريس يف تنمية قيم املواطنة لدى  أعضاءدور  تفعيل .8

 واستشعار عظم املسؤولية يف ذلك .

التطبيق الفعلي لقيم املواطنة الرقمية عرب حسابات اجلامعة الرمسية  .9

وحسابات أعضائها وحتى عرب األنظمة اإللكرتونية املعتمدة بها، مع بث 

بقيم املواطنة الرقمية تصل للهواتف احملمولة رسائل إلكرتونية للتوعية 

 للطالبات ضمن خطة معينة تشمل كافة حماور املواطنة الرقمية .

تقرتح الدراسات احلالية إجراء دراسات  مقرتحات لدراسات مستقبلية:

 تتعلق مبا يلي :

درجة متثل طالب أو طالبات جامعات  أخرى يف اململكة العربية  .1

 طنة الرقمية ومقارنة نتائجها بنتائج بالدراسة احلالية. السعودية  لقيم املوا

سبل تفعيل العالقة بني اجلامعة واجملتمع لتطوير قيم املواطنة الرقمية  .2

 للطالبات واملؤثرات واملعوقات اليت تكتنف هذا التفعيل .

تأثري اجلامعة يف إكساب قيم  املواطنة ملنظوماتها الداخلية )طالب ،  .3

 .، هيئة إدارية وفنية( أعضاء هيئة تدريس

 إجراء دراسات تتناول مظاهر اهتمام اجلامعات باملواطنة الرقمية . .4

 تصميم مقررات دراسية يف املواطنة الرقمية وقياس أثرها. .5

 دور عضو هيئة التدريس يف تعزيز قيم املواطنة الرقمية. .6

*      *      * 
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 : املراجع العربية

نصحي أنيس الشربيين  أبو خطوة ، السيد عبد املوىل السيد،والباز، أمحد -

(. "شبكة التواصل االجتماعي وآثارها على األمن الفكري لدى طلبة التعليم 2014.)

،  15،ع 7، مج  اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعياجلامعي مبملكة البحرين"، 

 . 225-187ص ص

رتنت ( ." انتهاك حرمة احلياة اخلاصة عرب اإلن2013األستاذ ، سوزان عدنان .) -

،ص  3،ع29،مج  جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية)دراسة مقارنة( " ، 

 . 455-412ص 

(. " نسق القيم االجتماعية وعالقته باجتاهات 2012البدر ، خالد حممد .) -

السعوديني حنو شبكات التواصل االجتماعي .. دراسة مسحية على جيلي اآلباء واألبناء 

، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية :  ، رسالة ماجستري غري منشورة يف مدينة الرياض "

 .38-30الرياض ، ص ص 

العالقة بني استخدام شبكات التواصل (. " 2015آل مبارك ،  عبد اجمليد .) -

رسالة ماجستري غري "، االجتماعي ومستوى الوعي بأنظمة النشر اإللكرتوني وأخالقياته

  منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.، رسالة ماجستري غريمنشورة

، موقع  سلسلة كلنا مواطنون(. " املواطنة الرقمية " ، 2014حسان ، فارس .) -

  http://dlshad.net/SOURIATNA/?p=7396سوريتنا على الرابط : 

(. " أثر الربامج احلوارية يف الفضائيات 2013السبيعي ، نوره سعود حممد .) -

والفيس بوك  وتويرت على تنمية قيم تربية املواطنة العاملية لدى طالبات كلية الرتبية جبامعة 

، ص ص 42، ع 3، اجلزء  جملة دراسات عربية يف علم النفس والرتبيةالكويت " ، 

259- 294 . 

http://dlshad.net/SOURIATNA/?p=7396
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(." 2014محد .)شرف ،صبحي شعبان علي ، والدمرداش ، حممد السيد أ -

، ورقة عمل مقدمة معايري الرتبية على املواطنة الرقمية وتطبيقاتها يف املناهج التدريسية " 

 ، جامعة املنوفية ،مجهورية مصر العربية ، على الرابط :للمؤمتر السنوي السادس

https://www.academia.edu/11604671/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8

A%D9%8A%D8%B1_%... 

(. " املواطنة الرقمية يف املدارس واملؤسسات 2015شلتوت ، حممد شوقي .) -

 إلتاحة عرب منصة رواق التعليمية املفتوحة علىمقرر تعليمي يف طور االتعليمية "، 

تاريخ  https://www.rwaq.org/courses/digital_citizenship?enrolled=true: الرابط

 20/10/2015االسرتداد 

 عوملة املعلوماتية .. فرص وخماطر" ،(. " ال2006عباس ، هشام بن عبداهلل .) -

، .الرياض : مكتبة امللك فهد الوطنية  1، ع 12، مججملة مكتبة امللك فهد الوطنية 

 .96ص

الربجميات االجتماعية  يف منظومة  ( . "2009العمودي ، غادة بنت عبد اهلل .) -

مة للمؤمتر ورقة عمل مقد"، التعلم املعتمد على الويب : الشبكات االجتماعية منوذجا

"صناعة التعلم للمستقبل"، اململكة الدولي األول للتعلم االلكرتوني والتعليم عن بعد

 .3العربية السعودية ،الرياض  ،ص

 "البحث العلمي مفهومة وأواته وأساليبه. "(2001).ذوقان، وآخرون.  تعبيدا -

 .176إشراقات للنشر والتوزيع، ص عمان،. 

البحث العلمي واستخدام مصادر (. "2008قنديلجي،عامر إبراهيم.) -

 .129"، عمان:دار اليازوري للنشر والتوزيع، صاملعلومات التقليدية واإللكرتونية

https://www.academia.edu/11604671/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.academia.edu/11604671/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.rwaq.org/courses/digital_citizenship?enrolled=true
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(. " ممارسات الشباب اجلامعي للمواطنة الرقمية عرب 2014قنيفة ، نورة .) -

 شبكات التواصل االجتماعي .. الفايسبوك منوذجًا :دراسة ميدانية حتليلية متعمقة جبامعة

 .366نوفمرب ، ص 12، ع جملة علوم االنسان واجملتمع أم البواقي " ، 

 (. "جمتمعات املعرفة يف بيئة رقمية " ، على الرابط :2015جمتمعات املعرفة .) -

http://www.edu4all.net/?p=7  15/9/2015تاريخ االسرتداد 

( ." دور اإلنرتنت يف تدعيم املواطنة لدى 2013.)حممد ، النصر حسن حممد  -

املؤمتر العلمي العربي السابع)الدولي الرابع( التعليم وثقافة التواصل الشباب "، 

، مجعية الثقافة بالتعاون مع أكادميية البحث العلمي املصرية وجامعة سوهاج  االجتماعي

 ابريل . 25-24، جامعة سوهاج ، 

جريدة احلياة لبعد الرقمي حجر الزاوية يف مواطنية الغد" ، (. "ا2014مراد، غسان .) -

االسرتداد  تاريخ    /http://alhayat.com/Articles/5537307، على الرابط  اإللكرتونية

6/9/2015. 

يم واملواطنة الرقمية رؤية مقرتحة " ، (. "التعل2014املسلماني ، ملياء إبراهيم .) -

 . 94-17، مجهورية مصر العربية، ص ص2،ج 47،ع جملة عامل الرتبية

(. " شبكات التواصل االجتماعي الرقمية: نظرة يف 2012مشري ،مرسي .) -

، كانون الثاني/يناير ، مركز دراسات 395، ع جملة املستقبل العربي الوظائف " ، 

 .158-157،ص صالوحدة العربية

(. " تأثري شبكات التواصل االجتماعي على مجهور 2012املنصور ، حممد .) -

املتلقني ، دراسة مقارنة للمواقع االجتماعية واملواقع اإللكرتونية )العربية أمنوذجًا( " ، 

 . ، كلية اآلداب والرتبية ، األكادميية العربية بالدمنارك رسالة ماجستري غري منشورة

*      *      * 

 

http://www.edu4all.net/?p=7
http://alhayat.com/Articles/5537307/%20%20%20%20تاريخ
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does not exceed (13.5%) among the participants. Whereas, (86.5%) of the study 

sample did not know what this concept meant. (ii) The extent to which they 

represent the digital citizenship values, in terms of their application of what was 

contained in the nine digital citizenship topics, was significantly high for each of 

the following topics: digital communications, digital laws, and digital security 

"self-protection". Meanwhile, the arithmetic means of these topics were: (3.27), 

(4.00), (3.29) out of (4.00) respectively. (iii) The extent of students’ 

representation to the digital citizenship values, in terms of the degree of their 

application of what was contained in each one of the nine topics was moderate 

for each of the remaining six topics: digital access, digital commerce, digital 

literacy, digital fitness, digital rights and responsibilities, as well as digital health 

and safety. Whereas, the arithmetic means of those axes were: 3.06/4.00, 

3.22/4.00, 3.17/4.00 and 3.21/4.00 as well as 3.23/4.00 and 3.16/4.00 

respectively. The study inferred from the representation degree of the whole nine 

topics the extent of achieving intellectual security of female university students 

in terms of a set of implicit statements that were related to this subject in each of 

the nine topics. Based on these results, the study suggests a proposed vision of 

what should been done by the university to promote the digital citizenship 

concepts among female university students. Also, the study provides a set of 

recommendations and suggestions related to the concept of digital citizenship 

and its values, as well as ways of reinforcing them.  

Key words: digital citizenship, social networking, intellectual security. 
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Abstract: 

This study aimed to achieve several objectives. The most important of these 

objectives was identifying the degree of spread of the digital citizenship concept 

among female university students. It also aimed at determining  the degree of 

their representation to the digital citizenship values during their learning and 

communication through social networks as one of the e-learning environments, 

which is the most widely used in the educational process nowadays. Moreover, 

this study aimed to achieve many sub-objectives related to the extent of the 

impact of the degree of representation on achieving intellectual security among 

female university students, which generally led to the consolidation of national 

loyalty, in addition to other issues related to the variables of the current research, 

such as the nature of specialization and academic level.   

The study used the descriptive analytical approach, the most appropriate 

approach for fulfilling its objectives. It was applied to a sample of (89) female 

students of humanities at Princess Nora bint Abdulrahman University in Riyadh. 

A  comprehensive questionnaire was utilized as an instrument to investigate the 

nine topics of digital citizenship with their values and effects. The most 

significant results of the study were as follows: (i) the extent of spread of the 

digital citizenship concept among female university students was very low. It 
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 ملخص الدراسة:
 

و دد    ،وقدد ا دداددتدا ب در اددوو در او دد ف علددم   هددت ا درتسد دد  لت در  دد ُّ   

 ن خالل حتت ت لطد س ظرد ي  د ال در القد  ادد ددادتدا ودر اد         أواًل  ودجه ه ، وذرك 

ثددا در  دد ف علددم أادد ت دل وقدد ا درددا حتددت  ددن دداددتدا ب در اددوو در او دد ،    در لمدد ،

وقت د  خت ا درتسد د  ر ايقدت تلدك     وع ض عتد  ن درس   رلات  ن تلك دل وق ا،

جمموعدد   ددن درا دد هو،  اهدد  دألهددتدف دلدداهو درواددح  دلسددا ، وتواددلا درتسد دد  لت  

 تد ظ قج  ر ؛ جل    ا درس ود  ا  ب در اوو در او  در أكقت علم وجود ض ف دداتدا 

 لظ د    وأا ته  ا وا  حتيقدت دألاد ر  ب   ، اه        لت اشخصق  در  ح  ، ن دل وق ا

ظ    أكرب قتس  ن دأل ك س در اثقد  در او د ، أ د     لأ ك س حبثق  جت تة، وض ف درطالق  ب 

ضد ف تسدو ت ظ د هو در ادوو در او د        ب  يدت  ه   قدأت  دل وق ا دل  لي  ا ر قئ  در اثق   

دلا ج   ن ق   درطالب، وكدلرك قلد  دادود مل دل د د  ودل او د  دلشدج   علدم ددادتدا ب         

 اهد  تدو      ،كم  قت ا درتسد   ا ض درس   رلات  ن هله دل وقد ا  ،در اوو در او  

ودر وجقدد  لت لظشدد ا   دكددمل  ،ق عددتة اق ظدد ا تسدد عت در  حدد  علددم     دد  ودق دد  در اددوي 

 وحم ضن ت او     مقملة. 

 دركلم ا دلح  حق : دداتدا، در اوو در او   
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 املقدمة:

 مدخل الدراسة: :واًلأ

تتسابق اجملتمعات يف مجيع امليادين يف ظل التقدم احلضاري املطرد، 

ووسيلتها يف ذلك استثمار كل طاقاتها وإمكاناتها وثرواتها، وعلى رأسها 

الثروة البشرية، فهي احملرك لكل القوى األخرى، وبدونها تصبح الثروات 

النظرة إىل إعداد وتأهيل املوارد البشرية ف، واإلمكانات األخرى عدمية القيمة

يف ظل ظهور مفهوم رأس املال الفكري جيب أن تتحول إسرتاتيجيًا حنو النظرة 

ستكشافها ورصد مقوماتها اإليهم باعتبارهم أحد مصادر االستثمار اليت ميكن 

 .وتصديرها

مبا فيه من -ولقد أصبح اإلبداع ضرورة ملحة أساسية؛ ليصبح اجملتمع 

قادرًا على مواكبة تطورات العصر الفائقة السرعة،  -أفراد ومن مؤسسات

فالتقدم يف خمتلف جماالت احلياة مرهون بفتح اجملال واسعًا لكل األفكار 

اخلالقة املبدعة كي تثري حياة اجملتمع باحللول غري املألوفة ملشاكله، ذلك أن 

حظي موضوع اإلبداع  لذا رقي األمم وفاعليتها تقاس بقدرتها على اإلبداع،

باهتمامات عدد من الدول، حيث تبنت سياسات وطنية وإقليمية لدعم 

 (1996ويف هذا الصدد يؤكد وهبة ) اإلبداع وتشجيعه، واحلد من معوقاته؛

على أن اجملتمعات العربية يف أمس احلاجة إىل استثمار الطاقات اإلبداعية 

ن نستمر يف احلياة على فتات موائد ألبنائها استثمارًا حسنًا، فنحن ال نستطيع أ

الدول األخرى، بل البد وأن يأتي اليوم الذي نقف فيه على أقدامنا، ولن 

يتحقق ذلك إال من خالل توجه الدول العربية حنو تربية شعوبها تربية إبداعية 

 (.51)ص
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ويعد التعليم عمومًا والتعليم اجلامعي خصوصًا الركيزة األساسية    

فاملهارات واملعارف واالجتاهات اإلجيابية اليت يكتسبها الفرد  ية،للتنمية البشر

فاجلامعة يف أي جمتمع هي مبؤسسات التعليم أهم املطالب يف إحداث التنمية، 

قاطرة التقدم، ومركز توليد الفكر واإلبداع، وإنتاج املعرفة املنظمة ونشرها 

املتعاقبة من القوى  وتطبيقها، وهي اجلهة املنوط بها إعداد وتأهيل األجيال

والباحثني املبدعني القادرين على التكيف  ،والكوادر املهنية املتخصصة

؛ ومن هنا يصبح هدف التعليم اجلامعي والتفاعل مع العصر وحتدياته املختلفة

ليس جمرد ختريج متعلمني حيملون شهادات، بل إفراد قادرين على اإلبداع 

    . (114، صم2016واالبتكار والتطوير )اجلابري، 

( "إن تفكرينا اإلسرتاتيجي جيدر 2001(عبد اخلالق ويؤكد ذلك ما يقوله 

ألن الثروة احلقيقية والدائمة  ؛ستثمار يف بناء اإلنسانبه التوجه صوب اال

تكمن يف تنمية مواردنا البشرية اليت يتحمل التعليم اجلامعي مسؤولية كربى 

 .(23)صإلنسان" فيها، وأن رأس مالنا األساسي هو بناء ا

ويعترب البحث العلمي ركيزة أساسية من ركائز املعرفة اإلنسانية يف كافة 

ومل يعد ، ميادين احلياة، بل أضحى أحد مقاييس الرقي واحلضارة يف العامل

رفاهية أكادميية متارسه جمموعة من الباحثني القابعني يف أبراج عاجيَّة، حيث 

ة البحث العلمي والدور الفعال الذي تؤكد الكثري من الدراسات على أهمي

يلعبه يف تطوير اجملتمعات اإلنسانية املعاصرة على اختالف مواقعها يف سلم 

ميثل أحد العناصر األساسية لتكوين الثروة ؛ كما أنه التقدم احلضاري

حتقيق عملية ربط الرتاكم املعريف بالتطبيق،  ىنه يعمل علإحيث  ؛املعرفية
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منافع ملموسة لألفراد عن طريق العلم والتكنولوجيا، كما وحتويل املعرفة إىل 

 .نه يساهم يف حل مشكالت اجملتمع والقضايا اإلنسانيةأ

ويقوم البحث العلمي بدور املولد واملنتج للحلول واألفكار اإلبداعية اليت 

فتح جماالت اإلبداع والتميز لدى أفراد وشعوب هذه و ،تسهم يف تطور احلياة

وأشار ، زويدها بإمكانية امتالك أسباب النماء على أسس قوميةاجملتمعات، وت

( حول اسرتاتيجية م2010تقرير منظمة التطوير والتعاون االقتصادي )مايو ، 

وأن هذه العالقة  ،اإلبداع بأن هناك عالقة وثيقة بني اإلبداع والبحث العلمي

يف البحوث بداع كفيلة مبواجهة جممل التحديات العاملية، لذا فإن االهتمام باإل

ورفع قدرات الباحثني ينبغي أن حيتل الصدارة ضمن أولويات بناء العلمية، 

)منظمة التطوير  ة األزمات وتطور اجملتمعات.هملواجاالسرتاتيجيات وختطيط 

 م(.2010والتعاون االقتصادي، 

 مشكلة الدراسة:-2

ن خالله األدوات اهلامة اليت ميكن للرتبية م إحدىميثل البحث الرتبوي 

حتقيق أهدافها عرب االسرتاتيجيات واخلطط اليت يتم رمسها استنادًا إىل ما 

تعرضه البحوث الرتبوية من نتائج، وإىل ما تقدمه من مؤشرات ومعضالت مت 

استقصاؤها من خالل اجملال الرتبوي مبحتوياته العلمية وجتاربه ومعوقات منائه 

صول على معرفة دقيقة تكفل وتقدمه، ويكمن دور البحث الرتبوي يف احل

 التطوير والتعديل املناسب يف امليدان الرتبوي.

ل ركيزة يشكِّ -كما تشري األطر النظرية-واإلبداع يف البحوث الرتبوية 

وحتريك األفكار حنو  ،أساسية يف إضفاء الطابع التأملي للفكر اإلنساني

افية للعلم ستنتاجات إبداعية جديدة تسهم يف نقلة نوعية وتطويرية إضا
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 ،لذا فإن تنمية الروح اإلبداعية يف البحث العلمي واجب وطين، واملعرفة

وضرورة حتمية نستمد منها دميومة البقاء وأصالة التميز مبا  ،وظيفي وانتماء

 والنهوض باألمة.   ،يكفل لبلداننا التنمية املستدامة

يف حماولة  لت قضية اإلبداع يف البحوث الرتبوية منعطفًا هامًاوقد شكَّ

شبه  والتكرار ،فالنمطية يف إجرائها نتائجها،تطوير البحوث الرتبوية ومتيز 

املتطابق لبعض حبوثها أثرت بشكل مباشر يف حتديد مسار البحث يف عاملنا 

وأصبحنا جند الدراسات والبحوث يف اجملال الرتبوي ال تقدم جديدًا  ،العربي

 .مؤثرًا على مسار النظام الرتبوي

 البازمنها دراسة  ،أكدت العديد من الدراسات والبحوث العلمية لقدو 

البوحممد والبدري  م(، ودراسة2006بلغيث )دراسة و م(،2004)

يف دور اجلامعات العربية يف دعم اإلبداع  ًا( على أن هناك ضعفم2010)

فهي  ؛أن اجلامعات العربية تعاني من عقم يف اإلبداع البحثي، والبحثي

يل طالبها إلنتاج اجلديد يف حقول العلم املختلفة، وأنها ال عاجزة عن تأه

تدعم الباحثني املبدعني، وأكدت كذلك على أن البحث العلمي يف الوطن 

العربي يعاني من أزمة بسبب ضعف الدعم املخصص لتشجيع اإلبداع يف 

مما جيعلها غري قادرة على إنتاج حبوث علمية ترقى بأن  ؛البحوث العلمية

 دمة قضايا اجملتمع.تسهم خب

كما أن جامعاتنا العربية غري قادرة على بناء العقلية النقدية اإلبداعية 

تقليدية للمشكالت احلياتية واالجتماعية البتكار احللول غري االقادرة على 

( بقوله "ال يعجب أحد من ندرة الفكر م2001)ويؤكد ذلك وهبة ، املتباينة

يف ظل فرض حظر شامل على احلريات  البحثي اإلبداعي يف وطننا العربي
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األكادميية، فاملشكلة ليست يف غيابه مرحليًا أو مؤقتًا، بل وبشكل أساسي يف 

عقم البيئة اليت يفرتض أن تنتج مثل هذا الفكر، وبالتالي تشكل قناعة 

تراكمية عند املؤسسات األكادميية واألفراد األكادمييني بعدم وجود فكر حبثي 

 . (92)ص س"إبداعي يف األسا

ومن الدراسات احمللية اليت تؤكد على ضعف اإلنتاج البحثي اإلبداعي 

م( حيث أشارت الدراسة إىل ان أحد سبل معاجلة هذا 2010دراسة الربيدي )

الضعف هو صناعة الباحث املبدع ، كما اكدت دراسة الرحيمي واملارديين 

خصوصًا  م( على أن البحث العلمي بشكل عام والبحث الرتبوي2011)

يعيش حالة من الركود التام واالحنسار املعريف والتخلف العام عن السباق 

 البحثي املعاصر .  

 اجلامعي،ومتثل مرحلة الدراسات العليا مرحلة مهمة يف منظومة التعليم 

فمن خالل هذه املرحلة يتم إعداد املؤهلني تأهياًل علميًا عاليًا يف خمتلف 

بية االحتياجات التنموية للمجتمع وللدولة، للمساهمة يف تل ؛التخصصات

هو أحد األهداف الرتبوية  يف البحوث الرتبوية نطالقًا من أن تنمية اإلبداع او

، وكما أن النظريات للدراسات العليا اليت تسعى اجملتمعات إىل حتقيقها

العلمية أظهرت أن كل فرد قادر على اإلبداع، ولكن هناك معوقات تعيق 

زه، لذا ظهرت احلاجة إىل التعرف على معوقات اإلبداع يف إبداعه ومتي

 البحوث الرتبوية وسبل مواجهتها.

يف أن البحث الفجوة البحثية العلمية هلذه الدراسة ومما سبق تتبلور 

لذا  البحثي،خاصة فيما يتعلق يف اإلبداع  ،الرتبوي يعاني من أزمة حقيقية

بداع يف البحوث الرتبوية، حتاول هذه الدراسة الوقوف على معوقات اإل
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وسبل مواجهتها كما يراها طالب وطالبات الدراسات العليا يف التخصصات 

 الرتبوية.

 أسئلة الدراسة:-3

 تسعى الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:

البحوث الرتبوية، كما يراها طالب وطالبات  معوقات اإلبداع يفما  .1

جبامعة اإلمام حممد بن سعود  ات الرتبويةالدراسات العليا يف التخصص

 ؟ اإلسالمية 

ما سبل مواجهة معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية، كما يراها  .2

جبامعة اإلمام حممد  طالب وطالبات الدراسات العليا يف التخصصات الرتبوية

 ؟بن سعود اإلسالمية 

 تهدف هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي: -4 

لية إىل هدف رئيس هو الكشف عن معوقات اإلبداع تهدف الدراسة احلا

من خالل حتقيق األهداف  كيف البحوث الرتبوية وسبل مواجهتها، وذل

 التالية:

 معرفة طبيعة العالقة بني اإلبداع والبحث العلمي. .1

البحوث الرتبوية، كما يراها طالب حتديد معوقات اإلبداع يف  .2

جبامعة اإلمام حممد بن  بويةوطالبات الدراسات العليا يف التخصصات الرت

 . سعود اإلسالمية 

كما  ،الوصول إىل سبل مواجهة معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية .3

جبامعة اإلمام  يراها طالب وطالبات الدراسات العليا يف التخصصات الرتبوية

 . حممد بن سعود اإلسالمية 
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 أهمية الدراسة:-5

يف تعميق الربط النظري بني  نظريةالتكمن أهمية هذه الدراسة من الناحية 

مفهوم اإلبداع والبحث العلمي من خالل تكوين شبكة من العالقات بني 

مكونات اإلبداع الرئيسة )الطالقة، واملرونة، واألصالة، ...( وبني مكونات 

العملية البحثية، فهي تؤكد على مفهوم "اإلبداع البحثي"، كما تسلط هذه 

ت اإلبداع يف البحوث الرتبوية مبا يتعلق بالباحث الدراسة نظريًا على معوقا

فإن ما ستستخلصه الدراسة من العملية  نفسه والبيئة البحثية. أما من الناحية

نتائج ومقرتحات وتوصيات قد تسهم يف توجيه القائمني على برامج 

وإعادة النظر بها مبا حيقق اإلبداع  ،الدراسات العليا يف مواجهة تلك املعوقات

لبحوث الرتبوية، كما أنها من املتوقع أن حتفز طالب وطالبات الدراسات يف ا

اإلبداع تطوير قدراتهم البحثية لتحقيق العليا يف األقسام الرتبوية على حماولة 

 يف حبوثهم الرتبوية.  

 حدود الدراسة:-6

 اإلبداعالعالقة بني وضوع الدراسة على اقتصر م احلدود املوضوعية : 

بحث الرتبوي، يسة )الطالقة، واملرونة، واألصالة،..( بالمبكوناته الرئ

ات اإلبداع يف البحوث الرتبوية من حيث شخصية الباحث عوقوتتناول م

والبيئة البحثية، واقتصرت الدراسة على هذه احلدود ألنها األكثر تأثري على 

 اإلبداع البحثي وهذا ما أكدته األطر النظرية للدراسة .

احلدود املكانية هلذه الدراسة على األقسام  اقتصرت نيةاحلدود املكاأما  

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية العلوم االجتماعية يف الرتبوية يف 

 .ألنها تعترب أكرب األقسام الرتبوية يف اجلامعات السعودية   يف مدينة الرياض
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ام اجلامعي يف الفصل الثاني من العالدراسة تطبيق  مت احلدود الزمانيةو

 ه.1437/1438

                                                  مصطلحات الدراسة :-7

أو  ،نشاط فردي أو مجاعي يقود إىل إنتاج أو حل ملشكلة معينةاإلبداع: 

تطوير أساليب جديدة  يتصف باألصالة واجلدة والفائدة. وقد عرفه تورانس 

(Torranceبأنه عملية تساعد الف ) ،رد على أن يكون أكثر حسًا للمشكالت

وجوانب النقص والتغريات يف جمال املعرفة واملعلومات، واختالل االنسجام 

وحتديد مواطن الصعوبة، والبحث عن حلول والتنبؤ وصياغة فرضيات 

تعديلها من أجل التوصل إىل نواتج جديدة  واختبارها وإعادة صياغتها، أو

 (.Torrance, 1969)يستطيع الفرد نقلها لآلخرين 

م( "أن البحث 2001)يعرفه وهبة البحث العلمي  البحوث الرتبوية:

العلمي احلقيقي، هو طرح جديد ملشكلة قدمية، أو وعي حديث ملشكلة 

وأداة  ،جديدة، وهو من حيث طبيعته إبداع وابتكار لطريقة أو طرائق جديدة

مرجعية تسمح وأدوات جديدة... واستعماهلا ضمن إطار مقاربة معرفية 

 (.92" )صبالتقاط األعراض والبيانات والدالئل الكافية والقابلة للتفسري

( البحث العلمي بأنه "جمموعة م1997) ف عبيدات وآخرونكما يعرِّ   

اجلهود املنتظمة اليت يقوم بها الفرد باستخدام األسلوب العلمي يف سعيه 

يد العالقة بني تلك واكتشاف ظواهرها، وحتد ،لزيادة سيطرته على بيئته

 .(78)ص الظواهر"
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وسيلة علمية متكِّن الباحث من تعديل مسار  ويعرف البحث الرتبوي بأنه:

العمل الرتبوي حنو األفضل، من خالل اإلجابة عن عدة أسئلة، ويرتكز على 

مبادئ أساسية، مثل معاجلة مشكلة هامة متعلقة بقضية معاصرة أو مستقبلية، 

سلمات، وحتديد أدوات البحث، ووصف العينة وحتديد الفروض وامل

 (.58م، ص1984ومنهجية البحث وتفسري النتائج )بركات، 

هي الظروف  فتعرف إجرائيًا بأنها معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبويةأما 

يف  قتصرواليت ستيف البحوث الرتبوية أو العوامل اليت تقف يف طريق اإلبداع 

 لق بشخصية الباحث والبيئة البحثية.عمعوقات تتعلى هذه الدراسة 
 والدراسات السابقة: اإلطار النظريثانيَا: 

 اإلطار النظري:-1

إجابة أسئلة البحث وحتقيق أهدافة يتطلب حتديدًا إلطار نظري ميثل    

ته وتصاغ أدواته، اوتتحدد إجراء ،مرجعية علمية تشتق منها مشكلة البحث

العالقة، مت حصر اإلطار النظري يف  وبعد قراءة متعمقة يف األدبيات ذات

 التدرج املنطقي للعناصر التالية:

 :املنطلقات األساسية اليت قامت عليها الدراسة احلالية 

 .الرتبية ومؤسساتها هي الركيزة األساسية يف بناء األمم وتطورها 

  أهمية االستثمار يف العقل البشري، وأن العصر الذي نعيشه هو عصر

 املبدعة.الثروات البشرية 

  ،أن القدرات اإلبداعية موجودة لدى اجلميع، ولكن بدرجات متباينة

وهذا ما أكدته الكثري من الدراسات اليت حبثت يف جمال اإلبداع وتربيته، وهذا 

يتيح لنا الفرصة أمام الباحثني لكي يسهموا يف إضفاء السمة اإلبداعية على 

 حبوثهم العلمية.
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 لذي جيب أن يسرتشد به للقيام مبهامنا البحوث الرتبوية هي الوعاء ا

التطويرية يف اجملال الرتبوي، وأن األساليب والوسائل واملنهجيات البحثية قد 

ال ختتلف عن الدول املتقدمة، لكن نتائج هذه البحوث ال ترقى لنتائج 

 اجملتمعات املتطورة.

  شخصية الباحث ومهارته متثل جانبًا مهمًا يف حتقيق اإلبداع يف

 وث الرتبوية.البح

  اإلبداع يف البحوث الرتبوية ال ميكن حتقيقه إال من خالل بيئة حبثية

 مناسبة تساعد الباحث وحتفزه على اإلبداع.

  اإلبداع يف البحوث الرتبوية هو عمل مشرتك بني الباحث والبيئة

البحثية، وكلما كانت العالقة بينهم قائمة على أسس ومعطيات النجاح، 

 صة الكتشاف إبداع حقيقي لتلك البحوث. كلما أتيحت الفر

  أن االعرتاف بالبحوث الرتبوية ونتائجها من خالل املؤسسات الرتبوية

 يشكل اخلطوة األساسية حنو إبداع وتطوير البحوث الرتبوية.

  البحث يف معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية يكشف لنا جانبًا مهمًا

 يفسر ضعف اإلبداع.

 اع والبحث العلميالعالقة بني اإلبد:  

حتاول الدراسة بناء إطار نظري يوضح العالقة بني اإلبداع والبحث 

من خالل حتليل املفاهيم اخلاصة بهما، والوقوف على  العلمي؛ وذلك

 النظريات العلمية والنماذج اليت تفسر طبيعة هذه العالقة.

إلبداع بشكل عام عملية معقدة يصعب تعريفها والوقوف على ويعد ا

ستعدادات واملواقف والظروف رتباطها بالعديد من القدرات واالال ؛قيقتهاح
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حتليلها بشكل صحيح، واإلبداع منظومة متكاملة تتكون  اليت يصعب أحيانًا

من العديد من العناصر واملكونات املرتابطة واملتماسكة واملستمدة من البيئة 

والقوة  ،مرآتها احلقيقيةنة له، ويعترب اإلبداع احملرك األساس للثقافة وضاحلا

 الدافعة للحركة الفكرية.

ابتكار الشيء اجلديد، أو  إنتاج شيء ما  بشكل عام بأنه بداعاإليعرف و  

 تريفنجرأما وذا تأثري يف جماله،  ،على أن يكون هذا الشيء جديدًا يف صياغته

Treffingeer  (2000)   دة بأنه عملية تطوير نتاجات تتسم باجلفيعرف اإلبداع

فه مركز اإلبداع وعرَّ. واحلداثة من خالل تكوين نتاجات وأشياء يف بيئة الفرد

األردني بأنه صنع أو استنباط شيء جديد وإن كانت عناصره موجودة، أما 

فيعرف اإلبداع بأنه مسات استعدادية تضم الطالقة  Gulfordجيلفورد 

شكلة واملرونة واإلسهاب واحلساسية للمشكالت، وإعادة تعريف امل

  (.34، ص 2001، جالل)يف  وإيضاحها

ومن التعريفات لإلبداع أنه مزيج من القدرات واالستعدادات    

واخلصائص الشخصية اليت إذا وجدت يف بيئة مناسبة فإنها ترقى بالعمليات 

( ويعرف 44ه، ص1420العقلية لتوّلد نتاجات أصيلة ومفيدة )جروان،

ج إنتاجًا يتميز بأكرب قدر ممكن من الطالقة أيضًا بأنه قدرة الفرد على اإلنتا

واملرونة واألصالة والتداعيات البعيدة، وذلك كاستجابة ملشكلة أو موقف أو 

 (.63م، ص2001مثري )عبادة ، 

أسلوب بأنه مReaves (1992 )أما البحث العلمي فيعرِّفه ريفر    

تنوعة وطريقة، ومنحى نسلكه حملاولة تقديم إجابات عن التساؤالت امل

واملتباينة بشأن العاملني الطبيعي واالجتماعي اللذين تعيش فيهما. ويعرف 
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إعمال الفكر إعمااًل مباشرًا على ما تراكم يف الفكر البشري من كذلك بأنه 

معرفة علمية، معتمدًا طرائق منهجية للحصول على منتجات معرفية حتمل 

رًا أو غري مباشر يسبب قيمة ومتلك أثرًا إجيابيًا مباش ،مالمح اجلدة والنوعية

)سليمان، مضافة يف واحد أو أكثر من أوجه النشاطات اإلنسانية العامة 

 .  (128م، ص2009

م( البحث العلمي بأنه احملاولة 1985) Van Dulenويعرف فان دلني    

الدقيقة الناقدة للتوصل إىل حلول للمشكالت اليت تؤرق البشرية وحتريها، 

يعد نتيجة حلب االستطالع، ويغذيه الشوق العميق إىل وأن البحث العلمي 

(. والبحث 47معرفة احلقيقة، وحتسني الوسائل اليت تعاجل بها خمتلف األمور )

العلمي أيضًا ميكن أن يعترب الوسيلة اليت ميكن بواسطتها الوصول إىل حل 

مشكلة حمدودة، أو اكتشاف حقائق جديدة عن طريق املعلومات الدقيقة اليت 

 (.22م، ص 2010تم مجعها باتباع أساليب علمية حمددة )اخلياط، ي

العلمي بشكل كبري من خالل ربط  البحثواإلبداع وتربز العالقة بني   

يف تعريفه ( م1969)Torransكما أشار تورانس اإلبداع باإلحساس باملشكلة 

حساس تساعد الفرد على اإلتشبه البحث العلمي، وبأنها عملية لإلبداع 

وعي باملشكلة، ومواطن الضعف والثغرات، والبحث عن احللول، والتنبؤ وال

ووضع الفرضيات، واختبار صحتها وإجراء تعديل على النتائج، حيث يتم 

 .(32)صالوصول إىل سلوك اإلنتاج اإلبداعي 

إضافة  يف البحث العلمي قائم علىاإلبداع أن ( م2009)جمدي  ؤكدوي  

ة العلمية، هذه اإلضافة )املساهمة( كبرية كانت بعض الشيء اجلديد إىل املعرف

ن تراكم أأو صغرية، جيب أن يقع فحصها يف سياقها )حميطها االجتماعي( و
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ينظر إليه على أنه أي  العلمي البحثيف ، فاإلبداع معرفيًا االبتكار ينتج تراثًا

سهام جوهري يف إثراء الرصيد املعريف ألي إتقدم علمي حبثي يؤدي إىل 

وتوظيفه يف  ،من التخصصات، وميكن هلذا اإلسهام تطبيقه تقنيًاختصص 

 (.137)ص إنتاج خدمات ومنتجات خلدمة التنمية والتقدم

هو يف البحث العلمي أن اإلبداع  إىل مGardner (1982)قاردنر  شريوي  

أو  ،"النزوع إىل جتاوز املألوف، وتنسيق املعارف وفق منط جديد غري مسبوق

فالقدرة الفائقة لدى الباحث  ،مبتكرة للمشكالت املطروحةاإلتيان حبلول 

على الربط والتحليل والرتكيب واهلدم وإعادة البناء هلرم العلم هي اليت 

 .(353)صتضفي على نتائج عمله صفة اإلبداع" 

وميكن أن تظهر العالقة من خالل الرتكيز على مكونات العملية   

 ( وهي على النحو التالي:2004دو ،)أبو جااإلبداعية، كما يشري إىل ذلك 

  األصالة: وتعين أن يكون املنتج البحثي يف فكرته وتصميمه وكتابته

ألفكار اآلخرين، وتتجاوز  يتميز باجلدة والندرة والتفرد، وأن ال تكون تكرارًا

 حدود األفكار الشائعة أو املألوفة. 

 تاج أكرب قدر على إن ًاالطالقة: يقصد بها أن يكون املنتج البحثي قادر

التعبريات املالئمة يف وحدة  املشكالت أو البدائل أو احللول أو من األفكار أو

 زمنية حمددة. 

 :وهي قدرة املنتج البحثي على إجراء تغيري من نوع ما،  املرونة

وتوليد أفكار متنوعة ليست من نوع األفكار املتوقعة دائما، وتوجيه أو حتويل 

 ثري أو متطلبات املوقف.مسار التفكري مع تغري امل
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 على التوسع يف معاجلة املشكالت  البحثي التوسع: وهي قدرة املنتج

 البحثية، وذكر أكرب عدد ممكن من النتائج املتوقعة. 

 بالقدرة على حتديد  احلساسية للمشكالت: أن يتمتع املنتج البحثي

وإضافة معارف أو نتاجات  ،مواطن القوة والضعف بشكل دقيق للمشكالت

 جديدة. 

وتربز العالقة بني اإلبداع والبحث العلمي أيضًا من خالل مراحل    

العملية اإلبداعية األربع، وهي: مرحلة اإلعداد والتحضري، وهي عبارة عن 

صياغة املشكلة، والقيام مبحاوالت مبدئية حللها، ومرحلة احلضانة أو 

انشغال الفرد  االختمار )البزوغ(، وهي عبارة عن االحتفاظ باملشكلة، مع

بأشياء أخرى لكي تنضج، ومرحلة التنوير )االستبصار أو احلدس(، وهي 

عبارة عن االستبصار بكل جوانب املشكلة، ومرحلة التحقيق؛ وتعين اختيار 

 (.  69م، ص 2009احلل الذي مت التوصل إليه أو تنفيذه )جمدي ، 

وفقًا حث العلمي والب اإلبداعالعالقة بني  رتفساليت نظريات التتعدد و   

مبفهوم اإلبداع فمنهم من ربطها  ،الختالف وجهات ومنطلقات منظريها

اإلبداع دور ومنهم من تبنى االجتاه املعريف املستخدم يف والبحث العلمي، 

العالقة ومن أقرب النظريات اليت تفسر ؛ املشكالت والبحث العلمي يف حل

احلالية؛ وتتفق مع ما يؤكد تراه الدراسة كما والبحث العلمي اإلبداع بني 

، حيث تتمثل العالقة يف جوهرها من خالل مفهوم فريق من الباحثني عليه

يف البحث الربط بينه وبني حل املشكالت، حيث ينظر إىل اإلبداع واإلبداع 

على أنه قدرات عقلية ومسات استعدادية قادرة على حل املشكالت العلمي 

ت اجلديدة يف جمال معني، حبيث تتميز التساؤال وتطوير النتاجات، أو طرح
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، ومن هذه النظريات ما وحتظى بالقبول يف وسط اجتماعي معني ،باجلدة

م ، سلوم 2001حجازي ، م 1996)وهبة أشارت إليه دراسات كلٍّ من 

  وهي كما يلي: م(2004

وهي نظرية  Guilfordنظرية الَسمات أو العوامل اليت قدمها جيلفورد  -

حيث يرى أن اإلبداع بشكل عام يعتمد على  ،ء العقليتعتمد على البنا

مسات واستعدادات ذات عالقة منطقية واضحة مبجال اإلبداع كالطالقة 

 واملرونة واألصالة واحلساسية للمشكالت واإلفاضة أو التوسع.

فقد  ،وهو يعد من العاملني يف هذا امليدان Torranceنظرية تورنس  -

الفرد فيها حساسًا للمشكالت وأوجه وصف اإلبداع بأنه عملية يصبح 

النقص، وينظر تورنس إىل اإلبداع على أنه نوع خاص من حل املشكالت، 

فيه بعض  تعتباره مبدعًا متى ما حتققاوهو يرى أن حل املشكالت ميكن 

الشروط منها : أن يكون نتاج التفكري جديدًا وذا قيمة، عندما يتطلب التفكري 

 يلة، حينما يكون مرنًا ويقبل احللول املتعددة. أثارة شديدة ويدوم مدة طو

وهي من النظريات احلديثة  TRIZ)نظرية احلل االبتكاري للمشكلة ) -

نسبيًا يف جمال اإلبداع، بالرغم من أن جذورها تعود إىل األربعينات من القرن 

املنصرم، ولقد أجريت البحوث األصلية يف هذه النظرية على يد هنري التشلر 

(Henry Altshullerيف جمالي اهلندسة والتكنولوجيا )،  وتقرتح هذه النظرية

إجراءات حمددة وأدوات متكن مستخدمها من تطبيق قاعدة املعرفة يف توليد 

حلول جديدة، وال يقتصر دور هذه النظرية على تقديم حلول للمشكالت 

م الراهنة فقط، ولكنها تقدم إضافة إىل ذلك تعميمات حول مناذج تطور النظ
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وتعمل  ،التقنية، وعليه فإن هذه النماذج تساعد على التنبؤ بتطور هذه النظم

 . (66، صم2001 ،كروبلي)على اإلسراع يف حدوث ذلك بشكل مقصود 

حلل املشكالت  ًا( حيث وضع منوذجOsbornنظرية أوسبورن ) -

بشكله األمثل يف  Imageوأوصى بأن يستخدم التخيل  ،بداعيةإبطريقة 

املشكلة، وتقوم النظرية على أن املفتاح لعملية اإلبداع البحثي يف التعامل مع 

حل املشكالت يكمن يف تعليم املتدربني كيفية تفعيل القدرة على التخيل 

 والقدرة على توليد األفكار دون انتظار اإلهلام أو االحتضان ،واستخدامه

اإلبداع  ن هذه النظرية تفسرإوميكن القول (. 55م، ص 2009)عبد العزيز ، 

البحثي من خالل ربطها بالتدريب على توليد األفكار البحثية، ثم الطريقة 

ل احللول املناسبة هلا، ومن ثم العملية لتحديد املشكلة ومعرفة طبيعتها وختيُّ

 ،ومن ثم تقييم األفكار ،إجياد املناسب باختيار أفضل األفكار املناسبة للحل

 .وأخريًا قبول احلل

الية تركز يف تأطريها النظري للعالقة بني اإلبداع والبحث والدراسة احل   

العلمي على منوذج حل املشكالت كأحد مناذج اإلبداع اليت ذكرها روجرز 

Rogers  واليت يؤكد فيها أن التفكري املبدع للسلوك يظهر يف حل املشكالت

 بطرق جديدة وذات قيمة إضافية ميكن االستفادة منها وتعميمها، وهو األمر

 (.59م، ص2005الذي يقوم عليه البحث العلمي جبميع أنواعه )إبراهيم، 

 والنماذج النظرياتاملفاهيم و وميكن التأكيد من خالل استعراض   

القدرة البحثية  يه ابأنهوالبحث العلمي اإلبداع العالقة بني السابقة على أن 

وحفظها  ومات وتنظيمهالمجع املعوعلى توليد وإنتاج األفكار البحثية، 

وحتليلها للوصول إىل أكرب عدد ممكن من احللول املبتكرة، ثم القدرة على 
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تقليدية للمشكالت البحثية، على أن التقييم وحتديد احللول املمكنة وغري 

تتصف تلك القدرات باملرونة والطالقة واألصالة واإلسهاب واحلساسية 

 للمشكالت، والقبول والفائدة االجتماعية. 

 بداع يف البحث العلمي:أهمية اإل 

أحد وسائل التقدم يف البحث العلمي بأنها اإلبداع   تظهر أهمية   

وإعداده  ،أهمية يف تقدم اإلنسان املعاصر اتذ ياحلضاري الراهن، وه

مصدر مسو ومتيز  يوالتحديات املستقبلية، فه ،ملواجهة املشكالت الراهنة

هتمام وجيزة من حكمهم اال ستطاع املسلمون يف فرتةاالبحث العلمي، ولقد 

وحمط أنظار  ،العامل أمجع سادةباإلبداع والوصول إىل منزلة رفيعة جعلتهم 

فقد أضافوا إىل العلم واحلياة العلمية العديد من  ؛األمم والشعوب

 خرتاعات اليت ضمنت هلم الريادة.بتكارات واالاال

وهو ذو  فاإلبداع البحثي هو أحد وسائل التقدم احلضاري الراهن،   

وعدته يف مواجهة املشكالت الراهنة  ،أهمية يف تقدم اإلنسان املعاصر

يف البحث ( أن اإلبداع م1994عبد الرازق ) يرى، ووالتحديات املستقبلية

ول عن احلضارات الراقية اليت توصلت إليها البشرية على مر ؤمسالعلمي 

إنتاج العصور العصور، فإنتاج القدماء يف خمتلف احلضارات فيه إبداع، و

ن وأفكارهم لظلت احلياة بدائية حتى واحلديثة فيه إبداع كذلك، فلوال املبدع

اليوم، وباإلضافة إىل ذلك فاإلبداع تصاحبه سعادة، وينمي أذواق الناس 

ومشاعرهم، والفرد املبدع يقدم لنا إنتاجًا علميًا أو فنيًا على مستوى عال 

ياة، ويسهم يف إثرائها بالعمل اجلاد يسمو بأذواقنا، وجيعلنا نقبل على احل

 .(7)ص
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يدين العامل للمبدعني من أبنائه، بكل ما أحرزه من تقدم يف العلوم و   

والفنون واآلداب، وما توصل إليه من حضارة إنسانية شاخمة، ويف ظل التقدم 

احلضاري املطرد، فاإلبداع العقلي لإلنسان وقدرته على إعمال الفكر يف 

على اكتشاف واستغالل كل الطاقات املتاحة يف دفع  ًاجعله قادر اجملال البحثي

عجلة التكنولوجيا والتقدم العلمي من أجل تطوير احلياة اإلنسانية، وحتقيق 

م ،( أن املعادلة 2005ويف هذا الصدد يؤكد  أمحد )، التقدم والرخاء

 على وفرة وال ،االقتصادية اجلديدة ال تعتمد أساسًا على وفرة املوارد الطبيعية

بل على املعرفة القائمة على اإلبداع واالبتكار والتجديد،  ،املوارد املالية

األنشطة  ومنظمة اليونسكو تؤكد على أن اإلبداع يف البحث العلمي ميثل كلَّ

البحثية اإلبداعية حسب منهجية وطرائق نسقية من أجل إثراء الرصيد املعريف 

واستغالل  ،والطبيعة والثقافة واجملتمعاإلنساني الذي يشمل معرفة اإلنسان 

. (67ص)يف تطبيقات جديدة خدمة للتنمية البشرية ثري هذا الرصيد املعريف ال

 لذا يعد اإلبداع يف البحث العلمي املصدر األول للمعرفة اليت يعتمد عليها يف

  ختاذ القرارات الصائبة خلدمة املؤسسات واألوطان واألجيال القادمة.ا

 أدبيات اجملال أن جمتمع املعرفة يقوم أساسًا على تنمية رأس كما تشري   

 Critical Massاملال الفكري، الذي يعتمد على ما يعرف بالكتل احلرجة 

وهي عبارة عن فئة من الباحثني الفاعلني املبدعني القادرين على إجياد احللول 

ومصدر  ،نه مفتاح التنميةإحيث  ؛نسان الفاعل األساسياإلبداعية، فاإل

ن إ مJohn Kehoe  (2010)اإلبداع الفكري واملعريف، وكما يقول جون كيهو

اإلنسان املبدع هو القادر على إجياد احللول املنتظمة للمشكالت اليومية اليت 

تعرتض طريقنا بأساليب مبتكرة ومتفردة، وكذلك قدرته على ختطي حدود  
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ومهاراته اإلبداعية من أجل هو روتيين ومعتاد، لذا علينا تطوير قدراته  كل ما

 .  (99)ص تسريع عملية التنمية

واإلبداع البحثي ميثل أحد أهم ركائز منظومة البحث العلمي يف جمتمع    

فهي  ،ألن اإلبداع املعريف أصبح يشكل مدخاًل من مدخالت اإلنتاج ؛املعرفة

حلة اليت جتدد العملية اإلنتاجية وتعمل على حتسينها وجتويدها، ويعد املر

ومن  ،األوىل من مراحل تفعيل دورة املعرفة، من خالل توليد وإنتاج املعرفة

ثم بناء جمتمع املعرفة. كما ميثل اإلبداع البحثي أحد  مؤشرات جودة وتقويم 

 Frascati Manualحيث أكدت ذلك وثيقة فرسكاتي  ،البحوث العلمية

وجائزة   Cnberra Manualووثيقة كمبري  Oslo Manualووثيقة أوسلو

يف اجلامعات السعودية، وبذلك فإن املساهمة يف تنمية  البحث العلمي املتميز

وضرورة  ،وظيفي وانتماء ،الروح اإلبداعية يف البحث العلمي واجب وطين

التنمية لداننا حتمية نستمد منها دميومة البقاء وأصالة التميز مبا يكفل لب

 م(.2005)أمحد، املستدامة والنهوض باألمة 

 إلبداع يف البحوث الرتبوية:ا 

تشكل البحوث الرتبوية إحدى أهم الركائز اليت يعتمد عليه الرتبويون    

للوصول إىل حل املشكالت واملعوقات اليت تطرأ على النظام الرتبوي، ولقد 

بدأ االهتمام بتطويرها من قبل الباحثني ورجاالت الرتبية لتسهم يف صناعة 

دفة العملية التعليمية، والكشف عن مشكالت  القرار الرتبوي، ويف توجيه

الرتبية ودراسة ما حيتاج منها للدراسة، وكذلك اإلسهام وبشكل مباشر بزيادة 

 املعرفة يف تلك اجملاالت، وحتقيق التطلعات حنو املستقبل يف اجملال الرتبوي.
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ال يتجزأ من منظومة البحث العلمي، فهو  يعد البحث الرتبوي جزءًاو   

إال  ،إىل املبادئ واملقومات اليت يقوم عليها البحث العلمي بصفة عامةيستند 

يأمل أن تكون أنه حيتاج إىل اإلبداع الذي يقدم إضافات علمية ومعرفية 

إحدى الدعامات األساسية لتقويم وتطوير النظام الرتبوي يف اجملتمع. فهو 

ا عرب يعترب من األدوات اليت ميكن للرتبية من خالله حتقيق أهدافه

سرتاتيجيات واخلطط اليت يتم رمسها استنادًا إىل ما تعرضه البحوث اإل

 وإىل ما تقدمه من مؤشرات. ،الرتبوية من نتائج

م( أن البحث الرتبوي هو عملية 1998) Andersonوذكر أندرسون    

منهجية الكتشاف كيف وملاذا يتصرف الناس يف البيئات التعليمية؛ أما جاي 

( يرون أن البحث الرتبوي هو 2005) Airasin&Gay,Mills وميلز وايرسيان

أحد أمناط البحث العلمي، وخيتص بالعملية الرتبوية، ويعتمد على أدوات 

وأساليب املنهج العلمي لدراسة املشكالت الرتبوية والتعليمية، من أجل إجياد 

عبارة عن  احللول املناسبة هلا. وميكن أن نعترب اإلبداع يف البحوث الرتبوية بأنه

وذلك بغية  ؛جهد منظم يسري وفق املنهج العلمي يف احلصول على املعرفة

مستقبل قضايا  واستشرافوتطوير وحتسني  ،الوصول إىل حلول ملشكالت

 . (58، ص1984)بركات،  وظواهر تربوية خمتلفة

هو جهد م( 2005الصرييف )فاإلبداع يف البحوث الرتبوية كما يقول    

وخيلق توليفة علمية جديدة تعيد النظر يف  ،ر املعهودعلمي يكسر اإلطا

 نتاجم ميكن وصف اإلاالجتهادات السابقة وفق أسس قابلة للتحقيق، ومن َث

قدر من الطالقة الفكرية واملرونة  البحثي الرتبوي املبدع بأنه إنتاج يتميز بأكرب
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أو موقف ملشكلة  كاستجابةوذلك  ،وبالتداعيات البعيدة ،التلقائية واألصالة

  مثري.

إىل أن  (WIPO,2015)ويشري موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية   

 ومنها ما يلي: ،ملنتج البحثي اإلبداعي له مؤشرات كمية وكيفيةا

 .غزارة اإلنتاج العلمي ومعدل نشرها يف أوعية حبثية متميزة 

 .القدرة اإلبداعية للمراكز البحثية 

 ًا ونوعًا.عدد الباحثني كّم 

 خرتاع.براءات اال 

 .قوة إنتاج وتصدير التقانات العالية 

 .القدرة التنافسية العاملية 

  .جودة البنية التحتية 

 عرتاف العلمي.التقدير واال 

 ستشهادات املرجعية.اال 

 .القدرات على توليد معارف جديدة 

   .مؤشرات اإلنفاق على البحث العلمي 

 :مكونات اإلبداع يف البحوث الرتبوية 

 امالنظريات اليت تفسر اإلبداع البحثي على مكوناته، فمنها  عكستان   

ركز على شخصية الباحث املبدع، أو العملية البحثية اإلبداعية، أو البيئة 

البحثية اإلبداعية، وبعض النظريات ركزت على املنتج البحثي اإلبداعي، 

على أنها  وتتبنى الدراسة احلالية مكونات اإلبداع البحثي من تلك املكونات
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 وم وآخرونتالع) وهي على النحو التالي ،تتفاعل مع بعضها البعض

 م(: 2009م، نوفل 2007

 وهو الباحث الذي يتسم جبملة من شخصية الباحث املبدع :

اخلصائص اليت جتعله يفضل التفكري املفتوح الذي يؤدي إىل السلوك 

وحب ومنها: املرونة يف حل املشكالت وحتدي الصعاب،  ،اإلبداعي

التجديد، واملثابرة والطموح العالي، وميتلك مهارات االتصال، والقدرة على 

ستطالع، والتخيل ولية، ويتميز باملرونة يف التفكري، وحب االؤحتمل املس

والتأمل، والثقة بالنفس، ويتفاعل مع املتغريات السريعة، ويطبق املعرفة اليت 

عتماد على الذات، مليل إىل االيعرفها يف املوقف اجلديد وحتمل املخاطرة، وا

الباحث  نإGardner,1982) واالنفتاح على اخلربات اجلديدة. ويقول جاردنر )

املبدع صاحب خيال خصب وتفكري خالق يولد احلقائق من رحم ركام معريف 

ذلك  ؛ويعوزه التوليف املنهجي الداخلي أحيانًا ،يبدو عليه التناسق اخلارجي

ببعض بطريقة تغلب عليها الفوضى، فوجود النظام أن األفكار يتعثر بعضها 

 .( Duffy, B.1998: 4-6)اخلفي لذلك هو شيء ينبغي تشييده وليس مالحظته. 

واإلبداع يف البحوث الرتبوية مرتبط بالباحث قبل كل شيء؛ حيث يؤدي 

ذلك الباحث دوره األساسي يف إضافة السمة اإلبداعية للعمل الذي يؤديه، 

( أن اإلبداع )كسمة( يقوم على أساس حتديد A.o.Gamble)وقد ذكر جامبل 

السلوك اإلبداعي وتعريفه، والتعرف على السمات الشخصية اليت جيب أن 

يتحلى بها الباحث ليحقق اإلبداع يف إنتاجه البحثي، وكذلك اهتم غيلفورد 

(Guilford يف دراسته لإلبداع بالوصول إىل طبيعة األشخاص املبدعني )
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لشخصية كأحد أهم مكونات العملية اإلبداعية )يف عاقل ومساتهم ا

 (.59م، ص1983،

  :تعترب البيئة البحثية من أهم املؤثرات اليت البيئة البحثية اإلبداعية

وهي متثل بشكل عام مجلة الظروف واملؤثرات تؤدي إىل اإلبداع، 

اليت تعترب و ،االجتماعية واالقتصادية والثقافية والرتبوية املرتابطة واملتداخلة

احلاضنة والداعمة لإلبداع البحثي، أي أنها تتضمن املوقف الكلي املعقد الذي 

يتم من خالله استثارة العمليات اإلبداعية البحثية بشكل مبدئي، واالستمرار 

ي يف ذلك إىل أن يتم إجناز هذه العمليات. لذا فإن توافر البيئة املناسبة تقوِّ

( Macinonإبداعية، وكما يقول ماكينون )حتماالت التوصل إىل نتاجات ا

ن اإلبداع متغري يصعد ويهبط بتأثري الظروف وأوضاع احلياة اليت تساعده إ"

  .(64م ، ص2005)إبراهيم، على النمو واالزدهار أو الذبول واملوت"

وعليه فإن اإلبداع يف البحوث الرتبوية هو عالقة وتفاعل مشرتك بني   

وكلما كان هذا التفاعل قائمًا على أسس ومعطيات  الباحث والبيئة البحثية،

النجاح لتوثيق هذه العالقة كلما أتيحت الفرصة الكتشاف إبداع حقيقي 

 للبحوث الرتبوية.  

 واقع اإلبداع يف البحوث الرتبوية: 

تشري الكثري من الشواهد الواقعية والدراسات العلمية إىل أن اإلبداع و   

بشكل خاص يف الوطن العربي يعاني من أزمة بشكل عام واإلبداع البحثي 

اجملتمع العربي يف هذا العصر من أزمات ومشكالت ه نظرًا ملا يعاني ؛حقيقية

( أنه يف الوقت الذي ما يلبث  2001،جالل . ويف هذا الصدد يؤكد )ةمرتاكم

أن يطالعنا العامل يف كل يوم باجلديد من االخرتاعات واالكتشافات والقفزات 
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ة السريعة واملتالحقة، يبدو اإلبداع البحثي العربي شاحبًا وبطيئًا، وال اإلبداعي

ميكن اجلزم بأن السر يكمن يف مجود العقلية العربية أو ختلفها، بل يعود على 

 األجدر إىل عوامل ومعوقات عدة يف جمتمعاتنا العربية. 

( فقد 2011،  )الرحيمي واملارديين كما أن البحث العلمي كما يشري

نعكس ذلك على اواليت هي مصدر مسوه ومتيزه، وقد  ،روح اإلبداعيةال

ن مدخالت البحث العلمي العربي إحياتنا اليومية حاضرًا ومستقباًل؛ إذ 

واالحنسار  ،من الركود التام ةوخمرجاته وآليات تشكيله ومكوناته تعيش حال

ثي يف العامل املعريف والتخلف العام عن السباق البحثي املعاصر. واإلبداع البح

الكايف الذي يؤهله ليكون اسرتاتيجية رئيسة متيز  باالهتمام العربي مل حيَظ

العرب عن غريهم كما كانوا سابقًا، فلم يعد مبقدورهم تبين االسرتاتيجيات 

مكانيات واملوارد املتميزة، إضافة إىل عدم كفاية اإلبداعية اليت حتتاج إىل اإل

) بسطاويسي ،   تعد املنطلق األساسي لإلبداع،البنى الثقافية واملعرفية اليت

أن الثقافة العربية ابتعدت عن  م(2001)وهلذا يؤكد علي  ، ( 2001

 (.76)صبتكار" اجرتار ال اوأصبحت ثقافة " ،الريادة

الصادر مؤخرًا يف  2016ويشري تقرير املؤشر العام لالبتكار العاملي لعام     

أن اململكة تراجعت  ( إىلGII( )Global Innovation Index)العاشرة نسخته 

 49وأصبحت يف املرتبة  38حيث كانت يف املرتبة  2014عن العام املاضي 

تأخرت بعض الشيء يف الركائز األساسية املتعلقة بالتعليم العالي والبحث فقد 

وبالتحديد -مما يضع على عاتق اجلامعات  ؛العلمي واملخرجات اإلبداعية

املسؤولية يف بذل املزيد من اجلهد  -يس والباحثني والطلبةأعضاء هيئة التدر
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وحتويلها إىل تطبيقات جتارية  ،يف توظيف قدراتهم البحثية واإلبداعية

 .أو خدمات جمتمعية ،وصناعية

ومما سبق فإن الدراسة احلالية حاولت أن تؤطر نظريًا للعالقة بني     

فاهيم واملكونات واملؤشرات، اإلبداع والبحث العلمي من خالل الربط بني امل

ومراحل العملية اإلبداعية؛ للوصول إىل رؤية تطويرية للبحوث العلمية 

بشكل عام، والبحوث الرتبوية بشكل خاص مما يسهم يف دعم وتطوير 

العملية الرتبوية، والعمل على طرح حلول إبداعية ذاتية ومميزة للمشكالت 

كما أن الدراسة احلالية أكدت على أن اليت تواجه النظام الرتبوي والتعليمي، 

واقع اإلبداع يف البحوث الرتبوية ضعيف ،ويعود ذلك لوجود عدد من 

 املعوقات اليت حتاول الدراسة جبانبها امليداني الكشف عنها . 

 :الدراسات السابقة-2

هتمام الكبري من قبل الباحثني لقد حظي موضوع اإلبداع باال    

ور نظريات علمية تفسر اإلبداع وأبعاده خاصة بعد ظه ،والدارسني

ألن  ؛األساسية، والوصول إىل قناعة علمية أن اإلبداع متاح أمام كل فرد

الصفة اإلبداعية صفة ميكن تطويرها واكتسابها، وبدأ عرض الدراسات 

دراسة عبد السابقة بالدراسات اليت تناولت معوقات اإلبداع بشكل عام مثل 

إىل الوقوف على أهم معوقات اإلبداع يف منظمات هدفت اليت  (2007اهلل )

من املعوقات املبكرة يف األسرة ثم املدرسة واجلامعة، واملعوقات  العمل بدءًا

نفعالية واملعوقات املعرفية، واملعوقات التنظيمية اليت تتعلق بسياق القيمية واال

املنهج العمل، وأخريًا املعوقات البيئية )اجملتمعية(، واستخدمت الدراسة 

وقدمت الدراسة جمموعة من املعوقات خاصة فيما يتعلق باملرحلة  ،التحليلي
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ومنها توافر  ،اجلامعية، وكذلك ميسرات اإلبداع يف بيئة العمل وسبل تنميته

القيادة املبدعة ذات الرؤية الشاملة، وتطوير املناخ التنظيمي مبا يساعد على 

الدراسة ركزت على معوقات لكن هذه  اإلبداع ودعم السلوك اإلبداعي.

وتناولت اإلبداع بشكل عام؛ بينما الدراسة احلالية حتاول أن تغطي  ،العمل

املعوقات اخلاصة بالباحث والبيئة  توتناول ،اإلبداع يف البحث العلمي حتديدًا

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف حيث  (2012ودراسة نوار احلربي )البحثية. 

ع يف مرحلة التعليم اجلامعي لدى عينة من طالبات على معوقات تنمية اإلبدا

كلية الرتبية جبامعة أم القرى، ووضع تصور مقرتح للحد من تأثري هذه 

ستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، ااملعوقات على تنمية اإلبداع، 

تها معوقات تتعلق بالبيئة موقدمت الدراسة قائمة من املعوقات تأتي يف مقد

حيث متثل أكرب عائق يف تنمية اإلبداع يف مرحلة التعليم اجلامعي،  ،التعليمية

هتمام باألنشطة اليت وتليها املعوقات املتعلقة باجملتمع، وأوصت الدراسة باال

تتطلب التخيل والتفكري وطرح األسئلة واألمثلة اليت تيسر وحتفز على إثارة 

حول  ًاعام ًاتصور وقدمت هذه الدراسة للدراسة احلالية التفكري واإلبداع.

معوقات تنمية اإلبداع لدى طالب التعليم اجلامعي. وهي تتقاطع مع الدراسة 

احلالية يف تناول موضوع معوقات اإلبداع؛ بينما الدراسة احلالية حتاول أن 

 (2014دراسة أمساء الشيخ )حتدد معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية. أما 

ف على معوقات تنمية اإلبداع لدى طالبات هدفت هذه الدراسة إىل الوقو فقد

جامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف اخلرج من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس، من حيث املناهج، وهيئة التدريس، والبيئة اجلامعية، والطالبة 

اجلامعية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وجمتمع الدراسة 
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(، وكانت أداة الدراسة االستبانة اليت صممتها 786) أعضاء هيئة التدريس

من أهمها عرض قائمة من  ،الباحثة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج

معوقات تنمية اإلبداع لدى طالبات جامعة األمري سطام بن عبد العزيز. 

وقدمت هذه الدراسة للدراسة احلالية قائمة ملعوقات اإلبداع من وجهة نظر 

 جلامعي.طالبات التعليم ا

من الدراسات اليت تناولت اإلبداع  ًاثم قدمت الدراسات السابقة عدد

حيث  (2006دراسة بلغيث )وعالقته بالبحث العلمي، ومن هذه الدراسات 

ىل الرتكيز على دور اجلامعات العربية يف دعم ثقافة إهدفت هذه الدراسة 

وأكدت البحث العلمي اإلبداعي، واستخدم الباحث املنهج التحليلي، 

الدراسة أن اجلامعات العربية تعاني من ضعف يف ثقافة البحث العلمي 

وال تساعد على اإلبداع  ،اإلبداعي، وأن املراكز البحثية ليست متميزة

، كما أنه ال توجد خطط يف اجلامعات لتأهيل كفرقيقوالتفكري اخلالق والعمل 

العلمي واحلرية الفكرية الباحثني. كما أن الدراسة تناولت العالقة بني اإلبداع 

على اإلتيان بأفكار جديدة. وتوصلت الدراسة لعدد  ًااليت جتعل املبدع قادر

من أبرزها: إصالح اجلامعات وحتويلها إىل مؤسسات حبثية فاعلة  ،من النتائج

خترج املبدعني الذين يسهمون مبهاراتهم وأفكارهم اخلالقة يف النهوض 

فقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف مبجتمعهم يف خمتلف األصعدة. ات

تناول اإلبداع يف البحوث العلمية، لكن الدراسة احلالية تناولت املعوقات من 

اليت هدفت ( 2008دراسة عزة البناء )وجهة نظر طالب الدراسات العليا. أما 

إىل كشف املعوقات اليت تواجه اإلبداع واالبتكار يف البحث العلمي اجلامعي، 

فت االستبانة كأداة ظَّتخدمت الباحثة املنهج املسحي االجتماعي، ووحيث اس
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جلمع املعلومات، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من املعوقات اليت تواجه 

 ،من أهمها غياب احلرية الفكرية ،اإلنتاجية واالبتكارية للبحث العلمي

ططه. والعقلية الناقدة، وعدم وجود اسرتاتيجية واضحة ألولويات البحث وخ

وغياب شبكة قومية للبيانات واملعلومات، وأن منظومة التعليم تعتمد على 

التلقني أكثر من اإلبداع. وركزت هذه الدراسة على معوقات اإلبداع واالبتكار 

بينما الدراسة احلالية موضوعها معوقات اإلبداع يف  ،يف البحث العلمي

دراسة الرحيمي ا. أما البحوث الرتبوية من وجهة نظر طالب الدراسات العلي

هدفت الدراسة إىل توضيح مفهوم اإلبداع فقد م( 2011واملاردوني )

البحثي، وبيان واقعه يف العامل العربي من خالل بعض املؤشرات الكمية. 

ومراكز البحوث  ،والوقوف على بعض املبادرات واالسرتاتيجيات اإلبداعية

ثرها على األداء البحثي وخمرجاته. استخدمت وأ ،العربية وقدراتها اإلبداعية

الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لتشخيص واقع اإلبداع البحثي العربي، 

من أبرزها التأكيد على ضعف  ،توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج

اإلبداع البحثي يف الوطن العربي من خالل بعض املؤشرات املتعلقة باإلبداع 

دراسة بأهمية رفع مستوى اإلبداع البحثي من خالل البحثي، وأوصت ال

تعديل املناهج الدراسية؛ وتطوير البيئة التنظيمية للمؤسسات البحثية، 

لتعزيز مفهوم اإلبداع  ًالت هذه الدراسة بالنسبة للدراسة احلالية منطلقشّك

البحثي، والتأكيد على بعض مؤشرات اإلبداع البحثي، وكانت نتائج هذه 

ن مربرات دراسة معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية، وقدمت الدراسة م

وث العلمية يف الوطن حمتكاملة لواقع اإلبداع يف الب ةهذه الدراسة صور

هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس فقد م ( 2011دراسة الربيدي )العربي. أما 
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 إىل حتديد املعوقات الكربى اليت أنتجت هذه املشكلة يف احمليط األكادميي

العربي، كما هدفت إىل توضيح أهم مظاهر تلك املشكلة مع وضع إطار 

مقرتح للعالج، وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي لتحديد مظاهر 

الضعف واملعوقات الكربى، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها: 

مظاهر رئيسة  ةأهمية اإلبداع يف اجملال البحثي يف الوطن العربي، وحتديد ثالث

لضعف اإلنتاج البحثي اإلبداعي تتمثل يف: ضعف اإلبداع يف بناء النظريات 

 والنماذج العلمية اجلديدة، وغلبة النمط الكمي يف البحث العربي، وضمور

كدت عليها هذه الدراسة أهمية صناعة أاإلبداع املصطلحي، ومن النتائج اليت 

لت هذه الدراسة نوعي"، وشكَّالباحث املبدع، وتعزيز البحث الكيفي " ال

بالنسبة للدراسة احلالية مرجعية علمية للتأكيد على ضعف اإلبداع البحثي يف 

الوطن العربي، والوقوف على بعض معوقات اإلبداع البحثي وسبل 

 مواجهتها. 

ومعوقاته  جنبية اليت تناولت اإلبداع يف البحث العلميومن الدراسات األ

اليت هدفت إىل حتديد بعض املعوقات ( Burkhardt. ..et al. 2003)دراسة 

يف دراسته، وكان من  الوصفي املسحياستخدم املنهج للبحث الرتبوي حيث 

أبرز نتائج الدراسة: أن هناك مؤشرات لنجاح البحوث الرتبوية منها: أن يتم 

احلصول على املعلومات بطريقة إبداعية، وأن تكون خطة البحث واضحة 

وخلفية  ،بإطار نظري مية، وأن يكون البحث مدعمًامبنية على أسس عل

علمية مناسبة، العمل ضمن فريق حبثي متعدد التخصصات وفقًا ملتطلبات 

البحث، واحلصول على دعم مالي كاف خالل فرتة إجراء البحث. وكان من 

أبرز املعوقات حتسني البحث الرتبوي: عدم االهتمام باملشكالت األساسية 
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م الرتبوية، وعدم التنسيق بني اجملموعة البحثية عند إعداد واملهمة يف العلو

البحوث الرتبوية، وعدم وجود الداعمني إلجراء البحوث الرتبوية من القطاع 

دراسة واخلاص، وعدم تبين اجلهات املعنية بدراسة املشكالت الرتبوية املهمة. 

وهي دراسة صادرة عن  (Wiles,Pain&Crow, 2010)ويلز وباين وكرو 

( (National Centre for Research Methodsاملركز الوطين لطرق البحث 

بكلية العلوم االجتماعية جبامعة ساوثامبتون باململكة املتحدة، وعملت 

 57الدراسة على إلقاء الضوء على اإلبداع يف البحث الكيفي، وذلك مبراجعة 

وتدعم حتقق اإلبداع يف  2009-2000دراسة نشرت يف الفرتة بني 

منهجيات وطرق البحث الكيفي. وتضمنت هذه الدراسات منهجيات حبث 

وكذلك طرق وبرجميات البحث  ،متداخلة ًاإبداعية وقصصية وطرق

اإللكرتوني. وأشارت النتائج إىل أن معظم الدراسات كانت مبدعة فيما يتعلق 

. واليت مت تبنيها من طرق إبداعية موجودة بالفعل ،بالطرق واملنهجيات احلديثة

واالستفادة  ،كما أكدت الدراسة على ضرورة تنمية الطرق البحثية اإلبداعية

دراسة إيتودور إيو وآخرين من الطرق يف التخصصات العلمية املختلفة. و

(Etudor-Eyo, 2011)  وهدفت الدراسة إىل تقييم جودة وإبداع البحث

لعلمية يتعلق بعنوان البحث، اخللفية ا اوذلك فيم ،الرتبوي يف نيجرييا

واملشكلة البحثية، مراجعة األدبيات ذات الصلة، منهجية البحث، حتليل 

البيانات وإجراءاتها، النتائج وتفسريها، مناقشة النتائج ومقرتحات البحث 

ع دوريات خمتلفة، بمقالة علمية منشورة بس 53وتوصياته. ومت حتليل 

كل واحدة من  ومت تقييم ،مفردة كبطاقة حتليل 50ووضعت قائمة مكونة من 

البحوث املستهدفة من قبل اثنني من املختصني يف البحث الرتبوي من محلة 
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درجة الدكتوراه للحكم على جودة األحباث موضع التحليل. وتوصلت 

ملة من النتائج منها: أن األحباث موضع التحليل كانت جودتها جلالدراسة 

تعلق مبراجعة متوسطة بصفة عامة، بينما كانت أقل من املتوسط فيما ي

األدبيات ذات الصلة مبوضوع البحث وطرق حتليل البيانات. وكانت جودة 

األحباث الرتبوية مرتفعة فيما يتعلق  بالسياق واملعاجلات والنتائج بصفة عامة. 

والتأكد  ،وأوصت الدراسة يف نهايتها بضرورة االهتمام بعملية حتكيم األقران

دراسة باسكابيلي وآخرين من جودة األحباث قبل نشرها. وكذلك 

(Bahcekapili et al, 2013)  متثل املشكلة البحثية وحتديدها واحدة من أهم

مكونات وعناصر البحث العلمي، ويف ضوء ذلك هدفت الدراسة إىل التعرف 

على طرق حتديد الباحثني يف جمال تقنيات التعليم، وكذلك العوامل اليت تؤثر 

دراسة احلالة، ومجعت البيانات من خالل  يف ذلك. ومتت الدراسة باستخدام

املقابلة شبه املقننة مع عينة مكونة من عشرة من باحثي الدكتوراه وأعضاء هيئة 

التدريس بثالث جامعات تركية. وتوصلت الدراسة إىل الباحثني يف اجملال 

لتحديد املشكلة  ؛يلجأون ملشاركة أفكارهم مع اآلخرين، خاصة مشرفيهم

 ،مثل الوقت ؛يتأثر الباحثون بعدد من العوامل الشخصيةالبحثية، كذلك 

والتكلفة املادية للبحث، كذلك حيدد  ،وكفاءة الباحث ،وبيئة العمل

الباحثون مشكالتهم البحثية يف ضوء املشكالت اليت يواجهونها يف الدروس 

من املقرتحات اليت تساعدهم يف  أو بيئات العمل. كما قدمت الدراسة عددًا

كالت أحباثهم منها: إضافة مقررات دراسية يف الدراسات العليا حتديد مش

حول أهمية األدبيات وكيفية مراجعتها، وضرورة التواصل املستمر مع العلماء 

ويف  ،واملختصني يف اجملال، والتوجه حنو اختيار موضوعات قابلة للبحث
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حدود قدرات الباحث ووقته املخصص للبحث، وضرورة وضع خرائط حبثية 

  اجملال مع الرتكيز على اختيار مشكالت حبثية أصيلة ومفيدة. يف

من خالل استعراض الدراسات  التعقيب على الدراسات السابقة :

السابقة يتضح أوجه االتفاق واالختالف ؛حيث ان الدراسة احلالية اتفقت مع 

م( 2014م( ودراسة الشيخ )2012م( ونوار احلربي)2007دراسة عبد اهلل )

معوقات اإلبداع بشكل عام ، كما اتفقت مع دراسة بلغيث يف تناول 

م( ودراسة الرحيمي 2008م( ودراسة عزة البناء )2006)

ويلز وباين وكرو م( ودراسة 2011م(ودراسة الربيدي)2011واملاردوني)

(Wiles,Pain&Crow, 2010) وآخرين  باسكابيلي دراسةو (Bahcekapili et 

al, 2013) البحوث العلمية ، كما اتفقت الدراسة احلالية  يف دراسة اإلبداع يف

يف تناول اإلبداع يف  (Etudor-Eyo, 2011) إيتودور إيو وآخرين  مع دراسة

البحوث الرتبوية ، واختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف الرتكيز 

على معوقات اإلبداع اإلبداع يف البحوث الرتبوية ،وقد استفادت الدراسة 

لية من الدراسات السابقة يف تشكيل تصور كامل ملوضوع الدراسة وتدعيم احلا

مشكلة الدراسة ، كما ساهمت يف حتديد حماور اإلطار النظري سواء بطريقة 

مباشرة أو غري مباشرة ، كما استفادت الدراسة من نتائج وتوصيات 

 الدراسات السابقة .
 ثالثًا: اإلجراءات املنهجّية للدراسة:

 الدراسة: منهج 3-1

يف ضوء أهداف الدراسة واألسئلة اليت أجابت عنها استخدم الباحث    

املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي؛ وهو أنسب املناهج هلذه الدراسة اليت 

تهدف إىل وصف واقع معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية وسبل احلد منها، 
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عبريًا كميًا، فالتعبري الكيفي وصفًا دقيقًا؛ والذي "يعرب عنها تعبريًا كيفيًا أو ت

يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبري الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا 

يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها، ودرجات ارتباطها مع الظواهر 

 (.191م،ص 2005املختلفة األخرى " )عدس وآخرون ، 

 جمتمع وعينة الدراسة:2 -3

من طالب وطالبات الدراسات العليا يف مرحلة تكوَّن جمتمع الدراسة     

املاجستري والدكتوراه الذين هم على مقاعد الدراسة يف التخصصات الرتبوية 

الثالثة؛ وهي )أصول الرتبية، واإلدارة والتخطيط الرتبوي، واملناهج وطرق 

التدريس( يف كلية العلوم االجتماعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود 

  ه1437/1438الفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي  اإلسالمية، يف

( طالبًا وطالبة. واقتصرت 777والبالغ عددهم حسب إفادة األقسام الثالثة )

 % من اجملتمع األصلي. 47.5( طالبًا وطالبة ميثلون 369عينة الدراسة على )

  :الدراسةأداة  3-3

عة البيانات واملعلومات بناًء على املنهج املتبع يف الدراسة، وعلى طبي   

املطلوب الوصول إليها، وجد الباحث أن األداة األكثر مالءمة لتحقيق أهداف 

هذه الدراسة هي "االستبانة"، وقد مت بناء أداة الدراسة بالرجوع إىل األدبيات 

يف  تكونت االستبانةولقد والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة. 

 :ثالثة حماور كما يليمقسمة على  ،فقرة (32)من  ا النهائيةصورته

  معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية املتعلقة احملور األول: وتناول

 ( فقرات.10بشخصية الباحث املبدع، وتكون من )
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  معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية املتعلقة احملور الثاني: وتناول

 ( فقرة.12وتكون من ) ،بالبيئة البحثية

 معوقات اإلبداع يف البحوث ملواجهة سبل مقرتحة ر الثالث: احملو

 ( فقرات.10وتكون من ) الرتبوية

 أداة الدراسة:صدق 3-4

 الصدق الظاهري )صدق احملكمني(: -

واليت تتناول معوقات اإلبداع يف -بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة 

السرتشاد مت عرضها على عدد من احملكمني؛ وذلك ل -البحوث الرتبوية

بآرائهم. وقد ُطلب من احملكمني إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات، 

ومدى مالءمتها ملا وضعت ألجله، ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي 

تنتمي إليه، مع وضع التعديالت واالقرتاحات اليت ميكن من خالهلا تطوير 

اها احملكمون، قام االستبانة. وبناًء على التعديالت واالقرتاحات اليت أبد

 الباحث بإجراء التعديالت الالزمة اليت اتفق عليها غالبية احملكمني.

 :)البنائي( الداخلي صدق االتساق -

ميدانيًا  ابتطبيقهالدراسة قام الباحث ألداة بعد التأكد من الصدق الظاهري 

(، وعلى بيانات العينة قام 30على جزء من عينة الدراسة وعددهم )ن=

حبساب معامل االرتباط )بريسون( لقياس العالقة بني بنود حماور الباحث 

 األداة، كما يوضح ذلك اجلدول التالي:
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 (1جدول رقم )

)العينة معامالت ارتباط بريسون حملاور االستبانة بالدرجة الكلية

 (30االستطالعية :ن=

 العبارة رقم االرتباطمعامل  العبارة رقم احملور
معامل 

 االرتباط

حملو
ا

ل:
ألو

ر ا
ع 

دا
إلب

ت ا
وقا

مع

ة 
لق

تع
 امل

ية
بو

رت
 ال

ث
حو

الب
يف 

ث
ح

لبا
با

 

1 0.888** 6 0.805** 

2 0.899** 7 0.862** 

3 0.815** 8 0.855** 

4 0.866** 9 0.775** 

5 0.862** 10 0.711** 

ي
ثان

 ال
ور

حمل
ا

:
يف 

ع 
دا

إلب
ت ا

وقا
مع

ة 
بيئ

بال
ة 

لق
تع

 امل
ية

بو
رت

 ال
ث

حو
الب

ية
حث

الب
 

1 0.757** 7 0.849** 

2 0.704** 8 0.718** 

3 0.802** 9 0.688** 

4 0.830** 10 0.793** 

5 0.719** 11 0.558** 

6 0.582** 12 0.827** 

ا
ة 

ح
رت

مق
ل 

سب
 :

ث
ثال

 ال
ور

حمل

يف 
ع 

دا
إلب

ت ا
وقا

مع
ن 

 م
حد

لل

ية
بو

رت
 ال

ث
حو

الب
 

1 0.897** 6 0.875** 

2 0.852** 7 0.656** 

3 0.825** 8 0.781** 

4 0.869** 9 0.767** 

5 0.807** 10 0.890** 

 0.01دال عند مستوى  **
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( أن مجيع العبارات دالة عند مستوى 1يتضح من خالل اجلدول رقم )

وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، واالرتباط  0.01

كن القوي بني كل عبارة يف احملور، أي أن أداة الدراسة صادقة البناء، ومي

 تطبيقها.

 الدراسة: أداة ثبات3-5

ألفا  ثبات معامل باستخدام الدراسة أداة ثبات بقياس الباحث قام

 وهي: الدراسة أداة حملاور الثبات معامل يوضح( 2) رقم واجلدولكرونباخ، 

 (2) رقم جدول

 لقياس ثبات أداة الدراسة ألفاكرونباخ معامل

 معامل ورحم الرقم

 الثبات

 0.951 داع يف البحوث الرتبوية املتعلقة بالباحثمعوقات اإلب 1

 0.923 معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية املتعلقة بالبيئة 2

 0.943 سبل مقرتحة للحد من معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية 3

 0.909 الكلي الثبات

أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبول إحصائيًا،  (2رقم )يوضح اجلدول 

وهي درجة ثبات ( 0.909ث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا( )حي

(، 0.951، 0.923عالية، كما تراوحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما بني )

 وهي معامالت ثبات مرتفعة؛ ميكن الوثوق بها يف تطبيق الدراسة احلالية. 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية :3-6
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(، للتحقق من صدق Person Correlationمعامل ارتباط بريسون ) .1

أداة الدراسة، وذلك بإجياد العالقة بني كل عبارة والدرجة الكلية للمحور 

 الذي تنتمي إليه.

(، للتحقق من ثبات أداة Cronbach's alphaمعامل ألفا كرونباخ ) .2

 الدراسة.

التكرارات والنسب املئوية للتعرف على اخلصائص الشخصية ألفراد  .3

ديد استجابات أفرادها جتاه عبارات احملاور الرئيسة اليت عينة الدراسة، وحت

 تتضمنها أداة الدراسة.

للتعرف على  "Standard Deviation"مت استخدام االحنراف املعياري  .4

مدى احنراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات 

ويالحظ أن  الدراسة، ولكل حمور من احملاور الرئيسة عن توسطها احلسابي.

االحنراف املعياري يوضح التشتت يف استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة 

من عبارات متغريات الدراسة، إىل جانب احملاور الرئيسة، فكلما اقرتبت 

 قيمته من الصفر تركزت االستجابات واخنفض تشتتها بني املقياس.

 رابعًا: عرض النتائج وتفسريها:

ج استخدمت الدراسة األسلوب التالي لتحديد لتسهيل تفسري النتائ

مستوى اإلجابة على بنود األداة، ولتحديد طول خاليا املقياس اخلماسي 

-5)احلدود الدنيا والعليا( املستخدم يف حماور الدراسة، مت حساب املدى )

(، ثم تقسيمه على عدد خاليا املقياس للحصول على طول اخللية 4=1

عد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف ( ب0.80= 4/5الصحيح أي )
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املقياس )أو بداية املقياس، وهي الواحد الصحيح(؛ وذلك لتحديد احلد 

 األعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يأتي:

ميثل درجة )ضعيفة جًدا( حنو كل عبارة  1.80إىل أقل من  1من  -

 باختالف احملور املراد قياسه.

ميثل درجة )ضعيفة( حنو كل عبارة  2.60 أقل من إىل 1.80من  -

 باختالف احملور املراد قياسه.

ميثل درجة )متوسطة( حنو كل عبارة  3.40إىل أقل من 2.60من  -

 باختالف احملور املراد قياسه.

ميثل درجة موافقة )كبرية( حنو كل عبارة  4.20إىل أقل من 3.40من  -

 باختالف احملور املراد قياسه.

ميثل درجة موافقة )كبرية جدًا( حنو كل عبارة  5.0إىل  4.20من  -

 باختالف احملور املراد قياسه.

 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: 4-1

ما معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية، كما يراها طالب وطالبات 

الدراسات العليا يف التخصصات الرتبوية جبامعة اإلمام حممد بن سعود 

 المية ؟اإلس

ولإلجابة عن السؤال السابق قامت الدراسة حبساب التكرارات، والنسب 

املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والرتب، الستجابة 

أفراد عينة الدراسة على حماور االستبانة املتعلقة مبعوقات اإلبداع يف البحوث 

 الرتبوية،  وجاءت النتائج كما يلي: 
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 (3ل )دواجل

استجابات أفراد عينة الدراسة على حماور االستبانة املتعلقة مبعوقات 

 اإلبداع يف البحوث الرتبوية 

 مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات.

 

 حمور م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

درجة 

 التأثري

2 
معوقات اإلبداع يف البحوث 

 الرتبوية املتعلقة بالبيئة البحثية
 كبرية 1 1.01 3.86

1 
معوقات اإلبداع يف البحوث 

 الرتبوية املتعلقة بالباحث
 كبرية 2 0.74 3.47

 كبرية 0.88 3.67 الدرجة الكلية

( أن مجيع حماور االستبانة املتعلقة مبعوقات اإلبداع يف 3تبني من اجلدول )

ت البحوث الرتبوية كما يراها طالب وطالبات الدراسات العليا يف التخصصا

الرتبوية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جاءت بدرجة )كبرية(، 

حيث جاءت الدرجة الكلية ملعوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية كما يراها 

طالب وطالبات الدراسات العليا يف التخصصات الرتبوية مبتوسط حسابي 

  ما يلي:(. وتشري النتيجة السابقة إىل0.88(، واحنراف معياري )3.67)
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جاء احملور الثاني من درجة معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية  -

(، واحنراف 3.86املتعلقة بالبيئة البحثية يف املرتبة األوىل، مبتوسط حسابي )

 (.1.01معياري )

جاء احملور األول من درجة معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية  -

(، واحنراف معياري 3.47توسط حسابي )املتعلقة بالباحث يف املرتبة الثانية، مب

(0.74.) 

ويعزو الباحث يف تفسري ما سبق؛ من أن درجة معوقات اإلبداع يف    

البحوث الرتبوية املتعلقة بالبيئة البحثية أكثر من املتعلقة بالباحث؛ ألن البيئة 

البحثية أحد أهم أدوارها صناعة الباحث املبدع. باإلضافة إىل أن الباحث 

هو نتاج للبيئة البحثية الداعمة لإلبداع واملبدعني.  وتتفق النتيجة السابقة  املبدع

( يف اإلطار النظري  "أن اإلبداع متغري يصعد Macinonمع ما ذكره ماكينون )

ويهبط بتأثري الظروف وأوضاع احلياة اليت تساعده على النمو واالزدهار، أو 

( اليت أكدت نتائجها على أن 2012الذبول واملوت" . كما أن دراسة احلربي )

ودراسة معوقات البيئة متثل أكرب عائق يف تنمية اإلبداع يف التعليم اجلامعي، 

واليت أشارت إىل أن من مؤشرات  (Etudor-Eyo, 2011)إيتودور إيو وآخرين 

ضعف جودة اإلبداع يف البحوث الرتبوية هو ضعف البيئة اجلامعية الداعمة 

ختريج باحثني مبدعني يسهمون مبهاراتهم وأفكارهم لإلبداع، والقادرة على 

 اخلالقة يف النهوض مبجتمعهم يف خمتلف األصعدة.
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ولتوضيح ترتيب الفقرات لكل حمور من حماور االستبانة املتعلقة مبعوقات 

 اإلبداع يف البحوث الرتبوية توضحها اجلداول التالية:

 بالباحث معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية املتعلقة حمور (1)

 (4) رقم جدول

، واالحنراف املعياري احلسابية واملتوسطات، املئوية والنسب، التكرارات

معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية املتعلقة أفراد عينة الدراسة حنو  إلجابات

 .بالباحث
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3 

صعوبة حتقيق 

األصالة يف 

إنتاج أفكار 

حبثية تربوية 

 جديدة.

 41 9 87 112 120 ك

 كبرية 1 1.25 3.70
% 32.5 30.3 23.5 2.4 11.3 

2 

ضعف 

الطالقة يف 

إنتاج أكرب 

قدر من 

األفكار 

البحثية 

 الرتبوية.

 40 13 69 163 84 ك

 كبرية 2 1.18 3.64
% 22.8 44.2 18.6 3.6 10.8 

1 

نقص املرونة 

يف توليد 

األفكار 

البحثية 

 40 11 71 168 79 ك

 كبرية 3 1.17 3.63
% 21.4 45.5 19.3 3 10.8 
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الرتبوية 

 املتنوعة.

4 

 صعوبة

اإلحساس 

باملشكالت 

الرتبوية غري 

 تقليدية.

 41 18 79 136 95 ك

 كبرية 4 1.23 3.61
% 25.7 36.8 21.4 4.8 11.1 

7 

امليل إىل 

التفكري 

النمطي عن 

 طريق مسايرة

املألوف 

واملتعارف 

 عليه.

 42 12 81 154 80 ك

3.59 1.19 5 

 

 

 

 كبرية

 

 

% 21.7 41.7 22 3.2 11.4 

8 

نقص مهارات 

التفكري 

اإلبداعي 

لدى طالب 

 وطالبات

الدراسات 

 العليا.

 45 6 124 135 59 ك

 كبرية 6 1.15 3.42
% 16 36.6 33.6 1.6 12.2 

5 

ضعف القدرة 

على مجع 

املعلومات 

عن مشكلة 

البحث 

وتصنيفها 

بطرق 

 43 23 132 85 86 ك

 كبرية 7 1.23 3.40
% 23.3 23.1 35.7 6.3 11.6 
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 إبداعية.

10 

اإلحساس 

بأن األفكار 

اإلبداعية 

اجلديدة تتعثر 

يف قبوهلا لدى 

للجان ا

 العلمية.

 52 21 131 69 96 ك

 متوسطة 8 1.31 3.36
% 26.0 18.7 35.5 5.7 14.1 

6 

اخلوف من  

التعليقات 

السلبية حول 

األفكار 

البحثية 

 اجلديدة.

 60 44 82 130 53 ك

 متوسطة 9 1.28 3.19
% 14.3 35.2 22.2 11.9 16.4 

9 

ضعف 

مستوى 

الدافعية يف 

البحث 

ف واالستكشا

 اجلديد.عن 

 45 56 120 96 52 ك

 متوسطة 10 1.20 3.14
% 14.1 26.0 32.5 15.2 12.2 

- 1.01 3.47 املتوسط احلسابي  كبرية -

جاء املتوسط احلسابي العام حملور معوقات  (4يتضح من اجلدول رقم )

 ( 3.47االبداع املتعلقة بالباحث بدرجة موافقة كبرية مبتوسط حسابى بلغ)

املتوسط يقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي، واليت  وهذه

(، وتشري النتيجة السابقة إىل أن 4.20إىل أقل من 3.40ترتاوح ما بني )من 
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هناك قناعة كبرية لدى عينة الدراسة بأن هناك معوقات تقف أمامهم من أجل 

 اإلبداع يف البحوث الرتبوية. 

صعوبة حتقيق األصالة يف ) واليت تشري إىل (،3الفقرة رقم ) جاءت   

عوقات باملرتبة األوىل بني الفقرات اخلاصة مب( إنتاج أفكار حبثية تربوية جديدة

، مبتوسط اإلبداع يف البحوث الرتبوية املتعلقة بالباحث من وجهة نظرهم

(؛ 2(، ثم جاءت الفقرة رقم )1.25(، واحنراف معياري )3.70حسابي )

)ضعف الطالقة يف إنتاج أكرب قدر من األفكار البحثية الرتبوية(  واليت تشري إىل

باملرتبة الثانية بني الفقرات اخلاصة مبعوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية املتعلقة 

(، واحنراف معياري 3.64بالباحث من وجهة نظرهم مبتوسط حسابي )

يف توليد  (؛ واليت تشري إىل )نقص املرونة1(، وجاءت الفقرة رقم )1.18)

األفكار البحثية الرتبوية املتنوعة( باملرتبة الثالثة بني الفقرات اخلاصة مبعوقات 

اإلبداع يف البحوث الرتبوية املتعلقة بالباحث من وجهة نظرهم مبتوسط 

(؛ 9(، وجاءت الفقرة رقم )1.17(، واحنراف معياري )3.63حسابي )

واالستكشاف عن اجلديد(  واليت تشري إىل )ضعف مستوى الدافعية يف البحث

باملرتبة األخرية بني الفقرات اخلاصة مبعوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية 

(، واحنراف 3.14املتعلقة بالباحث من وجهة نظرهم مبتوسط حسابي )

(. وهذا يدل على أن هناك موافقة كبرية بني أفراد عينة الدراسة 1.20معياري )

 يف البحوث الرتبوية.على درجة تأثري معوقات اإلبداع 

ويعزو الباحث ذلك ألن )األصالة، والطالقة، واملرونة( هي أكثر    

يف  (Gilford) املهارات املرتبطة بالتفكري اإلبداعي كما يؤكد ذلك جيلفورد

اختباره املشهور لقياس اإلبداع، حيث ركَّز على هذه املهارات األساسية يف 
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صهما يؤثر يف قدرة الباحث على اإلبداع بطارية االختبار؛ ومن الطبيعي أن نق

 (Bahcekapili et al, 2013)البحثي، كما أكدت دراسة باسكابلي وآخرون 

خاصة يف إنتاج األفكار -على أن نقص كفاءة الباحث وقدراته الشخصية 

 من أبرز معوقات اإلبداع البحثي. -البحثية املتنوعة

 البحثية  تعلقة بالبيئةمعوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية امل حمور (2)

 (5) رقم جدول

، واالحنراف املعياري احلسابية واملتوسطات، املئوية والنسب، التكرارات

 أفراد عينة  إلجابات

 البحثية  معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية املتعلقة بالبيئةالدراسة حنو 
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1

0 

ضعف 

تسويق 

نتائج 

البحوث 

الرتبوية 

املنتجة من 

قبل طالب 

وطالبات 

الدراسات 

 العليا.

 0 51 35 75 208 ك

 كبرية 1 1.08 4.19
% 56.4 20.3 9.5 13.8 0 

2 

قلة احلوافز 

املادية 

واملعنوية 

 1 3 115 60 190 ك

 كبرية 2 0.92 4.17
% 51.5 16.2 31.2 0.8 0.3 
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عة املشج

على 

اإلبداع يف 

البحوث 

 الرتبوية.

5 

ضعف 

تقدير 

اجملتمع 

لإلجنازات 

البحثية 

اإلبداعية 

يف العلوم 

 الرتبوية.

 1 29 99 101 139 ك

 كبرية 3 0.99 3.94
% 37.7 27.4 26.8 7.9 0.3 

1

2 

غياب 

اللوائح 

واألنظمة 

والسياسات 

اليت تنظم 

اإلبداع يف 

البحوث 

 الرتبوية.

 9 47 42 138 133 ك

 كبرية 4 1.09 3.92
% 36 37.4 11.4 12.7 2.4 

1

1 

وجود 

يف  قصور

إعداد 

الباحث 

 املبدع.

 3 17 118 101 130 ك

 كبرية 5 0.96 3.91
% 35.2 27.4 32 4.6 0.8 
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9 

ضعف 

التواصل 

بني الباحث 

املشرف و

لدعم 

اإلبداع 

 البحثي.

 14 4 100 152 99 ك

3.86 0.95 
6 

 

 

 كبرية

 

 

 

% 26.8 41.2 27.1 1.1 3.8 

1 

غياب 

الرؤية 

االسرتاتيجي

ة الواضحة 

للجامعات 

لدعم 

وتشجيع 

اإلبداع يف 

البحوث 

 الرتبوية.

 9 8 87 189 76 ك

 كبرية 7 0.85 3.85
% 20.6 51.2 23.6 2.2 2.4 

7 

قص ن

املعايري 

الوطنية 

لإلبداع يف 

البحوث 

 الرتبوية

 9 46 71 121 122 ك

 كبرية 8 1.10 3.81
% 33.1 32.8 19.2 12.5 2.4 

8 

التدريس 

بطرق 

 ،تقليدية

 41 4 76 125 123 ك

 كبرية 9 1.23 3.77
% 33.3 33.9 20.6 1.1 11.1 
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والرتكيز 

على التلقني 

أكثر من 

التفكري 

 اإلبداعي.

6 

قلة توافر 

البيانات 

واملعلومات 

اليت 

حيتاجها 

الباحث 

 الرتبوي.

 2 17 136 161 53 ك

 كبرية 10 0.79 3.67
% 14.4 43.6 36.9 4.6 0.5 

3 

تدني 

مستوى 

احلريات 

األكادميية 

لدى طالب 

وطالبات 

الدراسات 

 العليا.

 2 52 78 177 60 ك

 كبرية 11 0.93 3.66
% 16.3 48 21.1 14.1 0.5 

4 

ضعف 

االهتمام 

بالعلوم 

الرتبوية يف 

املراكز 

البحثية 

 9 52 85 136 87 ك

3.65 1.06 
12 

 
 كبرية

% 23.6 36.9 23 14.1 2.4 
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 املتميزة.

 0.74 3.86 املتوسط احلسابي
-

- 
 كبرية

معوقات اإلبداع يف أن مجيع فقرات حمور  (5يتضح من اجلدول رقم )

نظر عينة الدراسة جاءت  من وجهةيئة البحثية تعلقة بالبالبحوث الرتبوية امل

بدرجة موافقة )كبرية(، وهذه املتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس 

(، وتشري 4.20إىل أقل من 3.40املتدرج اخلماسي، واليت ترتاوح ما بني )من 

يئة البحثية كبري النتيجة السابقة إىل أن أفراد عينة الدراسة تؤكد على أن تأثري الب

(؛ واليت 10على اإلبداع يف البحوث الرتبوية، حيث جاءت الفقرة رقم )

تشري إىل )ضعف تسويق نتائج البحوث الرتبوية املنتجة من قبل طالب 

(، واحنراف 4.19وطالبات الدراسات العليا( باملرتبة األوىل مبتوسط حسابي )

قلة احلوافز تشري إىل )(؛ واليت 2(، وجاءت الفقرة رقم )1.08معياري )

الرتبوية( باملرتبة الثانية، املادية واملعنوية املشجعة على اإلبداع يف البحوث 

(، وجاءت الفقرة رقم 0.92(، واحنراف معياري )4.19مبتوسط حسابي )

(؛ واليت تشري إىل )ضعف تقدير اجملتمع لإلجنازات البحثية اإلبداعية يف 5)

(، واحنراف 3.94بة الثالثة، مبتوسط حسابي )العلوم االجتماعية( يف املرت

(؛ واليت تشري إىل )ضعف 4(، بينما جاءت الفقرة رقم )0.99معياري )

االهتمام بالعلوم الرتبوية يف املراكز البحثية املتميزة( باملرتبة األخرية، مبتوسط 

 (.1.06(، واحنراف معياري )3.64حسابي )
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ئة البحثية هلا تأثري كبري على اإلبداع ويعزو الباحث هذه النتائج إىل أن البي

البحثي، وهذا ما أكدته الكثري من نتائج الدراسات اليت تناولت اإلبداع 

(، ودراسة 2007وعالقته بالبيئة التعليمية واجملتمعية مثل: دراسة عبد اهلل )

 (.    2012(، ودراسة نوار احلربي )2011الربيدي )

 السؤال الثاني: النتائج املتعلقة باإلجابة عن 4-2

ما سبل مواجهة معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية، كما يراها    .3

جبامعة اإلمام حممد  طالب وطالبات الدراسات العليا يف التخصصات الرتبوية

 ؟بن سعود اإلسالمية

 معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبويةمواجهة  حمور سبل

 (6) رقم جدول

، واالحنراف املعياري احلسابية املتوسطاتو، املئوية والنسب، التكرارات

سبل مقرتحة للحد من معوقات اإلبداع يف الدراسة حنو  أفراد عينة إلجابات

 .البحوث الرتبوية
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8 

توفري قاعدة 

معلومات 

تساعد 

الباحث 

على معرفة 

واقعه 

 الرتبوي.

 1 15 3 19 331 ك

4.79 0.67 1 
كبرية 

 0.3 4.1 0.8 5.1 89.7 % جدَا
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9 

التوجه إىل 

إنشاء مراكز 

وحماضن 

حبثية تربوية 

 متميزة.

 1 7 9 59 293 ك

4.72 0.62 2 
كبرية 

 0.3 1.9 2.4 16 79.4 % جدَا

1

0 

تكوين بيئة 

حبثية داعمة 

لإلبداع 

البحثي يف 

العلوم 

 الرتبوية.

 2 5 4 74 284 ك

4.71 0.61 3 
كبرية 

 0.5 1.4 1.1 20.0 77 % جدَا

4 

تدريس 

وتطبيق 

أساليب 

اإلبداع 

البحثي 

وتطبيقها يف 

البحوث 

 الرتبوية.

 6 2 5 83 273 ك

4.66 0.69 4 
كبرية 

 1.6 0.5 1.4 22.5 74 % جدَا

7 

وضع 

معايري 

واضحة 

لإلبداع يف 

البحوث 

 الرتبوية.

 9 3 12 90 255 ك

4.56 0.80 5 
كبرية 

 2.4 0.8 3.3 24.4 69.1 % جدَا
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3 

تعديل 

املناهج 

وطرق 

التدريس يف 

برامج 

الدراسات 

العليا مبا 

يساعد على 

اإلبداع يف 

البحوث 

 الرتبوية.

 2 7 18 102 240 ك

4.54 0.72 6 
كبرية 

 0.5 1.9 4.9 27.7 65 % داج

5 

وضع 

برامج لرفع 

كفاءة 

القدرات 

اإلبداعية 

لدى طالب 

وطالبات 

الدراسات 

 العليا.

 1 4 55 46 263 ك

4.53 0.80 7 
كبرية 

 0.2 1.1 14.9 12.5 71.3 % جدَا

1 

ختصيص 

اإليرادات 

واإلمكانيا

ت الكفيلة 

لدعم 

وتشجيع 

 15 1 50 54 249 ك

4.41 1.00 8 
كبرية 

 4.1 0.2 13.6 14.6 67.5 % جدَا
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اإلبداع يف 

البحوث 

 .الرتبوية

 

 

2 

تهيئة 

األجواء 

املالئمة 

ملمارسة 

احلرية 

الفكرية 

 واألكادميية.

 2 14 55 72 226 ك

4.37 0.90 9 
كبرية 

 0.5 3.9 14.9 19.5 61.2 % ًاجد

6 

مشاركة 

طالب 

وطالبات 

الدراسات 

العليا يف 

ر النش

 العلمي.

 9 9 50 93 208 ك

4.30 0.96 10 
كبرية 

 2.4 2.4 13.6 25.2 56.4 % جًد

 0.64 4.56 املتوسط احلسابي
-

- 

كبرية 

 جدَا

أن مجيع فقرات حمور سبل مقرتحة للحد من  (6يتضح من اجلدول رقم )

نظر عينة الدراسة جاءت  اإلبداع يف البحوث الرتبوية من وجهةمعوقات 

افقة )كبرية جدًا(، وهذه املتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات بدرجة مو
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(، وتشري 5إىل  4.20املقياس املتدرج اخلماسي، واليت ترتاوح ما بني )من 

النتيجة السابقة إىل أن أفراد عينة الدراسة تؤكد على أهمية هذه السبل للحد 

(؛ 8قم )من معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية، حيث جاءت الفقرة ر

واليت تشري إىل )توفري قاعدة معلومات تساعد الباحث على معرفة واقعه 

(، واحنراف معياري 4.79الرتبوي( باملرتبة األوىل، مبتوسط حسابي )

(؛ واليت تشري إىل )التوجه إىل إنشاء مراكز 9(، وجاءت الفقرة رقم )0.67)

(، 4.72حسابي ) وحماضن حبثية تربوية متميزة( باملرتبة الثانية، مبتوسط

(، واليت تشري إىل 10(، وجاءت الفقرة رقم )0.62واحنراف معياري )

)تكوين بيئة حبثية داعمة لإلبداع البحثي يف العلوم الرتبوية( يف املرتبة الثالثة، 

( ، بينما جاءت الفقرة رقم 0.61( واحنراف معياري )4.71مبتوسط حسابي )

لبات الدراسات العليا يف النشر ( واليت تشري إىل )مشاركة طالب وطا6)

(، واحنراف معياري 4.30العلمي ( باملرتبة األخرية مبتوسط حسابي )

(0.96.) 

ويعزو الباحث هذه النتيجة نظرًا لتوجهات أفراد عينة الدراسة بدرجة    

كبرية جدًا للبحث عن السبل اليت حتد من معوقات اإلبداع يف البحوث 

ق مع العديد من الدراسات اليت قدمت بعض الرتبوية، وهذه النتيجة تتف

الربيدي احللول للحد من معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية، منها دراسة 

( اليت قدمت عددًا من احللول املقرتحة للحد من معوقات اإلبداع يف 2011)

البحوث العلمية منها: صناعة الباحث املبدع، وضع اسرتاتيجيات لتعزيز 

اع يف البحوث العلمية، وتهيئة البيئة اإلبداعية يف الفضاء ودعم ثقاغة اإلبد

 دراسة ويلز وباين وكرواألكادميي العربي مبختلف مقوماتها وأبعادها، و
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(Wiles,Pain&Crow, 2010)  اليت تؤكد على ضرورة االهتمام بالطرق

 اإلبداعية للبحوث العلمية.

 ملخص النتائج والتوصيات: :خامسًا

 فيما يلي: وتوصياتها الدراسة  ميكن تلخيص نتائج

  أظهرت نتائج الدراسة يف جانبها النظري أن العالقة بني اإلبداع

 ،والبحث العلمي تتضح بأنها هي القدرة البحثية على توليد وإنتاج األفكار

ومجع املعلومات وتنظيمها وحفظها وحتليلها وعرضها على شكل منتج حبثي 

قة الفكرية، واملرونة التلقائية، واألصالة، يتميز بأكرب قدر من اجلدة، والطال

 والقبول، والفائدة االجتماعية.

  أكدت نتائج الدراسة يف اجلانب النظري على وجود ضعف يف دور

 اجلامعات يف دعم وتشجيع اإلبداع يف البحوث الرتبوية.

  ىل أن اإلبداع البحثي ميثل إأشارت الدراسة احلالية يف جانبها النظري

ألن اإلبداع املعريف  ؛ئز منظومة البحث العلمي يف جمتمع املعرفةأحد أهم ركا

فهي اليت جتدد العملية  ؛ل مدخاًل من مدخالت اإلنتاجأصبح يشكِّ

 وتعمل على حتسينها وجتويدها. ،اإلنتاجية

  معوقات اإلبداع يف  أنتوصلت الدراسة يف جانيها امليداني إىل

ألن البيئة  ؛ية أكثر من املتعلقة بالباحثالبحوث الرتبوية املتعلقة بالبيئة البحث

البحثية أحد أهم أدوارها صناعة الباحث املبدع. باإلضافة إىل أن الباحث 

 املبدع هو نتاج للبيئة البحثية الداعمة لإلبداع واملبدعني. 

  أعلى معوقات اإلبداع يف البحوث مكونات اإلبداع الرئيسة احتلت

صعوبة حتقيق األصالة يف إنتاج أفكار حبثية )وهي  ،الرتبوية املتعلقة بالباحث
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ضعف الطالقة يف إنتاج أكرب قدر من األفكار البحثية الرتبوية، تربوية جديدة، 

 .نقص املرونة يف توليد األفكار البحثية الرتبوية املتنوعة(

  ضعف تسويق نتائج البحوث الرتبوية املنتجة من أظهرت الدراسة أن

من أعلى معوقات اإلبداع يف البحوث  ت العلياقبل طالب وطالبات الدراسا

 الرتبوية املتعلقة بالبيئة البحثية.

  قلة احلوافز املادية واملعنوية املشجعة على اإلبداع يف البحوث أن

 من أعلى معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية املتعلقة بالبيئة البحثية. الرتبوية

  تمع لإلجنازات البحثية ضعف تقدير اجملأكدت نتائج الدراسة على أن

من أبرز معوقات اإلبداع يف البحوث الرتبوية اإلبداعية يف العلوم االجتماعية 

 املتعلقة بالبيئة البحثية.

يف نتائجها حول حمور سبل مواجهة معوقات  توصيات الدراسةوتظهر 

 اإلبداع يف البحوث الرتبوية، وهي على النحو التالي:

 .الباحث على معرفة واقعه الرتبوي توفري قاعدة معلومات تساعد -

 التوجيه إىل إنشاء مراكز وحماضن حبثية تربوية متميزة.  -

 تكوين بيئة حبثية داعمة لإلبداع البحثي يف العلوم الرتبوية. -

تدريس وتطبيق أساليب اإلبداع البحثي وتطبيقاتها يف البحوث  -

 الرتبوية.  

 وضع معايري واضحة لإلبداع يف البحوث الرتبوية. -

تعديل املناهج وطرق التدريس يف برامج الدراسات العليا مبا يساعد  -

 على اإلبداع يف البحوث الرتبوية.  
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وضع برامج لرفع كفاءة القدرات اإلبداعية لدى طالب وطالبات  -

 الدراسات العليا.  

 تهيئة األجواء املالئمة ملمارسة احلرية الفكرية واألكادميية.  -

 اسات العليا يف النشر العلمي.   مشاركة طالب وطالبات الدر -

العمل على إنشاء مراكز يف اجلامعات؛ لتسويق البحوث الرتبوية  -

 لطالب وطالبات الدراسات العليا.

 مقرتحات الدراسة:

 تقرتح الدراسة يف ضوء تلك النتائج والتوصيات ما يلي:

  دراسات علمية حول حتليل برامج الدراسات العليا، وعالقتها

 كري اإلبداعي.مبهارات التف

  تصميم برامج تدريبية متخصصة يف مهارات التفكري اإلبداعي لطالب

 وطالبات الدراسات العليا.

  عمل دراسة علمية حول مدى ممارسة احلرية الفكرية واألكادميية

 لطالب الدراسات العليا يف اجلامعات السعودية.

 

*      *      * 
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 املراجع

 املراجع العربية :

م(. البحث العلمي الرتبوي كنشاط إبداعي يف عصر 2001دي )إبراهيم، جم -

، القاهرة، عدد جملة البحث الرتبوي،  املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنميةالعوملة، 

 .22-20ص(، 1)

التفكري من منظور تربوي تعريفه، طبيعته، م(. 2005إبراهيم، جمدي عزيز ) -

 . القاهرة: عامل الكتب.مهاراته، أمناطه

. تربية اإلبداع وإبداع الرتبية يف جمتمع املعرفةم(. 2005براهيم، جمدي عزيز )إ -

 القاهرة: عامل الكتب.

كتاب تطبيقات علمية يف تنمية التفكري  م(.2004أبو جادور، صاحل حممد علي ) -

. األردن، عمان: دار الشروق اإلبداعي باستخدام نظرية احلل االبتكاري للمشكالت

 دار يافا العملية.للنشر والتوزيع، و

م(. اإلعداد املهين ألعضاء هيئة التدريس يف 2005أمحد، منال عبد اخلالق ) -

ندوة تنمية أعضاء هيئة التدريس يف ضوء الفكر الرتبوي املعاصر، جامعة امللك سعود، 

 أبريل. 11-25، مؤسسات التعليم العالي: التحديات والتطوير

، دولة جملة العربيحث العلمي، العرب وأزمة الب.م(2004الباز، فاروق ) -

 . 1-11 ص      (،547العدد ) الكويت،

. الرياض: دار املعجم الرتبوي يف األصول الفكريةم(. 1984بركات، لطفي ) -

 الوطن. 

م(. ضعف اإلنتاج البحثي اإلبداعي 2011الربيدي، عبد اهلل بن عبد الرمحن ) -

جملة  لرتكيز على العلوم اإلدارية.يف العامل العربي: املظاهر واملعوقات واحللول مع ا

 .83-29 ص(،1(، العدد )4، جامعة القصيم  اجمللد )العلوم اإلدارية واالقتصادية
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. آفاق اإلبداع ومرجعياته يف عصر املعلوماتيةم(. 2001بسطاويسي، حممد ) -

 دمشق: دار الفكر.

مي (. دور اجلامعات العربية يف دعم ثقافة البحث العل2006بلغيث، سلطان ) -

 .139-124 ص(  ،42العدد )جملة شؤون عربية:  اإلبداعي،
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A Field Study on High Studies Students in Educational Specialties  
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Abdulaziz A. Al-Khalifa 
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Abstract: 

   The study aimed to identify obstacles to creativity in educational research 

and ways to tackle them. The first step is to define a theoretical framework that 

links the relationship between creativity and scientific research; and the second is 

to identify the main obstacles that limit creativity in educational research and 

presented a number of ways to minimize those obstacles.  

The study used the descriptive survey method to achieve those goals. The 

study reached a number of results, including confirmation of the weakness in 

research creativity in Saudi universities due to a number of obstacles, stemming 

from the personality of the researcher, most notably the difficulty of achieving 

originality in producing new research ideas, and weakness in achieving 

maximum capacity in producing a large number of distinctive educational ideas.  

As for obstacles related to the research environment, they are mainly due to 

the weakness of marketing the results of educational research produced by 

students, as well as the lack of material and moral incentives that encourage 

creativity in educational research. 

The study also presented some ways to tackle these obstacles, first by 

providing a database that helps the researcher to know the actual reality of 

education, and second by initiating a plan to establish outstanding educational 

centers. 

Keywords: research creativity, educational research, obstacle to research  
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 ًاء املتوازن أداة للتخطيط اإلسرتاتيجي يف جامعة اجملمعة أمنوذجتطبيق بطاقة األدا  

 للجامعات الناشئة باململكة العربية السعودية

 د. حممد بن ناصر السويِّد

 كلية الرتبية -قسم العلوم الرتبوية

 جامعة اجملمعة

 ـه1437/ 5/ 7تاريخ قبول البحث:              هـ 1436/ 12/ 30تاريخ تقديم البحث: 

                                                                     

 ملخص الدراسة:
 :  اآلتيحتقيق  هدفت الدراسة إىل

استعراض أبعاد بطاقة األداء املتوازن يف مؤسسات التعليم العالي عند استخدامها أداة 

 للتخطيط اإلسرتاتيجي.

التعليايررة عنررد تطايررق بطاقررة األداء    عرررض اوطرروات العلايررة املتاعررة يف املؤسسررات   

 للتخطيط اإلسرتاتيجي. املتوازن أداًة

للتخطرريط اإلسرررتاتيجي للجامعررات  تقررد م ذرروطب تطايقرري لاطاقررة األداء املترروازن أداًة

 ذوطب جامعة اجملاعة.أالناشئة باملالكة العربية السعود ة من خالل عرض 

مرن   ،يف ختام الدراسرة قردم الااحرث توصريات    ، والوصفيواستخدم الااحث املنهج 

 أهاها:

أن تقرروم امامعررات السررعود ة الناشررئة علررص وجرري اوطررو  بتطايررق بطاقررة األداء       

أو تررردد مررن عرردم    اكرررتاب بالطررعوبات دون  مررن للتخطرريط اإلسرررتاتيجي  املترروازن أداًة

ترروازن يف مالءمتهرراأل ألن الدراسررات العلايررة توصررلت إلمكاقيررة تطايررق بطاقررة األداء امل      

املنظاررات بلرركم عررام بظررع النظررر عررن قرروس النلرراح املاررارة، أو عررن حجررم املؤسسررة   

 كارية.م صظرية أم متوسطة أ املستْخِدمة سواء

أن تقرروم بعررع امامعررات السررعود ة باسررتخدام بطاقررة األداء املترروازن ب  ررافة أبعرراد    

 ألبعاد األربعة املطاقة يف ذوطب جامعة اجملاعة.إىل اأخرى تضاف 

مامعرررات ا ،لتخطررريط اإلسررررتاتيجي، ابطاقرررة األداء املتررروازنالكلارررات املفتاحيرررة: 

 .الناشئة
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 املقدمة:

ً  بـ      وهـو   بـ يلإ  ع ع ـر دديـدد   ـد      ا َيشهُد اجملتمع اإلنساني حتـو

أدت مودة املعلومات  ع تغـ  اـاميف   ي يعـة املعر ـة ونإلـا اإلدارث   يـ        

ُتح ق املعر ة اجلزء األعإلا من ال يمـة املاـا ةد األمـر الـعل دعـيف امل إلمـات       

ئهـا َوَتَحـدل ل موهـاد يـا يت لــ      واملؤبسـات التعليميـة أمـام  إلـة  ابـة ل  ا     

 أبـالي  دردة عالية من اًبتعداد امل ين على م هجيات علمية ومه يـة ُتودـد   

 ومداخيف تساعدها على التكيف والو اء مبت ل ات جمتمع املعر ة املعاصر. 

و  ظيف تزايد دوان  التع يد وعدم الي ني اليت تتسـا بهـا ال ي ـة املعاصـرث     

ــد الو ــع    احملي ــة بامل إلمــات و  ــام بتحدي ــد اًهتم ــة  تزاي املؤبســات التعليمي

اإلبرتاتيجي أث اء التخ يط التعليميد األمر العل يت ل    داث التوازن بـني  

ال  يعة املست رث لل  ية الت إليمية اليت يت ل هـا عمـيف املؤبسـات التعليميـة وبـني      

ي  وابتيعاب ال  يعة الدي اميكية اليت يت ل ها  عداد تلك املؤبسات لدوام التغ

 ,Nayeir, Mashhadiبما يـعبر  - مع يات املست  يفد واجلامعات اليوم تعدُّ

and Mohajeri (2008)مربزا  للتعلا وب اء املعر ة وبي ة لعمـا  املعر ـة    - م

ــر  ادــة مــن أل وتــد ماــى لجبــتطادث مــن  ــا   الت ــوير      وهــي اليــوم أبا

ب ـاء   ومـن َثـا  تيجي بداخلـها  حتديد الو ـع اإلبـرتا   ع واليت تهدف  داملت وعة

بـرتاتيجي   برتاتيجي عـ  ط ـيط    التودإ   اجلامعات للعميف واألداء بشكيف 

ــة        ــيف الداخلي ــف الــراهند والعوام ــرتاتيجي للموت ــيف اإلب ــى التحلي ــز عل يرتك

واخلاردية املؤثرث على املؤبسة التعليمية و ها عواملـها ومتغ اتهـا الـيت تـؤثر     

ــةد ويت لــ  هــعا األمــر   علــى األداء ا ــالي واملســت    لي للمؤبســات التعليمي

ابتخدام م هجيات  دياة تدعا التخ ـيط اإلبـرتاتيجي د وتعـد ب اتـة األداء     

( 2012د وهلعا يشـ  )دوديـن د   املهمةوا دث من هعه ال ما    BSCاملتوازن 
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ب اتة األداء املتوازنة تعد أداث للتخ يط اإلبرتاتيجيد بما أنها أداث رئيسة  بأن 

ا لإلدارث اإلبـرتاتيجية األمـر الـعل    دياة لت ويا األداء اإلبرتاتيجيد ونإلام و 

شـ   تلتوبع   ت  يق ب اتة األداء املتوازنـة   اجلامعـاتد وبـعلك     ع ايدعو 

( بأنإ مت ابتخدام ب اتة األداء املتوازن   ت ـا  التعلـيا   2012)صجح الديند

ولية ؤيف تو   أباس للمسـ من أد  العالي بشكيف عام واجلامعي بشكيف خاص

واحملاب يةد وبعلك املساعدث على الت  ؤ الدتيق بطعالية اجلامعةد وحت يق ميـزث  

ت ا سيةد ومع أهمية املعر ة ال إلرية جلوان  ابـتخدام ب اتـة األداء املتـوازن      

اجلـامعيد  ً أن هـعا ً يغـين عـن  بـراز       وبـاألخ   التخ يط ل  ـا  التعلـيا  

يــا يســهيف األمــر  داملماربــات ا  ي يــة علــى أرق الواتــعاجلانــ  الت  ي ــي و

على املخ  ني واملماربني   دامعات ا ال ااـ ة علـى ودـإ اخل ـوصد األمـر      

 العل ي ودنا ملشكلة الدرابة.

 مشكلة الدرابة:

جمموعــــة مــــن    اململكـــة العربيـــة الســـعودية اجلامعــــات ال ااــــ ة وادـــإت

تــو   أعاــاء هي ـــة التـــدري  وامل ابــ ةد   جيــاد امل ــاني تماــيف  :تالتحــديات 

 دــــراء ال حــــوث وربــــط اجلامعــــة وت ـــوير ت  يـــات التعلــــياد واملتميــــزيند 

زيــادث أعـداد ال ـجبد وت ـديا التخ  ـات املجئمـة       وبـاجملتمع احملـيط بهــاد  

هــ(.  1433)العلي. األمـني.   ً تيادـات بـوق العمـيف بتلـك امل ـايق واململكة

ــد دا ــأثد       وتع ــ  ال ش ــن  ي ــات الســعودية م ــدث اجلامع ــن أ  ــة م ــة اجملمع مع

بلــا 170متتــد علــى مســا ة  تأبيســها نــت  عــن  ــا بليــات متشــتتة دغرا ي ــا 

الزلطـي   حما إلـة اجملمعـة و  من م   ة الرياق وهي حما إلة حما إلاتأربع تشميف 

د ومت اي ة مـن  يـ  الت عيـة     وية بديرمربز و رماح حما إلةالغاط و حما إلةو
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دامعـة  ودامعة امللـك بـعود   ب ة لكلياتها واليت تت ع دامعات متعددث هي السا

د ومت اي ة من  ي  تأهييف ال ل ة الداربني بتلك األم ث نورث ودامعة ال  يا

يـــة وال حايـــة ألعاـــاء هي ـــة  الكليـــاتد ومت اي ـــة أيا ـــا   ال ـــدرات األباد  

)وثي ـة  لك الكليـات  د وخمتلطة من  ي  ال  ية املؤبسية والت إليمية لتالتدري 

د األمر الـعل  هـ(1432تشخي  الواتع للخ ة اإلبرتاتيجية جلامعة اجملمعةد 

ــى   ــداث  ــو        ــة تعمــيف عل ــة ط ي ي ــة لل حــ  عــن م هجي ــادث اجلامع ــع تي د 

متوازند وت وير لكا ة األبعاد املكونة للجامعة و ات العجتـة بهـاد وابـتامار    

ة وعدالةد   عـد درابـة تيـادات اجلامعـة     املوارد املالية املخ  ة بكطاءث و اعلي

 ب اتــة األداء املتــوازن أداث  مل هجيــات التخ ــيط املتعــددثد مت األخــع مب هجيــة     

  ألنهــا أنســ  امل هجيــات   ماــيف  للتخ ــيط اإلبــرتاتيجي   دامعــة اجملمعــة 

 كــن صــياشة مشــكلة  الإلــروف الــيت تعيشــها اجلامعــةد وب ــاء علــى مــا بــ ق    

 رابة على ال حو التالي:الدرابة بتساؤًت الد

 للتخ يط اإلبرتاتيجي؟ ما أبعاد ت  يق ب اتة األداء املتوازن أداث  .1

ما اخل وات العلمية املت عة   املؤبسـات التعليميـة ع ـد ت  يـق ب اتـة       .2

 اإلبرتاتيجي؟للتخ يط  األداء املتوازن أداث 

 بيــف مت ت  يــق ب اتــة األداء املتــوازن أداث للتخ ــيط اإلبــرتاتيجي     .3

 دامعة اجملمعة؟

 أهداف الدرابة: 

 : اآلتيةتسعى الدرابة  ع حت يق األهداف 

   ابتعراق أبعاد ب اتة األداء املتوازن   مؤبسات التعليا العالي ع ـد

 للتخ يط اإلبرتاتيجي. ابتخدامها أداث 
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  عــرق اخل ــوات العلميــة املت عــة   املؤبســات التعليميــة ع ــد ت  يــق

 للتخ يط اإلبرتاتيجي. أداث  ب اتة األداء املتوازن

   ــة األداء املتـــــوازن أداث ــيط  ت ـــــديا  ـــــو   ت  ي ـــــي ل  اتـــ للتخ ـــ

مكــن للجامعــات اإلبــرتاتيجيد مــن خــج  عــرق  ــو   دامعــة اجملمعــةد يُ 

 ال اا ة باململكة العربية السعودية اًبرتااد بإ.

 أهمية الدرابة: 

 اتـة األداء املتـوازن   تستمد الدرابة أهميتها   عرق اجلانـ  الت  ي ـي ل   

بي دم هعا ال ح  أ و دا  ت  ي يا  يسـاعد   ي   للتخ يط اإلبرتاتيجيد أداث 

اجلامعــات ال ااــ ة علــى ودــإ اخل ــوص وعمــوم اجلامعــات باململكــة العربيــة  

مــن د الســعودية علــى ت  يــق ب اتــة األداء املتــوازن   التخ ــيط اإلبــرتاتيجي 

ب يــادث  ريــق  والــعل تــام ال ا ــ   يــإ د  ــو   دامعــة اجملمعــة  خــج  ت ــديا

 التخ يط باجلامعة وت  يق ب اتة األداء املتوازن أداث للتخ يط اإلبرتاتيجي

  دود الدرابة: 

للتخ ـيط   أداث بوصـطها   دود مو ـوعية: ت  يـق ب اتـة األداء املتـوازن       

 اإلبرتاتيجي   اجلامعات ال اا ة 

 .ربية السعوديةدامعة اجملمعة باململكة الع مكانية: دود 

 هـ.1436-هـ 1433 رتث ت  يق اخل ة   دود زمانية:

 م ه  الدرابة: 

ا ملجءمتـإ ل  يعـة الدرابـةد    تعتمد هعه الدرابة على املـ ه  الوصـطي نإلـر    

 ي  يتا ابتعراق وم اتشة عدد من الدرابات العلميـة  ات العجتـة مبجـا     

ساؤًت اليت ير هـا  ال ح  واليت تو رت لل ا    من أديف اإلدابة عن الت
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د بما بـيعرق ال ا ـ  خ ـة دامعـة اجملمعـة والـعل مت ت  يـق ب اتـة         ال ح 

 والوصو   ع حت يق أهدا ها. األداء املتوازن أداث للتخ يط اإلبرتاتيجي

 م  لحات الدرابة:

  :ب اتة األداء املتوازن 

 بأنهــا:تيــاس األداء املتــوازن  ب اتــة Kaplan & Norton (1992)يعــرف 

بـرتاتيجيتها  ع    دارل يهدف  ع مساعدث امل شأث علـى ترةـة رؤيتهـا و    نإلام

جمموعة من األهـداف وال يابـات املرتاب ـةد مـن خـج  اًعتمـاد علـى ب اتـة         

 تياس أداء متوازند يتا من خجهلا ت ييا األنش ة وربا التودهات املست  لية.

 :اجلامعات ال اا ة 

ــام )  ــرف الغشـ ــ  2012عـ ــات ال ااـ ــة  م( اجلامعـ ــات  دياـ ــا ااجلامعـ ة بأنهـ

اًنشاءد ومل تكتميف م إلومتها اًباد ية واإلدارية ب ورث باملةا. بما عر هـا  

علـى   م( بأنها ااجلامعات اليت   تكوين م وماتهـاد ومل  ـ    2013ر وان )

 .نشأتها عشر ب واتا

  حم ــلة ألداء اإلبــرتاتيجي أنـإ:  ا( 2009خ ــابد وا  شـي  ) عـرف

 دات الت إليميةد  ي  يتحدد األداء اإلبرتاتيجي للم إلمـة  ألداء األ راد والو

   أن بيف مستوى من مستويات األداء هو دزء من مستوى بلي أب  بامل إلمة. 

 التعريف اإلدرائي:

ــ ة - ــا ال ا ـــ   اجلامعـــات ال ااـ ــاا تلـــك  يعر هـ ــة بأنهـ   هـــعه الدرابـ

  ن ـاق   ت ـع واجلامعات اليت أنش د من  ا بليات مت اي ة الت عية اإلداريـةد  

 دارل حمددد وتكوند هعه اجلامعات من  ا بليات تابعة جلامعات  كوميـة  

ا عن م رها الرئي د مع بليات املعلمني وبليات الرتبيـة  عري ةد بعيدث دغرا يًّ
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هـــعه اجلامعـــات   يـــور ابـــتكما  م إلومتهـــا  ولل  ـــات بامل   ـــة اإلداريـــةد 

 .اباد ية واإلداريةألا

ة  كومية تابعة لوزارث التعلـيا باململكـة العربيـة    دامعة اجملمعة: دامع -

أشسـ    مـن   24هــ املوا ـق   1430رماان  من 3بتاريخ السعوديةد تأبسد 

اا تسع بليات تائمة بالطعيف   بيف مـن اجملمعـة والزلطـي والغـاط     بمد 2009

جلامعة امللك بـعود أو دامعـة األمـ ث نـورث      اب  او وية بديرـــــ باند تت ع ب

ال  ــياد وت ــع هــعه الكليــات والطــرو  التابعــة للجامعــة   مواتــع أو دامعــة 

بلـا تشـميف حما إلـات اجملمعـة والزلطـي      170ا متتد على مسـا ة  م ط لة دغرا يًّ

 .ومربز  وية بدير والغاط ورماح

يعر ـإ ال ا ـ    هـعه     األداء اإلبرتاتيجي ملؤبسات التعلـيا العـالي    -

واملتماـيف   األداء األبـاد ي واملهـين    اجلامعـةد   أداء حم ـلة على أنإ:  الدرابة

للمستطيديند ومعد  التعلا وال مو الكمي والكيطي املستمر للموارد ال شريةد 

لتحتيـة وال ي ـة الت  يـة للجامعـةد ومـدى      اوم دار ال مو املؤبسي وت وير ال  ية 

بكطــاءث و اعليــة لل ي ــة احملليــة وامل   ــة      حت ــق الت ميــة اًتت ــادية املســتدامة   

 غرا ية اليت تت ع اجلامعة.اجل

 :والدرابات الساب ةاإليار ال إلرل 

 اإليار ال إلرل:

 ابتعراق اإليار ال إلرل:

: ً  األداء اإلبرتاتيجي ملؤبسات التعليا العالي: أو

ــاف اتطــاق   اإلبــرتاتيجيد  املتخ  ــني علــى مطهــوم األداء  لــدىلــي  ه 

( و م2012)صــجح الــديند  إ بــيف مــن ر ــمــا عوي ــدم ال ا ــ  بت ــرف   
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اإلبــرتاتيجي علــى  األداء يــ  مت ابــتخدام ( م2012د وآخــرون)اليابــرل 

 أنإ:

 نتائ  األنش ة اليت يتوتع أن ت ابيف األهداف املو وعة. ع ارث عن 

        ابــتخدام املؤبســة ملواردهــا املاليــة وال شــريةد وابــتامارها بكطــاءث

 و عالية وب ورث جتعلها تادرث على حت يق أهدا ها.

  ى اًبــتمرارية وال  ــاء حم  ــة التــوازن بــني ر ــاء   تــدرث املؤبســة علــ

 املساهمني والعاملني.

 .ال تيجة املرتابمة لكيف نشايات عميف امل إلمة 

لــاداء اإلبــرتاتيجي علــى أنــإ:  ان(  ي إلــر2009خ ــاب وا  شــيد) أمــا

حم لة ألداء األ راد والو ـدات الت إليميـةد  يـ  يتحـدد األداء اإلبـرتاتيجي      

توى من مستويات األداء هو دزء من مستوى بلي أبـ   للم إلمة   أن بيف مس

 بامل إلمة. 

ــ      ــيف ال ا ـ ــدم توصـ ــا ت ـ ــوء مـ ــرتاتيجي   و   ـ ــف األداء اإلبـ ع تعريـ

واملتماــيف   األداء  اجلامعــةد أداء حم ــلةملؤبســات التعلــيا العــالي علــى أنــإ: 

ر األباد ي واملهين للمستطيديند ومعد  التعلا وال مو الكمي والكيطي املستم

لتحتيـة وال ي ـة الت  يـة    اللموارد ال شريةد وم دار ال مو املؤبسي وت وير ال  يـة  

ــة وامل   ــة     ــة احمللي ــة اًتت ــادية املســتدامة لل ي  للجامعــةد ومــدى حت ــق الت مي

 اجلغرا ية اليت تت ع اجلامعة بكطاءث و اعلية.

 إلمـات  وتتطق املرادع ال إلرية على أهمية انتهـا  األداء اإلبـرتاتيجي   م  

ملؤبسات التعلـيا   _بما يراها ال ا  _األعما  عامةد وتتاح هعه األهمية 

 على ودإ العموم واجلامعات على ودإ اخل وص   ال  اط التالية: العالي
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 يربط بني ال عد اإلبرتاتيجي للعميف وال عد التشغيلي. .1

 يامن تو   املوارد املالية وال شرية الجزمة للعميف. .2

داء املــالي واألبــاد ي علــى املســتوى األ  ــي بــني يعمــيف علــى ربــط األ .3

 ال ام  التعليمية بواء املت اظر م ها أو املتكاميف من أديف حت يق ربالة اجلامعة.

يساعد   حت يق امليزث الت ا سية للجامعات مبا يطي با تيادـات اجملتمـع    .4

 احمللي والويين.

 ثانيا : التخ يط اإلبرتاتيجي:

يط اإلبرتاتيجي بأنإ: خ ة يويلة األدـيفد  م( التخ 2006عرف )ش ياد

ــاد        ــيت ُيســعى لتح ي ه ــداف ال ــاتد واأله ــا ربــالة املؤبســةد الغاي حيــدد  يه

وال ام  الزم يـة لتح ي هـاد مـع األخـع بعـني اًعت ـار التهديـدات والطـرصد         

 واملوارد واًمكانات ا الية للمؤبسة.

علــى وعمليــاتد نودزهــا وبــات  خ ــائ  لتخ ــيط اإلبــرتاتيجيول

 ال حو التالي:

  التخ يط اإلبرتاتيجي: خ ائ 

تعتمـــد املؤبســـات بودـــإ عـــام ومـــن  ـــم ها التعليميـــة علـــى التخ ـــيط 

  :.Blonin (2004) Vladimir A  براإلبرتاتيجي  ي  أنإ بما 

         يشكيف ويو ر  يـارا  لتحديـد اًجتـاه الـعل جيـ  أن تتخـعه املؤبسـات

 التعليمية لتح يق املست  يف امل شود هلا.

 عام لتح يق امليزث الت ا سية. التودإ ال يشكيف 

     ملشـاربة  بايسمح لكيف أتسام وو دات املؤبسـات التعليميـة و داراتهـا

 حنو حت يق األهداف.  اوالعميف مع 



 

 
429 

 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440السابع عشر ربيع اآلخر العدد 

 

  ّعلـى املسـتوى   د مـع التشـجيع علـى اإلبـدا      بـني اجلميـع  د الرؤيـة  يو

 اجلزئي لو دات امل إلمة.

 الطهــا املشــرتف والشــعور  يــدعا ا ــوار بــني بــيف األيــرافد يــا يعمــق

 باًنتماء واًرت اط للخ ة اإلبرتاتيجية. 

 ُّف املؤبسات التعليمية مع بي تها احملي ة.يساعد على تكي 

 السمات العامة للتخ يط اإلبرتاتيجي:

ه اف بات عامة للتخ يط اإلبـرتاتيجي يطـرتق توا رهـا بحـد أدنـى        

د وتتاــمن بمــا يــعبر  لــك ابــرتاتيجي التخ ي يــة لتكــون  ات بعــد العمليــة

د www. Oie. Eku eduاملؤبسية موتع دامعة ارق ب تابيد مكت  الطعالية 

 وهعه السمات:

      الرتبيز على دوان  ال ي ة: وهعا ال عد ي  لـق مـن اخلـار  للـداخيفد

هـا امل إلمـةد  ي ـف     يمن أديف الوتوف على ظروف وي يعة ال ي ـة الـيت تعمـيف    

لسـي رث عليهـاد واملـؤثرث علـى أداء امل إلمـةد      على املتغ ات اليت من ال ع  ا

الد ودرا يـــةد السيابـــات التعليميـــة العامـــةد الـــتغ      )اًجتاهـــاتوم هـــا 

من أديف ابتكشاف الطرص والوتوف على التهديـداتد   ...( مت ل ات العميف

و ح  بي ة امل إلمة الداخلية ليكتشف ن اط توتها وعواميف  عطهاد ومـن ثـا   

 زن بني العواميف الداخلية واملتغ ات اخلاردية. حماولة حت يق التوا

   :ـوء تغـ  ال ي ـة اخلارديـة وال مـو السـريع        اإليار الـزمين احملـدد   

-3للمعر ةد  إن التخ يط اإلبرتاتيجي يعتمد على  يار زمين يرتاوح مـن  

 ب وات.  5
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 :للتغ  املستمر   ع اصر وعوامـيف ال ي ـة اخلارديـةد     عملية دي اميكية

الت  ــؤ التــام واملؤبــد باملســت  يفد  ــإن التخ ــيط اإلبــرتاتيجي يتســا    وصــعوبة

يتوتــع مــن خجهلــا حماولــة التكيــف مــع   دعمليــة مســتمرثونــإ كلبالدي اميكيــة 

ومــن ثــا يــتا  ددوانــ  التغــي  أو اًحنرا ــات الــيت  كــن أن حتــدث   اخل ــة

 مرادعتها بشكيف دورل لتحدياها.

 د التخ يط اإلبرتاتيجي علـى حت يـق   الرتبيز عيف ال ي ة الت ا سية: يؤب

 وبـتح ق املتميـزثد    اممن خج  ت ديا عددا  من ال و ع ت ا   للمؤبسة 

 دورهـا   درف ةيع األيـراف  أتى متميز عن م ا سيها الاملؤبسات التعليمية 

 اجملاًت اليت تتميز  يها. 

 عمليات التخ يط اإلبرتاتيجي:

أن ت  سا  ع أربعة أبعاد رئيسـةد   التخ يط اإلبرتاتيجي  كن ات ن عملي

 تتامن ما يلي:

 .Institutional profiling  املؤبسي  املإلهرحتديد أو ربا  .1

 .Environmental scanningاملسح ال ي ي  .2

 .Strategy development   ت وير اإلبرتاتيجية  .3

 .Plan implementationاخل ة ت طيع  .4

ومت ت  يإ وت  ي إ بشـكيف  عـا د   املرا يف األربعة مدخج  اامج   كن  وتعد

م( 2010) جـي ملليع د بيف مـن ا بما    أدبيات املو و  تلك املرا يفل الت رق

تلــك  وبــيعرق ال ا ــ  Andrea Luxton  ( 2005م( و )2005وخميمــر )

 ال حو التالي:  علىاملرا يف بإجياز 

 املؤبسي: _اإليار_املإلهر ربا  .1

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%8C+%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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 برتاتيجي تتامن:  تخ يط لل عملية   أل مهمةأب لة  ةه اف ثجث

  من حنن؟ 

 ن من خدمات ا؟ ونا واملستطيدؤمن ها عمج 

 ون؟ نريد أن نك ا ام 

املؤبســي مــن ا ا ــر  ع املســت  يفد بمــا أنــإ وصــطي        املإلهــرويتودــإ 

حتديـد الـدور    مإلهر و يار مؤبسـي باألباسد ومن الع اصر األبابية   أل 

األباس للمؤبسةد بما أنـإ مـن املهـا حتديـد جمـا  اخلدمـة أو ال ي ـة والسـوق         

 احمليط باملؤبسةد ويتامن:

 : ورؤيتها ربالة املؤبسة      

ق الربــالة بالكيــان والو ــع ا ــالي للمؤبســةد بي مــا تتحــدد الرؤيــة تتعلــ

التودإ املست  ليد ومن ثا  الربالة تربز على ماهية املؤبسة وبيانهاد ومـن  ب

ها املستطيدون من خدماتهاد وبيـف  كـن أن حت ـق أهـدا ها مبع ـى آخـر  ـإن        

 ثابتإ.  ةوتعت  الربالالربالة تتعلق بكيان امل إلمة وبياتها وعملياتها 

والرؤية بيان خمت ر عما تتم اه املؤبسةد ومن ت تغي خدمتإ وبيـف ت ـول   

املؤبسـي للمسـت  يف    بتحديد املإلهرالوصو   ع  لك. مبع ى آخرد  هي تتعلق 

املرشوبد والرؤية مرت  ة بزمن حمدد بعمر اخل ة ليتا ب اء رؤية دديـد ملر لـة   

 .دديدث ن شدها بعد أن أجنزنا رؤيت ا الساب ة

 املسح ال ي ي: -2

ت ويا و ع امل إلمة   عجتاتها مع بي تها احملي ةد ويت ل    يها عملية يتا

حتلييف  ويعدُّ لك ت ييا العمليات الداخلية والاغوط اخلاردية على املؤبسةد 

swot         أ ايف ال رق لت ييا أبعـاد ال ي ـة الداخليـة واخلارديـةد  يـ   كـن مـن
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ث والاـعف   ال ي ـة الداخليـةد باإل ـا ة  ع     خجلإ الوتوف على نوا ي ال و

 الطرص والتهديدات   ال ي ة اخلاردية.

 اإلبرتاتيجية:  ت وير-3

ا ديــد ا ا أباب ــواملســح ال ي ــي مع ــ املســت  لي املؤبســي حتديــد التودــإيــو ر 

ل  ع ال ـرارات املتعل ـة باإلبـرتاتيجياتد وه ـاف دـد   ـو  ماهيـة اخل ـوث         

ر املؤارات األبابـية لـاداءد أم حتديـد اإلبـرتاتيجيات     التاليةد هيف هي اختيا

اإلبرتاتيجيات العامة  كـن  حتديد  املؤارات أو اختيارالعامةد و  الواتع  إن 

ــ   ت ــوير اإلبــرتاتيجية وحتديــد   ا بمر لــة متكاملــة تســاعد    أن يتــداخج مع 

 األهداف اإلدرائية. 

 ت طيع اخل ة: -4

 ما يلي: تتلخ  ع اصر اخل ة األبابية  ي

  ــان ــر واإليــار بي ــد  املؤبســيد املإله ــة  د وو ــعالربــالةوحتدي الرؤي

 العامة.األهداف د وب اء وال يا املؤبسية

  املؤاــرات األبابــية لــاداء املعــ ث عــن ال ــوات  واملخردــات   اختيــار

 املؤبسية املستهد ة. 

  اإلبرتاتيجيات الرئيسة.حتديد 

  وبيانـات عـن دوانـ      دالت طيع ادراءاتالتط يليةد و األهدافو ع

 احملاب ية.

 (:BSCاملتوازن )ا: ب اتة األداء ثالا 

ألو  على يـد   Balanced Scorecard (BSC)ظهرت ب اتة األداء املتوازن 

 نشـر  ا هلمـا م  ي مـا تـدما  ا ـ   1992 عام   Kaplen & Nortonبابلن ونورتن 
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ت عاه ب ح  عام عن تياس األداء ب  اتة األداء املتوازند ثا أ   دامعة هار رد

م تـدما  1996م لتهي ة ب اتة األداء املتوازن للعميف والت  يـقد و  عـام   1993

ا لل  اتــة علــى أنهــا نإلــام  دارل يهــدف  ع مســاعدث امل شــأث علــى عرَ ــ  ــ 

برتاتيجيتها  ع جمموعة مـن األهـداف وال يابـات املرتاب ـةد      ترةة رؤيتها و

ملتــوازند و لــك ملعاجلــة ال  ــور    مــن خــج  اًعتمــاد علــى ب اتــة األداء ا 

األنإلمة الت ليدية   أنإلمة الرتابة املالية الت ليدية اليت تعتمد   ط على الت ريـر  

( أن ب اتــة تيــاس األداء املتــوازن ً تعتمــد  2008املــالي. ويــعبر )الراــيدلد 

ا على األهـداف شـ  املاليـة    حت يق األهداف املالية  حس د بيف تؤبد أيا  على

جي  أن حت  ها امل إلمة و لك مل ابلـة أهـدا ها املاليـة. بـعلك حتـاو  خلـق       اليت 

ــجء    ــاهمني والعمـ ــإ  ع املسـ ــاردي املودـ ــتهد ات األداء اخلـ ــوازن بـــني مسـ التـ

ومستهد ات األداء الداخلي املرت  ـة بالعمليـات التشـغيلية واًبتكـار وال ـدرث      

 على التعلا.

تيـاس األداء   ل  اتـة  Kaplen & Norton 1992   وب ق ل ا عرق تعريف 

نإلــام  دارل يهــدف  ع مســاعدث امل شــأث علــى ترةــة رؤيتهــا   بأنهــا:املتــوازن 

ــن األهــداف وال يابــات املرتاب ــةد مــن خــج       و بــرتاتيجيتها  ع جمموعــة م

اًعتماد على ب اتة تياس أداء متوازند يتا من خجهلا ت ييا األنش ة وربـا  

م هجـي   ( بأنهـا نشـاط  2006ا )ع ـد احملسـند  التودهات املست  لية. بمـا يعر هـ  

ــيا األداء يهــتا برتةــة   أهــدافحم حمــددث وم ــايي    بــرتاتيجية امل إلمــة  ع لت ي

 ومعاي  مستهد ة وم ادرات للتحسني املستمر. 

وه ــاف وظــائف رئيســة ل  اتــة تيــاس األداء املتــوازن تؤديهــا   امل إلمــات   

 نها:أ ( على2009املعاصرثد  ي   برها )املغربيد 
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 برتاتيجية امل إلمة. ترتدا رؤية و .1

 تربط األهداف اإلبرتاتيجية بال يابات امل   ة. .2

 ةتاــع األهــداف وترتيــ  امل ــادرات اإلبــرتاتيجية   اجلوانــ  األربعــ .3

 ومن خج  العجتات الس  ية.

أربعـة أبعـاد    Kaplen & Norton 1992تـدمها  ول  اتة األداء املتوازن بمـا  

 :على ال حو التالي

 ل عد املالي. ا 

 .بعد العمييف 

 .بعد العمليات الداخلية 

 .بعد التعلا وال مو 

(  ع أن  ـو   ب اتـة األداء املتـوازن  اـيف     م2012ويش  )صجح الـديند  

  الت  يــق علــى  اأهــا  ــا   تيــاس األداء املتعــددث األبعــاد واألوبــع انتشــار    

التعليا العالي بشكيف  املستوى العامليد ومت التوبع   ابتخدامها ليشميف ت ا 

ولية واحملابــ ية ؤعــام واجلــامعي بشــكيف خــاص مــن أدــيف تــو ر أبــاس للمســ   

 والت  ؤ الدتيق بطعالية اجلامعة.
 الدراسات السابقة:

و بــر ع ــوان  بــيتا عــرق الدرابــات الســاب ة و  ــا  لتسلســلها التــار ي 

مـا   د وأهـا وامل ه  ال حاي العل مت ابتخدامإ من بيف درابة اهلدفالدرابة و

 السـاب ة  ت اولإ ال ا ُ د وما انتهد الدرابة  ليإد و  نهاية عرق الدرابات

 الساب ة.بي وم ال ا   بالتعليق على الدرابات 

 (:2012درابة )صجح الديند 
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وهــي بع ــوانا ت ــويا األداء اإلبــرتاتيجي للجامعــات امل ــرية بابــتخدام   

 ع ابــرتاتيجية م رت ــة ب اتــة األداء املتــوازنا وهــد د الدرابــة  ع التوصــيف  

لت ــــويا األداء اإلبــــرتاتيجي للجامعــــات امل ــــرية بابــــتخدام ب اتــــة األداء 

د وابتخدمد ال ا اة امل ه  الوصطيد وباند أداث الدرابـة ابـتمارث   املتوازن

ــرتاتيجي        ــى األداء اإلب ــؤثرث عل ــة امل ــة واخلاردي ــة الداخلي ــر ال ي  ــيا لع اص ت ي

 وتوصـــيف ال حـــ   عوعـــة مـــن اخلـــ اء للجامعـــات امل ـــرية مودهـــة  ع جمم

ابرتاتيجية م رت ة لت ـويا األداء اإلبـرتاتيجي للجامعـات امل ـرية بابـتخدام      

 بما يلي: األربعةحماور هعه اإلبرتاتيجية  ب اتة األداء املتوازن من خج 

 امل  ل ات األبابية لجبرتاتيجية.  .1

 .مرا يف اإلبرتاتيجية .2

 مت ل ات اإلبرتاتيجية. .3

 احملتملة.املعوتات  .4

 م(:2011درابة السيد )

بع وان ا ت ييا أداء اجلامعـات ا كوميـة همهوريـة م ـر بابـتخدام ب اتـة       

األداء املتوازن دامعة عني مش   و دا اد وهد د الدرابة  ع اإلدابة عن: 

بيــف  كــن ت يــيا األداء اإلبــرتاتيجي هامعــة عــني مشــ  بابــتخدام ب اتــة   

ال ا اة امل ه  الوصطيد واعتمدت علـى الكتـ     األداء املتوازن؟ وابتخدمد

وال حوث والدرابات الساب ةد وابت انة مودهـة لل ـجبد وأخـرى ل يـادات     

اجلهات املستطيدث من اخلرجيني أداث للدرابة. و   وء نتيجة درابة ت يـيا أداء  

 دامعة عني مش د تدمد ال ا اة عددا  من التوصيات من أهمها:
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جلامعة من  ي  اإلعداد من أدـيف تـو   بيانـات    أهمية ت وير موازنة ا -

 تساعد على املتابعة.

ــة       - ــة للجامعــة خــار  ن ــاق امليزاني ــة العاتي ــوارد املالي ــة امل  ــرورث ت مي

 ا كومية.

ــاءث        - ــات  عــن  ــعف الكط ــيف اهلــدر ال  ــة لت لي ــرارات الجزم اطــا  ال 

 الداخلية.

 أهمية حتسني ال ي ة اجلامعية. -

 العميف.  رورث ربط امل ررات بسوق -

اًعتمـــاد علـــى أبـــلوب ب اتـــة األداء املتـــوازن ع ـــد و ـــع اخل ـــة    -

 .2017-2012اإلبرتاتيجية للجامعة لس وات اخل ة التالية: 

 (:2010د وآخروندرابة )اهلجليد 

ــي بع ــوان ا  ــد اًبــتامار       وه ــدخيف ل يــاس عائ ــة األداء املتــوازن بم ب ات

هــد د الدرابــة  ع وا )ت ــور م ــرتح( الطكــرل   مؤبســات التعلــيا العــالي

ــا         ــاس رأس امل ــوازن   تي ــة األداء املت ــتخدام ب ات ــرتح ًب ــور م  ــديا ت  ت 

د وابـتخدم ال ـا اون املـ ه  الوصـطي      الطكرل   مؤبسات التعليا العـالي 

واعتمد ال ا اون على ةع ال يانات من خـج  درابـات ووثـائق  ات عجتـة     

ًبتامار رأس املا   ت ور اع ت ديا ال ح  بال ح  بأداث للدرابةد وخل 

متاــيف  :علــى أربعــة حمــاور  كــن ت  ي ــإ   مؤبســات التعلــيا العــالي الطكــرل

ــانياحملــور األو    متويــيف املؤبســةد     خدمــة العمــجءد واحملــور   واحملــور الا

 ا احملور الرابع   التعلا واإلبدا .الاال    العمليات الداخليةد وأخ  

 Verzola & Bentivegna (2009)درابة 
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ــة األداء        ــري  ل  ات ــق التج ــاداء: الت  ي ــاد ل ــدد األبع ــيا متع ــوان ات ي بع 

املتوازن   مستشـطى  ـ ارا اجلـامعيا هـد د الدرابـة اع ت  يـق ب اتـة األداء        

وت ييا ت  ي ها   املستشطى اجلامعي جلامعة بـاند آنـاد  ـ ارا.     BSCاملتوازن 

ابتمارات التسجييف والتوثيق بأدوات وابتخدما امل ه  الوصطيد ومت ت ميا 

للدرابة من أديف املسح ال ي يد  ـتا حتديـد جمـاًت األداء الرئيسـة   ال حـ       

و   ا لابعاد األربعة اليت صممها بابجن ونورتند وو ـع األهـداف العامـةد    

وحتديد الس   بني األثر ومؤاـرات األداء. ومت حتديـد األهـداف الطرعيـة لكـيف      

حتديد املؤارات  ات ال لة واملعاي  واألوزان. ومت  نشاء هدف عامد وبعلك 

توصلد الدرابة  ع اخلرائط اإلبرتاتيجية اليت ت ني عجتات الس   / األثر. و

األبعـاد األربعـة واملتماـيف       علىنتائ  أبرزها: أن ت  يق ب اتة األداء املتوازن 

ــال      ــد امل ــات الداخليــة وال ع ــاملني واملســتطيدين والعملي ــق جنا ــات  الع يد حي 

ملموبــةد لــي    ــط   اجلانــ  املــالي بــيف وحي ــق للعــاملني الر ــاء وحيســن  

اإلدراءات الداخليةد وي مي العجتة باجملتمع. ومت رصـد صـعوبات   الت  يـق    

بان من أهمها  عف نإلا املعلوماتد وصعوبة حتديد مؤارات حمددث ل ع  

 األهداف أو األنش ة.

 : Others (2006)& fernandesدرابة    

بع ــوان ا الــدروس املســتطادث مــن ت طيــع ب اتــة األداء املتــوازن   امل شــ ات   

ال  اعية ال غ ث واملتوب ةا هد د هعه الدرابة ت ديا ب اتة األداء املتـوازن  

 كن مـن خجلـإ ربـط الرؤيـة واإلبـرتاتيجيات وترةتهـا        ا ديا  ا داري  او د  

م هجيـة   ونداء املتـوازند وابـتخدم ال ـا ا    ع عميف من خج  ت  يق ب اتة األ

ــة األداء       ــة ل  ات ــة لعــدد مــن امل شــ ات ال ــغ ث واملتوبــ ة امل    درابــة ا ال
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ومت ت ميا ابتمارات التحلييف من أديف درابـة بـيف م شـ ة بـأدوات      املتوازند

ابــتخدام ب اتــة  بإمكانيــة ال ــحة  ر ــيته ا  درابــتهوا وتوصــل للدرابــةد

  و لـك  هـا للت  يـق  ي  يتهـا  امل ش ات ال ـغ ث واملتوبـ ة تابل  األداء املتوازن  

ا على التودإ العل يشكك   ددوى ابتخدامها   تلك امل شـ ات ويعـدها   ردًّ

 من أدوات امل شآت الك  ث   ط.

 (:2004درابة )حممدد وباملد 

بع وانا األداء الت إليمي وأبعاد تيابـإ   اجلامعـات العربيـةد و ـق م يـاس      

ــة  ــة  ع حتديــد مطهــوم األداء الت إليمــي     األداء املتــوازنا وب ات هــد د الدراب

حتديد م ـايي  األداء اجلـامعيد وابـتخدم ال ا اـان املـ ه       ثا د وأبعاد تيابإ

ــا        ــيت تام ــ  وال ــة بال ح ــائق  ات العجت ــة الوث ــد أداث الدراب ــائ يد وبان الوث

مــاد علــى بدرابــتهاد وتوصــيف ال ا اــان   درابــتهما  ع تطاــييف عــدم اًعت  

ال عد املالي   طد وبعلك عدم التوبع   عدد أبعاد األداء امل إلميد وتوصج 

أربعــة  مــنكــون و ــق م يــاس األداء املتــوازن تتأن م يــاس األداء اجلــامعي  ع 

ولكيف م إلور هي املالي والزبائن واألعما  الداخلية واإلبدا  والتعلاد م اظ  

 مكونات.

 ة:التعليق على الدرابات الساب 

ا مــن الدرابــات العربيــة واألد  يــة الــيت ت اولــد ابــتعرق ال ا ــ  عــدد 

مؤبسـات التعلـيا العـاليد     بوصـطها   ـدى  ب اتة األداء املتـوازن واجلامعـات   

ــديند    ــجح الـ ــة )صـ ــرق لدرابـ ــة م2012 عـ ــيدد ( ولدرابـ م( 2011)السـ

  اإليار ال إلرل على  ا( وابتطاد م هم2010د وآخرونولدرابة )اهلجليد 

وتوا ق األ و   امل دم   الدرابة ا الية مع توصـية درابـة    إ اخل وصدود



 

 
439 

 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440السابع عشر ربيع اآلخر العدد 

 

م( باًعتمــاد علــى أبــلوب ب اتــة األداء املتــوازن ع ــد و ــع  2011)الســيدد

ــن       ــيف م ــف درابــة ب ــةد وطتل ــديند  اخل ــة اإلبــرتاتيجية للجامع )صــجح ال

ــى   2011)الســيدد ( ودرابــة م2012 ــة برتبيزهمــا عل م( عــن الدرابــة ا الي

ت  يق ب اتة ن  ت ييا األداء بي ما الدرابة ا الية تربز على عرق م هجية دا

وبعلك ابتعرق ال ا   درابـة  د للتخ يط اإلبرتاتيجي األداء املتوازن أداث 

( اللـعان توصـج   درابـتهما  ع أن م يـاس األداء     م2004)حممدد وبـاملد  

ــاتد وا     ــاظ  ولكــيف م إلــور مكون ــق أربعــة م  تط ــد هــعه  اجلــامعي يكــون و 

الدرابــة مــع الدرابــة ا اليــة   عــدد امل ــاظ  )األبعــاد(  ً أن  ــو   دامعــة  

اجملمعة أمشيف من  ي  مكونات بيف م إلـورد  طـي درابـة )حممـدد و بـاملد      

ــة       2004 ــية والعملي ــط الدراب ــى اخل  ــة عل ــات الداخلي ــد العملي ــزا   بع ( رب

توبــع ليشــميف توديههــا التدريســية   ــطد بي مــا    ــو   دامعــة اجملمعــة مت ال 

لــاداء املؤبســي للجامعــةد وت ــوير ال  يــة التحتيــة وال ي ــة الت  يــة ومت صــياشة  

 برتاتيجي ليجي  عن بيطية حت يق هعه األولوية . هدف 

درابـتها  ع     Others (2006) & fernandes ال ا اون توصيفوبعلك 

ــ     شـــآت ال ـــغ ث  لعمـــيف امل  ا مكانيـــة األخـــع ب  اتـــة األداء املتـــوازن  و د ـ

داء ألولـــي  ه ـــاف جمـــا  للشـــك   دـــدوى ابـــتخدام ب اتـــة ا  دواملتوبـــ ة

د وهعه ال تيجـة تتوا ـق مـع    ا على امل شآت الك  ثليسد   ر  وأنهااملتوازند 

اإلبـرتاتيجي     للتخ ـيط  ت  يق ب اتة األداء املتوازن م هجية بالدرابة ا الية 

د وطتلف الدرابة ا اليـة ع هـا     عوديةاجلامعات ال اا ة باململكة العربية الس

توصـج   Verzola & Bentivegna (2009)درابـة   وبـعلك    .جمتمع الدرابة

 ع أن ت  يق ب اتة األداء املتـوازن   األبعـاد األربعـة واملتماـيف        تهمادراب  
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ــق جنا ــات        ــاليد حي  ــد امل ــات الداخليــة وال ع ــاملني واملســتطيدين والعملي الع

هــعا يتطــق مــع الدرابــة ا اليــة   امل هجيــة و  األبعــاد احملــددثد   و ملموبــةد

 يـ    Verzola & Bentivegna (2009)وطتلف الدرابة ا اليـة عـن درابـة    

. وتـــد توصـــيف ال ا ـــ  مـــن ابـــتعراق تلـــك مت ت  ي ـــإ   ال  ـــا  ال ـــحي

ة الدرابات  ع اتطاق م هجية ب اء وت  يـق ب اتـة األداء املتـوازن جلامعـة اجملمعـ     

مع م هجيـة ب ائهـا وت  ي هـا   امل إلمـات العامـة ومؤبسـات التعلـيا العـاليد         

واتطــاق حمــاور ال  اتــة مــع حمــاور الت  ي ــات الــيت عر ــدد بــيف تــ ني مشــو   

)م إلور( ل  اتـة األداء املتـوازن الـيت مت ت  ي هـا        مكونات وع اصر بيف حمور

 لدرابة.دامعة اجملمعة عن بع  الت  ي ات اليت وردت   هعه ا
 إجراءات الدراسة:

 يس  ال ح     يار اإلدراءات التالية: وامل هجيةد   وء األهداف 

 أداث  للتخ ـيط اإلبـرتاتيجي  أبعـاد ت  يـق ب اتـة األداء املتـوازن      حتديد 

 من خج  األدبيات اإلدارية والرتبوية املعاصرث.

   ة ع ـد  اخل ـوات العلميـة املت عـة   املؤبسـات التعليميـ       ر وترتي

 اإلبرتاتيجي.ت  يق ب اتة األداء املتوازن أداث للتخ يط 

  ت  يـق ب اتـة األداء املتـوازن     م هجية دامعة اجملمعة ع ـد التعرف على

 أداث للتخ يط اإلبرتاتيجي.

  ابتعراق التوصيات وامل رت ات اليت توصيف  ليها ال ح. 

 لإلدابة على السؤا  األو  للدرابة والعل ي   على:

 للتخ يط اإلبرتاتيجي؟ د ت  يق ب اتة األداء املتوازن أداث ما أبعا

يستعرق ال ا   األدبيات اليت ناتشد أبعاد ب اتـة األداء املتـوازند  ـتا    

ــوازن    ــة األداء املت ــاد ل  ات ــة أبع ــد أربع    Balance Scorecard (BSC)حتدي
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  بـره    أدبيات املو و د والـيت مـن بي هـا مـا     بر  لكصورتها الرئيسة بما ُ 

ــي  ــرون)اهلجلـــــــــ ــا  47-46د ص. ص: 2010د وآخـــــــــ ( و )صـــــــــ

ُتـدمد ألو  مـرث    (  ي مـا 2006د قع د ال ـاد و و )رزق( 2009دوآخرون

بـأربع م إلـورات    تـدمد  Kaplan and Nortonمـن  م من ت ـيف بـيف   1992عام 

ويرب هـــــا مبؤبســـــات التعلـــــيا ال ا ـــــ   يعر ـــــها perspective)أبعـــــاد( 

 يلي: بما العاليد

 الي امل إلور املFinancial perspective: 

يرت ط هعا امل إلـور بكيطيـة  دارث امليزانيـة املتا ـة واجلهـد امل ـعو  ملزيـد مـن         

التموييف العاتي من حت يق العائدات أو حتسني التكلطة التشغيليةد وهعا امل إلـور  

 را ني؟جيي  عن السؤا  التالي: ما العل جي  أن نطعلإ ملساهمي ا ليكونوا 

أن هعا امل إلور يكون   جما  مؤبسات التعليا العالي عامة ويرى ال ا   

ل ط ات لواجلامعات على ودإ التحديدد هو ع ارث عن الكلطة املالية اإلةالية 

ال اجتة عن ياربات العمليـات واألنشـ ة  ـمن امل إلـورات األخـرىد   ـا ة       

درابــات ملــوارد املاليــة ال اجتــة مــن ت ــديا اخلــدمات   جمــا  التــدري  وال   ع ا

 واًبتشارات وال ح  واًخرتا .

  )م إلور العمييف )املستطيدCustomer perspective: 

يرت ط هعا امل إلور بتح يق معد  الزيـادث   تعامـيف الزبـائن مـع امل إلمـة  مـا       

من خج  ابت  اب زبائن ددد أو باحملا إلة على الزبائن ا الينيد وهو جييـ   

 عن السؤالني التاليني: 

 املستهد ون؟ ا من زبائ  -

 خلدمتها؟وما تيم ا امل رت ة  –
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ويرى ال ا   أن هعا امل إلور يكون   جما  مؤبسات التعليا العالي عامة 

واجلامعــات علــى ودــإ التحديــدد مــن خــج  املــتعلا بشــكيف رئــي  واجملتمــع   

 بشكيف عام وبوق العميف بشكيف خاص.

  الداخلية م إلور العملياتInternal process perspective: 

يرت ط هعا امل إلور ب يام امل إلمـة بعمليـات مؤبسـية متطـردث حت ـق ت لعـات       

 ها وتست    عمجء ددد.ؤ)املستطيدين( وتزيد وً العمجء

  ؟تدرات ا الرئيسة واملتطردث التالي: ماهيوهعا امل إلور جيي  عن السؤا  

 ويرى ال ا   أن هعا امل إلور يكون   جما  مؤبسات التعليا العالي عامة

واجلامعات على ودإ التحديـدد ع ـارث عـن ةيـع العمليـات املؤبسـية بـواء        

 هـاد ؤلغا هيكلة  داريةد أو توبع   األتسام العلميةد أو دمـ  ط  ـات أو   

د أو اتت اء تك ولوديا مت ورث أو برجميات  دياة وتوظيف  لك لل مو املؤبسي

 .حنو  لك من عمليات وأ

  م إلور التعلا وال موlearning & Growth perspective: 

يرت ط هعا امل إلور ب يام امل إلمة بتعزيز ال مو والتحسي ات امل لوبـة لتح يـق   

 ومـن ثـا  تعإليا تدرات العاملني على اإلبدا  واًبتكار   الغاياتد من خج 

 امتجف الع  ر ال شرل العل ي  ع الطارق.

تـدرت ا   كـن أن نعـزز مـن     التـالي: بيـف  وهعا امل إلور جيي  على السؤا  

 على التحسي ات املستمرث ون  ع ال يمة املاا ة؟

ويرى ال ا   أن هعا امل إلور يكون   جما  مؤبسات التعليا العالي عامة 

واجلامعات علـى ودـإ التحديـدد ع ـارث عـن متكـني العـاملني مـن ا تيادـاتها          
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املني التدري ية ا  ي ية وتو   ما يت ل إ ال شر والتأليف والرتةة وما  كن الع

 من اًبتكار وتسجييف براءات اًخرتا  وحنو  لك.

وعلى الرشا من أن هعه احملاور األربعة متايف احملاور الرئيسـة الـيت خردـد    

  صورتها ال يابـية وتعـد األاـهر   الت  يـقد      BSCبها ب اتة األداء املتوازن 

ــوازن     ــة األداء املت ــف ب ات ــى تكيي ــوا عل ــا اني عمل   مــن خــج  BSC ً أن ال 

)ع ـد   (  ليهـا أو ت لي ـها  سـ  ي يعـة ال شـاط     م ـاظ  -حماور  ا ة أبعاد )

 (.2006دفالل ي

 لإلدابة على السؤا  الااني للدرابة والعل ي   على:

ما اخل وات العلمية املت عة   املؤبسات التعليمية ع د ت  يق ب اتة األداء 

 اإلبرتاتيجي؟املتوازن أداث للتخ يط 

  امل إلمات   ت  يق ب اتة األداء املتوازن لعلمية الت  وامت ابتعراق اخل

ماــيف درابــة )صــجح     هــعا املو ــو د  دبيــات الــيت ناتشــد  العديــد مــن األ 

ومـــــا  بـــــره   Yang& athers (2005ودرابـــــة)(د 2012الـــــديند

(د وابتطاد ال ا   من تلك األدبيات وتام بو ـع اخل ـوات   2009)املغربيد

عليا العالي أن تت عها ع ـد ت  يـق ب اتـة األداء    العلمية اليت ي  غي ملؤبسات الت

 :ه ا على ال حو التاليويعر ها ال ا   املتوازند 

ا  ــو  علــى دعــا ال يــادث الرئيســة باجلامعــة أو مؤبســات التعلــيا     -1

 العالي.

ــتوى       -2 ــى املسـ ــوازن علـ ــة األداء املتـ ــيف ب اتـ ــرئي  لعمـ ــق الـ ــاء الطريـ ب ـ

 اإلبرتاتيجي.
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اق جما  وأبعاد ال  اتة واأليراف اليت تكوين خ ة املشرو  وحتديد ن  -3

  كن اارابها   العمليات.

ــي        -4 ــيف ال ي  ــراء التحلي ــة و د ــة التعليمي ــراهن للمؤبس ــع ال ــيا الو  ت ي

 اإلبرتاتيجي.

 صياشة الرؤية وحتديد الربالة واًتطاق على ال يا املؤبسية.  -5

ة حتديد اإلبرتاتيجيات امل اب ةد وصياشة األهداف اإلبرتاتيجية العامـ  -6

ــاء مؤاــرات األداء ال ــحيحة مبــا يو ــح   ألالــيت تــو ر الســياق ا  بــاس ل  

 التودهات املست  لية املستهد ة.

حتديد نو  امل ـايي د واًتطـاق علـى صـياشتها وعـددها ب ـورث حتـا           -7

 على اًتزان بني بيف جما  من اجملاًت ال  اتة.

 :اآلتية حتديد األهداف و ق احملاور اإلبرتاتيجية األربعة -8

 ال( عجتة باملستطيدين والشرباءCustomer perspective )  

 بطاءث و عالية العمليات الداخلية  (Internal Processes) 

  عالية توظيف املوارد ( املاليةFinancial perspective) 

   ال ي ــــة الت إليميــــة املجئمــــة وع اصــــر الــــتعلا واإلبــــدا  واًبتكــــار

(Learning & Growth perspective) 

ــ  -9 بعاــها  Objectivesو   م   ــي يــربط األهــداف املختلطــة    ب ــاء  

ــ ع  ــ  ية     دب ــات ب ــج  عجت ــن خ ــعا   cause & effectم ــدر  ه ــ  يت د  ي

ال مو     بياق م   ي من ال شايات املختلطةد اليت ت وم بها خمتلف بليات 

ويتا  لك من خج  صياشة خم ـط   دوعمادات وو دات املؤبسات التعليمية

 .Strategy Mapتيجية للجامعة اخلري ة اإلبرتا
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 العميف الت طيعية من خج : وت وير خ ة حتديد -11

        ــة ــدات الطرعي ــراف الو  ــج   ا ــن خ ــغيلية م ــداف التش ــياشة األه ص

ــى        ــوف عل ــة للوت ــاس األداء املجئم ــرات تي ــا مبؤا ــة ورب ه ــة التعليمي باملؤبس

 مستوى الت دم حنو حت يق تلك األهداف.

 ت طيعها لتح يق األهـداف وتطعيـيف   حتديد األنش ة وامل ادرات الواد  

 وليات.ؤاخل ةد وبعلك ط ي  املوارد وحتديد األدوار واملس

وتتا من خج  ابتخدام امل ايي    ةيع األبعاد د والت ويا املتابعة -11

 وانعكابها على خمتلف الو دات واألتسام.

 السؤا  الاال  للدرابة ي   على:

أداث للتخ ــيط اإلبــرتاتيجي   بيــف مت ت  يــق ب اتــة األداء املتــوازن   -

 دامعة اجملمعة؟

جتربــة دامعــة اجملمعــة   لإلدابــة علــى هــعا الســؤا  بيســتعرق ال ا ــ  

د مــن خــج  وثــائق  أداث للتخ ــيط اإلبــرتاتيجي األداء املتــوازن ت  يــق ب اتــة

 اخل ة على ال حو التالي:

إلومـة  دامعة اجملمعة من أ ـدث اجلامعـات ا كوميـة الـيت اناـمد مل       تعدُّ

ــرار اجلامعــات الســعوديةد وتــد   ــاريخ    صــدر ت مــن  3 نشــاء هــعه اجلامعــةد بت

ومبودـ  هـعا ال ـرار مت     مد2009أشسـ     من 24هـ املوا ق 1430رماان 

 ا تسـع بليـات تائمـة بالطعـيف   بـيف مـن اجملمعـة والزلطـي والغـاط و ويـة           

دامعــة بديرـــــــ بانــد تت ــع جلامعــة امللــك بــعود أو دامعــة األمــ ث نــورث أو   

الت إليمــي  )الــدلييف ال  ــياد مــع ثــجث بليــات حتــد اإلنشــاء جلامعــة اجملمعــة 

وت ــع هــعه الكليــات والطــرو  التابعــة للجامعــة   . (م2013 دجلامعــة اجملمعــة
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بلــا تشــميف حما إلــات اجملمعــة 170ا متتــد علــى مســا ة مواتــع م ط ــلة دغرا يًّــ

اجلامعـة خـدمتها     وية بدير.  ي  ت دم هعهمربز والزلطي والغاط ورماح و

مل   ة دغرا ية ب  ث تشميف تلـك احملا إلـات. وتت ـف هـعه الطـرو  بسيابـات       

ولوائح ت إليمية خمتلطة ت ـ    باجلهـات الت إليميـة السـاب ةد وتـد عانـد هـعه        

 _ا من امل إلـور املؤبسـيد يـا أاـعر اجلميـع      الو دات من  عف ارت ايها مع 

  اـــرورث العمـــيف اإلبـــرتاتيجي للجامعـــةب _و  م ـــدمتها تيـــادات اجلامعـــة

وتد هيَّأ دعا  دليمك ها من التغل  على دوان  ال  ور وصعوبات التأبي 

ال يـــادث الـــرئي  باجلامعـــة  ع ان ـــجق العمـــيف علـــى املســـتوى اإلبـــرتاتيجي  

للجامعةد وب اء الطريق الرئي  إلعداد اخل ة اإلبـرتاتيجيةد واختيـار م هجيـة    

ــوازن  ــة األداء املت ــة أداث للتخ ــيط اإلبــرتاتيجي   دامعــة اجملمعــة.   ب ات  )وثي 

 .(هـ1432دلخ ة اإلبرتاتيجية األوع جلامعة اجملمعةتشخي  الواتع ل

 املهام والتحديات:

لكونهــا ه ــاف العديــد مــن املهــام الــيت ي  غــي أن ت ــوم بهــا دامعــة اجملمعــة   

ألوع جلامعــة اخل ــة اإلبــرتاتيجية ا )وثي ــة بمــا ورد   دامعــة  دياــة ال شــأث

  كن  جيازها  يما يلي:  ه(1433 داجملمعة

      متكني ال جب وال ال ات   امل   ة اجلغرا يـة للجامعـة مـن اًلتحـاق

ــاليد   ــالتعليا الع ــاَ ب ــن ث ــالي     وم ــيا الع ــة اًبــتيعابية ل إلــام التعل ــادث ال ات زي

 باململكة.

 .تعزيز ال مو اًتت ادل   امل   ة 

 الطعالة امل ا سة ملايجتها   اململكة. ت ديا ال ام  األباد ية 
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بما أن ه اف العديـد مـن التحـديات الـيت يتوتـع أن توادـإ دامعـة اجملمعـة         

ــا كل ــة ال شــأث   ونه ــة  ديا ــا ورد  دامع ــة   ) بم ــع جلامع ــة تشــخي  الوات وثي 

   : جيازها  يما يلي هـ(  كن1432اجملمعةد 

   ةد ومــا حتتادــإ مــن  ـعف ال ــدرات ال شــرية واملاليــة واملاديـة باجلامعــ

 تعزيز وت مية لتلك املوارد با ة.

        املوتع اجلغرا  للجامعة وما  الـإ تربهـا مـن العاصـمة )الريـاق( مـن

   آن وا د. متيز وحتدًّ

 . ب اء السمعة املؤبسية ودودث ال ام 

 .ت ويع موارد التموييف وابتدامتها 

    ن تعزيــز الطــرص الوظيطيــة خلرجيــي اجلامعــة مــن خــج  دــودث و ســ

 بعة ال ام  األباد ية امل دمة هلا.

 .ربط الو دات األباد ية امل تشرث على ن اق دغرا  متسع 

ةيــع العوامــيف الســاب ة والــيت متالــد   املهــام الــيت ي  غــي أن ت ــوم بهــا    

دامعــة ونهــا كلدامعــة اجملمعــةد وبــعلك التحــديات الــيت بــتوادهها اجلامعــة 

املشرو  وحتديد ن اق جما  وأبعاد ال  اتة  دياة ال شأثد أدى  ع تكوين خ ة 

ارابها   العمليات على ال عد اإلبرتاتيجيد  تا ب اء  واأليراف اليت  كن 

 هوية اجلامعة.

 هوية جامعة اجملمعة:

وثي ــة بــيعرق ال ا ــ  هويــة دامعــة اجملمعــة مــن خــج  مــا عر ــتإ        

بــرتاتيجية   ــدى وثــائق اخل ــة اإل) التودهــات العامليــة   ت ــ يف اجلامعــات

ــةد  ــة اجملمع ـــ1433جلامع ــ  مت (.ه ــة     ي ــة  ع ثجث ــات املختلط ت ــ يف اجلامع

 امل اي يــــةأنــــوا : اجلامعــــات الدوليــــةد واجلامعــــات الوي يــــة واجلامعــــات  

وتعد دامعة اجملمعة من اجلامعات امل اي ية  ي   نها أنش د مـن  (د )اًتليمية
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ا ا  مـع اجلامعـات امل اي يـة    أديف ت ديا خدماتها مل   تها اجلغرا يةد بما هو 

وهــعا ال ــو  مـن اجلامعــات يتميــز ب  ــو  أعـداد بــ  ث مــن ال ــجب   د األخـرى 

احملتميف التحاتها مبر لة التعليا اجلـامعيد امل ـتمني  ع امل   ـة اجلغرا يـة الـيت      

ت ع بهـا اجلامعـة. وتربـز هـعه اجلامعـات علـى تـو   مـدى وابـع مـن الـ ام             

 ا  خلدمة بكان هعه امل ايق اإلتليمية. وب طتها دامعة املت وعة امل ممة خ ي

م اي ية  إن   ات وارائح الشرباء اإلبرتاتيجيني جلامعة اجملمعة بتاـا عـدث   

جمموعات مت وعة من أصحاب العجتة مبن  يها املؤبسات الكـ ى لل  ـاعني   

 العام واخلاص لعامل املا  واألعما  على املستوى اإلتليمي. 

   :اإلسرتاتيجي على املستوى خطة اجلامعة

مت ت ين امل هجيـة وب ـاء اخل ـة اإلبـرتاتيجية جلامعـة اجملمعـة بكا ـة دوان هـا         

اإلبرتاتيجيد و ق ال مو   العل مت اعتماده من ت ـيف  على املستوى  ومرا لها

إ بيف مر لة من مهام وأنش ة للوصو   ع خ ـة ابـرتاتيجية   تاجلامعة مبا تام 

 هـعا املسـتوى  مت العمـيف    عليهـاد و ية صحيحة متطـق  متس ة  ات م هجية علم

وثي ـة  د وبي وم ال ا ـ  بعـرق مكونـات هـعا املسـتوى )     و ق املخ ط التَّالي

 هـ( بما يلي:1433خ ة دامعة اجملمعة 

األهداف اإلبرتاتيجية  –األبعاد اإلبرتاتيجية  –ال يا  –الرؤية  –الربالة 

 .ومؤارات األداء م ايي  –

 ة:  الرسالصياغة  

 مت صياشة ربالة اجلامعة بالع ارث التالية

ا ت دم دامع اجملمعة خـدمات تعليميـة و ايـة مت ـورث مـن خـج  م إلومـة        

أباد ية تادرث على امل ا سةد    يار مـن املسـؤولية امله يـة والشـرابة اجملتمعيـة      

  الطاعلةا.
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 بيان الرسالة:  

عــة باعت ــاره أ ــد أهــا  و ــق م ــدأ اإللــزام واًلتــزام الــعل تــؤمن بــإ اجلام  

والـعل مـن خجلـإ يتاـح الـدور       داروط تيام امل هجية التخ ي يـة ال ـحيحة  

امل لــوب مــن اجلامعــة جتــاه الط ــات املســتهد ة واملســتطيدث مــن خــدماتها و ــق     

باإل ـا ة  ع أن هـعا الـدور حيـدد امل لــوب مـن        دمسؤولية م هجية وأخجتيـة 

ــة ال   ــة جتــاه بي  ـــات الداعمــة املختلط ــيت مــن اــأنها   اجله ــة( وال تخ ــيط )اجلامع

مساعدتها باعت ارها مؤبسة  كومية تعتمد بشكيف ب   على دعـا املؤبسـات   

مهمـة  بوصـطها  األخرى   بعديإ املـادل واملع ـول. هـعا ال يـان يرتدـا الربـالة       

رئيســة ويــ ني األدوار األخــرى الــيت علــى اجلامعــة أن تلتــزم بهــا باعت ارهــا         

  ظـيف تـو ر ةلـة مـن     د اه جمتمعهـا و  اتـإ املختلطـة   ولية ادتماعية هلا جتؤمس

 الشروط والاوابط واملت ل ات اليت تعي ها على  لك.
 تبين الرؤية:

ا أن تكون دامعة اجملمعة بي ة أباد ية عالية اجلودث لتهي ـة مسـت  يف م ـا      

 خلرجييها حي ق أهداف الت مية املستدامةا

 حتديد ال يا الرئيسة:

 .اإلت ان واجلودث 

 .العميف بروح الطريق 

  .األصالة 

  . اإلبدا 

  .العدالة 

 .امل ادرث 
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وثي ة خ ة دامعة اجملمعة بما ورد   )م  ود بيف من تلك ال يا  وب ورد

 هـ( بما يلي:1433

      ــالت وير ــزام ب ــد العمــيف واًلت ــع  اجلهــد   جتوي ــان واجلــودث: ب اإلت 

 يق العملي والتأمـيف  املستمر من خج  ال درث على مز  املهارات باملعر ة والت 

 واملماربة واًبت  اء واًبتشاف.

     العميف بروح الطريق: يتجسد  لك   العمليـات املشـرتبة أو التعاونيـة

اليت ي وم بها جمموعـة مـن األ ـرادد  يـ  ياـحي بـيف وا ـد مـ ها مب ـا إ          

وآرائإ وودهات نإلره الشخ ية ل ا  و دث و اعلية جمموعـة العمـيف بشـكيف    

 رامية  ع حت يق أ د األهداف ال هائية املشرتبة.يدعا دهودها ال

  األصالة: ا رتام تيا وعادات وت اليد وتراث اجملتمع وا طاظ عليهاد

 وتعين بعلك الت وير املستمر لا ا ة اجملتمع ودعا ابتدامتها.

  اإلبــدا : هــو توليــد أو ابتكــار أ كــار أو بــدائيف أو م رت ــات  كــن أن

ــد عمليًّــ  ــق    ا    ــيف املشــكج تطي ــع اآلخــرين وحت ي ت والتواصــيف والتطاعــيف م

 الر اهية بواء للطرد أو اجملتمع. 

        العدالة: مدى متتع الطـرد بالطاـيلة والتـزام ا ـق   أ عالـإ املختلطـةد

بما تعين تدرث الطرد على املساواث وعدم التمييز واًلتزام مبا لإ من   وق وما 

 عليإ من واد ات. 

      ابتـداء املشـاريع واأل كـارد وأخـع زمـام      امل ادرث: وهـي ال ـدرث علـى

ولية عن  جناز املهام امل لوبة ومتابعـة أداء اخل ـط أو املهـام    ؤامل ادرث وحتميف املس

 والرش ة واًبتعداد لجبتجابة السريعة للتغ ات احملي ة.
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 األبعاد اإلسرتاتيجية:

عـة  ةا  على أن تكون األبعاد اإلبـرتاتيجية   خ ـة دام   ع  مت التوصيف 

اجملمعة أربعة أبعاد  وهعا يتطق مع أشل  الدرابـات ال إلريـة والت  ي يـة الـيت     

انتهجد العميف ب  اتة األداء املتوازن أداث للتخ ـيط اإلبـرتاتيجيد ومت حتديـد    

األبعــاد اإلبــرتاتيجية األربعــة للجامعــةد ومت رب هــا برؤيــة اجلامعــة وربــالتها   

-1433 ة اإلبرتاتيجية للجامعة )بما ورد   وثي ة اخلوتكون هعه األبعاد 

 على ال حو التالي:هـ( 1436

 شاية عملإ. وعّدهابز على املستطيدين )العمجء( الرت 

 بز على التعلا املستمر للموارد ال شرية وال مو الكمي والكيطي.الرت 

 بز على العمليات اليت ي  غي توديهها لاداء املؤبسـي للجامعـةد   الرت

 ال ي ة الت  ية.لتحتية واوت وير ال  ية 

 بز على الت مية اًتت ادية املستدامة لل ي ة احمللية وامل   ة اجلغرا ية الرت

 جلامعة.االيت تت ع 

ويــ ني الشــكيف التــالي ترات يــة األبعــاد األربعــةد مــن تاعــدث اهلــرم ل متــإد   

 برتتي  ت اعدل من  ي  األهميةد ومدى ال رب من ربالة اجلامعة:

 

 

 

 

 

 

 

   http://www.mu.edu.sa تع اخل ة اإلبرتاتيجية للجامعة*م در الشكيف مو

مدددرضا ادددفاديندددألطررف ا د  ددد د ا
 دينألطرر ن دجملألمعرةاع اأددءادجلفمعة

 دلألعلما دلنموا

 ادلردخلرةادلعملرفت

 عرادالقألصفديا ديفيلدلب

  سفلةادجلفمعة

مدددددرضاقدددددر لادجلفمعدددددةاعلددددد ادلدددددألعلما
  دلنموادينألم 

أهددددمابودلدددد ادلألمردددد ادينددددأل بل ا ا
 أددءادجلفمعة

مدرضاوويرددملاديددود داديفلرددةا   ردد ا 
 قرمةامضففة

http://www.mu.edu.sa/
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 :األهداف اإلسرتاتيجية

نتيجــة لعمليــة التشــخي  الــدتيق لواتــع دامعــة اجملمعــة ل ي تيهــا الداخليــة  

د بـان  جامعةللابعاد اإلبرتاتيجية ل توصيفوالواخلاردية من ت يف  ريق العميف 

د جامعـة للباألبعاد اإلبـرتاتيجية  ن يتا و ع أهداف ابرتاتيجية مرت  ة لزاما  أ

ي  غي جلامعة اجملمعة ال دء بهـا   واليت  ي يةالعميف ا أولويات وتع  عن   ي ة 

من أديف جناح العميف )وثي ة  األهداف واألبعادأن يتا التوازن بني هعه و ورا د 

 أهـداف ابـرتاتيجية   ةياشتا صـ د  ـ هـ(1432 تشخي  الواتع جلامعة اجملمعةد

أربعةد وربط بيف هدف بال عد العل ي تمي  ليإد ويعـرق ال ا ـ   لـك بمـا     

علـى   هــ 1436-هــ  1433وثي ة اخل ة اإلبرتاتيجية جلامعـة اجملمعـة    ورد  

 ال حو التالي:

  هــا شايــة ون ن )العمــجء( ويعتــ يال عــد األو  ويربــز علــى املســتطيد

 ااتيجي ليجيــ  عــن بيطيــة حت يــق هــعومت صــياشة هــدف ابــرت اجلامعــةد عمــيف

على ال حو التالي: ات ديا خدمة أباد ية علـى دردـة عاليـة مـن اجلـودث      ال عد 

واًعتمادد و ق املت ل ات الوي ية والعامليةد من أديف ت ميـة ال ـدرث الت ا سـية    

 ل جب ويال ات اجلامعة   بوق العميفد مبا يسها   ب اء الشرابة اجملتمعيةا.

 لااني ويربز على التعلا املستمر للموارد ال شرية وال مو الكمي ال عد ا

ال عـد   اابرتاتيجي ليجيـ  عـن بيطيـة حت يـق هـع      صياشة هدف دوالكيطي ومت

ا(  ا ونوعًّـ على ال حو التالي: ات مية ال ـدرث ال شـرية والطكريـة للجامعـة )بمًّـ     

ــز املســت  لي   جمــاًت ا     ــن اجلــودث والتمي ــة م ــق دردــات عالي ــياد لتح ي لتعل

 وال ح  العلميد وخدمة اجملتمعا.

  الــيت ي  غــي توديههــا  الداخليــة ال عــد الاالــ  ويربــز علــى العمليــات

صـياشة   دلاداء املؤبسي للجامعةد وت وير ال  ية التحتية وال ي ة الت  ية  ومتـ 
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على ال حو التـالي: ار ـع   ال عد  اليجي  عن بيطية حت يق هع يهدف ابرتاتيج

ؤبســيد وت ــوير ال  يــة التحتيــة وال ي ــة الت  يــة لــدعا التحــو   بطــاءث األداء امل

 للتعامجت اإللكرتونية باجلامعة مبا  ك ها من حت يق ربالتها وأهدا هاا.

  ــع ــالي  ال عــد الراب ــة اًتت ــادية   : اًتت ــادل وامل ــى الت مي ويربــز عل

ياشة هدف ص داملستدامة لل ي ة احمللية وامل   ة اجلغرا ية اليت تت ع للجامعة ومت

على ال حو التـالي: االتوبـع     ال عد  اابرتاتيجي ليجي  عن بيطية حت يق هع

حت يــق الت ميــة اًتت ــادية للجامعــة مبــا يطــي مبت ل ــات الت ميــة املســتدامة لل ي ــة 

 احملليةا

 :األداءومؤشرات مقاييس 

ــاء  م يــاس ومؤاــر ألداء اخل ــة اإلبــرتاتيجية جلامعــة اجملمعــة       107مت ب 

ةاليد وهعه املؤارات موزعة بني بميـة ووصـطيةد ومت توزيـع هـعه     بشكيف  

ــاد األربعـــةد بمـــا ورد   وثي ـــة اخل ـــة        امل ـــايي  واملؤاـــرات علـــى األبعـ

 هـ على ال حو التالي:1436-1433اإلبرتاتيجية جلامعة اجملمعة 

 مؤارا . 25ال عد األو : املستطيدوند وبل  عدد مؤاراتإ 

 مؤارا . 34 مود وبل  عدد مؤاراتإ ال عد الااني: التعلا وال

 مؤارا . 26ال عد الاال : العمليات الداخليةد وبل  عدد مؤاراتإ 

 مؤارا . 22ال عد الرابع: اًتت ادل واملاليد وبل  عدد مؤاراتإ 

 خطة اجلامعة على املستوى التشغيلي:

مت تــ ين م هجيــة خ ــة دامعــة اجملمعــة علــى هــعا املســتوىد والعمــيف و ــق  

ــو  ــر      ال مـ ــا  بـ ــة بمـ ــيف اجلامعـ ــن ت ـ ــاده مـ ــعل مت اعتمـ ــة    الـ ــة اخل ـ وثي ـ

 و ق املخ ط التالي: هـ(1436- ـه1433اجملمعة )اإلبرتاتيجية جلامعة 
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-اخلري ة اإلبـرتاتيجية -األهداف التط يلية –األهداف اإلبرتاتيجية 

امل ــادرات -اخل ــط التشــغيلية علــى مســتوى الو ــدات األباد يــة واإلداريــة  

 .الت طيعية

 يهــدف ابــرتاتيجبــيف األهــداف التط ــيلية امل  ا ــة مــن وبــيعبر ال ا ــ  

  بما يأتي: للجامعة

 األو :  اهلدف اإلبرتاتيجي

ــق       ــة مــن اجلــودث واًعتمــادد و  ــة علــى دردــة عالي ت ــديا خدمــة أباد ي

املت ل ات الوي ية والعامليةد من أديف ت مية ال درث الت ا سـية ل ـجب ويال ـات    

 يسها   ب اء الشرابة اجملتمعية. مبا العميف اجلامعة   بوق 

 :األهداف التط يلية

( تـ ــمـيـة مـهـارات وتـدرات ال جب و عـدادها لسـوق العمـيف )اللغـة     1)

 جنليزية وا اب  اآللي(.إلا

( اًرت اء مبهارات ال جب ال حاية وزيادث مشاربتها   احملا يف الوي ية 2)

 والدولية.

 ات اإلرااد األباد ي   ةيع بليات اجلامعة.( حتسني برام  وخدم3)

( حتدي  ةيع بـرام  األنشـ ة ال جبيـة   اجلامعـةد وزيـادث مشـاربة       4)

 ال جب  يها.

 ( حتسني  رص ال  و  ال وعي لل جب املؤهلني لجلتحاق باجلامعة5)

 ( ت وير برام  رعاية ال جب  ول اً تيادات اخلاصة بالكلية.6)

(   ةيـع  التَّسـرب -ال جـاح   –طـاءث الداخليـة )الربـوب    ( زيادث الك7)

 بليات اجلامعة.
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ــة     8) ــات اخلاصـ ــة   ال  اعـ ــجب اجلامعـ ــة ل ـ ــرص الوظيطيـ ــادث الطـ ( زيـ

 واملؤبسات اجملتمعية.

 ( زيادث مشاربة الكليات   ال ام  واألنش ة اجملتمعية.9)

ــجب     10) ــدري  ال ـ ــة   تـ ــات اجملتمعيـ ــع املؤبسـ ــرابة مـ ــدعيا الشـ  ( تـ

 واخلرجيني وتأهيلها
 اهلدف اإلسرتاتيجي الثاني:  

ا( لتح يــق دردــات ا ونوعًّــت ميــة ال ــدرث ال شــرية والطكريــة للجامعــة )بمًّــ

عاليــة مــن اجلــودث والتميــز املســت  لي   جمــاًت التعلــياد وال حــ  العلمــيد  

 وخدمة اجملتمع.

 األهداف التط يلية

 .( حتسني معدًت عاو هي ة تدري : يال 1)

 .( زيادث نس ة هي ة التدري  من محلة اهادث الدبتوراه2)

 .( بعودث الوظائف األباد ية ألعااء هي ة التدري 3)

( ت ميــة مهــارات أعاــاء هي ــة التــدري  واإلداريــني   جمــاًت املعر ــة  4)

 املتجددث.

عاــــاء هي ــــة التــــدري  واإلداريــــني   جمــــاًت  أ( ت ــــوير تــــدرات 5)

 ي اتها التعليمية واإلدارية.التك ولوديا ا دياة وت  

 ( زيادث مشاربة أعااء هي ة التدري    املؤمترات احمللية والعاملية.6)

( دعا برام  ال عاات اخلاردية واملـ ح والـدورات الدرابـية واًت ـا      7)

 .العلمي

 .% إلةالي املوظطني الط يني السعوديني 80( حت يق نس ة 8)

ً  ل س ة )( حتسني معدًت الط يني   امل9)  (.1: 1عاميف واملخت ات وصو
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 ( اًرت اء بأداء املوظطني وزيادث مؤهجتها وت وير مهاراتها.10)

( دعا مرابز األ اث والكرابي العلمية بالكليـات بـالكوادر ال شـرية    11)

 املؤهلة.

 ا.ا وعامليًّ( تشجيع ال ا اني على نشر أ اثها آبيوي12ًّ)

 العلمية مع اجلامعات احمللية واألد  ية. ثزيادث اتطاتيات األ ا( 13)

 ( ربط ال ح  العلمي با تيادات ومشكجت اجملتمع احمللى والويين.14)
 اهلدف اإلسرتاتيجي الثالث:  

ر ــع بطــاءث األداء املؤبســيد وت ــوير ال  يــة التحتيــة وال ي ــة الت  يــة لــدعا 

 يق ربالتها وأهدا ها.التحو  للتعامجت اإللكرتونية باجلامعة مبا  ك ها من حت 

 األهداف التط يلية

 ( ت وير ال  ية التحتية للم اني واملرا ق اجلامعية.1)

 لكرتوني املتكاملة.إل( تأبي  ا كة نإلا املعلومات والتعليا ا2)

 .( ت وير الت إليا اإلدارل واإلدراءات اإلدارية   الكليات والعمادات3)

 الكليات والعمادات.   حتسني نإلام املكا آت وا وا ز  (4)

 ت وير معاي  اختيار ال يادات األباد ية واإلدارية. ( 5)

( تعزيــز دـــودث الــ ام  األباد يـــة وا  ــو  علـــى اًعتمــاد احمللـــي     6)

 .والعاملي

( ت وير امل ررات وال ام  التعليمية    وء معاي  اجلودث التعليميـة    7)

 ةيع بليات اجلامعة خج   رتث اخل ة.

( اًرت اء بأبالي  التعليا والـتعلا وأ ـاط الت ـويا لـدى أعاـاء هي ـة       8)

 .التدري 
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لكرتوني والـتعلا عـن بعـد مـن خـج  عمـادث       إل( ت  يق برام  التعليا ا9)

 التعليا اًلكرتوني والتعليا عن بعد   مخ  بليات.
 الرابع:   اهلدف اإلسرتاتيجي

ة مبــا يطــي مبت ل ــات الت ميــة  التوبــع   حت يــق الت ميــة اًتت ــادية للجامعــ 

 املستدامة لل ي ة احمللية.

 األهداف التط يلية

املالية للكليات والعمادات   امليزانية املعتمدث للكلية  ت مية اإليرادات-1

 ا.ب ويًّ

 عدد برام  التعليا املوازل   الكليات. زيادث-2

 برام  للدرابات العليا خج   رتث اخل ة. تأبي -3

 .ت اجلامعيةآاملرا ق وامل ش ابتامار-4

 وامليزانيات.اخل ط املالية  ت وير-5

 األولويات.معدًت اإلنطاق    وء حتديد  حتسني-6

آلليـات   والتشـريعات احملـددث  على  بما  اللوائح والت إليمات  العميف-7

 للجميع.متا ة  والعمادات ودعلهاابت  ا  املوارد املالية للكليات 

ومؤبســات اجملتمــع احمللــي وال  ــا  اخلــاص  ردــا  األعمــا   حتطيــز-8

 للمشاربة   برام  اجلامعة.
 اخلريطة اإلسرتاتيجية:

والتشـغيليد مـن خـج     اإلبـرتاتيجي   املسـتويني  تـرابط  بـيعرق ال ا ـ   

  يراد اخلري ة اإلبرتاتيجية للخ ةد  يـ  تو ـح انتمـاء األهـداف التط ـيلية     

بأبعادهـا   وارت ايهـا  معـة اجملمعـة  للخ ـة اجلا  املشت ة من األهداف اإلبـرتاتيجية 

وأنها تعميف بالتكاميف والتوالي والتوازل ومـرث م ط ـلة ومـرث  أخـرى      األربعةد
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نإلـام يسـعى لتح يـق رؤيـة اجلامعـة وأنهـا تـؤدل        بوصـطها  مت لةد  هي تعميف 

 يـراد اخلري ـة اإلبـرتاتيجية جلامعـة اجملمعـة       ربالتها بما ربا هلاد  يمكن ل ا

  على ال حو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  http://www.mu.edu.saم در الشكيف موتع اخل ة اإلبرتاتيجية للجامعة  *

الكليـات والعمـادات   اخل ط التشغيلية على مستوى الو دات األباد ية )

 :واإلدارات (املساندث

معـة مـع ال عـد    جلا ة ربط ال عد اإلبرتاتيجي خلبب اتة األداء املتوازن  ت وم

 مت التخ يط ب  اتة األداء املتوازند و   وء م هجية هلاد التشغيلي والت طيعل

ــغيلية الســـ وية    كليـــات اجلامعـــة ل  هـــعه املر لـــة اعتمـــاد ب ـــاء اخل ـــط التشـ

ب ــاء اخل ــط بكــيف مــا حتملــإ مــن بــرام  واإلداراتد  ــتا  والعمــادات املســاندث

 ـتا  هلـاد  وارد املاليـة وال شـرية   مت ط ـي  املـ  ووم ادرات و دـراءات عمـيفد   

ــيف  ــتوى   العم ــعا املس ــة     ه ــوات رئيس ــة    بــد خ  ــة اخل  ــا ورد   وثي  بم

http://www.mu.edu.sa/
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 كــن ابتعرا ــها بإجيــاز  هـــد 1436-1433اإلبــرتاتيجية جلامعــة اجملمعــة  

 على ال حو التالي:

و ع م ادرات ت طيعية لكـيف هـدف تط ـيلي مـن ت ـيف  ـرق التخ ـيط         .1

واإلداراتد والــــعين مت اختيــــارها  ســــاندثكليــــات اجلامعــــة والعمــــادات املب

وتــدري ها هلــعه املهمــةد ورب هــا بطريــق التخ ــيط الــرئي  علــى مســتوى        

م ـادرثد موزعـة علـى األبعـاد      437اجلامعةد  تا ب اء تلـك اخل ـط مبجمـو       

 األربعة خل ة دامعة اجملمعةد على ال حو التالي:

 م ادرث. 111ال عد األو : املستطيدوند وبل  عدد امل ادرات 

 م ادرث. 100ال عد الااني: التعلا وال مود وبل  عدد امل ادرات 

 م ادرث. 143ال عد الاال : العمليات الداخليةد وبل  عدد امل ادرات 

 م ادرث. 83ال عد الرابع: اًتت ادل واملاليد وبل  عدد امل ادرات 

 ط ي  املوارد املالية للت طيع. .2

  يط املهام واألنش ة.ط .3

 ارات األداء.و ع مؤ .4

  دارث عمليات الت طيع. .5

 املرات ة والت وياد ونشر ت ارير األداء. .6
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ويــ ني الشــكيف التــالي عــدد امل ــادرات الــيت بــتودإ لكــيف بعــد مــن األبعــاد  

 األربعة خل ة دامعة اجملمعةد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  http://www.mu.edu.sa*م در الشكيف موتع اخل ة اإلبرتاتيجية للجامعة 

 :خ وات ال جاح

من أدـيف حت يـق ال جـاح للخ ـة اإلبـرتاتيجية جلامعـة اجملمعـة وللم هجيـة         

اليت اعتمدت على ب اتة األداء املتوازند وأن يكون العمـيف مؤبسـيا  مت و ـع    

 أمرين أبابيني متاج  :

 و ع أدلة للعميف للتحو  للعميف املؤبسي. -

ــؤوليات - ــد املسـ ــرتاتيجية   وارواألد حتديـ ــة اإلبـ ــع اخل ـ ــة بت طيـ اخلاصـ

 .للجامعة

http://www.mu.edu.sa/
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  ــدى وثــائق اخل ــة اإلبــرتاتيجية جلامعــة  و ــع أدلــة للعمــيف وهــي   -

 د لتكون مباابة ميااق مهين للعميف جي  الت يـد بـإ  ه1436-هـ1433اجملمعةد

بـــواء   مر لـــة التخ ـــيط أو الت طيـــع واملتابعـــةد مـــن أدـــيف حت يـــق ال جـــاح 

خل وات ب ـورث جمملـة بمـا مت عر ـها   األدلـة      املؤبسيد و كن  بر هعه ا

 على ال حو التالي: 

درابة اللوائح وال وانني اليت حتكا عميف اجلامعة واألهـداف الوي يـة    .1

 .للتعليا العالي وتودهات خ ط الت مية باململكة

ت يــيا الو ــع الــراهن لكليــات اجلامعــة والعمــادات املســاندث و دــراء   .2

ع اصــر ال ــوث ونــوا ي الاــعف والطــرص  للوتــوف علــى أهــا   حتليــيف بي ــي

 والتهديدات

حتديــد األهــداف اإلبــرتاتيجية واإلدرائيــة و ــق احملــاور اإلبــرتاتيجية   .3

 األربعة:

 ( العجتة باملستطيدين والشرباءCustomer perspective.) 

   ال ي ــــة الت إليميــــة املجئمــــة وع اصــــر الــــتعلا واإلبــــدا  واًبتكــــار

(Learning & Growth perspective) 

  الداخليةبطاءث و عالية العمليات Internal Processes)) . 

  املالية  عالية توظيف املواردFinancial perspective. 

بعاها بـ ع    Objectivesب اء  و   م   ي يربط األهداف املختلطة  .4

د  يــ  يتــدر  هــعا ال مــو     cause & effectمــن خــج  عجتــات بــ  ية 

وعمـادات  املختلطةد اليت ت وم بها خمتلف بليـات   بياق م   ي من ال شايات
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ويـــتا مـــن  لـــك مـــن خـــج  صـــياشة خم ـــط اخلري ـــة   داجلامعـــة وو ـــدات

 .Strategy Mapاإلبرتاتيجية للجامعة 

مـدى اإلجنـاز    ل يـاس     KPIاألبابيةحتديد وصياشة مؤارات األداء  .5

   حت يق األهداف بشكيف يامن التوازن على املدى املتوبط وال عيد.

ب يـاس مسـتويات    اخلاص Reportingوالت ارير ت ميا نإلام للمتابعة  .6

التح ق واإلجناز الطعلي م ارنة باملسـتويات املسـتهد ة و ـق مؤاـرات     

 مبا يساعد    براز أية احنرا ات   األداء. األداءد

و ــع خ ــة عمــيف تشــغيلية لت طيــع امل ــادرات واملشــروعات الــيت يــتا    .7

ت اإلجنــاز املســتهدف ومــن ثــا حت يــق  حتديــدها للوصــو   ع مســتويا

 األهداف اإلبرتاتيجية واإلدرائية.

 حتديد املسؤوليات اخلاصة بت طيع اخل ة اإلبرتاتيجية للجامعة: -

د أث اء حتديد األدوار واملس وليات الرئيسة املل اث على باهيف  ريق العميف مت

 لتالي:الت  يق العملي للخ ة اإلبرتاتيجية جلامعة اجملمعة على ال حو ا

جمل  اجلامعة: مرادعة واعتماد أولويات املشاريع وامل ادرات للخ ـة   -

التشغيلية السـ وية للجامعـةد بمـا ت ـاط بـإ مسـؤولية مرات ـة مؤاـرات ال تـائ           

  الرئيسة لتح يق أهداف اخل ة اإلبرتاتيجية.

ا( لكا ـة الو ـدات   ا وبشـريًّ معالي مدير اجلامعة: الدعا الكاميف )ماديًّ -

يمية   ت طيع مشاريعها وم ادراتهـاد واحملابـ ية الدتي ـة ملسـتويات اإلجنـاز      الت إل

 املتح  ة على مستوى با ة األهداف العامة للخ ة.

ــات الــ ام  واملشــاريع اخلاصــة بكا ــة     - ــد أولوي وبــجء اجلامعــة: حتدي

الو دات الت إليمية   اجلامعة مبا يتسق واخل ة اإلبرتاتيجية للجامعةد وتو   
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 اخ الت إليمي ال حي للو اء مبت ل ات ت طيع اخل ط التشغيلية للجامعةد بما امل

ا ألولويـات  ت اط بهـا مسـؤولية التأبـد مـن ط ـي  املـوارد واإلمكانـات و   ـ        

 املشاريع وال ام    اخل ة التشغيلية.

عمـــداء العمـــادات املســـاندث وعمـــداء الكليـــات ورؤبـــاء األتســـامد   -

ــة: ا  ــديرل  دارات اجلامعـ ــاخل ط     ومـ ــة بـ ــادرات اخلاصـ ــ ام  وامل ـ ــرتاح الـ تـ

التشغيليةد و مان اتساتها مع اخل ة اإلبـرتاتيجية للجامعـةد والتواصـيف مـع     

 ريق اخل ة اإلبرتاتيجية املسؤو  عـن مكتـ   دارث املشـاريعد و ـمان ت طيـع      

ا التأبد مـن حت يـق   با ة ال ام  وامل ادرات اليت ت ع حتد مسؤولياتهاد وأخ  

 ألداء اخلاصة بال ام  وامل ادرات.مؤارات ا

( PMOـالــ    ريق عميف التخ ـيط اإلبـرتاتيجي باجلامعـة ) ريـق عمـيف       -

 وليات التالية:ؤوت اط بأعاائإ املس

  و ع املعاي د وال ما  د والسياباتد واإلدراءاتد اخلاصة بت طيع

 ال ام  وامل ادرات.

       لكا ـة الو ـدات   ت ديا الـدعا   ط ـيط وت طيـع الـ ام  وامل ـادرات

 الت إليمية اإلداريةد واألباد يةد والط ية.

      الرتابة على أداء املشاريع وامل ادرات مـن خـج  تت ـع مؤاـرات األداء

الرئيســة والــيت مت تعريطهــا   مر لــة التخ ــيط لكــيف برنــام د  يــ  بــيتا   

مر لة مت دمة ا كا    وئها على مدى ت دم الو دات الت إليمية حنو حت يق 

 برتاتيجيات اخل ة التشغيلية.ا
 النتائج وتوصيات الدراسة:

 نتائ  الدرابة: 

 توصيف ال ا   ل تائ  الدرابة التالية:
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ــني         .1 ــوازن ب ــةد الت ــة اجملمع ــة دامع ــوازن خل  ــة األداء املت ــد ب ات    

األبابية من  ي  امل ادرات   بيف م إلورد  ي  بلغد نسـ ة   ةاألربع األبعاد

% مــن  ةــالي امل ــادراتد وبلغــد 25ألو  املســتطيدين امل ــادرات   امل إلــور ا

% مــن  ةــالي 23  الــتعلا وال مــو  نســ ة امل ــادرات   امل إلــور الاــاني املتماــيف

ــات       ــيف   العملي ــ  املتما ــادرات   امل إلــور الاال ــد نســ ة امل  ــادراتد وبلغ امل 

الرابع % من  ةالي امل ادرات د وبلغد نس ة امل ادرات   امل إلور 33الداخلية 

% من  ةالي امل ادرات د بما أنهـا جتمـع    19متمايف   امل إلور املالي للجامعة 

بني مؤارات ونتائ  املا ي وا ا ـر واملؤاـرات الـيت ت ـود األداء املسـت  لي      

 للجامعة من دهة اخرى.

ه ــاف توا ــق بــ   بــني اخل ــوات العلميــة الــيت مت ات اعهــا ع ــد ت  يــق   .2

للتخ ـــيط اإلبـــرتاتيجي   دامعـــة اجملمعـــةد مـــع   داث ب اتـــة األداء املتـــوازن أ

اخل وات العلمية اليت أوصـد بهـا الدرابـات األدبيـة املتخ  ـة ماـيف درابـة        

ــديند  ــجح الـ ــة(د 2012)صـ ــره  Yang & athers (2005ودرابـ ــا  بـ ( ومـ

لمؤبسـات  التخ ـيط ل  ( ع ـد ت  يـق ب اتـة األداء املتـوازن      2009)املغربيد

 العالي. ياالتعلومن  م ها مؤبسات 

 كـــن أن تعتمـــد عليهـــا   توصـــيف ال ا ـــ   ع  دـــراءات عمليـــةد      .3

ع د تيامها بـالتخ يط مبسـتوياتإ املختلطـة  مـن أدـيف       مؤبسات التعليا العالي

  كن صياشة على ال حو التالي:  مان جنا إ

     بجء والــو املــديربواملتمالــة  ا  ــو  علــى دعــا ال يــادات الرئيســة

خ ة اإلبـرتاتيجيةد أو لطريـق   لل ديالعالي اجلامعؤبسات التعليا مب والعمداء
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د أو التشغيلي يعد أها أب اب جناح لعميف الرئي  على املستوى اإلبرتاتيجيا

 اخل ط اإلبرتاتيجية.

   آليـة لت  يـق اإلبـرتاتيجيات ومتابعـة األداء     أدلة للعميفد و و عيعت

مـن أبـ اب    دو ق اخل ط املربومة وال ابعة بدورها من ابـرتاتيجيات اجلامعـة  

ــة والعمــيف       ــى األدوار الطردي ــاد عل ــيف اًعتم التحــو  للعمــيف املؤبســيد وي ل

 .بأبلوب  رق العميف

  ت ميا وب اء نإلام إلدارث األداء املست د  ع م ه  ب اتات تياس األداء

 املتوازن.

   أداءمتابعــة مــدى حت ــق األهــداف اإلبــرتاتيجية مــن خــج  مؤاــرات 

 رئيسة.

   ةيـع املسـتويات الت إليميـة للعمـيف بشـكيف       دعا املوارد ال شـرية علـى

 توا  ي عن يريق آلية و ع األهداف وارت ايها باإلبرتاتيجيات.

        ــط ــق رب ــن يري ــع ع ــرئي  للجمي ــرف ال ــي احمل ــرتاتيجية ه ــيف اإلب دع

 األهداف التط يلية باإلبرتاتيجية واعتماد م دأ الس   وال تيجة.

   بـ  يةد مـن   ربط األهداف املختلطة بعاها ب ع  من خج  عجتـات

 .Strategy Mapخج  صياشة خم ط اخلري ة اإلبرتاتيجية 

   ترةــة رؤيــة اجلامعــة وربــالتها وتاــاياها  ع جمموعــة مت ابــ ة مــن

د وربــط  لــك ةيعــا  األهــداف اإلبــرتاتيجية ومعــاي  تيــاس األداء امللموبــة 

 بأبعاد ب اتة األداء املتوازند على ال حو التالي:

 العمجء واملستطيدون  -

 التعلا وال مو واًبتكار -
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 العمليات الداخلية -

 األداء اًتت ادل واملالي -

  حتديد املسؤوليات واألهداف الواد  حت ي ها لكيف من املعاي  اليت مت

 حتديدها وصياشة امل ادرات اليت تساعد على حت ي ها.

توصــلد الدرابــة ا اليــة  ع أن ت  يــق ب اتــة األداء املتــوازن ع ــد        .3

د بونهـا مك ـد متخـعل    ددا  ا  جيابيا اتيجي هامعة اجملمعة أمر التخ يط اإلبرت

جنـــاز   اخل ـــة بـــواء علـــى املســـتوى  إلال ـــرار باجلامعـــة مـــن تيـــاس مـــدى ا 

 ع اإلبرتاتيجي أو التشغيليد من خج  حتويـيف رؤيـة وابـرتاتيجية اجلامعـةد     

 .األبعاد وربط بيف م ها مب ايي  ومؤاراتأربع جمموعات أبابية من 

ي م هجية ب اتة األداء على مسـتوى دامعـة اجملمعـة  ع تعزيـز      ّ أدى ت .4

ــة التخ ـــيط  التشـــاربيدالتخ ـــيط والت ـــويا  أبـــالي  وت ميـــة ث ا ـ

ــى مســتوى و ــدات    مبــا   ــق نوعــا  مــن    اجلامعــةداإلبــرتاتيجي عل

 اًرت اء باألداء املؤبسي.

بــــاعدت م هجيــــة ب اتــــة األداء مــــن خــــج  م ــــطو ة امل ــــادرات   .5

 دعــا دوانــ  الت يــيا واملتابعــة و عــداد ت ــارير اإلجنــاز واملؤاــرات  

ً   ع ر ـع     لعجدهـاد ورصد معوتـات األداء   الس ويةد مبـا أدى  ةـا

 مستوى داهزية املوارد ال شرية لتح يق األهداف املدردة   اخل ة.
 توصيات الدراسة:

     ــأن ت ــوم اجلامعــات الســعودية ال ااــ ة علــى ودــإ توصــي الدرابــة ب

ــوص بت ــوازن   اخل ـ ــة األداء املتـ ــق ب اتـ ــطها   يـ ــاس األداء  بوصـ ــة ل يـ م هجيـ

اإلبرتاتيجي هلا دون تلق  و  ال عوبات أو تـردد مـن عـدم مجءمتهـا  ألن     

الدرابات العلمية توصلد إلمكانية ت  ي إ ب اتـة األداء املتـوازن   امل إلمـات    
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ــف األ جــام        ــارس و  خمتل ــو  ال شــاط املم ــام بغــ  ال إلــر عــن ن بشــكيف ع

 ب  ث. مبسية بواء  صغ ث أم متوب ة أاملؤ

 ي امل هجيــات ا دياــة   التخ ــيط اإلبــرتاتيجي ماــيف ب اتــة األداء ت ّ ــ

للربط بني اإلبرتاتيجية العامـة للجامعـات ونإلـا ت يـيا األداء      املتوازن م هجية 

 املؤبسي ال ائا على ت و  مؤارات تياس األداء بشكيف حي ق التوازن.

  التخ ــــيط اإلبــــرتاتيجي  يمــــا يتعلــــق تعزيــــز بــــات التــــوازن  

باألولويات واألهـداف اإلبـرتاتيجية بـني الواتعيـة وال مـوح املع ـو   و يمـا        

   املدى الزمين املتوبط وال عيد املدى  و يما يتعلق باملؤارات وااتماهلا 

 على با ة أبعاد األداء. 

    ة توصي الدرابة بأن ت وم بع  اجلامعات السـعودية بابـتخدام ب اتـ

األداء املتــوازن بإ ــا ة أبعــاد أخــرى تاــاف لابعــاد األربعــة امل   ــة    ــو   

 دامعة اجملمعة.

 

*      *      * 
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 مراجع الدراسة:

م(. تياس مدى مساهمة  دارث 2009خ ابد عايدث بيدد ا  شيد  س ية حممد. ) .1

لية التجارث دامعة عـني  د ب14املوارد ال شرية   األداء اإلبرتاتيجي للم إلمة. املؤمتر

 مش د ال اهرث.

م(د دردـة ياربـة ب اتـة األداء املتـوازن بوصـطها      2012دوديند أمحـد يوبـفد )   .2

أداث للتخ يط اإلبـرتاتيجي   اجلامعـات األردنيـة اخلاصـةد جملـة الزرتـاء لل حـوث        

 .1:صاألو د العدد  12والدرابات اإلنسانيةد اجمللد 

(د مدخيف ال ياس املتوازن 2006ل ادقد أبامة)د وع د احع د الطتارزقد حممود  .3

ــالت  يق علــى       ــة التكــاليف مــن م إلــور اجلــودث الشــاملة ب لــاداء بــأداث ل يــاس  عالي

 مؤبسات التعليا العاليد جملة الدرابات التجاريةد بلية التجارثد م ر.

(د أثــر ال يـادث التحويليــة علـى ت  يــق ب اتـة تيــاس    2008الراـيدلد  ــؤاد  ايـدد )   .4

)الت  يــق علــى ال  ــا  امل ــر  الكــوييت(د اجمللــة العلميــة لجتت ــاد  املتــوازن  األداء

 نو م د ةهورية م ر العربية. 3والتجارثد عدد 

م(. ت وير األداء ال حاي للجامعـات ال ااـ ة   2013ر واند بامي ع د السميعد )  .5

اجلامعيد    وء الشرابة اجملتمعية والتش يك املؤبسيد جملة الدرابات   التعليا 

 .24العدد 

م(د ا ت يــيا أداء اجلامعــات ا كوميــة همهوريــة 2011الســيدد مليــا حممــد أمحــدد ) .6

م ر بابتخدام ب اتة األداء املتوازن دامعة عني مش   و دا اد جملة بلية الرتبيةد 

 ( ديسم .5د   146دامعة األزهرد العدد )

حممــودد د بســمة ال ــازود حع ــد الطتــاد حممــود ورزقصــا د بــ  أبــو الطتــوحد   .7

بــيجما لت ــويا أداء  وبــتة (د التكامــيف بــني ب اتــة األداء املتــوازن لــاداء     2009)

 امل إلمات اإلنتادية.
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ــديند نســرين صــا  )  .8 (د ت ــويا األداء اإلبــرتاتيجي للجامعــات  م2012صــجح ال

 19املتــوازند جملــة مســت  يف الرتبيــة العربيــةد اجمللــد  األداءامل ــرية بابــتخدام ب اتــة 

 .3ص: 81أبتوبر العدد 

ب اتة الت وي  املتوازنة بأداث ل يـاس   (د2006). حممد فع د الل يد فع د الل ي .9

 (1) د(د العد28األداءد جملة دامعة تشريند اجلمهورية الغربية السوريةد اجمللد)

اجتاهـــات  دياـــة   الت يـــيا والتميـــز   (د 2006ع ـــد احملســـند تو يـــق حممـــدد ) .10

وب اتـــة ال يـــاس املتـــوازند دار الطكـــر العربـــيد ال ـــاهرثد  اإلدارث: بـــتة بـــيجما 

 ةهورية م ر العربية.

ــارق  ســـن. )  .11 ــد. األمـــنيد يـ ـــ(. 1433العلـــيد  هـ ــيط  هـ معوتـــات ت  يـــق التخ ـ

ــ ة باململكــة    ــرتاتيجي   اجلامعــات ال اا ــاني ملعاهــد اإلدارث العامــة    . اإلب ــؤمتر الا امل

 .خللي  العربيةوالت مية اإلدارية   دو  جمل  التعاون لدو  ا

هـ(. ورتة عميف بع وان )واتع التخ  ـات  1434بن ع د العزيز. ) الغشامد ع د اهلل .12

ــة   اجلامعــات ال ااــ ة(. مــؤمتر  ــة  "العلمي اجلامعــات ال ااــ ة  التخ  ــات العلمي

 هـ.1434/  1/  5 – 4 د دامعة اجملمعةدالتحديات وا لو ا

ــد )   .13 ــياد حمم ــاد    2001ش  ــيط: أبــ  وم  ــطاء لل شــر   م(. التخ  عامــةد دار ال 

 والتوزيعد عمان األردن.

(د األداء الت إليمـي وأبعـاد تيابـإ      2004. )نع ـد الـرمح  حممدد  ي يف وبـاملد   .14

اجلامعات العربية و ق م ياس ب اتة األداء املتـوازند ملت ـى موازنـة الـ ام  واألداء     

 اجلمهورية العربية السورية. د  اجلامعات العربيةد دمشق

د دلييف املدير العربي   التخ يط اإلبـرتاتيجي ( 2005) .ع د العزيز ةييفخميمرد  .15

 امل إلمة العربية للت مية اإلداريةد ال اهرثد ةهورية م ر العربية.
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(د تياس األداء املتـــوازن املدخيف املعاصر 2009)الطتاحد املغربيد ع د ا ميد ع د  .16

 :ند ل ياس األداء اإلبرتاتيجيد متاح على ا كة اًنرت

http://elmaghrby.net/moalafty/7 

http://fineprint.com  

 دارث عمليــات التخ ــيط اإلبــرتاتيجي للتعلــيا  (. م2010) بــراهيار ــا ملليجــيد ا .17

 .42   , م ر -دامعة ي  ا  -جملة بلية الرتبية . اجلامعي   م ر : درابة حتليلية

(د ب اتــة األداء 2010) .وحممــودد أمحــد دوش ــوبد أمــاني داهلجلــيد الشــربيين .18

ــوازن ــالي      املت ــيا الع ــد اًبــتامار الطكــرل   مؤبســات التعل ــاس عائ  بمــدخيف ل ي

ــة     ــة ال وعيـ ــة الرتبيـ )ت ـــور م ـــرتح(د املـــؤمتر الســـ ول الـــدولي الاـــانيد جملـــة بليـ

 بامل  ورثد ةهورية م ر العربيةد  برييف.

 هـ:1436-هـ 1433وثائق اخل ة اإلبرتاتيجية األوع جلامعة اجملمعة,  .19

 -هــــ1433ئق اخل ــة اإلبــرتاتيجية جلامعــة اجملمعــةد )أدلــة العمــيفد   ــدى وثــا    .20

 ه(.1436

 (2013الت إليمي جلامعة اجملمعة,  )الدلييف .21

)وثي ة التودهات العاملية   ت  يف اجلامعـاتد   ـدى وثـائق اخل ـة اإلبـرتاتيجية       .22

 ه(.1436-هـ1433جلامعة اجملمعةد

 هـ(1436-هـ 1433اخل ة اإلبرتاتيجية األوع جلامعة اجملمعة,  )وثي ة .23

 هـ(1432)وثي ة تشخي  الواتع للخ ة اإلبرتاتيجية جلامعة اجملمعةد  .24

(د 2012اليابرلد أبرم حمسند اخلطاديد علـي بـريا د  سـنيد ظطـر ناصـرد )      .25

أثر عمليات  دارث املعر ة   األداء اإلبرتاتيجي: درابـة ابـت جعية آلراء عي ـة مـن     

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%8C+%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
http://search.mandumah.com/Record/139314
http://search.mandumah.com/Record/139314
http://search.mandumah.com/Record/139314
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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The Application of the Balanced Scorecard  

as a Tool for Strategic Planning at Majmaah University 

as a Model for Newly Established Universities in Saudi Arabia 

 

Mohammed  Nasser Alsuwayyid 

Assistant professor  

Department of Educational Sciences 

Majmaah University College of Education,  

 

Abstract: 

Providing an application model of the balanced performance sheet as a 

strategic planning instrument for newly established universities in Saudi Arabia, 

through presenting Majmaah University. 

The researcher used the descriptive approach which yielded results and 

recommendations, the most important of which are the following:  

Newly established Saudi universities should apply the Balanced 

Performance Sheet for strategic planning, without minding the difficulties or 

showing hesitation concerning its suitability, because the application of the 

Balanced Performance Sheet is supported by scientific studies in organizations 

regardless of the activity, the practice, or the size of the organization.  

Newly established Saudi universities should apply the Balanced 

Performance Sheet, adding new dimensions to the four dimensions used in the 

Majmaah University model. 

Keywords: Balanced Performance Sheet, strategic planning, newly 

established universities. 
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                                                                     هـ1437/ 5/ 16 تاريخ قبول البحث:              هـ 1437/ 3/ 16تاريخ تقديم البحث: 

 ملخص الدراسة:

لدد   وأهميتهدا  التعرف على درجة  تطبيق أساليب التددربب  إىل  ذه الدراسةه هدفت

التعدرف علدى االدتآف ءرا     وكذلك مشريف التدربب الرتبدي   بامملةدة العربيدة الددعيدبة     

أفراد الدراسة يف درجة تطبيق أساليب التددربب وأهميتهدا لدد  مشدريف التددربب الرتبدي        

الدددعيدبة بدداالتآف مددتدر  الدراسددةلاماهي الدراسددالا    يف  ددا     بامملةددة العربيددة  

  مركددًال 40ل مشددرفال للتدددربب يف  191وبلددع عدددد أفددراد الدراسددةل  التدددربب الرتبددي     

 تدرببيال تتبع ليزار التعليم يف امملةة العربية الدعيدبة 

   ة:لوتيصلت الدراسة إىل النتائج التاليامنهج اليصفا استخدم الباحثو

أمددا   74ل2جددا  امتيسددس ايدددابا الةلددا لتطبيددق أسدداليب التدددربب الرتبددي  ل    -

لددد  مشددريف التدددربب وأهميتهددا أ  أن درجددة تطبيددق أسدداليب التدددربب   20ل3أهميتهددا ل

 الرتبي  متيسطة من وجهة نظر مشريف التدربب أفراد الدراسة 

  يف درجدة  05ل0  لأن قيمة لف  غر دالدة إحادائيال عندد مددتي    أشارت الدراسة -

تطبيق أساليب التدربب وأهميتها لدد  مشدريف التددربب الرتبدي  بداالتآف مدتدر اماهدي        

   متدر ا    يف  ا  التدربب الرتبي والدراسا 

 عددال من التيصيات وامقرتحات الباحث  ل وضعنتائج الدراسة ضي  علىو   

 

 بةلية الرتبية ث من قبي مركً البحيث حمت دعم هذا الب* 

 جبامعة املك سعيد  عماد  البحث العلما



 

 

 
 

 
 

 



 

 
483 

 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440السابع عشر ربيع اآلخر العدد 

 

 املقدمة:

حيث يطلق  ،يشهد العامل اليوم تغريات سريعة يف مجيع جماالت احلياة

وميتاز بسرعة تدفق املعلومات حبيث ال  ،على العصر احلاضر عصر التقنية

ويعترب اجملال الرتبوي  ،يستطيع املتخصص اإلحاطة مبا يستجد يف جمال ختصصه

على ذلك يتطلب من وزارة  وبناًء ،أحد اجملاالت اليت تتأثر بالتغريات السريعة

الرتبية والتعليم من خالل إدارة التدريب الرتبوي العناية بتطوير أداء أفراد 

لكي يستطيعوا مواكبة متطلبات التقدم العلمي والتقين  ؛العملية الرتبوية

عن طريق التدريب الرتبوي الذي يعترب عنصرًا من  ،احلاصل يف هذا الزمن

هم يف تنمية مهارات العاملني يف اجملال مور وله د ،أهم عناصر التغيري

وكذلك هو وسيلة فعالة يف  ،ورفع مستوى قدراتهم الشخصية ،الرتبوي

تطوير وتنمية أفراد العملية الرتبوية يف جمال املعارف واملهارات واالجتاهات 

لكي حيقق التدريب الرتبوي أهداف العملية الرتبوية املنشودة يف حتسني أداء 

 وجودة املخرجات التعليمية الرتبوية واالرتقاء بها.العاملني 

فالتدريب يعد أحد أهم الوسائل املتبعة لتحسني نوعية التعليم  

تسعى إليه املؤسسات الرتبوية بل أصبح  ،فلم يعد التدريب ترفًا ،واالرتقاء به

ضرورة ملحة ألفراد العملية الرتبوية ليتمكنوا من أداء أدوارهم املطلوبة منهم 

 كفاءة عالية وإتقان.ب

حيث يقدر الفرد  ،ويعد التدريب أحد الطرق الرئيسة لرفع اإلنتاجية  

 ،ويثق من نتائجه والبعيد عن املخاطرة ،املدرب املؤهل على أداء عمله بإتقان

وكذلك هو أحد احملاور الرئيسة لتحسني العنصر البشري حتى يصبح أكثر 

ام املطلوبة منه بالشكل املطلوب معرفة واستعدادًا وقدرة على أداء امله

 (.19ص ،م2014 ،واملناسب وبابتكار )أبو النصر
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ويعتمد جناح الربنامج التدرييب على توافر مجيع عناصر العملية  

حيث  ،وأهم عناصرها هو املدرب أي مشرف التدريب الرتبوي ،التدريبية

أداء يسعى إىل حتقيق أهداف العملية التدريبية اليت من ضمنها تطوير 

وال ميكن أن حتقق أهداف العملية التدريبية إال إذا وجدت أساليب  ،املتدربني

التدريب املختلفة لتنفيذها؛ ألن مشرف التدريب الرتبوي ال يستطيع أن يقوم 

بالعملية التدريبية وتقدميها إىل املتدربني إال باستخدام أساليب التدريب 

ها البعض اآلخر. فاملوقف وهذه األساليب متكاملة يكمل بعض ،الرتبوي

فمثاًل  ،التدرييب الواحد قد يتطلب أكثر من أسلوب تدرييب يف نفس الوقت

إذا استخدم مشرف التدريب الرتبوي أسلوب احملاضرة رمبا حيتاج إىل استخدام 

أسلوب احلوار يف نفس الوقت لكي يصل إىل حتقيق اهلدف املرجو من 

 تدريب األخرى.وهكذا مع أساليب ال ،التدريب الرتبوي

وحتقق األساليب التدريبية فعالية يف التشجيع على ممارسة االكتشاف  

 ،والتجريب والتفكري التحليلي واالبتكاري واملشاركة الفعالة واألداء اجلماعي

وحتقق للربامج التدريبية تسهيالت عديدة تساعد يف حتقيق األهداف 

مًا يف العملية التدريبية فمن وتعترب األساليب التدريبية جزًء مه ،التدريبية

خالهلا يتم إيصال املعلومات واملهارات واخلربات للمتدربني وصواًل إىل حتقيق 

وأن تنوع أساليب التدريب وحداثتها يساعد على جودة  ،األهداف التدريبية

التدريب واالرتفاع مبستواه وجذب املتدربني حلضور الربامج التدريبية 

 ،م( )آل ملهي2009 ،م( )السكارنة2001 ،رواالرتقاء مبستواهم )شك

 هـ(.1431
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هم يف تزويد املتدربني باخلربات واملهارات موتقوم أساليب التدريب بدور 

لتحقيق التكامل مع  ،وعليه ال بد من اختيار أنسب هذه األساليب ،الالزمة

ص  ،هـ1432 ،العناصر األخرى إلجناز األهداف التدريبية املنشودة )الربيعة

32.) 

ويعترب أسلوب التدريب املناسب الذي يستخدمه املدرب يف تقديم  

مادته العلمية للمتدربني عاماًل هامًا وفعااًل يف حتقيق أهداف العملية التعليمية 

 ،ويف مساعدة املتدربني على االستفادة القصوى من برامج التدريب )أمحد

 (.109ص  ،م2007

ة األهمية ملشرف التدريب وتعترب أساليب التدريب الرتبوي يف غاي 

الرتبوي لكي يستطيع أن يقوم بتطوير مستوى املتدربني واالرتقاء مبستواهم 

 املهين يف اجملال الرتبوي.

وميكن القول أن أساليب التدريب بالنسبة ملشريف التدريب الرتبوي هي 

األساس الذي تقوم عليه العملية التدريبية اجليدة لكي حتقق النمو املهين لدى 

املتدربني يف اجملال الرتبوي. وانطالقًا من الدور الفاعل ملشرف التدريب 

جاءت هذه الدراسة احلالية للتعرف على درجة  ،الرتبوي يف العملية التدريبية

وأهميتها لدى مشريف التدريب الرتبوي يف اململكة  تطبيق أساليب التدريب

 العربية السعودية.

ألنها  ،م التدريب الرتبوي أهمية بالغةتولي وزارة التعليمشكلة الدراسة:

وذلك لكي يواكب املستجدات  ،تدرك متام اإلدراك بأنه أداة للتطوير الرتبوي

العاملية احلديثة يف اجملال الرتبوي. ويف ضوء ذلك فإنها تنفق املبالغ الطائلة على 

التدريب الرتبوي لكي يرتقي مبستوى العملية الرتبوية. لكن واقع التدريب 
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رتبوي يشري إىل أن هناك بعض الصعوبات اليت يعاني منها واليت حتد من ال

ومن أبرز تلك  ،فاعلية مشرف التدريب الرتبوي أثناء تنفيذه للعملية التدريبية

الصعوبات واليت حتد من استخدام أساليب التدريب الرتبوي احلديثة يف 

 ،سلوب التلقنيما يلي: الثقافة السائدة اليت تفرض أ ،الربامج التدريبية

وعدم مناسبة  ،وقناعة اإلدارة العليا يف جناح أساليب التدريب التقليدية

والتكلفة املالية العالية املرتتبة  ،األساليب التدريبية احلديثة لطبيعة التدريب

وضعف إمكانات املدربني يف  ،على استخدام تلك األساليب التدريبية احلديثة

التدريب املستخدمة تعتمد بدرجة كبرية على  الربامج التدريبية.وأن أساليب

وقلة  ،ويغلب اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي فيها ،أسلوب احملاضرة

وضعف كفاءة مشرف  ،الكوادر البشرية العاملة واملشرفة على التدريب

وقصور يف أساليب التدريب  ،التدريب الرتبوي من حيث توصيل املعلومات

هـ( 1423 ،امج التدريبية للقيادات الرتبوية )الفايدياليت تستخدم لتنفيذ الرب

 ،م( )آل ملهي2007 ،م( )احلربي2006 ،( )شايفه1423 ،)الغامدي

 هـ(.1431

وأن هناك ندرة يف الدراسات العربية اليت تناولت موضوع أساليب 

وتزيد نسبة الندرة يف الدراسات  ،التدريب الرتبوي منفردة بدراسة مستقلة

ملكة العربية السعودية يف جمال أساليب التدريب لدى مشريف على مستوى امل

 التدريب الرتبوي.

كعضو هيئة التدريس بقسم  –ومن خالل خربة الباحث يف جمال عمله 

حيث قام بتدريس عدة مقررات يف الدورات التدريبية من  –اإلدارة الرتبوية 

ية جبامعة امللك ضمنها اليت تقدم إىل مشريف التدريب الرتبوي يف كلية الرتب



 

 
487 

 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440السابع عشر ربيع اآلخر العدد 

 

ومن خالل هذه الدورات التدريبية فقد أكد  ،سعود ولعدة سنوات دراسية

املتدربون من مشريف التدريب على االقتصار على استخدام بعض أساليب 

 التدريب خالل تنفيذ الربامج التدريبية يف اجملال الرتبوي.

ء دراسة وتأسيسًا على ما سبق ذكره يتبني أن هناك حاجة ماسة إىل إجرا

علمية ملعرفة درجة تطبيق أساليب التدريب وأهميتها لدى مشريف التدريب 

 الرتبوي من وجهة نظرهم.

 تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:أسئلة الدراسة: 

ما درجة  تطبيق أساليب التدريب لدى مشريف التدريب   -1

 الرتبوي  باململكة العربية السعودية ؟

همية أساليب التدريب لدى مشريف التدريب ما درجة أ -2

 الرتبوي  باململكة العربية السعودية ؟

هل ختتلف آراء أفراد الدراسة يف درجة تطبيق أساليب  -3

التدريب وأهميتها لدى مشريف التدريب الرتبوي باململكة العربية السعودية 

ب ياخلربة يف جمال التدر ،باختالف متغريي الدراسة ) املؤهل الدراسي 

 ( ؟الرتبوي

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:أهداف الدراسة: 

التعرف على درجة  تطبيق أساليب التدريب لدى مشريف التدريب -1

 الرتبوي  باململكة العربية السعودية .

التعرف على درجة أهمية أساليب التدريب لدى مشريف التدريب  -2

 دية. الرتبوي  باململكة العربية السعو



 

 
488 

 باململكة العربية السعودية أساليب التدريب لدى مشريف التدريب الرتبوي 

 عبد الرمحن بن عبد الوهاب بن سعود البابطني د. أ. 

 

التعرف على اختالف آراء أفراد الدراسة يف درجة تطبيق أساليب -3

التدريب وأهميتها لدى مشريف التدريب الرتبوي باململكة العربية السعودية 

اخلربة يف جمال التدريب  ،باختالف متغريي الدراسة ) املؤهل الدراسي 

 الرتبوي ( .

ى درجة تطبيق التوصل إىل توصيات ميكن أن تسهم يف رفع مستو-4

 أساليب التدريب لدى مشريف التدريب الرتبوي باململكة العربية السعودية .

التوصل إىل توصيات ميكن أن تسهم يف رفع مستوى درجة أهمية -5

 أساليب التدريب لدى مشريف التدريب الرتبوي باململكة العربية السعودية .

 أهمية الدراسة:

حسب علم الباحث  –لدراسات قد تكون هذه الدراسة من أوىل ا - 1

اليت تناولت واقع تطبيق أساليب التدريب وأهميتها لدى مشريف التدريب  –

الرتبوي من وجهة نظرهم كدراسة مستقلة على مستوى اململكة العربية 

 السعودية.

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية مشرف التدريب الرتبوي  -2

 لتدريبية يف اجملال الرتبوي .الذي يعترب من أهم ركائز العملية ا

أهمية أساليب التدريب يف اجملال الرتبوي بوزارة التعليم يف اململكة  -3

 العربية السعودية.

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل تسليط الضوء على أساليب  -4

التدريب الرتبوي للتعرف عليه وعالجه يف العملية الرتبوية والتعليمية باململكة 

 ة السعودية.العربي

كونها دراسة ميدانية تسعى ملعرفة الواقع الفعلي لدرجة تطبيق  -5

 وأهمية أساليب التدريب من وجهة نظر مشريف التدريب الرتبوي .
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يتوقع الباحث أن تتوصل هذه الدراسة إىل نتائج علمية يستفاد منها  -6

عملية باستخدام أساليب التدريب  لدى مشريف التدريب الرتبوي وتطوير ال

 التدريبية على مستوى وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية.

قد تفتح هذه الدراسة اجملال إلجراء دراسات مماثلة لقياس مستوى  -7

تطبيق وأهمية أساليب التدريب لدى مشريف التدريب الرتبوي على عينة أكرب 

 أو مناطق أكثر على مستوى اململكة العربية السعودية.

اقتصرت هذه الدراسة على تطبيق أساليب التدريب لدراسة: حدود ا

وأهميتها لدى مشريف التدريب الرتبوي باململكة العربية السعودية من وجهة 

نظرهم أنفسهم. وقد مت إجراء الدراسة امليدانية على مشريف التدريب الرتبوي 

ي )أفراد الدراسة( خالل الفصل الدراسي األول والثاني من العام الدراس

الذين شاركوا يف برنامج التطوير املهين ملشريف الرتيب  ،هـ 1434/1435

كما اقتصرت هذه  ،الرتبوي الذي عقد يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود 

الدراسة على مشريف التدريب الرتبوي اللذين يعملون يف وزارة التعليم 

 باململكة العربية السعودية .

 مصطلحات الدراسة:

يقصد بها يف هذه الدراسة هي الطرق اليت  دريب الرتبوي:أساليب الت

يقوم بها مشرف التدريب الرتبوي لعرض املادة التدريبية من أجل نقل املعارف 

وهذه األساليب هي:أسلوب  ،واملهارات واالجتاهات املرغوبة إىل املتدربني 

 ،ر متثيل األدوا ،العصف الذهين  ،احلوار  ،النقاش اجلماعي   ،احملاضرة

املشغل  ،األلعاب التدريبية ،االستقصاء واالستكشاف  ،حل املشكالت 
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 ،القصص  ،التعليم املربمج  ،الزيارات امليدانية  ،دراسة احلالة  ،الرتبوي 

 واملباريات اإلدارية . 

يقصد به يف هذه الدراسة هو الشخص  مشرف التدريب الرتبوي :

ويعمل على تقويم أداء  ، املتخصص واملؤهل يف جمال التدريب الرتبوي

و مساعدته يف حتسني املهارات التدريسية والعملية الرتبوية يف مدارس  ،املعلم

 التعليم العام.
 الدراسات السابقة:

هـ( اليت هدفت إىل التعرف على النظام 1423دراسة الفايدي )أوضحت 

كة العربية احلالي للتدريب الرتبوي ملديري املدارس املتوسطة والثانوية يف اململ

ومدى مواكبة الربامج  ،ومعرفة أهم املشكالت اليت تواجهه ،السعودية

واستخدم الباحث منهج  ،التدريبية املنفذة لالجتاهات واألساليب احلديثة

 وأظهرت الدراسة النتائج التالية: ،حتليل النظم

 حمدودية مشاركة املدربني واملتدربني يف حتديد االحتياجات التدريبية. -

 املدربني حلوافز مادية. حاجة -

 حاجة املدربني حلوافز معنوية. -

 اعتماد أساليب التدريب الرتبوي على احملاضرة والزيارات امليدانية. -

 ضعف استخدام وسائل ومصادر التدريب الرتبوي. -

 احلاجة لتهيئة بيئة التدريب الرتبوي وجتهيزها. -

ر م( اليت تهدف الكشف عن مدى توف2005دراسة يونس )وتوصلت 

املبادئ الرتبوية للتدريب الفعال يف برنامج تدريب املديرين من وجهة نظرهم. 

( مدير 39وبلغت عينة الدراسة ) ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي
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ومديرة للمدراس احلكومية يف حمافظة اخلليل. وتوصلت الدراسة إىل النتائج 

 التالية:

 ة متوسطة.يستخدم املدربون أساليب التدريب الرتبوي بدرج -

 يستخدم املدربون أسلوبي احملاضرة والنقاش اجلماعي بدرجة عالية.  -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة  -

عدد سنوات اخلربة( حول مدى  ،باختالف متغريي الدراسة )املؤهل العلمي

 توفر مبادئ التدريب الفعال يف الربامج التدريبية.

هدفت إىل تشخيص واقع اليت هـ( 1428اسة محرون )دروتشري        

واستخدم الباحث منهج أسلوب حتليل النظم  ،نظام إدارات التدريب الرتبوي

لتشخيص نظام إدارات التدريب الرتبوي. وقد مت تطبيق الدراسة على كامل 

جمتمع مشريف التدريب الرتبوي يف إدارات التدريب الرتبوي بإدارات الرتبية 

 باململكة العربية السعودية. وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:والتعليم 

أن أسلوب الورش )املشاغل( التدريبية كان األكثر شيوعًا يف  -

 االستخدام من قبل مشريف التدريب الرتبوي.

ضعف استخدام مشريف التدريب الرتبوي لألساليب التالية: حل  -

والتعليم  -يارات امليدانيةالز -متثيل األدوار -دراسة احلالة -املشكالت

 املربمج.

 نقص عدد الكادر التدرييب )مشريف التدريب الرتبوي(. -

هدفت إىل قياس عالقة التدريب اليت م( 2008دراسة نعمان )ويف       

وكذلك مقارنة اجتاهات  ،بأداء األفراد العاملني يف اإلدارة الوسطى يف اجلامعة

وسطى يف العملية التدريبية. وبلغ عدد أفراد القيادات اإلدارية وأفراد اإلدارة ال
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( من مديري اإلدارات ورؤساء 170و ) ،( موظفًا وموظفة70الدراسة )

 األقسام يف جامعة تغز باليمن. وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

 يف االهتمام باألساليب التدريبية احلديثة. ًاأن هناك ضعف -

 ليدية يف تقديم الدورات التدريبية.على األساليب التق ًاأن هناك تركيز -

أظهرت الدراسة أن أسلوب اختيار املتدربني غري فعال بدرجة كافية  -

 حيث ال توجد معايري واضحة الختيار املتدربني.

هدفت إىل التطوير التنظيمي اليت هـ( 1430دراسة التوجيري )وأما        

وبلغ أفراد  ،سعوديةإلدارات التدريب الرتبوي للبنات باململكة العربية ال

( من منسوبات إدارات التدريب الرتبوي يف وزارة الرتبية 239الدراسة )

 والتعليم باململكة. وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

 ضعف مستوى كفاءة املدربات يف إدارة التدريب الرتبوي. -

 نقص الكوادر التدريبية املؤهلة. -

اجلودة لدى إدارة التدريب عدم وضوح مبادئ وأساليب تطبيق إدارة  -

 الرتبوي.

 عدم وجود نظام للحوافز التشجيعية يف إدارات التدريب الرتبوي. -

هدفت إىل التعرف على اليت هـ( 1431دراسة آل ملهي )وأوضحت       

واستخدمت املنهج  ،واقع تطبيق وأهمية األساليب التدريبية احلديثة

يع املدربني باألمن العام ( مج339وبلغ أفراد جمتمع الدراسة ) ،الوصفي

 مبدينة الرياض. وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

أن أفراد جمتمع الدراسة موافقون على أهمية األساليب التدريبية  -

 احلديثة يف جناح برامج التدريب.
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على تطبيق األساليب التدريبية  أن أفراد جمتمع الدراسة موافقون -

 احلديثة يف برامج التدريب.

أفراد جمتمع الدراسة موافقون بشدة على مساهمة األساليب  أن -

مبدينة تدريب األمن العام مبدينة  التدريبية احلديثة يف جناح برامج التدريب

 الرياض.

هـ( اليت هدفت إىل التعرف على واقع 1432دراسة اهلاجري )بينما         

ة الشرقية يف اململكة األداء احلالي للمدربني يف مراكز التدريب الرتبوي باملنطق

العربية السعودية من وجهة نظر املدربني واملتدربني. واستخدمت الدراسة 

( فردًا من املدربني واملتدربني وخرباء 475وبلغت العينة ) ،املنهج الوصفي

 وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية: ،التدريب

نظر  تبني أن واقع أداء املدربني حصل على درجة عالية من وجهة -

 املدربني.

 ما يلي: ،أن أبرز املشكالت اليت تواجه املدربني من وجهة نظرهم -

 زيادة العبء التدرييب. -

 نقص األجهزة واألدوات الالزمة للتدريب الرتبوي. -

 ضعف احلوافز املادية. -

 ضعف احلوافز املعنوية. -

 ضعف قدرة املدرب على اإلقناع. -

 ا  املتدربني املختلفة.إخفاق املدرب يف التعامل مع أمن -
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد الدراسة تعود  -    

وسنوات اخلربة يف جمال التعليم( حول  ،ملتغريي الدراسة )املؤهل الدراسي

 واقع أداء املدربني.

( اليت هدفت إىل Sarabdeen،2013وأوضحت دراسة سرابدين )      

واستخدمت الدراسة املنهج  ،لتعلم وطرق التدريب التعرف على أساليب ا

( طالبًا من مدينة دبي يف اإلمارات 106وبلغت عينه الدراسة ) ،الوصفي 

 العربية املتحدة.وتوصلت الدراسة اىل النتائج التالية:

أن هناك أختالفًا يف وجهات نظر الطالب أفراد عينة الدراسة مبدينة -

 هلم . دبي يف أساليب التعلم املناسبة

أشارت النتائج إىل ضرورة األخذ بعني األعتبار إىل تنوع أساليب -

 التعلم لتحقيق النتائج املنشودة للتعلم .

أظهرت الدراسة ضرورة اهتمام املدربني واعتمادهم اسرتاتيجيات -

 متنوعة يف التدريب لتحقيق أهداف التعلم .

ت إىل التعرف على ( اليت هدفNassazi،2013وأما دراسة نسازي )         

وكذلك التعرف على أساليب  ،أثر التدريب والتطوير على أداء املوظفني 

وقد بلغ  ،واستخدمت الدراسة منهج البحث النوعي  ،التدريب املستخدمة

( موظفًا يف شركة االتصاالت يف دولة أوغندا 120عدد أفراد عينة الدراسة )

سة للدراسة . وتوصلت الدراسة إىل وكانت االستبانه األداة الرئي ،يف أفريقيا 

 النتائج التالية :

أن التدريب له تأثري واضح حنو األفضل على أداء العاملني أفراد  -

 الدراسة يف شركة االتصاالت يف أوغندا . 
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 أن التدريب له أهمية كبرية ويستفيد منه مديرو املوارد البشرية . -    

منه صناع القرار يف قطاع  أن التدريب له أهمية كبرية ويستفيد -    

 املوارد البشرية . 

 أن التدريب له أهميةكبرية وتستفيد منه املؤسسات احلكومية . -   

 أن التدريب له أهمية كبرية وتستفيد منه املؤسسات األكادميية . -   
 التعليق على الدراسات السابقة:

يتضح من عرض الدراسات السابقة حول أساليب التدريب لدى  

كما  ،أن هناك اتفاقًا فيما بينها يف بعض اجلوانب ،ريف التدريب الرتبويمش

 وهي كما يلي: ،اتضح أن هناك اختالفًا فيما بينها يف بعض اجلوانب األخرى

اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة اليت استعرضتها -1

 الدراسة يف اهلدف وهو التعرف على استخدام أساليب التدريب .

تفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف استخدام االستبانة ا-2

وأن مجيع الدراسات اليت استعرضها الباحث كانت  ،كأداة رئيسة للدراسة

 دراسات ميدانية.

اختلفت الدراسة احلالية عن بعض الدراسات السابقة يف عينة  -3 

يف  ،لرتبوي الدراسة حيث اقتصرت الدراسة احلالية على مشريف التدريب ا

 م( تتكون من موظفني باجلامعة . 2008حني كانت عينة دراسة نعمان )

اختلفت الدراسة احلالية عن بعض الدراسات السابقة يف مكان  -4

 ،التطبيق حيث طبقت الدراسة احلالية على مستوى اململكة العربية السعودية 

دراسة نعمان  وأما ،ه ( مبدينة الرياض1431يف حني طبقت دراسة آل ملهي )

 م( طبقت يف جامعة تعز باليمن.2008)
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استفاد الباحث من الدراسات السابقة ما يلي: طريقة بناء أداة 

اختيار ،اختيار عينة مناسبة للدراسة،اختيار منهج مناسب للدراسة،الدراسة

 أساليب املعاجلة اإلحصائية للدراسة.

رادها يف تطبيقها متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بانف -

 على مشريف التدريب الرتبوي باململكة العربية السعودية .

متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بانفرادها بالرتكيز على  -

أساليب التدريب الرتبوي وأهميتها لدى مشريف التدريب الرتبوي  تطبيق

 باململكة العربية السعودية .

باحث يف هذا الفصل اإلطار امليداني للدراسة يتناول الإجراءات الدراسة: 

 على النحو التالي: 

استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي منهج الدراسة : 

 يقصد به ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطته 

استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينة كبرية منهم، وذلك بهدف 

يث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون أن وصف الظاهرة املدروسة من ح

يتجاوز ذلك إىل دراسة العالقة أو استنتاج األسباب مثاًل )العساف، 

(. وبناء عليه، مت وصف واقع تطبيق أساليب التدريب 191هـ، ص 1427

الرتبوي وأهميتها عن طريق إجابات أفراد الدراسة على عبارات االستبانة 

 املعدة لذلك .

يتكون أفراد جمتمع هذه الدراسة من مجيع مشريف جمتمع الدراسة: 

يف الفصل الدراسي األول والثاني للعام  ،التدريب الرتبوي

هـ،وقد بلغ عدد مراكز التدريب الرتبوي اليت 1434/1435الدراسي
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( مركزًا تدريبيًا تتبع لوزارة التعليم يف اململكة 40شاركت يف تعبئة االستبانة )

م الباحث بتوزيع االستبانة على مجيع أفراد جمتمع العربية السعودية.وقد قا

 ( استبانة .191الدراسة ، وقد عاد منها )

يتصف أفراد جمتمع الدراسة بعدد من خصائص جمتمع الدراسة: 

                  (.                                                    1اخلصائص يف ضوء متغريات الدراسة، ميكن توضيحها يف اجلدول رقم ) 

( يوضح توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفقًا  1جدول رقم )                      

 ملتغريات الدراسة

 متغريات  الدراسة التكرار النسبة املئوية

 بكالوريوس 133 69.6

ي
س
را
لد
ل ا
ؤه
امل

 

23.0 
44 

 
 ماجستري

 دكتوراه 12 6.3

 غري مبني 2 1.0

21.5 

 
 سنوات( 5من  قصرية )أقل 41

ي
بو
رت
 ال
ب
ري
تد
 ال
ال
جم
يف 
ربة 
خل
ا

 

20.4 

 
 سنوات( 10إىل  5متوسطة ) 39

55.5 

 
 سنوات( 10طويلة )أكثر من  106

2.6 

 
 غري مبني 5
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استخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة وتكونت من أداة الدراسة: 

 قسمني : 

أفراد  ـ القسم األول: يتكون هذا القسم من معلومات عامة عن 1

الدراسة تتعلق باملؤهل الدراسي، وعدد سنوات اخلربة يف جمال التدريب 

 الرتبوي .

للتعرف على   ًا( أسلوب 14ـ القسم الثاني: يتكون هذا القسم من  ) 2

 درجة تطبيق أساليب التدريب الرتبوي وأهميتها .

بوضع عالمة   )   (   وطلب الباحث من أفراد الدراسة اإلجابة عن     

 أمام واحد من االختيارات التالية:

 ـ عالية . 4ـ متوسطة     3ـ منخفضة      2ـ معدومة   1

 ومت حتديد فئات املقياس املتدرج الرباعي على النحو التالي:

 معدومة  1.75  -  1     -1

 منخفضة  2.50 –  1.76   -2

 متوسطة  3.25 –  2.51  -3

 عالية  4  – 3.26   -4

( على حمورين ، ميكن توضيحها يف اجلدول 14اليب الـ )ومت توزيع األس

                                                       ( .2رقم )

 وضح توزيع أساليب التدريب على حماورالدراسةي (2جدول رقم )

 اسم احملور عدد أساليب التدريب

 تطبيق أساليب التدريب الرتبوي (14إىل  1)من  14

 أهمية أساليب التدريب الرتبوي (14إىل  1) من  14
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بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة يف صورتها األولية مت صدق األداة: 

 قياس صدقها كما يلي: 

 أ ـ صدق احملكمني )الظاهري(:

قام الباحث بعرض أداة الدراسة على جمموعة من احملكمني من أعضاء  

ذوي اخلربة واالختصاص من ( حمكمني من 4هيئة التدريس بلغ عددهم ) 

( من مشريف 18و) ،أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك سعود

التدريب الرتبوي. وبعد أن مجعت آراء احملكمني، قام الباحث بفحصها 

 حول عبارات االستبانة، فتوصل إىل ما يلي: تها ومقارن

 سة .صالحية استبانة الدراسة ؛ لتطبيقها على أفراد الدرا -

تتصف بدرجة مناسبة من صدق احملكمني، وعلى هذا ميكن أنها   -

 اعتبارها أداة مناسبة للدراسة.

 ب ـ صدق االتساق الداخلي: 

للتأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة استخدم الباحث  

معامل االرتبا  لبريسون لقياس العالقة بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية 

حماور األداة. وقد جاءت عبارات االستبانة ذات داللة إحصائية  لكل حمور من

( وهذا يدل على أن أداة الدراسة صادقة وتقيس اجلوانب 0.01عند مستوى )

 اليت أعدت من أجل قياسها . 

 ثبات أداة الدراسة: 

قام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ 

(Alpha Cronbach) عن طريق احلاسب اآللي يف مركز حبوث كلية الرتبية ،
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( يوضح معامل الثبات حملوري أداة 3جبامعة امللك سعود، واجلدول رقم )

 الدراسة ، وهي:

 ( 3جدول رقم ) 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ حملوري االستبانة

 الرقم حماور االستبانة معامل الثبات

 1 تطبيق أساليب التدريب الرتبوي 0.80

 2 أهمية أساليب التدريب الرتبوي 0.82

( أن قيمة معامل الثبات )ألفا كرونباخ( ترتاوح 3يتضح من اجلدول رقم )

(، وهذه القيمة تشري إىل أن معامل ثبات االستبانة 0.82( إىل )0.80بني )

مرتفع بدرجة عالية جدًا، حيث إن درجة معامل ثبات أداة الدراسة املرتفعة 

( حمكمني من أعضاء هيئة التدريس يف جمال 22على ) ا عرضهباإلضافة إىل

اإلدارة الرتبوية ، ومشريف التدريب الرتبوي واستشارة املختصني يف جمال 

التحليل اإلحصائي يف مركز حبوث كلية الرتبية جبامعة امللك سعود، ثم 

اة مراجعتها لغويًا قبل صياغتها النهائية، ميكن أن يعترب دلياًل على صدق أد

الدراسة وصالحيتها حبيث ميكن االعتماد عليها يف حتقيق أهداف هذه 

 الدراسة، وكذلك ميكن اعتبار هذه االستبانة أداة مناسبة للدراسة.

قام الباحث باعتماد أنسب األساليب أساليب املعاجلة اإلحصائية: 

 اإلحصائية لطبيعة هذه الدراسة، وهي: 

النسب  ،التكرارات  ،ألفاكرونباخ معامل ثبات  ،معامل ارتبا  بريسون 

 حتليل التباين . ،املتوسطات احلسابية  ،املئوية 
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 عرض النتائج ومناقشتها

يشمل هذا اجلزء عرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ومناقشتها، 

 وهي كما يأتي: 

ما درجة  تطبيق أساليب التدريب لدى مشريف التدريب السؤال األول : 

 ملكة العربية السعودية ؟الرتبوي  بامل

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية إلجابات       

أفراد الدراسة عن تطبيق أساليب التدريب الرتبوي مرتبة تنازليًا . واجلدول 

 ( يوضح ذلك.4رقم )

املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد الدراسة حنو تطبيق   (4جدول رقم )

 الرتبوي مرتبة تنازليًا  .أساليب التدريب 

 أساليب التدريب الرتبوي
املتوسط 

 احلسابي
 الرتتيب درجة التطبيق

 1 عالية 3.57 أسلوب النقاش اجلماعي

 2 عالية 3.46 أسلوب احلوار

 3 متوسطة 3.24 أسلوب العصف الذهين

 4 متوسطة 3.17 أسلوب املشغل الرتبوي

 5 متوسطة 3.15 أسلوب احملاضرة

 6 متوسطة 2.84 لقصصأسلوب ا

 7 متوسطة 2.81 أسلوب حل املشكالت

أسلوب االستقصاء 

 واالستكشاف
 8 متوسطة 2.58
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 أساليب التدريب الرتبوي
املتوسط 

 احلسابي
 الرتتيب درجة التطبيق

 9 منخفضة 2.50 أسلوب دراسة احلالة

 10 منخفضة 2.48 أسلوب متثيل األدوار

 11 منخفضة 2.44 أسلوب األلعاب التدريبية

 12 منخفضة 2.09 أسلوب الزيارات امليدانية

 13 منخفضة 1.96 ليم املربمجأسلوب التع

 14 منخفضة 1.94 أسلوب املباريات اإلدارية

  متوسطة 2.74 املتوسط الكلي

 ( ما يلي:4يتضح من اجلدول رقم )

شر عتكّون حمور تطبيق أساليب التدريب الرتبوي  من أربعة  -أواًل

بدرجة عالية. وستة أساليب تطبق بدرجة يطبقان  منها أسلوبان ًاأسلوب

وستة األساليب األخرية تطبق بدرجة منخفضة وأخريًا مل حيصل  ،سطة متو

أي أسلوب من أساليب التدريب على درجة معدومة . وهذا يعين أن مجيع 

أساليب التدريب اليت وردت يف هذا احملور تطبق فعاًل بدرجة عالية ومتوسطة 

 لدى مشريف التدريب الرتبوي من وجهة نظرهم .  ،ومنخفضة 

تراوح املتوسط احلسابي لدرجة تطبيق أساليب التدريب الرتبوي  -ثانيًا

(. وعلى هذا كانت 3.57( وبني )1.94لدى مشريف التدريب الرتبوي بني )

 درجة التطبيق هلذه العبارات بني منخفضة وعالية .
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تطبيق أساليب "جاء املتوسط احلسابي الكلي للمحور األول  -ثالثًا

أن درجة تطبيق أساليب التدريب لدى مشريف ( أي 2.74)"التدريب الرتبوي 

 التدريب الرتبوي متوسطة من وجهة نظر مشريف التدريب أفراد الدراسة.

أظهرت إجابات أفراد الدراسة عن حمور تطبيق أساليب التدريب  

ن مشريف التدريب يطبقون أساليب التدريب أأي  ،الرتبوي درجة متوسطة

                               أفراد الدراسة من مشريف التدريب. الرتبوي بدرجة متوسطة من وجهة نظر 

وأسلوب احلوار باملرتبة  ،حيث جاء أسلوب النقاش اجلماعي باملرتبة األوىل

الثانية وكالهما حصل على درجة عالية. ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن 

الفرصة  مشريف التدريب الرتبوي يرون يف هذين األسلوبني أنهما يتيحان

وكذلك ميتاز  ،ملشاركة املتدربني وإبداء آرائهم فيما يطرح باملادة التدريبية

أسلوب النقاش اجلماعي وأسلوب احلوار بدرجة عالية من االتصال املستمر 

مما جيعلهم ال يشعرون بامللل والضجر من  ،بني مشريف التدريب واملتدربني

 اناألسلوب انساعد هذية. وطول الوقت الذي ميكثونه يف القاعة التدريبي

مشريف التدريب على حتقيق أهداف العملية التدريبية املنشودة بطريقة سهلة 

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة  وحمببة لدى مشريف التدريب واملتدربني.

هـ( حيث كانت درجة تطبيق األساليب التدريبية 1431دراسة آل ملهي )

دراسة  يتختتلف هذه النتيجة مع نتيجاحلديثة يف الربامج التدريبية عالية.و

درجة تطبيق  حيث كانته ( 1435ودراسة اهلاجري ) ،هـ( 1428محرون )

 وجاء باملرتبة األوىل. ،أسلوب املشغل الرتبوي عالية

وأسلوب  ،ةوجاء أسلوب التعليم املربمج باملرتبة الثالثة عشر 

هما حصل على درجة واألخرية وكال ةاملباريات اإلدارية باملرتبة الرابعة عشر
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منخفضة. وتعزى هذه النتيجة إىل أن مشريف التدريب الرتبوي يرون أن هذين 

ا أثناء العملية همإىل وقت طويل نسبيًا لتنفيذ حيتاجاناألسلوبني التدريبيني 

 وورمبا يرون أن تكلفتهما املالية مرتفعة لذلك يطبقهما مشرف ،التدريبية

وعلى ذلك جاء ترتيب أسلوب التعليم  التدريب الرتبوي بدرجة منخفضة.

 وأسلوب املباريات اإلدارية باملرتبة األخرية. ،املربمج باملرتبة قبل األخرية

هـ( حيث كانت درجة 1428محرون )دراسة وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 

 تطبيق أسلوب التعليم املربمج منخفضة.

ريف التدريب ما درجة أهمية أساليب التدريب لدى مشالسؤال الثاني: 

 الرتبوي  باململكة العربية السعودية ؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد 

( 5الدراسة عن أهمية أساليب التدريب الرتبوي مرتبة تنازليًا . واجلدول رقم )

 يوضح ذلك.

 (5جدول رقم )

ية أساليب التدريب املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد الدراسة حنو أهم

 الرتبوي مرتبة تنازليًا  .

 أساليب التدريب الرتبوي
املتوسط 

 احلسابي

درجة 

 األهمية
 الرتتيب

 1 عالية 3.73 أسلوب احلوار

 2 عالية 3.72 أسلوب النقاش اجلماعي

 3 عالية 3.59 أسلوب العصف الذهين

 4 عالية 3.41 أسلوب املشغل الرتبوي
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 أساليب التدريب الرتبوي
املتوسط 

 احلسابي

درجة 

 األهمية
 الرتتيب

 5 عالية 3.38 أسلوب حل املشكالت

 6 عالية 3.29 أسلوب القصص

 7 متوسطة 3.13 أسلوب دراسة احلالة

 8 متوسطة 3.11 أسلوب االستقصاء واالستكشاف

 9 متوسطة 3.10 أسلوب متثيل األدوار

 10 متوسطة 2.99 أسلوب الزيارات امليدانية

 11 متوسطة 2.96 أسلوب األلعاب التدريبية

 12 متوسطة 2.95 أسلوب احملاضرة

 13 متوسطة 2.75 أسلوب التعليم املربمج

 14 متوسطة 2.67 أسلوب املباريات اإلدارية

  متوسطة 3.20 املتوسط الكلي

 ( ما يلي:5يتضح من اجلدول رقم )

تكّون حمور أهمية أساليب التدريب الرتبوي  من أربعة عشر  -أواًل

 ،رجة أهميتها متوسطة منها ستة درجة أهميتها عالية. ومثانية أساليب د ًاأسلوب

وأخريًا مل حيصل أي أسلوب من أساليب التدريب على درجة منخفضة 

ومعدومة . وهذا يعين أن مجيع أساليب التدريب اليت وردت يف هذا احملور 

لدى مشريف التدريب الرتبوي من وجهة   ،درجة أهميتها عالية ومتوسطة 

 نظرهم .
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همية أساليب التدريب الرتبوي تراوح املتوسط احلسابي لدرجة أ -ثانيًا

(. وعلى هذا كانت 3.73( وبني )2.67لدى مشريف التدريب الرتبوي بني )

 درجة أهمية هذه العبارات بني متوسطة وعالية .

جاء املتوسط احلسابي الكلي للمحور الثاني أهمية أساليب  -ثالثًا

مشريف ( أي أن درجة أهمية أساليب التدريب لدى 3.20التدريب الرتبوي )

 التدريب الرتبوي متوسطة من وجهة نظر مشريف التدريب أفراد الدراسة.

وأشارت إجابات أفراد الدراسة عن حمور أهمية أساليب التدريب الرتبوي 

ن مشريف التدريب يهتمون بأساليب التدريب الرتبوي أأي  ،بدرجة متوسطة

                         بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد الدراسة من مشريف التدريب.

وأسلوب النقاش اجلماعي باملرتبة  ،حيث جاء أسلوب احلوار باملرتبة األوىل

الثانية وكالهما حصل على درجة أهمية عالية. ويرجع السبب يف ذلك إىل أن 

مشريف التدريب الرتبوي يرون أهمية هذين األسلوبني التدريبيني ألنهما 

كة الفعالة واالتصال الفعال بني مشريف التدريب جمال املشار يفتحان للمتدربني

وكذلك قلة التكلفة املالية هلما ويف نفس الوقت حيقق مشرف  ،واملتدربني

التدريب الرتبوي أهداف العملية التدريبية.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

هـ( حيث حصلت األساليب التدريبية احلديثة على درجة 1431آل ملهي )

م( حيث 2008وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة نعمان ) ية.أهمية عال

 حصلت األساليب التدريبية احلديثة على درجة أهمية منخفضة.

وأسلوب املباريات  ،ةوجاء أسلوب التعليم املربمج باملرتبة الثالثة عشر

واألخرية وكالهما حصل على درجة أهمية  ةاإلدارية باملرتبة الرابعة عشر

جع السبب يف ذلك إىل أن مشريف التدريب الرتبوي يرون أن متوسطة. وير
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مبالغ مالية كبرية  يكلفانوقتًا طوياًل و يستغرقانهذين األسلوبني التدريبيني 

 ا األخرية من قائمة أساليب التدريب الرتبوي.ملذلك جاءت ترتيبه

م( ونتيجة دراسة آل 2008نعمان ) ة دراسةوختتلف هذه النتيجة مع نتيج

هـ( حيث حصلت األساليب التدريبية احلديثة على درجة أهمية 1431)ملهي 

 منخفضة وعالية.

السؤال الثالث:هل ختتلف آراء أفراد الدراسة يف درجة تطبيق أساليب 

التدريب وأهميتها لدى مشريف التدريب الرتبوي  باململكة العربية السعودية 

 جمال التدريب الرتبوي ( ؟ اخلربة يف،باختالف متغريي الدراسة )املؤهل الدراسي

قام الباحث باستخدام حتليل التباين، وذلك  لإلجابة عن هذا السؤال 

لتحديد درجة اختالف وجهات النظر بني أفراد الدراسة باختالف متغري املؤهل 

 ( يوضح ذلك 6الدراسي . واجلدول رقم )

 ( 6جدول رقم )

اسة باختالف املؤهل حتليل التباين األحادي لداللة الفرق يف حماورالدر

 الدراسي .

مستوى 

 الداللة

 قيمة

 ف

 متوسط

 املربعات

 جمموع

 املربعات

درجات 

 احلرية

 مصدر

 التباين

ور
حملا
ا

 

لة
دا
ري 
غ

 

0.141 

5.61 11.213 2 
بني 

 اجملموعات

تطبيق 

أساليب 

التدريب 

 الرتبوي
39.62 7211.56 182 

داخل 

 اجملموعات
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مستوى 

 الداللة

 قيمة

 ف

 متوسط

 املربعات

 جمموع

 املربعات

درجات 

 احلرية

 مصدر

 التباين

ور
حملا
ا

 

لة
دا
ري 
غ

 

2.72 

113.69 227.376 2 
بني 

 اجملموعات

أهمية 

أساليب 

التدريب 

 الرتبوي
41.80 7774.433 186 

داخل 

 اجملموعات

( أن قيمة )ف( غري دالة إحصائيًا عند مستوى 6يتضح من اجلدول رقم )

( يف درجة تطبيق أساليب التدريب وأهميتها لدى مشريف التدريب 0.05)

ى عدم وجود فروق ذات مما يدل عل ،الرتبوي باختالف متغري املؤهل الدراسي

داللة إحصائية بني آراء مشريف التدريب الرتبوي باختالف متغري املؤهل 

دكتوراه(. أي أن آراء مشريف التدريب  ،ماجستري ،الدراسي )بكالوريوس

الرتبوي أفراد الدراسة متماثلة يف درجة تطبيق أساليب التدريب وأهميتها لدى 

راسة وهي: )تطبيق أساليب التدريب مشريف التدريب الرتبوي يف حموري الد

 أهمية أساليب التدريب الرتبوي(. ،الرتبوي

م( واهلاجري 2005وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسيت يونس )   

إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  اهـ( اليت توصلت1432)

املدربني يف  إجابات أفراد الدراسة تعود ملتغري املؤهل الدراسي حول واقع أداء

 مراكز التدريب الرتبوي.

قام الباحث باستخدام حتليل التباين، وذلك  لإلجابة عن هذا السؤال و

عدد  لتحديد مدى اختالف وجهات النظر بني أفراد الدراسة باختالف متغري

 .( يوضح ذلك 7سنوات اخلربة يف جمال التدريب الرتبوي . واجلدول رقم )
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 ( 7جدول رقم )

اين األحادي لداللة الفرق يف حماورالدراسة باختالف عدد حتليل التب

 سنوات اخلربة يف جمال التدريب الرتبوي .

مستوى 

 الداللة

 قيمة

 ف

 متوسط

 املربعات

 جمموع

 املربعات

درجات 

 احلرية

 مصدر

 التباين

ور
حملا
ا

 

لة
دا
ري 
غ

 

1.265 

50.50 101.001 2 
بني 

 اجملموعات

تطبيق 

أساليب 

التدريب 

 الرتبوي
39.92 7144.81 179 

داخل 

 اجملموعات

لة
دا
ري 
غ

 

0.224 

9.648 19.296 2 
بني 

 اجملموعات
أهمية أساليب 

التدريب 

 183 7893.57 43.134 الرتبوي
داخل 

 اجملموعات

( أن قيمة )ف( غري دالة إحصائيًا عند مستوى 7يتضح من اجلدول رقم )

ى مشريف التدريب ( يف درجة تطبيق أساليب التدريب وأهميتها لد0.05)

مما يدل على عدم  ،الرتبوي باختالف متغري اخلربة يف جمال التدريب الرتبوي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء مشريف التدريب الرتبوي باختالف 

متغري اخلربة يف جمال التدريب الرتبوي. أي أن آراء مشريف التدريب الرتبوي 

بيق أساليب التدريب وأهميتها لدى مشريف أفراد الدراسة متماثلة يف درجة تط

 التدريب الرتبوي يف حموري الدراسة وهي: )تطبيق أساليب التدريب الرتبوي

 أهمية أساليب التدريب الرتبوي(. ،
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م( واهلاجري 2005وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسيت يونس )    

ية بني إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ اهـ( اليت توصلت1432)

سنوات اخلربة حول واقع أداء املدربني عدد إجابات أفراد الدراسة تعود ملتغري 

 يف مراكز التدريب الرتبوي.

 بناًء على نتائج الدراسة يوصي الباحث مبا يلي:توصيات الدراسة : 

درجة تطبيق أسلوبي النقاش اجلماعي  أنكشفت نتائج الدراسة احلالية  -1

عليه يوصي ،يب الرتبوي جاءت عاليةواحلوارمن قبل مشريف التدر

الباحث بأن تقوم وزارة التعليم بالتأكيد على مشريف التدريب الرتبوي 

باحملافظة على مستوى التطبيق العالي ألسلوبي النقاش اجلماعي 

ألن هلما أثرًا فاعاًل وإجيابيًا يف رفع مستوى أداء العملية ،واحلوار

 التدريبية. 

درجة تطبيق أساليب التدريب وهي أن الية  أظهرت نتائج الدراسة احل -2

 ،الزيارات امليدانية  ،األلعاب التدريبية،متثيل األدوار،دراسة احلالة)

املبارايات اإلدارية(لدى مشريف التدريب الرتبوي ،التعليم املربمج 

عليه يوصي الباحث بأن تقوم وزارة التعليم بالتأكيد  ،جاءت منخفضة

ي بزيادة تطبيق أساليب التدريب املذكورة على مشريف التدريب الرتبو

ألنها تؤثرسلبًا على مستوى أداء العملية  ،لدى مشريف التدريب 

 التدريبية .

تبني من نتائج الدراسة احلالية أن درجة أهمية أساليب التدريب وهي  -3

حل  ،املشغل الرتبوي ،العصف الذهين ،النقاش اجلماعي ،)احلوار

 ، التدريب الرتبوي جاءت عاليةالقصص(لدى مشريف ،املشكالت 
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عليه يوصي الباحث بأن تقوم وزارة التعليم بالتأكيد على مشريف 

التدريب الرتبوي باحملافظة على زيادة درجة أهمية أساليب التدريب 

ألنها تساهم يف رفع مستوى أداء  ،املذكورة لدى مشريف التدريب

 العملية التدريبية وحتقيق أهدافها.

درجة أهمية أساليب التدريب وهي ) أن دراسة احلالية كشفت نتائج ال -4

 ،الزيارات امليدانية  ،األلعاب التدريبية،متثيل األدوار،دراسة احلالة

املبارايات اإلدارية(لدى مشريف التدريب الرتبوي ،التعليم املربمج 

عليه يوصي الباحث بأن تقوم وزارة التعليم بالتأكيد  ،جاءت متوسطة

يب الرتبوي بزيادة درجة أهمية أساليب التدريب على مشريف التدر

ألنها تؤثرسلبًا على مستوى أداء  ،املذكورة لدى مشريف التدريب 

 العملية التدريبية .

 يقرتح الباحث إجراء الدراسات التالية:ثالثًا: مقرتحات الدراسة:  

إجراء دراسة مشابهة للدراسة احلالية على عينة أكرب تشمل مجيع مراكز  -1

و ذلك للتأكد من نتائج  ،ريب الرتبوي  يف اململكة العربية السعوديةالتد

 هذه الدراسة.

إجراء دراسة عن واقع استخدام مشريف ومشرفات التدريب ألساليب  -2

التدريب الرتبوي من وجهة نظر املعلمني واملعلمات يف مدارس التعليم  

 العام باململكة العربية السعودية  .

ستخدام مشريف ومشرفات التدريب ألساليب إجراء دراسة عن واقع ا -3

التدريب الرتبوي من وجهة نظر املديرين واملديرات يف مدارس التعليم  

 العام باململكة العربية السعودية  .
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إجراء دراسة عن واقع استخدام مشريف ومشرفات التدريب ألساليب  -4

بويات التدريب الرتبوي من وجهة نظر املشرفني الرتبويني واملشرفات الرت

 باململكة العربية السعودية  .

إجراء دراسة مقارنة عن واقع استخدام مشريف ومشرفات التدريب  -5

 ألساليب التدريب الرتبوي من وجهة نظرهم باململكة العربية السعودية  .

 
*      *      * 
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 مراجع الدراسة

 :العربية املراجع

 ،القاهرة ،دريبيةم(. مراحل العملية الت2014مدحت حممد. ) ،أبو النصر -1

 اجملموعة العربية للتدريب والنشر.

القاهرة  ،م(. اجلودة الشاملة يف املؤسسات الرتبوية2007حافظ فرج. ) ،أمحد -2

 عامل الكتب.،

هـ(. األساليب التدريبية احلديثة 1431).عبد العزيز بن عبد اهلل  ،آل ملهي -3

يب األمن العام ومدى مساهمتها يف جناح برامج التدريب األمين مبدينة تدر

كلية  ،العلوم اإلدارية قسم  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،بالرياض

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.،الدراسات العليا 

هـ(. التطوير التنظيمي إلدارات التدريب 1430فاطمة عبد العزيز. ) ،التوجيري -4

ودة الشاملة: أمنوذج الرتبوي للبنات باململكة العربية السعودية يف ضوء إدارة اجل

 ،كلية الرتبية ،قسم الرتبية وعلم النفس ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،مقرتح

 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن.

م(. التنمية املهنية للقيادات الرتبوية إلدارة 2007عايل. )بن قاسم  ،احلربي -5

ة. جملة دراسات مدرسة املستقبل بدول اخلليج العربي يف ضوء القيادة التحويلي

أغسطس. مت اسرتجاعه بتاريخ  ،15العدد  ،يف التعليم اجلامعي

 http://www.askzad.comهـ على الرابط: 20/7/1435

هـ(. منوذج مقرتح لتطوير إدارات 1428) .ضيف اهلل بن غضيان ،محرون -6

قسم  ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،مالتدريب الرتبوي بإدارات الرتبية والتعلي

 جامعة أم القرى. ،كلية الرتبية ،اإلدارة الرتبوية والتخطيط

http://www.askzad.com/
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واقع تطبيقات اإلداريات الرتبويات  ه(1432)البندري بنت إبراهيم الربيعة -7

:تصور (LTSI)للخربات املكتسبة باستخدام نظام قائمة انتقال التعلم 

 ،كلية الرتبية  ،اإلدارة الرتبوية قسم ،رسالة دكتوراه غري منشورة،مقرتح

 جامعة امللك سعود.

دار  ،عمان ،األردن ،م(. التدريب اإلداري2009بالل خلف ) ،السكارنة -8

 وائل للنشر.

م(. اختيار وتدريب القيادات الرتبوية يف وزارة الرتبية 2006عائشة. ) ،شايف -9

ل اإلدارة والتعليم والشباب بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف ضوء مدخ

قسم الرتبية املقارنة واإلدارة  ،االسرتاتيجية. رسالة دكتوراه غري منشورة

 مصر. ،جامعة عني مشس ،كلية الرتبية ،التعليمية 

م(. تأثري كل من األساليب التقليدية واحلديثة 2001ليلى حسام الدين. ) ،شكر -10

 معهد اإلدارة العامة.،الرياض ،على فعالية التدريب

هـ(. فاعلية الربامج التدريبية لرفع األداء الوظيفي 1423ى ناصر. )من ،الغامدي -11

دراسة تقوميية لربنامج اإلدارة املدرسية بكلية  ،ملديرات املدارس ومساعداتها

 ،قسم اإلدارة الرتبوية ،الرتبية للبنات بالرياض. رسالة ماجستري غري منشورة

 جامعة امللك سعود. ،كلية الرتبية

هـ(. تطوير نظام التدريب الرتبوي ملديري 1423وادة. )تنيضب ع ،الفايدي -12

املدارس املتوسطة والثانوية يف اململكة العربية السعودية. رسالة دكتوراه غري 

جامعة اإلمام حممد بن سعود  ،كلية العلوم االجتماعية ،قسم الرتبية ،منشورة

 اإلسالمية.
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اء األفراد العاملني يف م(. عالقة التدريب بأد2008عائدة عبد العزيز ) ،نعمان -13

رسالة ماجستري  ،اإلدارة الوسطى دراسة حالة جامعة تعز باجلمهورية اليمنية

جامعة الشرق  ،كلية العلوم اإلدارية واملالية ،قسم إدارة األعمال ،غري منشورة

 اجلمهورية اليمنية. ،األوسط للدراسات العليا

دربني يف مراكز التدريب هـ(. تطوير أداء امل1432ناصر. )بن فيصل  ،اهلاجري -14

الرتبوي باملنطقة الشرقية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء االجتاهات 

 ،كلية الرتبية ،قسم اإلدارة الرتبوية ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،املعاصرة

 جامعة امللك سعود.

م(. مدى توفر مبادئ التدريب الفعال يف برنامج 2005كمال خليل. ) ،يونس -15

مت اسرتجاعه  ،ريب مديري ومديرات املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليلتد

 هـ على الرابط: 22/7/1435بتاريخ 

http://www.khayma.com 

http://www.khayma.com/
http://www.khayma.com/
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Abstract: 

The current study aimed to identify the degree of implementing training 

methods and their importance to educational training supervisors in Saudi 

Arabia.  The study also aimed to identify differences in the views of participants 

in the degree of applying training methods and their importance to educational 

training supervisors in Saudi Arabia, in accordance with two variables of the 

study, namely academic qualifications and experience in the field of educational 

training. The number of participants was (191) training supervisors in (40) 

training centers under the Ministry of Education in Saudi Arabia. 

The descriptive method was used, and the following results were obtained:  

- The total mean of applying the educational training methods is (2.74), and 

its importance (3.20). Thus, the level of applying the training methods and their 

importance to educational training supervisors according to the participants was 

average.  

-The study also showed that the (v) value (at the level of 0.05) of applying 

the training methods and their importance to the educational training supervisors 

with regard to the variables of academic qualifications and the experience in the 

field of educational training is not statistically significant. 

In light of the results of the study, the researcher made a number of 

recommendations and suggestions. 

Keywords: educational training methods, qualification in educational 

training, experience in educational training, educational training supervisors.  
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اععة امإعام محم  ن  ععو  امإعالعية حنو جبة العلوم االجتماعية اجتاهات طالب كلي 

 ذوي االضطرانات السلوكية واالنفعالية التالعيذ

 

 احلسنيحسني  . عب الكريم 

 كلية الرتنية  - قسم الرتنية اخلاصة

 جاععة امللك ععو 

 هـ1437/ 7/ 10تاريخ قبول البحث:              هـ 1437/ 4/ 28تاريخ تق يم البحث: 

                       

                                               

 علخص ال راعة:
هدفت الدفالةددحلاليةدإددحلاتعالدعلدداجتاهاددطال ةهددةااعددم االاإددحلالدلادد  ال  ع ةهإددحلاا

ذويال ضدداال ةاالدوددا الإحلااالدعمعإدد ةعلددحلالمعددة ان ددفا ددسإاةددل وحالمةددمعإحلا دد ااااااجب

 دداالارددةاالااءاضدد  ا لدد ااا-تناو ددفا–ولدعلدداجتاهاددطالدفاو ددةااول نفلةدإددحل ا

(اعةدًبدة ا ةةدعافل الةدعبةنحلاااا398لاعغريلا احإثاأ اي الدفالةحلاهاطاهإنحلاعك نحلاعسإا)

متالدعحقددماعددسإااددف اةاو.بةقاددةااو ددفاأئددةااالدنعددةكنياتعاأنالارددةاالاا  ادد نال ةهددةااا

أناول نفلةدإدحلااال دةاأئدةااالدنعدةكنياتعااااااذويال ضداال ةاالدودا الإحلااالدعمعإ تجية إحلا  ا

ذويال ضداال ةاااالدعمعإد اذلااوح ددحلاتحادةكإحلاءال ةهدةاالاردةاالاا د اااااااًةهنةكاتاو دا

لدوا الإحلاول نفلةدإدحل اوذددلادادةالاعدم ا ودبالدا إدحلالوةادحل اولدادم اليةاداااااااااااا

اةكإحلاقلديياادعغرياااهاطاققفياا إفا فلااوملاقظااانعةكنيالدفالةحلاأيحلاتاوقاذلااوح دحلاتح

لدونحلالدفالةإحلااال دةاأئدةااالدفالةدحلاتعاهدفوحاعدسإالدع ادإةااولدبحد بالاودعقباإحلاذلاااااااااا

الدلم حلامب ض عالدفالةحلا

االا ةااعفعةحإحل:اا

ال ةهةا ال ضاال ةاالدوا الإحلاول نفلةدإحل اعم الجلةعلحل المهة ةا الدوا ك
ا



 

 

ا
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 املقدمة:

إن املتتبع خلدمات الرتبية اخلاصة يلحظ التقدم الواضح يف تلك اخلدمات، 

وتطورها يف العديد من الدول املتقدمة، وكذلك احلال بالنسبة لبعض الدول 

، والربامج بفئات الرتبية اخلاصةيف االهتمام  -مؤخرا–فقد بدأت  ،النامية

املني يف هذا اجملال، وتدريبهم املقدمة هلا، وكيفية تطويرها، والعناية بالع

وتأهيلهم ليكونوا أدوات فاعلة يف التعامل مع الفئات اخلاصة. ويف اململكة 

زاد االهتمام بالرتبية اخلاصة، وحتول من جمرد  -حتديدًا–العربية السعودية 

االهتمام بعدد حمدود من الفئات، كالرتبية الفكرية، واإلعاقة السمعية 

الب ذوي صعوبات التعلم، وذوي اضطراب التوحد، والبصرية، ليشمل الط

ويف السنوات األخرية أدركت وزارة التعليم أهمية  .وذوي اإلعاقات املتعددة

فقامت  ،االهتمام بفئة الطالب ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية

بافتتاح إدارة تعين بربامج الطالب ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية 

اح عدد من الربامج باملدارس االبتدائية يف عدد من مناطق اململكة تالها افتت

للطالب ذوي فرط احلركة وتشتت االنتباه كإحدى فئات االضطرابات 

ولعل هذا االهتمام املتزايد بهذه الفئة، وفتح الربامج خلدمتهم  .السلوكية

 قد تؤرر إال أن هناك العديد من العوامل اليت ،يوحي بتميز الربامج املقدمة هلم

يف جناح تلك الربامج، ومنها اجتاهات املعلمني حنو هذه الفئة من الطالب. 

فاالجتاهات حنو ذوي اإلعاقات، سواء كانت سلبية أو إجيابية، هلا دور مهم 

إما يف حتسني خمرجات تلك الربامج، أو التقليل من فعاليتها، فقد أشار عدد 

حيول دون جناح  ًاشكل عائقمن الدراسات إىل أن االجتاهات السلبية ت

 ;Alhamad, 2006)ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقات يف اجملتمع واملدرسة 

Bruder, & Mogro-Wilson, 2010) كما بينت نتائج الدراسات األخرى أن ،
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اجتاهات املعلمني حنو طالبهم تؤرر على طريقة التفاعل بينهم، كما أن هناك 

، وقد تبني من (Falls, 1997)دميي للطالب رابطًا بينها وبني التحصيل األكا

األحباث أن اجتاهات الرتبويني يف امليدان، وطلبة كلية الرتبية حنو ذوي 

اإلعاقات، وتوقعاتهم منهم هلا تأرريها البالغ على اخلدمات الرتبوية املقدمة 

هلم، وأن االجتاهات السلبية من املعلمني حنو هؤالء الطالب تنعكس بصورة 

ى التحصيل األكادميي، والتوافق االجتماعي، واالنفعالي، وعلى سلبية عل

(، 1992؛ القريطي، 2006؛ محام، 1999نظرتهم لذواتهم )احلاروني، 

كما ميكن أن تساهم يف عدم ظهور هذه الربامج إىل حيز الوجود بل رمبا تزيل 

ما يتوقع أن ترتكه من نتائج إجيابية على ذوي اإلعاقات يف حال وجودها 

(، كما أن االجتاهات اإلجيابية حنو ذوي اإلعاقات رمبا 1992لقريطي، )ا

تساعد على توفري البيئة املناسبة إلعداد وختطيط الربامج الرتبوية الالزمة 

لالهتمام بهم، وتطويرها وحتسينها بشكل مستمر. وقد أشارت الدراسات 

حنو ذوي السابقة إىل أنه على الرغم من التطور اإلجيابي يف االجتاهات 

(، وأن 2005اإلعاقات إال أن االجتاهات السلبية ال زالت موجودة )عسيلة، 

 . (Falls, 1997) وجهات نظر الرتبويني تعتمد على نوع إعاقة الطالب وشدتها
 مشكلة البحث

تنتشر االضطرابات السلوكية واالنفعالية بني الطالب، حيث ميثل الطالب 

 % من طالب املدارس5-2لية ما نسبته ذوو االضطرابات السلوكية واالنفعا

، وحيتاج هؤالء الطالب إىل برامج تربوية مالئمة (2015)ويرب وبلوتس، 

(، وقد أكدت Jacobsen, 2013تناسب احتياجاتهم الرتبوية والتعليمية )

ذوي  لتعليمالقوانني العاملية يف العديد من الدول، ومنها القانون األمريكي 

على ضرورة تقديم اخلدمات الرتبوية هلم،  (IDEA, 2004اإلعاقات )
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وتعليمهم يف البيئات التعليمية األقل تقييدًا، وأيضا أشار الدليل اإلجرائي 

( على ضرورة 1437للرتبية اخلاصة باململكة العربية السعودية )وزارة التعليم،

التقيد بذلك، وتعترب املدرسة أو الفصل العادي إحدى خيارات البيئات األقل 

من الفوائد من الناحية  ًايدًا، وقد بينت نتائج عدد من الدراسات عددتقي

ويتضح من  .(Falls, 1997االجتماعية واألكادميية لتعليمهم يف تلك البيئات )

خالل االطالع على الدراسات املتعلقة بذوي االضطرابات السلوكية ازدياد 

لوكيات هؤالء (، إال أن سJacobsen, 2013أعدادهم يف املدارس العادية )

الطالب غري املناسبة متثل مصدرًا رئيسًا للضغوط لدى الكثري من املعلمني، 

% من املعلمني أشاروا إىل أن 63حيث أشارت إحدى الدراسات إىل أن 

، (Falls, 1997سلوكيات الطالب املزعجة أررت بشكل سليب على عملهم )

االضطرابات الطالب ذوي  يكما وجد أن مستوى الضغوط عال لدى معلم

السلوكية واالنفعالية، ألنه من احملتمل بصورة كبرية أن يرتكوا اجملال لالبتعاد 

 & ,Henderson, Klein, Gonzalezعن العمل مع هذه الفئة من الطالب )

Bradley, 2005 ،كما قد تؤدي هذه الضغوط إىل عدم الرضا الوظيفي ،)

فسي للمعلمني أو تركهم والذي يعد أحد العوامل اهلامة يف االحرتاق الن

% من 40( إىل أن 2000حيث يشري مكتب الرتبية األمريكي ) ،لوظائفهم

معلمي ذوي االحتياجات اخلاصة يرتكون اجملال بعد السنة الرابعة من اخلدمة 

نتيجة للضغوط العالية اليت يتعرضون هلا، وأن املعلمني الذكور يغادرون هذا 

فإن نتائج األحباث تشري  -ولسوء احلظ-أنه اجملال أكثر من اإلناث، كما 

إىل أن املشاكل السلوكية داخل الصف هلا تأرري بالغ على الطالب داخل 

(، وأن اجتاهات الرتبويني حول طالبهم ذوي Jacobsen, 2013الصف )
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االضطرابات السلوكية واالنفعالية متيل إىل السلبية، وأنه كلما زادت شدة 

(. Wood, Evans, & Spandagou, 2014ات ) اإلعاقة زادت سلبية االجتاه

من خالل عمله مع طالب الكليات اليت تعنى  -أيضًا–كما الحظ الباحث 

بتخريج املعلمني جتنبهم للعمل مع الطالب ذوي االضطرابات السلوكية 

واالنفعالية، وتفضيل الفئات األخرى من ذوي االحتياجات اخلاصة، مما قد 

 ذه الفئة.يوحي إىل نظرتهم السلبية هل

 يإن مثل هذه االجتاهات السلبية من املعلمني حنو الطالب ذو

االضطرابات السلوكية واالنفعالية قد حتول دون تقديم برامج تربوية مالئمة 

(، مما يؤكد Alhamad, 2006; Bruder, & Mogro-Wilson, 2010هلم )

الب والعمل على حتسينها، ويعترب ط ،على ضرورة التعرف عليها مبكرًا

التخصصات الرتبوية معلمي املستقبل، لذا جيب االهتمام  واجلامعة ذو

بتزويدهم باملهارات واملعارف الضرورية يف جمال ختصصهم؛ باإلضافة إىل 

وتزويدهم باملعلومات اليت تساعدهم على محل  ،تهيئتهم لتقبل طالبهم

ية بينهم اجتاهات إجيابية حنوهم، والذي ينعكس بدوره على العالقة اإلجياب

مستقبال، واحلرص على تزويدهم باملعلومات املطلوبة منهم، ومن األمور 

املثرية لالنتباه أن مراجعة األدبيات العربية مل تظهر دراسة اهتمت باجتاهات 

ذوي االضطرابات التالميذ حنو  الكليات اليت ُتعنى بتخرج املعلمنيطلبة 

 -يف حدود علم الباحث–الدراسات  معظمإن السلوكية واالنفعالية، بل 

أو ذوي اإلعاقة الفكرية والتوحد،  ،ركزت على ذوي اإلعاقات بشكل عام

ومن هنا تربز مشكلة الدراسة يف التعرف على اجتاهات طالب كلية العلوم 

امعة حنو التالميذ ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية، اجلاالجتماعية ب
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د يواجهون العديد من التالميذ ذوي والذين سيعملون مستقباًل كمعلمني، وق

 ببعض املتغريات. ة تلك االجتاهاتوعالقاالضطرابات السلوكية واالنفعالية، 

 هدف الدراسة:

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على اجتاهات طالب كلية العلوم 

ذوي االضطرابات  التالميذاالجتماعية جبامعة االمام حممد بن سعود حنو 

  .نفعاليةالسلوكية واال

 ة الدراسة:أسئل

 اإلجابة عن األسئلة اآلتية:تسعى الدراسة احلالية إىل 

مام حممد بن . ما اجتاهات طالب كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإل1

 ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية؟ التالميذسعود حنو 

م . هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات طالب كلية العلو2

ذوي االضطرابات  التالميذمام حممد بن سعود حنو االجتماعية جبامعة اإل

 السلوكية واالنفعالية تعزى ملتغري التخصص؟

. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات طالب كلية العلوم 3

ذوي االضطرابات  التالميذمام حممد بن سعود حنو االجتماعية جبامعة اإل

 ة تعزى ملتغري السنة الدراسية؟ السلوكية واالنفعالي

. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات طالب كلية العلوم 4

ذوي االضطرابات  التالميذمام حممد بن سعود حنو االجتماعية جبامعة اإل

 السلوكية واالنفعالية تعزى ملتغري التقدير؟  

 أهمية الدراسة:

 تية:ميكن حتديد أهمية الدراسة يف اجلوانب اآل
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 :النظريةهمية األ

اليت  -حسب علم الباحث–. تعترب الدراسة احلالية األوىل من نوعها 1

ذوي االضطرابات  التالميذحنو طلبة اجلامعة تناولت موضوع اجتاهات 

 السلوكية واالنفعالية يف العامل العربي.

. تساهم الدراسة احلالية يف اإلضافة إىل االدبيات احلالية حول اجتاهات 2

 ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة. طلبة اجلامعة حنو التالميذ

ذوي  . أنها حتاول الكشف عن اجتاهات طلبة اجلامعة حنو التالميذ3

االضطرابات السلوكية واالنفعالية، وقياس عالقتها مبتغريات التخصص، 

 والسنة الدراسية، والتقدير.

 :التطبيقيةهمية األ

لية يف تطوير برامج إعداد املعلمني والربامج تساهم نتائج الدراسة احلا. 1

 املقدمة أرناء اخلدمة.

. حدارة برامج الطالب ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية مبدراس 2

التعليم العام، وبالتالي هناك حاجة ماسة للتعرف على العقبات اليت قد تعوق 

 تقدمها، وهذه الدراسة ستساهم يف التعرف عليها.

-احلالي باململكة العربية السعودية املتمثل يف دمج الطالب . التوجه 3

باملدارس العادية، مما يستلزم التعرف على مدى  -على اختالف إعاقاتهم

 تهيئة معلمي املستقبل هلذه املهمة. 
 مصطلحات الدراسة:

 االجتاهات: -

بني  "تكوين فرضي أو متغري كامل أو متوسط يقع فيمااالجتاه بأنه  يعرف

واالستجابة، وهو عبارة عن استعداد نفسي أو تهيؤ عصيب متعلق  املثري
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والسالبة حنو أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف  باالستجابة املوجبة

 (، 136، ص2003زهران، االستجابة") أو رموز يف البيئة اليت تستثري هذه

الدرجة اليت حيصل عليها املشاركون على فقرات وتعرف إجرائيا: بأنها 

الستبانة، حبيث تشري الدرجة العالية إىل االجتاه اإلجيابي للمشاركني حنو ا

ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية، بينما تشري الدرجة التالميذ 

 املنخفضة إىل االجتاه السليب حنوهم.

 طالب كلية العلوم االجتماعية: -

م حممد بن كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمايف الطالب الذين يدرسون 

التاريخ يف مجيع التخصصات املتاحة بالكلية )الرتبية اخلاصة، سعود 

ومن  واحلضارة، اجلغرافيا، علم النفس، االجتماع، اخلدمة االجتماعية(

ملرحلة مجيع السنوات الدراسية )السنة األوىل، والثانية، والثالثة، والرابعة( 

 .، والذين سيعملون مستقباًل كمعلمنيالبكالوريوس

 التالميذ ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية: -

واحدة أو أكثر من عدم القدرة على التعلم، الذين يظهرون التالميذ هم 

أو جسمية واضحة، وعدم  ،أو حسية ،واليت ال تعود إىل أسباب عقلية

أو  ،رضية مع الزمالء واملعلمنيالقدرة على تكوين عالقات اجتماعية ُم

ظهور أنواع غري مناسبة من السلوك أو املشاعر يف ظل احملافظة عليها، و

الظروف العادية، ومزاج عام بعدم السعادة أو االكتئاب، وامليل إلظهار بعض 

األعراض اجلسمية واملخاوف املرتبطة باملشاكل الشخصية واملدرسية، حبيث 

، وتؤرر بشكل سليب على تكون ظاهرة بدرجة واضحة ولفرتة زمنية طويلة

 . (2015الرتبوي )ويرب وبلوتس، أداؤهم 
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غري مقبولة  همسلوكياتالذين تكون التالميذ م إجرائيا: بأنه ونعرفيو

 ،ما أن تكون موجهة لألخرين، وتسبب ازعاجا هلمإاجتماعيًا، واليت 

شعور  لديهمكالسلوك العدواني، والنشاط الزائد، واالندفاعية، أو أن يكون 

ري املربر، أو كالهما معا لدى نفس باحلزن، واالكتئاب، والقلق غعام 

 الشخص، واليت تستمر ملدة زمنية طويلة. 
 حدود الدراسة:

أجريت الدراسة احلالية على طالب كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام 

حممد بن سعود مبدينة الرياض باململكة العربية السعودية، يف الفصل الدراسي 

 ،هـ، وتتحدد نتائجها باألداة املطبقة1436-1435الثاني من العام الدراسي 

 ومتغرياتها. ،وبعينة الدراسة

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :أوال: اإلطار النظري

 :تعريف االضطرابات السلوكية واالنفعالية

يعترب تعريف االضطرابات السلوكية واالنفعالية من أكثر املواضيع إشكالية 

ك العديد من املختصني واخلرباء يف هذا اجملال يف ميدان الرتبية اخلاصة، فهنا

إال انها مل حتصل على قبول عام من قبل  ،قدموا العديد من التعاريف

(. وقد أشار Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2015املختصني يف اجملال )

عدد من املختصني يف جمال االضطرابات السلوكية واالنفعالية إىل أن صعوبة 

مدى تسامح أو حتمل طراب تكمن يف عدد من األسباب منها تعريف هذا االض

األشخاص لسلوك األفراد. فقرار إحالة الطالب للكشف عن مدى إمكانية 

اصابته باضطراب سلوكي و انفعالي يعتمد على حكم شخصي ملن قام 

باإلحالة ومدى حتمله لسلوكيات ذلك التلميذ حيث خيتلف املعلمون يف 
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 ,Yell؛2015داخل الصف )ويرب وبلوتس،  رؤيتهم للسلوك املناسب

Meadows, Drasgow, Shriner, 2013 اختالف النظريات املفسرة (، كما أن

لسبب االضطرابات السلوكية واالنفعالية ساهم يف صعوبة تعريف هذا 

تركز على أن االضطرابات  -مثاًل–االضطراب. فالنظرية السلوكية 

اص نتيجة خلل يف عملية تعلم السلوكية واالنفعالية حتدث لدى األشخ

ة أن اخللل يكمن يف عملية يالسلوكيات واالنفعاالت، بينما ترى النظرية البيئ

كل نظرية  فإن التفاعل بني الشخص وبيئته االجتماعية اليت يعيش فيها؛ لذا

تقدم تعريفًا خمتلفًا، ويصعب أن يكون هناك اتفاق بينهم على تعريف حمدد 

واالنفعالية. أيضا تؤرر األهداف املختلفة يف صياغة لالضطرابات السلوكية 

فالتعريف املستخدم يف  لالضطرابات السلوكية واالنفعالية، تعريف موحد

ولدى األسر،  ،والعيادات ،املدارس خيتلف عن التعريف املستخدم يف احملاكم

فاحملاكم قد تركز بشكل كبري على السلوكيات اخلارقة للقوانني واألنظمة 

ة، بينما تركز املدارس على اإلخفاق األكادميي والعالقات االجتماعية املتبع

داخل املدرسة، فلكل جهة أهداف معينة تسعى لتحقيقها؛ لذا تركز على 

تلك األهداف عند صياغتها للتعريف، ومن هنا يصعب أن جتد تعريفًا موحًدا 

س خيدم أهداف خمتلفة. ومن املشاكل املساهمة يف التعريف صعوبة قيا

انفعاالت وسلوكيات األفراد، فاالختبارات النفسية تعاني من مشاكل الصدق 

والثبات، وخاصة االختبارات اإلسقاطية، كما أن بعض املقاييس حتاول 

قياس اضطرابات موجهة للداخل يصعب مالحظتها بشكل مباشر، وحتى يف 

–ني حال استخدام املالحظة املباشرة للسلوكيات الظاهرة كالسلوك العدوا

فإنه يصعب حتديد عدد معني للمرات اليت يقوم فيها الشخص بضرب  -مثاًل
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اآلخرين للحكم على السلوك بأنه مضطرب. ومن األسباب مدى تذبذب 

فالكثري من السلوكيات اليت يظهرها ذوو  ،السلوك املقبول والسلوك املنحرف

ت ونوبا ،واملشاجرات ،كالصراخ ،االضطرابات السلوكية واالنفعالية

لذا  ،لكنها ختتلف يف الشدة والتكرار ،ممكن أن نراها لدى العاديني ،الغضب

. كما أن (2012الندروم، )كوفمان وفالفرق يف الدرجة وليس يف النوع 

العالقات بني االضطرابات السلوكية واالنفعالية واإلعاقات األخرى قد تعقد 

تشابه بني الطلبة عملية التعريف. فقد أشارت الدراسات السابقة إىل وجود 

ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة، وذوي صعوبات التعلم، وذوي االضطرابات 

كما أنه قد يعاني األشخاص ذوو اإلعاقة الفكرية،  ،السلوكية واالنفعالية

وذوو اضطرابات التواصل من االضطرابات السلوكية واالنفعالية، وقد حتدث 

فقد يكون لديه اضطراب  ،لدى الشخص نفسه أكثر من نوع من اإلعاقة

فتعريف االضطرابات  ،سلوكي وانفعالي باإلضافة إىل صعوبات التعلم

السلوكية واالنفعالية بطريقة يتم فيها استبعاد اإلعاقات األخرى يعد أمرًا غري 

كما  ،(Hallahan et al., 2015؛ 2012، الندروم كوفمان و) واقعي

فاء العديد من املشاكل يصعب تعريف االضطرابات السلوكية لسرعة اخت

فاملشاكل السلوكية اليت يظهرها األفراد املصابون بهذه  ،السلوكية واالنفعالية

االضطرابات عادة ما ختتفي بعد سنوات قليلة إال يف احلاالت الشديدة فإنها 

وقد تصبح أسوأ يف حال عدم التعامل معها والتعريف  ،تستمر -عادة ما-

علقة مبرحلة عمرية معينة، واليت عادة ال تبقى جيب أن يهتم باملشكالت املت

املشكالت املستمرة على مجيع املراحل كما جيب أن يهتم بلفرتة زمنية طويلة، 
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العمرية. وآخر املشاكل املتعلقة بالتعريف هي السلبيات املرتتبة على تسمية 

 (. Hallahan et al., 2015السلوك املنحرف )

اليت واجهت التعريف إال أن هناك اتفاقًا  وعلى الرغم من املشاكل السابقة

عامًا بأن االضطرابات السلوكية واالنفعالية تشري إىل أن السلوك جيب أن 

يكون شديدًا وخمتلفًا بشكل كبري عن السلوك املعتاد كما أن املشكلة مستمرة 

)مزمنة( وال تزول بعد فرتة وجيزة، وأنه يتم احلكم على السلوك بأنه غري 

 (.Hallahan et al., 2015ء على التوقعات الثقافية واالجتماعية )مقبول بنا

من أكثر التعريفات قبوال من  (Bower, 1981)ويعد تعريف بور 

 املختصني، حيث يشري إىل أن اإلعاقة االنفعالية تعين: 

واحدة أو أكثر من املظاهر التالية وبدرجة واضحة ولفرتة زمنية ظهور 

  :طويلة

واليت ال تعود إىل أسباب عقلية، أو  ،التعلمعدم القدرة على  .1

 حسية، أو جسمية واضحة. 

عدم القدرة على تكوين عالقات اجتماعية ُمرضية مع الزمالء  .2

 واملعلمني، أو احملافظة عليها.

ظهور أنواع غري مناسبة من السلوك أو املشاعر يف ظل الظروف  .3

 العادية.

 مزاج عام بعدم السعادة أو االكتئاب. .4

إلظهار بعض األعراض اجلسمية واملخاوف املرتبطة باملشاكل امليل  .5

 .الشخصية واملدرسية
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وقد استخدم هذا التعريف مع بعض اإلضافات ضمن قانون تعليم األفراد 

( لتعريف املضطرب انفعاليا، حيث مت استبدال كلمة 2004ذوي اإلعاقات )

افتها على معاق انفعاليا مبضطرب انفعاليا، ومن التعديالت اليت مت اض

التعريف أن تورر اخلصائص السابقة على األداء الرتبوي، كما أشار التعريف 

األطفال الذين يعانون من الفدرالي إىل أن مصطلح املضطرب انفعاليا يشمل 

الفصام، ولكنه يستبعد األطفال غري املتوافقني اجتماعيًا إال إذا ُقرر أنهم 

؛ Hallahan et al. 2015؛ 2012، الندروم كوفمان ومضطربون انفعاليًا )

 (. 2015ويرب وبلوتس، 

 القانون الفدرالي هلذا التعريف مع بعض اإلضافات ينوعلى الرغم من تب

، ومنها أن االضطراب السلوكي واالنفعالي إال أنه واجه بعض االنتقادات

يستمر لفرتة زمنية طويلة لكنه مل حيدد تلك املدة الزمنية مما قد يرتتب عليه من 

االختالف يف حتديدها، وينطبق نفس الشيء على ما ورد يف التعريف بأن 

االضطراب يكون بدرجة واضحة دون حتديد لكيفية قياس تلك الدرجة 

(Yell et al., 2013 ،) مما دعا جمموعة من اخلرباء واملختصني يف جمال الصحة

يشمل و 1990العقلية والرتبية اخلاصة إىل اقرتاح تعريف بديل، وذلك عام 

 التعريف املقرتح على اآلتي:

يعين مصطلح االضطرابات السلوكية واالنفعالية أنها إعاقة تتصف  .1

وتكون خمتلفة بشكل كبري عن  ،باستجابات سلوكية أو انفعالية يف املدرسة

على  -سلبيًا–واليت تؤرر  ،أو عرقيا ،أو رقافيا ،املعايري املناسبة عمريا

رات األكادميية واالجتماعية واملهنية األداء الرتبوي املتضمن للمها

 والشخصية، كما أنها:



 

 
539 

 الرتبويةجملة العلوم 

 هـ1440السابع عشر ربيع اآلخر العدد 

 

 أكثر من أن تكون استجابة مؤقتة متوقعة لألحداث البيئية الضاغطة. .أ 

على -تظهر باستمرار يف موقفني خمتلفني يكون واحد منهم  .ب 

 مرتبطًا باملدرسة. -األقل

أو أن التدخالت  ،ال تستجيب للتدخل املباشر يف الفصل العادي .ج 

 الفصل العادي غري كافية حلالة الطالب. داخل

ميكن أن حتدث االضطرابات السلوكية واالنفعالية بالتزامن مع  .2

 اإلعاقات األخرى.

ممكن أن تشمل هذه الفئة األطفال والشباب ذوي اضطرابات  .3

الفصام، أو االضطرابات العاطفية، أو اضطرابات القلق، أو االضطرابات 

على األداء  -سلبيًا–تكيف عندما تؤرر الدائمة األخرى للتصرف أو ال

 .(1الرتبوي وفقا للقسم )

واليت مت اغفاهلا يف  ،وقد تضمن التعريف املقرتح عددًا من اإلجيابيات

 التعريف الفدرالي منها اآلتي:

  استخدم مصطلحات تعكس التفضيالت احلالية للمهنني واهتمامهم

 بتقليل الوصمة االجتماعية السلبية.

 وتسلم  ،ابات السلوكية واالضطرابات االنفعالية معًاتشمل االضطر

 بأنهم رمبا حتدث بشكل مستقل أو جمتمعني.

  الرتكيز على حدوره داخل املدرسة، ولكنه يعرتف بأهمية

 االضطرابات اليت تظهر خارج املدرسة.

 أو االستجابات العادية  ،أو الثانوية ،ال يشمل املشاكل العابرة

 للضغوط.
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 ت العرقية والثقافية.حساس لالختالفا 

 ولكنه ال يشرتط التنفيذ األعمى  ،يعرتف بأهمية التدخالت التجريبية

 هلا على احلاالت الشديدة.

  الطالب إعاقات متعددة.لدى يدرك بأن يكون 

  يشمل املدى الكامل لالضطرابات السلوكية واالنفعالية حمل االهتمام

العقلية بدون استثناءات مشكلة  من قبل املهنني يف جمال الرتبية اخلاصة والصحة

 (.Yell et al., 2013؛Hallahan et al., 2015؛ 2012)كوفمان و الندروم، 

  يزيد من احتمالية التعرف املبكر على احلاالت اليت تعاني من تلك

  (.2015االضطرابات )ويرب وبلوتس، 

 تصنيف االضطرابات السلوكية واالنفعالية

االضطرابات السلوكية واالنفعالية حتديًا تعد عملية تصنيف الطالب ذوي 

للعاملني معهم نظرًا ألن االضطرابات السلوكية واالنفعالية قد حتدث بالتزامن 

ختتلف تصنيفات االضطرابات السلوكية مع مشاكل وإعاقات أخرى، و

ومن األنظمة املستخدمة لتصنيف ذوي االضطرابات واالنفعالية بني العلماء، 

لية التصنيف املتعلق بالطب النفسي، والذي مت تطويره من السلوكية واالنفعا

ويعد الدليل اإلحصائي والتشخيصي قبل اجلمعية األمريكية للطب النفسي، 

أحدث تلك اإلصدارات حيث يشمل األمريكي اخلامس لألمراض العقلية من 

 على وصف ألعراض كل اضطراب مما يساعد يف تشخيص تلك االضطرابات

ال يعين أن الطالب مؤهل للحصول على خدمات الرتبية  إال أن استخدامه

اخلاصة، واخلدمات املساندة هلا حتت قانون األفراد ذوي االعاقات الختالف 

أنه  (، كماYell et al., 2013معايريه عن املعايري املستخدمة يف ذلك القانون )
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 يركز على أعراض االضطرابات، وال يعطي أهمية كبرية للتصنيف بناء على

 ,.Hallahan et al) السلوك؛ لذا فإنه ال يقدم مساعدة كبرية للمعلمني

(، وقد اقرتح بعض العلماء تصنيفا آخر لالضطرابات السلوكية 2015

يركز على السلوك يعتمد على النظام املتعدد االبعاد حيث واالنفعالية 

، ومن األمثلة على هذا أو سلوكا خارجيا ،املضطرب بوصفه سلوكا داخليا

ويشمل السلوك  (.Yell et al., 2013النظام قائمة شطب سلوك األطفال )

اخلارجي على االعتداء أو ضرب اآلخرين، ويف املقابل يتضمن السلوك 

 ،أو العقلية، مثل االكتئاب ،أو الصراعات االنفعالية ،الداخلي االختالفات

قد يظهر هما معا، فليوالقلق، وقد يظهر األفراد أحد هذه التصنيفات، أو ك

دون ظهور السلوك  -فقط–شخص ما عالمات القلق أو االكتئاب 

أو قد يظهر عليه عالمات االكتئاب والسلوك العدواني معا، ويف  ،العدواني

الغالب تظهر العديد من االضطرابات الداخلية واخلارجية لدى نفس 

الشخص، ويقل أن يوجد لدى األشخاص ذوي االضطرابات السلوكية 

 (.Hallahan et al., 2015ة نوع واحد من هذه السلوكيات )واالنفعالي

 :نسبة االنتشار

ختتلف التقديرات لنسبة انتشار االضطرابات السلوكية واالنفعالية من 

دراسة ألخرى ألمور متعلقة باختالف التعريف، واألدوات املستخدمة يف 

اوح تقدير أعداد األشخاص ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية، وترت

 كوفمان و% وأكثر )20% إىل 0.5نسبة االنتشار يف تلك الدراسات بني 

(. بينما تشري الدراسات املوروقة يف الواليات املتحدة 2012، الندروم

% من األطفال 10% إىل 6األمريكية، والدول األخرى إىل أن على األقل 
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الية. ويف والشباب يف سن املدرسة يعانون من االضطرابات السلوكية واالنفع

% من الطالب املضطربني 1الواليات املتحدة األمريكية يتم التعرف على 

(، ويف دراسة Hallahan et al., 2015انفعاليا لتلقي خدمات الرتبية اخلاصة )

% من البالغني قد مت تشخيصهم 46أمريكية وطنية شاملة أشارت النتائج إىل أن 

نشرت وزارة الصحة  2001ام بنوع من أنواع االضطرابات العقلية. ويف ع

% من األطفال واملراهقني لديهم مشاكل يف 5األمريكية تقريرا أشار إىل أن 

اشخاص يتلقون نوعا من أنواع  5من كل  1الصحة العقلية، وأن تقريبا 

فقد  (، ويف مصر2012خدمات الصحة العقلية )كوفمان و الندروم، 

سنة  12إىل  6أعمارهم بني % ممن ترتاوح 2 أن أشارت إحدى الدراسات إىل

بينما كانت نسبة انتشارها يف اململكة  ،سلوكية وانفعالية اضطراباتيعانون من 

 %. 8.3العربية السعودية بني البنني تعادل 

 أسباب االضطرابات السلوكية واالنفعالية

إن من الصعب حتديد أسباب معينة لالضطرابات السلوكية واالنفعالية 

(Turnbull, Turnbull, & Webhmeyer, 2010 إال أنه قد أشار العلماء ،)

واملختصون يف هذا اجملال إىل عدد من األسباب اليت تساهم يف حدورها، ومع 

ذلك يندر أن يكون سبب واحٌد هو املسؤول عن حدوث االضطرابات 

 Hallahan etالسلوكية واالنفعالية، بل قد يشرتك أكثر من سبب يف حدورها )

al., 2015من العوامل املسببة لالضطرابات السلوكية: العوامل (. و

البيولوجية، والعوامل األسرية، والعوامل الثقافية، والعوامل املدرسية 

 (Hallahan et al., 2015؛ 2012، الندروم كوفمان و)
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 العوامل البيولوجية

ميكن أن حتدث االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى األشخاص نتيجة 

ينية والعصبية أو الكيمائية احليوية أو نتيجة جملموعة من هذه للعوامل اجل

العوامل. وقد أشارت األحباث السابقة إىل وجود عالقة بني جسم اإلنسان 

فتناول األم احلامل للكحول قد يساهم يف حدوث أنواع متعددة من  ،وسلوكه

اجلزم  اإلعاقات، ومنها االضطرابات السلوكية واالنفعالية، إال أنه ال ميكن

بالعالقة بني عامل بيولوجي حمدد، واالضطرابات السلوكية واالنفعالية. كما 

أشارت األحباث إىل أنه ال يوجد دليل علمي حقيقي على أن العوامل 

إال أن  ،البيولوجية وحدها هي األساس حلدوث املشاكل هلؤالء األشخاص

الية الشديدة، تأرريها أكثر وضوحا لدى ذوي االضطرابات السلوكية واالنفع

واحلادة منها لدى معظم األشخاص ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية 

(. Hallahan et al., 2015؛ 2012البسيطة واملتوسطة )كوفمان و الندروم، 

ومن العوامل البيولوجية املساهمة يف حدوث االضطرابات السلوكية 

الدماغ، أو املزاج، أو واالنفعالية اجلينات، وإصابات أو اخللل الوظيفي يف 

؛ كوفمان و Turnbull et al., 2010االفراط يف استخدام العقاقري والكحول )

(. فقد وجد أن الفصام ينتشر بني Hallahan et al., 2015؛ 2012الندروم، 

 Turnbullسر اليت ال يعاني أفرادها من الفصام )أفراد العائلة، ويقل لدى األ

et al., 2010كما أن العديد من 2012دروم، ؛ كوفمان و الن ،)

االضطرابات السلوكية واالنفعالية مت عزوها إىل اختالالت يف وظائف الدماغ 

أو جوانب تلف معروفة أو مشتبه بها يف الدماغ، وقد وجد بعض الباحثني أن 

اإلصابة الدماغية عامل سبيب مهم يف اجلنوح لدى املراهقني، وكذلك يف 
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(. وقد أشار بعض 2012ني )كوفمان و الندروم، حدوث اإلجرام لدى البالغ

أو اإلشراف من  ،أو الذي يقاوم التوجيهات ،الباحثني إىل أن الطفل املندفع

إىل اإلصابة باضطراب العناد  -مستقبال–قبل اآلخرين رمبا يقوده ذلك 

 (. Turnbull et al., 2010والتحدي أو اضطراب التصرف )

 العوامل االسرية

يف ظهور االضطرابات السلوكية مهمًا األسرية دورا تلعب العوامل 

واالنفعالية لدى العديد من األشخاص، فاحنراف األبوين واضطرابهم قد 

حيدث ظهور عدد من االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى األبناء، كما أن 

الطرق التأديبية القاسية، وقلة الدعم االنفعالي قد تساهم يف االضطرابات 

ة واالنفعالية، وقد أشارت األحباث إىل أن أبناء األسر اليت تعزز السلوكي

احلذر والتجنب يظهرون درجات عالية من القلق، كما أن األشخاص الذين 

أو الطالق قد يكونون أكثر عرضة  ،يفقدون أحد الوالدين بسبب الوفاة

 Turnbullفقد أشارت ترنبول وآخرون ) ،لالضطرابات السلوكية واالنفعالية

et al., 2010 إىل أن رلث الطالب ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية )

باملرحلة االبتدائية يعيشون يف أسرة مكونة من أحد الوالدين فقط. كما أشار 

( إىل زيادة احتمالية تطوير سلوك عدواني لدى 2012كوفمان و الندروم )

األسرة، أو  بطالة رالذكور يف األسرة املكونة من األم فقط. أيضا الفقر، وب

–العمل بأجر زهيد، واخنفاض مستوى التعليم، والعنف األسري تساهم 

يف ظهور االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى األبناء. فقد  -كذلك

% من األشخاص ذوي االضطرابات 25ذكرت الدراسات السابقة أن 

ل السلوكية واالنفعالية يعيشون يف أسر يرأسها شخص عاطل عن العم
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(Turnbull et al., 2010 ومع ذلك ينبغي عدم لوم أولياء األمور على ،)

فأحيانا بعض األسر اجليدة  ،االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى أبنائهم

بينما األسر  ،يكون لديها أبناء لديهم اضطرابات سلوكية وانفعالية شديدة

اضطرابات سلوكية  اليت ُتسيء معاملة أبنائها ال تظهر لدى هؤالء األبناء

 (.Hallahan et al., 2015شديدة )

 العوامل املدرسية

يقضي الطالب جزًء كبريًا من وقتهم اليومي يف املدرسة؛ لذا تعد العوامل  

املدرسية عنصًرا مهًما يف ظهور االضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى العديد 

ردها بعيدًا عن ميكن أن تعمل مبف من طالب املدرسة، ومع ذلك فإنه ال

العوامل البيولوجية، واألسرية السابقة، إال أنه ميكن أن تساهم ظروف صفية 

معينة، وكذلك ردة فعل املعلمني على سلوكيات الطلبة يف زيادة املشاكل 

( عددًا من الطرق 2012السلوكية أو تقليلها. وقد ذكر كوفمان و الندروم )

السلوكية واالنفعالية لدى  اليت ميكن أن تساهم يف ظهور االضطرابات

 وهي: ،الطالب

 .عدم مراعاة الفروق الفردية بني الطالب 

  .توقعات املعلمني غري املناسبة حول أداء طالبهم 

  اآلرار املرتتبة على تسمية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة

 باملضطرب انفعاليا.

 .اآلرار املرتتبة على استخدام معايري صفية عالية 

 سلوكية غري الثابتة.اإلدارة ال 
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  تدريس مهارات غري وظيفية ومهارات ليس هلا عالقة باهتمامات

 الطلبة.

 .التدريس غري الفعال للمهارات شديدة األهمية 

 .احتماالت التعزيز غري البناءة 

 .النماذج السلوكية غري املناسبة داخل املدرسة 

 العوامل الثقافية 

ري، والقيم الثقافية للمجتمعات يتأرر األطفال وأسرهم ومعلموهم باملعاي

فباإلضافة إىل العوامل األسرية واملدرسية فإن العوامل  ،اليت يعيشون فيها

الثقافية تؤرر على سلوك األفراد، وتساعد على ظهور االضطرابات السلوكية 

واالنفعالية لدى العديد من األفراد، ومن تلك العوامل برامج العنف يف 

، واحلي أو املنطقة اليت يعيش فيها الفرد، وكذلك وسائل اإلعالم، والقرين

الطبقة االجتماعية اليت ينتمي هلا ، واإلرهاب أو احلروب )كوفمان و 

(، وقد أشارت األحباث السابقة Hallahan et al., 2015؛ 2012الندروم، 

إىل أن هناك عالقة بني مشاهدة التلفاز وبني زيادة السلوك العدواني إال أن 

فبعض األطفال العدوانيني ال  ،قة ارتباطية وليست عالقة سببيةهذه العال

بينما األطفال العاديون قد يشاهدونه لفرتات طويلة،  ،يشاهدون التلفاز بكثرة

ولكن مشاهدة التلفاز قد تساهم يف ظهور السلوك غري االجتماعي لدى 

ت األطفال. وكذلك فإن وجود الفرد داخل األحياء اليت تكون فيها مستويا

أو االخنراط يف عالقات اجتماعية مع رفقاء منحرفني  ،اجلرمية عالية

أو رفضه من قبل الزمالء قد يساهم يف ظهور االضطرابات  ،اجتماعيا
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السلوكية والسلوك غري االجتماعي لدى أفراده )كوفمان و الندروم، 

2012    .) 

 خصائص األشخاص ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية:

عديد من األشخاص ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية عددًا يظهر ال

من الصفات واخلصائص املميزة هلم، وميكن تقسيم تلك اخلصائص إىل 

، وخصائص لغوية خصائص انفعالية وسلوكية، وخصائص أكادميية ومعرفية

(Hallahan et al., 2015 ؛Turnbull et al., 2010 ؛Yell et al., 2013 ؛

(. وتتضمن اخلصائص االنفعالية والسلوكية العديد من 2015س، ويرب وبلوت

وما هو موجه للخارج، وتعترب  ،االضطرابات منها ما موجه للداخل

السلوكيات املوجهة للخارج أكثر خطورة ووضوحًا من االضطرابات املوجهة 

لذا جند أن ذوي االضطرابات السلوكية اخلارجية يسهل التعرف  ،للداخل

فهم للحصول على خدمات الرتبية اخلاصة، بينما جند عليهم وتصني

األشخاص ذوي االضطرابات املوجهة للداخل تقل لديهم السلوكيات 

 Hallahanاملزعجة، لذا يصعب التعرف عليهم وتقديم اخلدمة املناسبة هلم )

et al., 2015 ؛Turnbull et al., 2010 .) 

دًا من االضطرابات، وتتضمن االضطرابات السلوكية املوجهة للخارج عد

منها اضطراب العناد والتحدي، حيث يتضمن هذا االضطراب عددًا من 

السلوكيات السلبية، وسلوكيات العناد، والتهديد، والعداء، وتشتمل 

أعراضه على عدم االمتثال لطلبات الكبار، واجلدل املفرط معهم، واخلرق 

، ولومهم (2015تس، )ويرب وبلو املتكرر للقوانيني، وتعمد إزعاج اآلخرين

على األخطاء، ومستوى متدن من احرتام الذات، كما يسهل إغضابهم. 
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وميكن تصنيف العديد من ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية على أنهم 

ويشخص هذا (، 2015يعانون من هذا االضطراب )ويرب وبلوتس، 

(، Turnbull et al., 2010) خالل املرحلة االبتدائية -عادًة–االضطراب 

أقل خطورة من اضطراب التصرف لعدم تعديه على حقوق اآلخرين أو ويعترب 

بشكل -(، إال أنه يعترب 2015انتهاك املعايري االجتماعية )ويرب وبلوتس، 

مؤشرًا على اضطراب أشد خطورة وهو اضطراب التصرف إال أنه  -مستمر

ات، واستخدام ميكن التعامل معه من خالل إعطاء الشخص العديد من اخليار

طريقة حل املشكالت، وتشجيعه على القيام باألنشطة اجلسمية، كما تتضمن 

الربامج العالجية الناجحة للتعامل معهم استخدام طريقة التدخل السلوكي 

 (. Turnbull et al., 2010املعريف )

أحد االضطرابات املوجهة  -أيضًا– كما يعد اضطراب التصرف

بتًا من السلوك غري االجتماعي، والذي للخارج، ويتضمن منطًا را

مع حقوق اآلخرين أو التوقعات السلوكية  -بشكل واضح-يتعارض

(. كما تضم أعراض هذا Turnbull et al., 2010) داخل املدرسة واجملتمع

املوجهة لألشخاص أو احليوانات، وتدمري الواضحة االضطراب العدائية 

، يف حني أن من املدرسة والبيت املمتلكات، وخمالفة القوانيني، كاهلروب

، ويتميز هذا االضطراب عن تتسم بعدم علنيتها اخلداع أو السرقةسلوكيات 

وقد وجد أن األشخاص سابقه بالسلوك غري االجتماعي والعدواني الشديد، 

الذين يظهر لديهم هذا االضطراب قبل سن العاشرة يكونوا أكثر احتمااًل 

عند مقارنتهم مبن يظهر لديه هذا االضطراب  الستمرارها لديهم يف سن الرشد

ومن التدخالت الواعدة اليت ميكن (. 2015يف فرتة املراهقة )ويرب وبلوتس، 
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استخدامها األدوية النفسية، وتدريب اآلباء، وكذلك الطالب على مهارات 

 (. Turnbull et al., 2010النجاح )

)ويرب  وجهة للداخلويعترب اضطراب القلق من أشهر أنواع االضطرابات امل

أو القلق املتجاوز  ،أو اخلوف ،، ويشري إىل عدم الراحة(2015وبلوتس، 

للحد الطبيعي، ويأخذ هذا االضطراب عددًا من األشكال منها: اضطراب 

القلق العام، والرهاب االجتماعي، واضطراب قلق االنفصال، واضطراب 

اهللع. ومييل الوسواس القهري، واضطراب ما بعد الصدمة، واضطراب 

األشخاص ذوو اضطراب القلق إىل جتنب األخطاء والعمل على الكمال، مما 

عراض جسدية كالتوتر، والصداع، وأمل املعدة، أيؤرر عليهم سلبًا من خالل 

ويستخدم العالج السلوكي املعريف حملاولة مساعدتهم على التعرف على أرر 

فادة من متارين أفكارهم على مشاعرهم وسلوكهم، كما ميكن االست

باإلضافة  (Turnbull et al., 2010االسرتخاء، والنمذجة، ولعب االدواء )

  (.2015إىل األدوية املضادة للقلق )ويرب وبلوتس، 

ومن االضطرابات املوجهة للداخل اضطراب املزاج، ويشمل معاناة 

هما معا، يأو كل ،أو االبتهاج ،الشخص من نوبات غري عادية من االكتئاب

كن يف أوقات خمتلفة، ويعاني ذوو االكتئاب من الشعور باحلزن، والبكاء ول

املستمر، وفقد االهتمام يف األصدقاء، واألعمال املدرسية، واللعب مما يؤرر 

 ،على حتصيله األكادميي، كما يعانون من األكل أو النوم لفرتات طويلة جدا

شكل صحيح، بينما أو االعتقاد بعدم قدرته على فعل شيء ب ،أو قصرية جدا

يعاني ذوو االضطراب رنائي القطب )االبتهاج والكآبة( من التقلب الشديد 

فتجد أنهم يعانون من االكتئاب يف أوقات معينة بينما يعانون من  ،للمزاج
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االبتهاج، والنشاط الزائد، والثقة العالية يف أوقات أخرى، ويستخدم العالج 

 ,.Turnbull et al)ضادة لالكتئاب املالسلوكي املعريف، وكذلك األدوية 

 .(2015؛ ويرب وبلوتس، 2010

كما يعد الفصام أحد االضطرابات املوجهة للداخل، وبسببه يعاني 

واليت تظهر من خالل مساع  (hallucinationsاألشخاص من اهلالوس )

 الشخص أو رؤيته أشياء غري موجود يف الواقع، كما يعانون من التوهمات

(delusions)، اليت تربز من خالل اعتقادات أو أوهام غري موجودة يف و

باإلضافة إىل فقد  ،الواقع، كما قد يعاني بعضهم من لغة تعبريية غري منظمة

 (.Turnbull et al., 2010االتصال بالواقع )

وهناك العديد من اخلصائص األكادميية واملعرفية اليت متيز ذوي 

أو لديهم إعاقة  ،يكونون موهوبنياالضطرابات السلوكية واالنفعالية فقد 

حيث تشري  ،إال أن غالبيتهم يتمتعون بدرجة ذكاء أقل من املتوسط ،فكرية

اإلحصائيات إىل أن نسبة األشخاص املوهوبني ذوي االضطرابات السلوكية 

% من األشخاص ذوي االضطرابات السلوكية 1بينما  ،%2.5تساوي 

يعاني رلثا املضطربني سلوكيا وانفعاليا واالنفعالية لديهم إعاقة فكرية يف حني 

 ,.Turnbull et al؛ Hallahan et al., 2015) من فرط احلركة وتشتت االنتباه

كما يعاني هؤالء الطالب من صعوبات يف اجلانب األكادميي ،  (2010

باإلضافة إىل معاناتهم يف اجلانب االجتماعي حيث  وجد أن نسبة الطالب 

ية واالنفعالية الذين لديهم ضعف يف اجلانب ذوي االضطرابات السلوك

(، وأن العديد 2015% )ويرب وبلوتس، 81% إىل 33األكادميي ترتاوح ما بني 

% منهم من 60يعاني تقريبا ( وYell et al., 2013منهم لديه صعوبات تعلم )
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 Turnbull et؛ Hallahan et al., 2015) اخنفاض يف مادة القراءة والرياضيات

al., 2010) كما تبني أن حتصيلهم يف الرياضيات واإلمالء أقل من حتصيلهم ،

كما حيصلون على درجات منخفضة ، (2015يف القراءة )ويرب وبلوتس، 

باإلضافة إىل رسوبهم يف بعض املواد أو إعادة املرحلة الدراسية حيث أشارت 

 ,Landrum) % منهم قد رسبوا على األقل مرة واحدة22أحد الباحثني إىل أن 

Tankersley, & Kaufman, 2003 ؛Hallahan et al., 2015 ؛Turnbull et 

al., 2010.) 

وتصاحب االضطرابات اللغوية اضطرابات السلوك وال يعترب ذلك مفاجئًا 

حبكم أن السلوك شكل من أشكال التواصل؛ لذا جند أن األطفال الذين مل 

خالل سلوك البكاء يتعلموا اللغة يوصلون رغباتهم وحاجاتهم لآلخرين من 

من أكثر  اضطرابات اللغة التعبريية واللغة االستقباليةوغريه، وتعترب 

، االضطرابات اللغوية شيوعًا لدى ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية

وقد تكون هذه الصعوبات أحد التفسريات لعدم قدرتهم على النجاح يف 

(، فتأرريه Yell et al., 2013الوفاء باملتطلبات السلوكية داخل املدرسة )

الضعف يف اللغة االستقبالية قد يكون كبريًا أو سلبيًا، وذلك من خالل احلد 

من قدرة الطالب على االستجابة لتوجيهات وأوامر األخرين مما يرتتب عليه 

تفاعاًل سلبيًا مع الكبار، ومع مرور الوقت قد تزداد هذه املشاكل سوًء وذلك 

لى فعل األمور اليت يريدون قوهلا أو يشعرون بها حلاجة هؤالء الطالب ع

واليت بدورها تشكل (، 2015كبديل عن التواصل اللفظي )ويرب وبلوتس، 

؛ Hallahan et al., 2015عائقا جتاه النجاح االجتماعي واالكادميي )

Turnbull et al., 2010 .) 
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 االجتاهات حنو التالميذ ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية

تعترب االجتاهات حنو األشخاص ذوي اإلعاقات عملية معقدة ومتعددة 

 كما أن (،Falls, 1997; Brown et al., 2009) األوجه، ويصعب قياسها

ليكونوا متحيزين أو منفتحني يف تعاملهم  همقودي محل الناس الجتاهات معينة

و أشارت الدراسات إىل أن االجتاهات السلبية حن حيث األشخاصهؤالء مع 

ذوي االعاقات قد تقود إىل التعامل معهم بشكل سيء، واقصائهم، 

، يف حني أن االجتاهات اإلجيابية (Brown et al., 2009) ومعاملتهم بعنصرية

دجمهم يف اجملتمع. تقبلهم، والتعامل معهم بشكل جيد، وحنوهم تساعد على 

يف حاليًا  الزلت منتشرةحنو ذوي اإلعاقات ولألسف فإن االجتاهات السلبية 

 ,Li & Ongهلؤالء الطالب ) يرتتب عليه فرص تعليمية حمدودةقد اجملتمع مما 

د يديساهم يف حت(. وقد أشارت عدد من الدراسات إىل أن نوع اإلعاقة 2014

معينة إعاقة الشخص الذي يعاني من حنو فيما إذا كان االجتاه سلبيًا ام اجيابيًا 

حنو إعاقات حمددة بدال من دراسة  مما يؤكد على أهمية دراسة االجتاه

 . (Falls, 1997) االجتاهات حنو اإلعاقات بشكل عام

ويظهر التالميذ ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية العديد من 

السلوكيات املزعجة داخل الصف مما قد يرتتب عليه نظرة سلبية حنوهم من 

اهات املعلمني حنو قبل معلميهم. وقد أجريت عدد من الدراسات للتعرف اجت

املشاكل السلوكية اليت يظهرها طالبهم حيث أشارت نتائج تلك الدراسات 

إىل أن هناك اجتاهات سلبية من قبل املعلمني حنو الطالب الذين يظهرون 

مشاكل سلوكية داخل الصف، ومن تلك الدراسات دراسة شنايدر و لورو 

(Schneider & Leroux, 1994) مني غري متقبلني واليت وجدت أن املعل
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للسلوك االجتماعي الغري مناسب يف فصوهلم الدراسية. كما أشار جنكينز 

( إىل أن املعلمني األكثر فعالية هم األقل Jenkins et al., 1991وآخرون )

قبواًل للسلوك الغري مقبول داخل الصف الدراسي. وعليه ميكن القول أن نتائج 

ملون اجتاهات سلبية حنو الطالب ذوي هذه الدراسات تشري إىل أن املعلمني حي

االضطرابات السلوكية واالنفعالية نظرًا لوجود تلك السلوكيات لديهم 

(Falls, 1997 .) 

( أن املعلمني كانوا أقل محاسًا Phillips et al., 1990وقد ذكر فيليبس )

وقدرة على دمج الطالب ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية مقارنة 

وي اإلعاقات األخرى، يف  حني أشارت دراسة كارتليدج و بالطالب ذ

( إىل أن معلمو التعليم العام يرون & Johnson, 2009 Cartledgeجونسون )

الطالب ذوي االضطرابات السلوكيات واالنفعالية بازدراء أكثر من معلمي 

الرتبية اخلاصة، وأن اجتاهاتهم حنو هؤالء الطالب، والسلوكيات املصاحبة 

االجتاهات تلعب دورًا هاما يف التعامل معهم داخل الصف حيث أن لتك 

االجتاهات السلبية حنوهم قد تقود إىل التعامل معهم بقسوة، واالستخدام 

املتكرر للعقاب حملاولة ضبط سلوكهم، يف حني أن االجتاهات اإلجيابية قد 

جتاه حنو تقود إىل معاملتهم بطريقة إجيابية وداعمة، مما يؤكد على أهمية اال

ذوي التالميذ ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية كأحد العوامل املهمة يف 

 جناح أو فشل تعليم الطالب ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية. 

ويف السياق نفسه سعت بعض الدراسات إىل قياس عالقة عدد من 

السلوكية املتغريات باجتاهات املعلمني حنو التالميذ ذوي االضطرابات 

واالنفعالية، وتبني من خالل نتائج تلك الدراسات إىل أن هناك عالقة بني 
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خربة املعلمني السابقة بالدمج، وتدريبهم قبل وأرناء اخلدمة، وقلة أعداد 

الطالب باملدرسة، واالجتاهات اإلجيابية للمعلمني حنو التالميذ ذوي 

كما أن معلمي الرتبية  (،Falls, 1997االضطرابات السلوكية واالنفعالية )

اخلاصة، ومعلمي املرحلة االبتدائية واملتوسطة، واملعلمني الذين لديهم 

تدريب سابق يف جمال الرتبية اخلاصة حيملون اجتاهات أكثر إجيابية حنو التالميذ 

 ,Alhamadذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية من املعلمني اآلخرين )

2006.) 

 ابقة:رانيا: الدراسات الس

اتضح من خالل مراجعة األدبيات املتعلقة مبوضوع اجتاهات طلبة اجلامعة 

حنو ذوي اإلعاقات أن هناك عددًا من الدراسات العربية، واألجنبية ذات 

العالقة باملوضوع، واليت ركز معظمها على اجتاهات الطلبة حنو اإلعاقات 

الفكرية، بشكل عام، يف حني تناول عدد من الدراسات ذوي اإلعاقة 

ودراستان تطرقتا لذوي اضطراب التوحد، ودراسة واحدة تناولت االجتاهات 

 حنو الصرع، ودراسة أخرى تناولت الصم )يف حدود علم الباحث(. 

( من Stovall & Sedlacek, 1983ستوفال وسيدلسك )وتعترب دراسة 

 حيثأوائل الدراسات اليت تناولت اجتاهات طلبة اجلامعة حنو ذوي اإلعاقات 

هدفت إىل قياس اجتاهات طلبة اجلامعة حنو األشخاص ذوي اإلعاقات 

وطالبة،  طالبًا 244البصرية واإلعاقات اجلسمية، وتكونت العينة من 

و أن املشاركني لديهم اجتاه سليب جتاه ذوي اإلعاقة البصرية أوأظهرت النتائج 

و الشخصي، أ اإلعاقة اجلسمية يف األوضاع اليت تتطلب االتصال القريب بهم

جتاههم يف حالة عدم االتصال املباشر.  ًاإجيابي ًاجتاها ونظهر املشاركأيف حني 
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أيضا أظهرت النتائج وجود فروق بني املشاركني بناء على اجلنس، وكانت 

 ونظهر املشاركأحيث  ،لصاحل اإلناث، كما كان ملتغري نوع اإلعاقة أرر

االتصال الشخصي )زواج،  أكثر لألشخاص املعاقني بصريا يف ًاارتياح

بينما كان االرتياح أكثر لذوي اإلعاقة احلركية يف األوضاع  ،حفالت(

 .كادميية )قبوهلم يف اجلامعات، الواجبات الدراسية(األ

 ,Dooley-Dickey & Satcher) ديكي-دوليو ساتشر وسعت دراسة

 ( إىل قياس الفروق يف اجتاهات طالب إدارة املوارد البشرية حنو1992

وطالبة من رالث  طالبًا 143األشخاص ذوي اإلعاقات، وبلغ عدد العينة 

جامعات رئيسة يف والية مستيسيب بأمريكا، وأوضحت نتائج الدراسة أن 

فريقية حيملون اجتاهات سلبية حنو الطالب األمريكيني ذوي األصول اإل

كن بينما مل ي ،األشخاص ذوي اإلعاقات أكثر من الطالب األمريكيني البيض

هناك فروق بني املشاركني بناء على متغري التواصل السابق مع األشخاص 

 ذوي اإلعاقات.

( بدراسة Sartawi & Smadi, 1995) الصمادي والسرطاوي كما قام

طلبة جامعة االمارات حنو األشخاص ذوي  اجتاهاتهدفت للتعرف على 

ت النتائج إىل وطالبة، وأشار ًاطالب 313اإلعاقات، وتألفت عينة الدراسة من 

عزى ملتغريات اجلنس، واحلالة االجتماعية، توجود فروق بني املشاركني 

واملواطنة، ووجود شخص يف العائلة لديه إعاقة، واالتصال بشخص لديه 

إعاقة، ومكان اإلقامة، وذلك لصاحل اإلناث، والعزاب، واملواطنني، 

اصل مع شخص والعوائل اليت لديها شخص يعاني من إعاقة، ومن لديهم تو

 لديه إعاقة، ومن يسكن يف املدن، ويدرس تربية خاصة. 
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( تناولت اجتاهات طلبة اجلامعة حنو ذوي 1996عواد )لدراسة ويف 

اإلعاقات املختلفة )البصرية، السمعية، الفكرية، احلركية(، حيث تكونت 

لرتبية النوعية طالبًا وطالبة من طالب الفرقة النهائية بكلية ا 187العينة من 

ببنها، وأشارت النتائج إىل أن اجتاهات معظم املشاركني تتسم باإلجيابية حنو 

ذوي اإلعاقات، إال أن هناك فروقًا بني املشاركني الذكور واإلناث يف االجتاه 

حنو ذوي اإلعاقات، وذلك لصاحل املشاركني اإلناث، ولكن مل توجد فروق 

للتخصص الدراسي، وقد ظهرت فروق  يف االجتاهات بني املشاركني تعزى

بني جمموعات الدراسة يف االجتاه حنو ذوي اإلعاقات نتيجة لتفاعل التخصص 

 الدراسي مع اجلنس. 

( بقياس اجتاهات طلبة 1999ويف دراسة أخرى قام احلاروني وفراج )

طالبًا وطالبة  382اجلامعة حنو ذوي اإلعاقات، حيث مشلت عينة الدراسة 

ظهرت النتائج أواخلدمة االجتماعية، و ،والرتبية الرياضية ،بيةمن كليات الرت

أن هناك فروقًا بني املشاركني يف االجتاهات حنو ذوي اإلعاقات تعزى 

الختالف الكلية، حيث تبني أن اجتاهات طلبة كلية اخلدمة االجتماعية وكلية 

ة، يف حني مل الرتبية كانت أكثر إجيابية من اجتاهات طلبة كلية الرتبية الرياضي

توجد فروق بني اجتاهات طلبة كلية اخلدمة االجتماعية وكلية الرتبية، كما 

أظهرت النتائج وجود فروق بني املشاركني يف االجتاهات حنو ذوي اإلعاقات 

تعزى الختالف الفرقة الدراسية، وذلك لصاحل الطلبة القدامى، وأن هناك 

 .إلناثفروقًا تعزى الختالف اجلنس، وكانت لصاحل ا

دراسة ملعرفة ب( Kimura & Hayashi, 2004)  كيمورا و قام هاياشيو

اجتاهات طلبة اخلدمة االجتماعية باليابان حنو األشخاص ذوي اإلعاقات، 
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طالب وطالبة، وأشارت النتائج إىل أن  191واشتملت عينة الدراسة على 

ن هناك ألدى املشاركني اجتاهات إجيابية حنو األشخاص ذوي اإلعاقات، و

بني اجلنس، واالتصال باألشخاص ذوي اإلعاقات فالطالبات الالتي  تفاعاًل

بينما  توجه إجيابي عاٍل ناتصال باألشخاص ذوي اإلعاقات لديه نلديه

الذكور الذي لديهم اتصال كثري باألشخاص ذوي اإلعاقات لديهم توجه 

 .سليب عاٍل

بة جامعة ( للتعرف على اجتاهات طل2005وهدفت دراسة عسيلة )

وطالبة،  ًاطالب 150األقصى حنو ذوي اإلعاقات، وتألفت عينة الدراسة من 

ن اجتاهاتهم كانت إجيابية حنو ذوي اإلعاقات، إال أنه جاء يف املرتبة أوتبني 

األوىل االجتاه حنو ذوي اإلعاقة البصرية، تاله ذوي اإلعاقة السمعية، فذوي 

ل عام، وجاء يف املرتبة األخرية ذوي اإلعاقة احلركية، رم ذوي اإلعاقات بشك

بني اجلنسني، وكانت لصاحل  ًااإلعاقة الفكرية، كما وجد أن هناك فروق

بني املشاركني تعزى ملتغري القرابة بشخص لديه إعاقة،  ًااإلناث، وهناك فروق

وذلك لصاحل من لديه قريب يعاني من إعاقة، إال أنه ال توجد فروق تعزى 

 مي.ملتغري التخصص العل

( دراسة للكشف عن اجتاهات طلبة كلية 2006وأجرى محام والبالل )

 361الرتبية جبامعة امللك سعود حنو ذوي اضطراب التوحد، على عينة قوامها 

طالبا وطالبة، ومن خالل النتائج يتضح أن اجتاهات الطلبة حنو ذوي 

عية، وأن اضطراب التوحد كانت إجيابية بالنسبة للعينة الكلية والعينات الفر

بني البنني والبنات يف اجتاهاتهم حنو ذوي اضطراب التوحد وذلك  ًاهناك فروق

ظهر أحيث  ،فروق بناء على التخصص اجلامعي وجدتلصاحل البنات، كما 



 

 
558 

 امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجباجتاهات طالب كلية العلوم االجتماعية 

 ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية تالميذالحنو  

 د. عبدالكريم احلسني

 

طلبة علم النفس اجتاهات أكثر إجيابية من طلبة الرتبية اخلاصة، بينما كانت 

طلبة اخلدمة االجتماعية والعلوم  اجتاهات طلبة الرتبية اخلاصة أكثر إجيابية من

والرياضيات، يف حني كانت اجتاهات طلبة رياض األطفال أكثر إجيابية من 

يوجد فروق بني املشاركني بناء على التخصص  طلبة الرتبية اخلاصة، ومل

 الدراسي )علمي، أدبي(.

( إىل التعرف على اجتاهات طلبة اجلامعات 2007وسعت دراسة اجلندي )

 طالبًا 573 األردن حنو األشخاص ذوي اإلعاقات، وشارك فيها الرمسية يف

فروق بني  وجودوطالبة يف مرحلة البكالوريوس، تبني من خالل النتائج 

املشاركني بناء على اجلنس، والتخصص، ودراسة مساق عن اإلعاقات، 

 وذلك لصاحل اإلناث، والرتبية اخلاصة، ومن درس مساق عن اإلعاقات.

( إىل التعرف على 2010ة طشطوش واخلزاعلة )كما هدفت دراس

اجتاهات طالب كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية يف جامعة القصيم 

، وتبني من النتائج طالبًا 532حنو ذوي اإلعاقات، وتكونت عينة الدراسة من 

جتاهات املشاركني حنو ذوي اإلعاقات كانت اجيابية، كما تبني وجود إأن 

اهات املشاركني حنو ذوي اإلعاقات تعزى ملتغري التخصص، فروق يف اجت

ومتغري املستوى الدراسي، وذلك لصاحل الرتبية اخلاصة، وطالب السنة الثالثة 

والسنة الرابعة، كما تبني عدم وجود فروق يف اجتاهات املشاركني حنو ذوي 

اإلعاقات تعزى الختالف املعدل الرتاكمي للطالب، ومكان إقامتهم، 

 هم بشخص لديه إعاقة.وصلت

( Mogro-Wilson & Bruder, 2010) ويلسن-برودر وموغرو وركزت

على قياس اجتاهات طلبة اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس حنو الطالب ذوي 
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عضو هيئة  2056طالب بكالوريوس و 881اإلعاقات، وتكونت العينة من 

وأعضاء ن معظم الطالب أظهرت النتائج أتدريس وطالب دراسات عليا، و

 هيئة التدريس لديهم توجه إجيابي عن الطالب ذوي اإلعاقات. 

( بقياس اجتاهات طلبة جامعة مؤته 2011وقام الصرايرة والشعالن )

رشاد والصحة النفسية، والرتبية الرياضية بتخصصات الرتبية اخلاصة، واإل

وطالبة، وقد  ًاطالب 256حنو ذوي اإلعاقات، واشتملت عينة الدراسة على 

إىل أن املشاركني حيملون اجتاهات سلبية حنو  -عمومًا–أشارت النتائج 

تعليم األشخاص ذوي اإلعاقات، كما تبني وجود فروق يف االجتاهات بني 

املشاركني تعزى ملتغري اجلنس، واملستوى الدراسي، والتخصص الدراسي، 

 وذلك لصاحل اإلناث، وطلبة السنة األخرية، وطلبة الرتبية اخلاصة.

( إىل التعرف Nevill &White, 2011) نيفل و وايت ما هدفت دراسةك

طلبة اجلامعة على زمالئهم ذوي اضطراب   (Openness) على مدى انفتاح

ربع أطالب وطالبة من  652طيف التوحد، وتكونت عينة الدراسة من 

كليات، وتبني من النتائج أنه ال يوجد فروق بني البنني والبنات فيما يتعلق 

نفتاح على الزمالء ذوي اضطراب طيف التوحد، إال أنه يوجد فروق بني باال

من لديه قريب يعاني من اضطراب التوحد، ومن ال يوجد لديه قريب لصاحل 

من لديه قريب، كما أظهرت النتائج وجود فروق بني املشاركني يعزى ملتغري 

يه كبرية جتاه حيث مل يظهر طالب كلية اهلندسة والعلوم البدنية انفتاح ،الكلية

 الزمالء ذوي اضطراب طيف التوحد. 

 ,Griffin, Summer) جرفن ومسر ومكملني ودي وهادب وقام

Mcmillan, Day, & Hodapp, 2012 بالتعرف على اجتاهات طلبة اجلامعة )
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حنو الطالب ذوي اإلعاقات الفكرية، ودجمهم داخل القاعات الدراسية 

طالب وطالبة، وأظهرت النتائج  256باجلامعة، وتكونت عينة الدراسة من 

جتاه الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية، كما أشارت اىل  ًاإجيابي ًاأن هناك توجه

وجود فروق بني الذكور واإلناث لصاحل اإلناث، وأيضا فروق بني املشاركني 

بناء على مستوى الراحة جتاه التفاعل مع األشخاص ذوي اإلعاقات الفكرية، 

 من الراحة.  الذين لديهم مستوى عاٍلولصاحل املشاركني 

( دراسة ملعرفة اجتاهات طلبة اجلامعة Al-Naggar, 2012النجار ) وأجرى

مراض من ختصص العلوم الصحية، والطبية حول األشخاص ذوي األ

طالب وطالبة، وأظهرت النتائج أن هناك  279العقلية، وتكونت العينة من 

 مراض العقلية. األشخاص ذوي األلدى املشاركني جتاه  ًاإجيابي ًاتوجه

( اجتاهات طلبة & Naami, 2012 Hayashiنامي واهلياشي )  وقيم

وطالبة،  ًاطالب 698اجلامعة يف غانا جتاه ذوي اإلعاقات، وتكونت العينة من 

وأشارت النتائج إىل أن املشاركني بشكل عام متقبلني فكرة دمج األشخاص 

ملساواة يف احلقوق، ولكنهم كانوا ذوي اإلعاقات يف اجملتمع، وكذلك ا

مرتددين حول خصائص األشخاص ذوي اإلعاقات، ويشعرون بعدم الراحة 

 جتاه التفاعل مع هؤالء األشخاص.

( دراسة ملعرفة اجتاهات طلبة كلية 2013ويف دراسة حديثة أجرى حممد )

 الرتبية جبامعة امللك سعود حنو دمج الصم يف التعليم العالي، وتكونت عينة

ظهرت النتائج وجود فروق بني املشاركني أطالبا وطالبة، و 373الدراسة من 

يعزى ملتغري اجلنس، التخصصات الدراسية، واملستوى الدراسي، ووجود 

شخص أصم يف العائلة، ومعرفة كيفية التواصل مع األصم، وذلك لصاحل 
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ن، املشاركني الذكور، وطالب قسم الرتبية اخلاصة، وطالب املستوى الثام

 ومن لديه شخص أصم يف العائلة، ومن يعرف كيفية التواصل مع االصم.

( قياس معرفة Hijazeen, 2014)ن يخرآوحجازين  وأخريًا تناولت دراسة

طلبة اجلامعة باألردن حول الصرع، واجتاهاتهم حول األشخاص الذي 

مشارك من رالث جامعات،  1500يعانون منه، وتكونت عينة الدراسة من 

النتائج أن لدى املشاركني معرفة قليلة بالصرع وطرق عالجه، كما  وأظهرت

أظهرت وجود اجتاه سليب جتاه األشخاص الذين يعانون من الصرع، كما كان 

هناك فروق بني املشاركني وذلك لصاحل اإلناث، واملشاركني من كلية العلوم، 

 .ضواجتاهات سلبية من قبل ذوي الوضع االجتماعي واالقتصادي املنخف

 :التعليق على الدراسات السابقة

-اجلامعة اجتاهات طلبة  الدراسات السابقة علىمعظم  ت. ركز1

يف حني ، اإلعاقات بشكل عامذوي  األشخاص حنو -باختالف ختصصاتهم

 ذوي اإلعاقة الفكريةاجتاهات الطلبة حنو من الدراسات حمدود تناول عدد 

(Griffin, Summer, Mcmillan, Day, & Hodapp, 2012) ،اإلعاقة و

ذوي (، وStovall & Sedlacek, 1983) و اإلعاقة اجلسميةأالبصرية 

(، White & Nevill, 2011؛ 2006 ،)محام والبالل اضطراب التوحد

فني حني مل يتم  (2013، حممد) الصمو، (Hijazeen, 2014) الصرعو

 التطرق الجتاهاتهم حنو ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية.

. تباينت نتائج الدراسات السابقة حول اجتاهات طلبة اجلامعة حنو 2

األشخاص ذوي اإلعاقات إال أن معظم نتائج الدراسات السابقة أشارت إىل 

 أن اجتاهات طلبة اجلامعة كانت إجيابية حنو األشخاص ذوي اإلعاقات.
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ه اجتاهاتهم كانت إجيابية حنو ذوي اإلعاقات، إال أن. على الرغم من أن 3

جاء يف املرتبة األوىل االجتاه حنو ذوي اإلعاقة البصرية، تاله ذوي اإلعاقة 

السمعية، فذوي اإلعاقة احلركية، رم ذوي اإلعاقات بشكل عام، وجاء يف 

 .(2005، عسيلة) املرتبة األخرية ذوي اإلعاقة الفكرية

. أظهرت طالبات اجلامعة اجتاهات إجيابية حنو ذوي اإلعاقات مقارنة 4

أشارت  واليت( 2013 ،)حممدالب اجلامعات باستثناء دراسة واحدة بط

كانوا أكثر إجيابية حنو الصم من املشاركات  املشاركني الذكورإىل أن  هانتائج

 اإلناث. 

. تتسم اجتاهات الطلبة القدامى، ومن عنده قريب لديه إعاقة باإلجيابية 5

اقة، إال أن التقدير مل أكثر من الطلبة اجلدد، ومن ليس عنده قريب لديه إع

 يكن له عالقة باجتاهات الطلبة. 

. متيز طالب كلية الرتبية، واخلدمة االجتماعية، وطالب قسم الرتبية 6

اخلاصة باجتاهات أكثر إجيابية مقارنة بطالب الكليات، واألقسام األخرى يف 

؛ 2005، عسيلةحني أشارت بعض الدراسات إىل نتيجة ختالف ذلك )

 .(1996 ،عواد

. تبني أن اجتاهات الطلبة حنو ذوي االعاقات تعتمد على نوعية االتصال 7

 املباشرسليب يف األوضاع اليت تتطلب االتصال  بهم حيث أظهر الطلبة توجه

 املباشرغري جتاههم يف حالة االتصال  ةإجيابي هاتاجتاال كانتبهم، يف حني 

(Stovall & Sedlacek, 1983 .) 

بة اجلامعة حسب نوع اإلعاقة، وطبيعة االتصال . ختتلف اجتاهات طل8

 ارتياحًا أكثر يف االتصال الشخصي )زواج، حفالت( واأظهرحيث 
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، بينما كان االرتياح أكثر لذوي اإلعاقة ةبصريال ذوي اإلعاقةألشخاص با

  (.Stovall & Sedlacek, 1983)احلركية يف األوضاع األكادميية 

 منهجية البحث:

ة إىل منهج البحث الوصفي؛ ألنه يعترب املنهج األنسب تستند هذه الدراس

لتحقيق أهداف الدراسة احلالية، واإلجابة على أسئلتها البحثية، والذي 

يدرس الظاهرة للوصول إىل استنتاجات تساعد يف فهم وتطوير الواقع 

 (. 2005)عبيدات، وعدس، وعبد احلق، 

 جمتمع البحث وعينته

ة من مجيع طالب كلية العلوم االجتماعية يتكون جمتمع الدراسة احلالي

)جامعة اإلمام  ( طالبًا2562والبالغ عددهم ) ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود

وقد مت اختيار عينة البحث من خالل هـ(. 1435حممد بن سعود اإلسالمية، 

استبانة على عينة عشوائية من طالب كلية العلوم  500توزيع حوالي 

حيث التخصص، والسنوات الدراسية، بعد ذلك مت االجتماعية خمتلفة من 

 50مجع االستبانات املوزعة على الطالب، وفرزها حيث تبني أن هناك 

ما مت توزيعه على %( من أمجالي 20بنسبة )نسخة مل يتم اعادتها للباحث 

ضمت عينة وقد  .استبانة لعدم اكتماهلا 52الطالب فني حني مت استبعاد 

مجالي طالب كلية العلوم إ%( من 16( طالًبا، بنسبة )398) النهائية الدراسة

( يوضح توزيع عينة الدراسة بناًء على 1االجتماعية. واجلدول رقم )

 متغرياتها.
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 ( يوضح وصف العينة بناء على متغريات الدراسة1جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار املتغريات م

 التخصص 1

 55.3 220 تربية خاصة

التاريخ ) خرىاألقسام األ

واحلضارة، اجلغرافيا، علم النفس، 

 (االجتماع، اخلدمة االجتماعية

178 44.7 

2 
السنة 

 الدراسية

 16.6 66 األوىل

 37.7 150 الثانية

 33.9 135 الثالثة

 11.8 47 الرابعة

 التقدير 3

 18.8 75 ممتاز

 57 227 جيد جدا

 22.9 91 جيد

 1.3 5 مقبول

 دراسةأداة ال

 إلعداد استبانة الدراسة قام الباحث باتباع اخلطوات التالية: 

أدبيات الرتبية اخلاصة يف موضوع االجتاهات حنو ذوي مراجعة  .1

 .اإلعاقات

مراجعة االستبانات العربية واألجنبية اليت تناولت موضوع االجتاهات  .2

 حنو ذوي االعاقات.
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عدد الفقرات الواردة يف معتمدا على أولية قام الباحث بإعداد استبانة  .3

، طشطوش، واخلزاعلة؛ 1999من الدراسات السابقة )احلاروني، وفراج، 

 .(2011؛ والصرايرة، والشعالن،2010

لتكون مناسبة على تلك الفقرات إجراء بعض التعديالت مت  .4

 لالستخدام مع التالميذ ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية. 

قدمة مشلت على توضيح اهلدف من مولقد تّكونت االستبانة من 

الدراسة، وتعريف املشاركني باملقصود بالتالميذ ذوي االضطرابات السلوكية 

جلمع بيانات املشاركني،  قسمنيواالنفعالية، وخصائصهم، تالها 

، حيث جيمع القسم األول املعلومات األولية عن املشاركني واستجاباتهم

، بينما احتوى القسم الثاني من وهي التخصص، السنة الدراسية، التقدير

عبارة تقيس مستوى اجتاهات  38على  -بصورته األولية-االستبانة 

 طالب اجلامعة حنو التالميذ ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية. 

)مخس درجات(،  بشدةومت اإلجابة على فقراته من خالل اختيار موافق 

 غري موافقدرجات(،  )رالث إىل حد ماموافق )أربع درجات(، موافق 

)درجة واحدة(، رم مت استخدام املعادلة التالية  غري موافق بشدة)درجتني(، 

 لتصنيف تلك اإلجابات إىل مخسة مستويات متساوية املدى:

عدد بدائل األداة = ÷ أصغر قيمة(  -طول الفئة )املدى( = )أكرب قيمة

 (.  2ل رقم )لنحصل على التصنيف املوضح يف اجلدو، 0.80=  5( ÷ 5-1)
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 (2جدول رقم )

 توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة

 مدى املتوسطات الوصف
املدلول عند تفسري 

 النتائج

 اجتاه اجيابي مرتفع 5.00-4.24 موافق بشدة

 اجتاه اجيابي 4.23-3.43 موافق

 اجتاه متوسط 3.42-2.62 موافق إىل حد ما

 اه سليباجت 2.61-1.81 غري موافق

 اجتاه سليب مرتفع 1.80-1.00 غري موافق بشدة

 إجراءات الدراسة:

 صدق وربات أداة الدراسة:

 صدق احملكمني:

من أعضاء هيئة  جمموعةاألولية على  ابصورته االستبانةعرض مت 

لتعرف على بهدف ا، وذلك واإلرشاد النفسي التدريس بقسم الرتبية اخلاصة

يف قياس اجتاهات طلبة كلية العلوم االجتماعية  ةاالستبان فقرات ةمدى مناسب

فقراتها،  وضوحو حنو التالميذ ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية،

بعد ذلك مت حساب نسبة اتفاق احملكني . وكذلك مناسبة الصياغة اللغوية هلا

% فأكثر، كما 80على كل فقرة، واستبعاد الفقرات اليت مل حتصل على نسبة 

إجراء بعض التعديالت الالزمة على بعض  ات احملكمنياقرتاح مت يف ضوء

 .  الفقرات
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 االتساق الداخلي:

مت حساب االتساق الداخلي لالستبانة من خالل حساب معامل االرتباط 

بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية لفقرات للمقياس، وقد أظهرت النتائج 

له حيث تراوحت معامالت بأن مجيع فقرات املقياس مرتبطة بالدرجة الكلية 

 ومجيعها دالة إحصائًيا عند مستوى( 0.636-0.166االرتباط بني )

، باستثناء رالث فقرات، وقد مت استبعادها لعدم وجود ارتباط دال 0.001

 احصائًيا بينها وبني الدرجة الكلية للمقياس. 

 ربات أداة الدراسة:

ل حساب معامل ألفا قام الباحث بالتأكد من ربات أداة الدراسة من خال

، وتشري (0.874) كرونباخ، وأشارت النتائج أن درجة ربات املقياس بلغت

 هذه القيمة إىل أن املقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات. 

 األساليب اإلحصائية

قام الباحث حبساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، 

إجابات املشاركني على كل فقرة من  واالحنرافات املعيارية للتعرف على

فقرات املقياس، وذلك لقياس اجتاهاتهم حنو التالميذ ذوي االضطرابات 

السلوكية واالنفعالية، كما مت استخدام اختبار )ت( للمجموعات املستقلة 

(Independent Samples T-Test( وحتليل التباين األحادي ،)One Way 

ANOVAوذلك للكشف (0.05) ستوى الداللة( ملقارنة املتوسطات عند م ،

عن أرر متغريات الدراسة )التخصص، التقدير، السنة الدراسية( يف اجتاهات 

 الطالب حنو التالميذ ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية. 
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 نتائج البحث ومناقشتها:

. ما اجتاهات طالب كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن 1

 تالميذ ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية؟سعود حنو ال

لإلجابة على هذا السؤال مت حساب التكرارات، والنسب املئوية، 

واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، لكل فقرة من فقرات 

 ( يعرض تلك النتائج. 3االستبانة، ولالستبانة ككل. جدول رقم )

ئوية، واملتوسطات احلسابية، ( التكرارات، والنسب امل3جدول رقم )

واالحنرافات املعيارية إلجابات املشاركني على مقياس االجتاهات حنو ذوي 

االضطرابات السلوكية واالنفعالية، وترتيبها تنازليًا حسب املتوسطات 

 احلسابية

ب
رتتي

ال
 

 العبارة

 درجة املوافقة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
موافق 

 بشدة
 موافق

افق مو

إىل 

حد 

 ما

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

 
 االضطرابات ذوي عزل التالميذ ال جيب

 اجملتمع عن واالنفعالية السلوكية

 26 24 61 91 196 ت
4.02 1.216 

% 49.2 22.9 15.3 6 6.5 

 
 ذوي تالميذلل املساعدات لتقديم مستعد

 واالنفعالية السلوكية االضطرابات

 16 36 58 119 169 ت
3.98 1.139 

% 42.5 29.9 14.6 9 4 

 
 االضطرابات يستطيع التالميذ ذوي

 مفيدة أعمال ممارسة واالنفعالية السلوكية

 13 30 57 158 140 ت
3.96 1.045 

% 35.2 39.7 14.3 7.5 3.3 

 
 االضطرابات التالميذ ذوي يشعر أال جيب

 بالنقص واالنفعالية السلوكية

 29 30 60 107 172 ت
3.91 1.239 

% 43.2 26.9 15.1 7.5 7.3 

 1.371 3.80 53 19 46 117 163 ت االضطرابات التالميذ ذوي ال يعترب تعليم 
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 13.3 4.8 11.6 29.4 41 % واجلهد للوقت مضيعة واالنفعالية السلوكية

 

 مشاركة التالميذ ذوي يسعدني

 واالنفعالية السلوكية االضطرابات

 هواياتهم

 14 34 101 131 118 ت

3.77 1.076 
% 

29.6 32.9 25.4 8.5 3.5 

 
التالميذ  أحد رؤية عند باالمشئزاز ال أشعر

 واالنفعالية السلوكية االضطرابات ذوي

 32 37 70 112 147 ت
3.77 1.261 

% 36.9 28.1 17.6 9.3 8 

 
للتالميذ  متساوية عمل فرص توفري جيب

 النفعاليةوا السلوكية االضطرابات ذوي

 16 44 84 136 118 ت
3.74 1.118 

% 29.6 34.2 21.1 11.1 4 

 

 السلوكية االضطرابات ذوي تالميذلل

 كالعاديني وهوايات اهتمامات واالنفعالية

 متامًا

 6 46 101 136 109 ت

3.74 1.031 
% 

27.4 34.2 25.4 11.6 1.5 

 
 واالنفعالية السلوكية متنع االضطرابات ال

 التفوق من خصالش

 10 58 67 156 107 ت
3.73 1.085 

% 26.9 39.2 16.8 14.6 2.5 

 
 االضطرابات ذوي تالميذال يكون أن ميكن

 نافعني مواطنني واالنفعالية السلوكية

 22 44 83 126 123 ت
3.71 1.174 

% 30.9 31.7 20.9 11.1 5.5 

 

 الناس عن األسر ختفي أن احلكمة من عدم

 من يعاني الذي أفرادها أحد أمر

 وانفعالية سلوكية اضطرابات

 26 54 91 104 123 ت

3.61 1.234 
% 

30.9 26.1 22.9 13.6 6.5 

 

 االضطرابات وذو ال يعترب التالميذ

 على رقياًل ئًاعب واالنفعالية السلوكية

 جمتمعاتهم

 20 47 96 142 93 ت

3.61 1.117 
% 

23.4 35.7 24.1 11.8 5 

 
 السلوكية االضطرابات والميذ ذوالت

 للناس اخلري حيبون طيبون واالنفعالية

 11 31 150 125 81 ت
3.59 0.987 

% 20.4 31.4 37.7 7.8 2.8 

 

 ذوي التالميذ عن االبتعاد ال جيب

 واالنفعالية السلوكية االضطرابات

 خلطورتهم

 36 36 102 130 94 ت

3.53 1.204 
% 

23.9 32.7 25.6 9 9 

 1.204 3.50 23 65 103 103 104 ت االضطرابات ذوي التالميذ اصطحاب 



 

 
570 

 امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجباجتاهات طالب كلية العلوم االجتماعية 

 ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية تالميذالحنو  

 د. عبدالكريم احلسني

 

اجتماعية  مناسبة إىل واالنفعالية السلوكية

 السخرية جيلب ال
% 

26.1 25.9 25.9 16.3 5.8 

 
 االضطرابات ذوي التالميذ مع أتعامل

 متامًا كالعاديني واالنفعالية السلوكية

 18 65 87 158 70 ت
3.49 1.097 

% 17.6 39.7 21.9 16.3 4.5 

 

 مع اجتماعية عالقات بإقامة أرحب

 السلوكية االضطرابات ذوي التالميذ

 واالنفعالية

 21 51 112 147 67 ت

3.47 1.078 
% 

16.8 36.9 28.1 12.8 5.3 

 

 السلوكية االضطرابات ذوي لدى التالميذ

 خارج التكيف على القدرة واالنفعالية

 بهم اخلاصة راكزوامل املؤسسات

 14 53 132 132 67 ت

3.46 1.032 
% 

16.8 33.2 33.2 13.3 3.5 

 

 االضطرابات ذوي يسمح للتالميذ أن جيب

 يريدون أينما بالعيش واالنفعالية السلوكية

 يريدون وكيفما

 23 60 121 100 94 ت

3.46 1.171 
% 

23.6 25.1 30.4 15.1 5.8 

 
 الضطراباتا وذو التالميذ جيلبال 

 ألسرهم التعاسة واالنفعالية السلوكية

 30 44 126 120 78 ت
3.43 1.146 

% 19.6 30.2 31.7 11.1 7.5 

 

 االضطرابات وذو التالميذال يعترب 

 لتخلف األسباب أحد واالنفعالية السلوكية

 جمتمعاتهم

 34 68 95 100 101 ت

3.42 1.268 
% 

25.4 25.1 23.9 17.1 8.5 

 
 التالميذ مع رحالت يف االشرتاك بأح

 واالنفعالية السلوكية االضطرابات ذوي

 27 57 125 134 55 ت
3.33 1.093 

% 13.8 33.7 31.4 14.3 6.8 

 
 االضطرابات وذو يعترب التالميذال 

 كسولني واالنفعالية السلوكية

 30 38 157 130 43 ت
3.30 1.035 

% 10.8 32.7 39.4 9.5 7.5 

 

 السلوكية االضطرابات وذو التالميذ جحين

 كالعاديني املناسبة الوظائف يف واالنفعالية

 متامًا

 28 71 138 114 47 ت

3.20 1.086 
% 

11.8 28.6 34.7 17.8 7 

 1.079 3.19 27 77 132 119 43 ت االضطرابات ذوي التالميذ يستطيع 
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 املسؤولية حتمل واالنفعالية السلوكية

 بأعبائها والقيام
% 

10.8 29.9 33.2 19.3 6.8 

 

 ذوي التالميذ مع الظهور أحب

 أمام واالنفعالية السلوكية االضطرابات

 الناس

 44 77 127 86 64 ت

3.12 1.218 
% 

16.1 21.6 31.9 19.3 11.1 

 
 االضطرابات وذو التالميذ ُيظهرال 

 منحرفة شخصيات واالنفعالية السلوكية

 30 70 160 100 38 ت
3.12 1.049 

% 9.5 25.1 40.2 17.6 7.5 

 

 االضطرابات ذوي التالميذ على ال جيب

 خاصة أندية ارتياد واالنفعالية السلوكية

 العامة األندية عن بعيدًا بهم

 53 86 99 104 56 ت

3.06 1.254 
% 

14.1 26.1 24.9 21.6 13.3 

 

 االضطرابات ذوي التالميذ قدراتال تعترب 

 العاديني من بكثري أقل واالنفعالية ةالسلوكي

 احلاالت كل يف

 32 91 144 91 40 ت

3.04 1.087 
% 

10.1 22.9 36.2 22.9 8 

 
 سلوكية باضطرابات التالميذ إصابة

 هلم الناس احرتام من ال تقلل وانفعالية

 46 90 115 99 48 ت
3.03 1.193 

% 12.1 24.9 28.9 22.6 11.6 

 
 االضطرابات وذو لتالميذا يعيش أن جيب

 العاديني أقرانهم مع واالنفعالية السلوكية

 32 91 144 91 40 ت
3.03 1.124 

% 10.1 22.9 36.2 22.9 8 

 

 السلوكية االضطرابات والتالميذ ذو

 صفوف يف يدرسون الذين واالنفعالية

 اآلخرين على سليب تأرري ليس هلم عادية

 48 95 128 80 47 ت

2.96 1.182 
% 

11.8 20.1 32.2 23.9 12.1 

 

 السلوكية االضطرابات ذوي التالميذ

 قرارات اختاذ على قادرين واالنفعالية

 طبيعية

 46 92 145 84 31 ت

2.90 1.100 
% 

7.8 21.1 36.4 23.1 11.6 

 
 االضطرابات ذوي التالميذ مصاحبة أقبل

  واالنفعالية السلوكية

 74 74 123 79 48 ت
2.88 1.265 

% 12.1 19.8 30.9 18.6 18.6 

 0.499 3.45  الكلي اجملموعمتوسط 
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 3.45( أن املتوسط احلسابي للمقياس ككل بلغ 3يتضح من اجلدول رقم )

مما يشري إىل أن املشاركني حيملون اجتاهات  0.499وباحنراف معياري قدره 

، وتتفق نتائج ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية التالميذإجيابية حنو 

الدراسة احلالية مع العديد من نتائج الدراسات السابقة، واليت أشارت إىل أن 

املشاركني حيملون اجتاهات إجيابية حنو ذوي اإلعاقات بشكل عام )عواد، 

  2004؛2010؛ طشطوش واخلزاعلة، 2005؛ عسيلة، 1996

Hayashi,2010؛ Bruder & Mogro-Wilson,اإلعاقة ( أو حنو فئات حمددة ك

(، 2006(، والتوحد )محام والبالل، Griffin et al., 2012الفكرية )

إال أنها اختلفت مع نتائج  (Al-Naggar, 2012وغريها كاألمراض العقلية )

 Hijazeen et) حجازين وآخرون ( ودراسة2011دراسة الصرايرة والشعالن )

al., 2014ت سلبية حنو (، واليت أشارت إىل أن املشاركني حيملون اجتاها

األشخاص ذوي اإلعاقات، وميكن أن تفسر النتيجة احلالية مبساهمة 

احملاضرات أو احلمالت التوعوية اليت تقدم داخل اجلامعات، أو من خالل 

برامج التواصل االجتماعي، أو الربامج اإلعالمية املرئية منها واملسموعة 

جات اخلاصة، وغريها بزيادة الوعي لدى طلبة اجلامعة بذوي االحتيا

وخصائصهم، وأحقيتهم يف العيش واالندماج مع اجملتمع، وأن اختالف 

الشخص عن االخرين ال يعين بالضرورة أنه خطر يهدد االخرين، وجيب 

 االبتعاد عنه بل جيب احتواؤه وتقديم اخلدمات املناسبة له. 

وعند مقارنة املتوسط احلسابي لكل فقرة من فقرات املقياس جند أن 

ابات املشاركني على مجيع العبارات تراوحت بني موافق إىل حد ما استج

عبارة على موافق يف حني  22( حيث حصلت 4.02-2.88وموافق )
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عبارة( على موافق إىل حد ما بينما مل حتصل أي 13حصلت بقية العبارات )

عبارة على موافق بشدة أو غري موافق أو غري موافق بشدة، وعند النظر إىل 

 التالميذاليت حصلت على موافق جند أن العبارة " ال جيب عزل  العبارات

ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية عن اجملتمع" قد جاءت يف املرتبة 

، ويليها يف 1.216وباحنراف معياري قدره  4.02األوىل مبتوسط حسابي 

 املرتبة الثانية عبارة "مستعد لتقديم املساعدات لألشخاص ذوي االضطرابات

وباحنراف معياري بلغ  3.98السلوكية واالنفعالية" مبتوسط حسابي قدره 

ذوي االضطرابات  التالميذ، بينما جاء يف املرتبة الثالثة عبارة "يستطيع 1.139

واحنراف  3.96السلوكية واالنفعالية ممارسة أعمال مفيدة" مبتوسط حسابي 

ذوي االضطرابات  ميذالتال، يف حني حصلت العبارة "ال يعترب 1.045معياري 

السلوكية واالنفعالية أحد األسباب لتخلف جمتمعاتهم" على أقل متوسط 

حيث بلغ متوسطها  مبوافق أجاب عليها املشاركنيحسابي بني العبارات اليت 

 التالميذ، تلتها العبارة "ال جيلب 1.268واحنراف معياري  3.42احلسابي 

تعاسة ألسرهم" مبتوسط حسابي ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية ال

، رم عبارة " جيب أن يسمح لألشخاص ذوي 1.146واحنراف معياري  3.43

االضطرابات السلوكية واالنفعالية بالعيش أينما يريدون وكيفما يريدون" 

، وبالنظر للعبارات اليت 1.171واحنراف معياري  3.46مبتوسط حسابي 

جند أن العبارة "أحب االشرتاك يف وافق إىل حد ما مبأجاب عليها املشاركني 

ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية" جاءت يف املرتبة  التالميذرحالت مع 

، تلتها العبارة "ال 1.093واحنراف معياري  3.33األوىل مبتوسط حسابي بلغ 

ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية كسولني" مبتوسط  التالميذيعترب 
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، بعدها جاءت العبارة "ينجح 1.035معياري بلغ  واحنراف 3.30حسابي 

ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية يف الوظائف املناسبة  التالميذ

، 1.086واحنراف معياري  3.20كالعاديني متامًا" مبتوسط حسابي بلغ 

ذوي االضطرابات السلوكية  التالميذوحصلت العبارة "أقبل مصاحبة 

ط حسابي بني العبارات اليت أجاب عليها واالنفعالية" على أقل متوس

وافق إىل حد ما ومجيع فقرات االستبانة حيث بلغ متوسطها مباملشاركني 

ذوي  التالميذ ، تلتها عبارة "1.265واحنراف معياري  2.88احلسابي 

االضطرابات السلوكية واالنفعالية قادرين على اختاذ قرارات طبيعية" مبتوسط 

 التالميذ، بعد ذلك جاءت العبارة " 1.100ياري واحنراف مع 2.90حسابي 

ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية الذين يدرسون يف صفوف عادية ليس 

واحنراف معياري  2.96هلم تأرري سليب على اآلخرين" مبتوسط حسابي 

، وقد تفسر هذه النتائج بأن اجتاهات املشاركني حمكومة بنوعية، 1.182

القة مع األشخاص ذوي االضطرابات السلوكية وكيفية، وطبيعية الع

واالنفعالية فعندما تكون العالقة قائمة على اعطائهم حقوقهم، وتقديم 

املساعدة هلم فإنهم يبادرون إليها يف حني تقل تلك الرغبة عندما يتطلب األمر 

إقامة عالقات شخصية )صداقات( أو زمالة يف املراحل الدراسية ألنه سيتطلب 

 ملعاشرة، واالتصال القريب، واالحتاك املباشر واملستمر. مزيد من ا
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. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات طالب كلية العلوم 2

ذوي االضطرابات  التالميذاالجتماعية جبامعة االمام حممد بن سعود حنو 

 السلوكية واالنفعالية تعزى ملتغري التخصص؟

ملستقلة لإلجابة على هذا السؤال، مت استخدام اختبار "ت" للمجموعات ا

 (.4وجاءت النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم )

( نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بني 4جدول رقم )

متوسطات درجات املشاركني من قسم الرتبية اخلاصة واألقسام األخرى 

( جتماعيةالتاريخ واحلضارة، اجلغرافيا، علم النفس، االجتماع، اخلدمة اال)

 على مقياس االجتاهات حنو ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية

 العدد املتغري
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

تربية 

 خاصة
220 128.37 15.38 

10.802 0.000 
ختصص 

 خرآ
178 111.61 15.37 

 

وق ذات داللة إحصائية ( إىل أن هناك فر4تظهر النتائج يف اجلدول رقم )

( بني متوسطات درجات طالب قسم الرتبية اخلاصة، 0.01عند مستوى )

التاريخ واحلضارة، اجلغرافيا، علم ) ودرجات طالب األقسام األخرى

، وذلك لصاحل طالب قسم الرتبية (النفس، االجتماع، اخلدمة االجتماعية

(، 1999وفراج ) اخلاصة، وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة احلاروني
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(، ودراسة طشطوش واخلزاعلة 2007وكذلك نتائج دراسة اجلندي )

(، واليت ركزت على 2011(، ودراسة الصرايرة والشعالن )2010)

اإلعاقات بشكل عام، وكذلك الدراسات األخرى )محام والبالل، 

( واليت ركزت  Hijazeen et al., 2014؛Nevill & White, 2011؛2006

ددة كالتوحد، بينما خالفت النتائج احلالية نتائج دراسة عواد على إعاقات حم

(، واليت أشارت إىل أن التخصص ليس له 2005(، ودراسة عسيلة )2006)

 عالقة باجتاهات الطالب حنو ذوي االحتياجات اخلاصة.

ويرجع الباحث النتيجة احلالية إىل أن طالب الرتبية اخلاصة أكثر معرفة 

اصة وقدراتهم، وكذلك سبق هلم القراءة، واالطالع بذوي االحتياجات اخل

على بعض املراجع املتعلق بالتوجهات احلديثة يف كيفية التعامل مع هذه 

الفئات، واألنظمة اليت حتفظ هلم حقوقهم، والذي قد ينعكس بدوره على 

نظرتهم هلم، ونوعية اخلدمات اليت جيب أن تقدم هلم، والبحوث السابقة 

( إىل أمكانية استخدام 1999 حيث أشار الشخص )تدعم هذا التفسري

املقررات الدراسية يف تغيري اجتاه األشخاص حنو ذوي اإلعاقات لتكون أكثر 

 إجيابية. 

. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات طالب كلية العلوم 3

ذوي االضطرابات  التالميذاالجتماعية جبامعة االمام حممد بن سعود حنو 

 كية واالنفعالية تعزى ملتغري السنة الدراسية؟السلو

لإلجابة على هذا السؤال مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي، 

 (.5وجاءت النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم )
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( اختبار حتليل التباين األحادي )ف( لداللة الفروق يف 5جدول رقم )

و ذوي االضطرابات السلوكية استجابات املشاركني على مقياس االجتاهات حن

 واالنفعالية وفقا ملتغري السنة الدراسية

( إىل عدم وجود فروق ذات داللة 5ج يف اجلدول رقم )تشري النتائ

( بني املشاركني من السنوات الدراسية املختلفة، 0.05إحصائية عند مستوى )

(، 1999وختتلف النتيجة احلالية مع نتائج دراسة احلاروني وفراج )

(، واليت 2011(، والصرايرة والشعالن )2010وطشطوش واخلزاعلة )

ني ختتلف اجتاهاتهم بناء على متغري السنة الدراسية أشارت إىل أن املشارك

ولصاحل الطالب القدامى، ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن الوعي بذوي 

االحتياجات اخلاصة واالجتاهات حنوهم قد تتشكل خارج اجلامعة من خالل 

االنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي، وغريها من املصادر املتاحة، وال 

 الدراسة يف اجلامعة أو أخذ بعض املقررات الدراسية يقتصر ذلك على

(Müller, 2009; Orta, 2016 .) 

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة
 التعليق

بني 

 اجملموعات
719.021 3 239.67 

0.783 0.504 
غري 

داخل  دالة

 اجملموعات
120635.19 394 306.18 
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. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات طالب كلية العلوم 4

ذوي االضطرابات  التالميذاالجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود حنو 

 السلوكية واالنفعالية تعزى ملتغري التقدير؟

على هذا السؤال مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي، لإلجابة 

 (.7(، )6وجاءت النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم )

 

( اختبار حتليل التباين األحادي )ف( لداللة الفروق يف 6جدول رقم )

استجابات املشاركني على مقياس االجتاهات حنو ذوي االضطرابات السلوكية 

 تغري التقديرواالنفعالية وفقا مل

( للمقارنات البعدية للفروق بني Scheffe( اختبار )7جدول رقم )

جمموعات التقدير على مقياس االجتاهات حنو ذوي االضطرابات السلوكية 

 واالنفعالية

 املتوسط التقدير
 مستويات التقدير

 مقبول جيد جيد جدا ممتاز

     121.29 ممتاز

  0.005   122.96 جيد جدا

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 1302.18 3 3906.54 بني اجملموعات

4.368 0.005 
دالة 

 احصائيا
داخل 

 اجملموعات
117447.67 394 298.09 
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     115.24 جيد

     122.80 مقبول

ود فروق ذات داللة ( إىل وج7( و )6تشري النتائج يف اجلدول رقم )

( بني املشاركني من السنوات الدراسية املختلفة 0.01إحصائية عند مستوى )

حيث أظهر الطالب احلاصلني على تقدير جيد جدا اجتاهات أكثر إجيابية من 

الطالب احلاصلني على تقدير جيد يف حني مل توجد فروق ذات داللة 

ة احلالية مع نتائج دراسة إحصائية بني اجملموعات األخرى، وختتلف النتيج

(، واليت أشارت إىل أن املشاركني ال ختتلف 2010طشطوش واخلزاعلة )

 اجتاهاتهم بناء على متغري املعدل الرتاكمي. 

 التوصيات واملقرتحات البحثية

. التعاون بني أقسام الرتبية اخلاصة، واجلهات ذات العالقة لفتح املزيد 1

الضطرابات السلوكية واالنفعالية، والتوسع من الربامج خلدمة الطالب ذوي ا

 فيها لتشمل أكرب شرحية ممكنة.

. تهيئة اجلامعات لقبول الطالب ذوي االضطرابات السلوكية 2

واالنفعالية، وتقديم الربامج املساندة هلم داخل اجلامعة ملساعدتهم على 

 اكمال تعليمهم اجلامعي.

ة لطلبة اجلامعة بهدف . تقديم حماضرات توعوية أو طرح مقررات عام3

توعيتهم بالفئات اخلاصة األمر الذي قد يساهم يف زيادة االجتاهات اإلجيابية 

 لطلبة اجلامعة حنوهم بغض النظر عن ختصصاتهم.
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. اجراء املزيد من الدراسات املمارلة للتعرف على اجتاهات طلبة اجلامعة 4

فعالية ومقارنتها يف الكليات األخرى حنو ذوي االضطرابات السلوكية واالن

 باجتاهات طلبة الكليات الرتبوية.

. اجراء دراسات تهدف للتعرف على عالقة مستوى املعرفة بذوي 5

 االضطرابات السلوكية واالنفعالية يف االجتاهات حنوهم.

. اجراء دراسات للتعرف على مدى فعالية الربامج التوعوية املقدمة 6

اهات حنو ذوي االضطرابات السلوكية داخل اجلامعة وخارجها يف تغيري االجت

 واالنفعالية.

 

*      *      * 
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 املراجع

 أواًل: املراجع العربية

هـ(. التقرير السنوي جلامعة اإلمام 1435جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. )

 ، مطابع جامعة اإلمام، الرياض.1434/1435حممد بن سعود اإلسالمية لعام 

كلية الرتبية يف اجلامعات الرمسية األردنية (. اجتاهات طلبة 2007اجلندي، خالد. )

االرشاد النفسي من اجل التنمية يف -املؤمتر السنوي الرابع عشر  .حنو األفراد املعاقني

جامعة عني -، القاهرة: مركز اإلرشاد النفسي 1مصر، مج -ظل اجلودة الشاملة 

 . 40- 21مشس، 

الب اجلامعة حنو (. اجتاهات ط1999احلاروني، مصطفى، وفراج، وهمان. )

  149- 130، 52، ع 13مصر، س -علم النفس  .املعوقني وفاعلية برنامج يف تنميتها

(. اجتاهات طالب وطالبات اجلامعة حنو 2006محام، فادية، والبالل، إهلام. )

اضطراب التوحد: دراسة حتليلية يف ضوء متغريي اجلنس والتخصص الدراسي 

مصر، مج -كلية الرتبية جامعة املنوفية -الرتبوية جملة البحوث النفسية و .واجلامعي

  .177- 128، 2، ع 21

 .القاهرة: عامل الكتب. (. علم النفس االجتماعي2003زهران، حامد )

جملة  .املعلومات يف تغيري االجتاهات حنو املعوقني أرر(. 1990) بدالعزيزالشخص، ع

  .99- 77 ،1ع  ،2السعودية، مج -الرتبوية  العلوم-جامعة امللك سعود 

(. اجتاهات طلبة جامعة مؤتة حنو 2011الصرايرة، رائد، والشعالن، معن. )

االردن، مج -العلوم االنسانية واالجتماعية -مؤتة للبحوث والدراسات  .املعاقني

  .86- 63، 1، ع 26

(. اجتاهات طالب كلية اللغة العربية 2010طشطوش، رامي واخلزاعلة، أمحد. )

جتماعية يف جامعة القصيم حنو املعاقني. جملة اجلامعة اخلليجية، اجمللد والدراسات اال

 .442-405(، 3(، العدد )2)
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Abstract: 

The present study aimed at identifying the attitudes of Social Sciences 

college students at Imam University toward individuals with emotional and 

behavioral disorders, and possible differences among participants with regard to 

a number of variables. A sample of (398) male students participated in the study, 

which utilized a questionnaire whose validity and reliability were established to 

collect data. The results showed that the participants had positive attitudes 

toward individuals with emotional and behavioral disorders. Furthermore, the 

results indicated significant differences in favour of participants majoring in 

special education, and participants who had very good academic grades. 

However, the result of the study did not show significant differences due to the 

variable of academic year. Finally, the study mentioned several 

recommendations for future research related to the topic of the study.  
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