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مجلة العلوم اإلنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

أواًل/ تعريف بالمجلة:

جملــة العلــوم اإلنســانية، جملــة دوريــة علميــة حمّكمــة، تصــدر عــن وكالــة اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي جبامعــة حائــل   
للنشــر. اجملــازة  البحــوث  اكتمــال  وحبســب  ســنة،  يف كل  أعــداد  أربعــة  تصــدر  حيــث  دوريــة،  بصفــة  أشــهر  ثالثــة  كل 

ثانيًا/ رؤية المجلة:

التميز يف النشر العلمي يف العلوم اإلنسانية وفقاً ملعايري مهنية عاملية.
ثالثًا/ رسالة المجلة:

نشر البحوث العلمية يف التخصصات اإلنسانية؛ خلدمة البحث العلمي واجملتمع احمللي والدويل.
رابعًا/ أهداف المجلة:

هتــدف اجمللــة إىل إجيــاد منافــذ رصينــة؛ لنشــر املعرفــة العلميــة املتخصصــة يف اجملــال اإلنســاين، ومتكــن الباحثــن- مــن خمتلــف بلــدان   
العــامل- مــن نشــر أحباثهــم ودراســاهتم وإنتاجهــم الفكــري ملعاجلــة واقــع املشــكالت احلياتيــة، وأتســيس األطــر النظريــة والتطبيقيــة للمعــارف 
اإلنســانية يف اجملــاالت املتنوعــة، وفــق ضوابــط وشــروط ومواصفــات علميــة دقيقــة، حتقيقــا للجــودة والــرايدة يف نشــر البحــث العلمــي.

خامسًا/ لغة النشر:

1. تقبل اجمللة البحوث املكتوبة ابللغتن العربية واإلجنليزية.
2. ُيكتب عنوان البحث وملخصه ابللغة العربية للبحوث املكتوبة ابللغة اإلجنليزية.

3. ُيكتــب عنــوان البحــث وملخصــه ومراجعــه ابللغــة اإلجنليزيــة للبحــوث املكتوبــة ابللغــة العربيــة، علــى أن تكــون ترمجــة امللخــص إىل اللغــة 
اإلجنليزيــة صحيحــة ومتخصصــة.

سادسًا/ مجاالت النشر في المجلة:

هتتــم جملــة العلــوم اإلنســانية جبامعــة حائــل بنشــر إســهامات الباحثــن يف خمتلــف القضــااي اإلنســانية االجتماعيــة واألدبيــة، إضافــة   
إىل نشــر الدراســات واملقــاالت الــي تتوفــر فيهــا األصــول واملعايــري العلميــة املتعــارف عليهــا دوليــاً، وتقبــل األحبــاث املكتوبــة ابللغــة العربيــة 

اآلتيــة: ابلتخصصــات  اجمللــة  تعــى  حيــث  اختصاصهــا،  جمــال  يف  واإلجنليزيــة 
- علم النفس وعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية والفلسفة الفكرية العلمية الدقيقة.

- املناهج وطرق التدريس والعلوم الرتبوية املختلفة.
- الدراسات اإلسالمية والشريعة والقانون.

- اآلداب: التاريخ واجلغرافيا والفنون واللغة العربية واإلجنليزية والسياحة واآلاثر.
- اإلعالم واالتصال وعلوم الرايضة واحلركة.

سابعًا/ أوعية نشر المجلة:

تصــدر اجمللــة ورقيــاً حســب القواعــد واألنظمــة املعمــول هبــا يف اجملــالت العلميــة احملّكمــة، كمــا تُنشــر البحــوث املقبولــة بعــد حتكيمهــا   
وخارجهــا. الســعودية  العربيــة  اململكــة  داخــل  العلميــة  املؤسســات  مجيــع  أوســع يف  بشــكل  العلميــة  املعرفــة  لتعــم  إلكرتونيــاً 

ثامنًا/ الشروط العامة للنشر العلمي:

1. عدم خمالفة البحث للضوابط واألحكام واآلداب العامة يف اململكة العربية السعودية.
2. أن يُراعى يف البحث األصالة واالبتكار واجلدية العلمية.

3. مراعاة األمانة العلمية وضوابط التوثيق يف النقل واالقتباس.
4. السالمة اللغوية ووضوح الصور والرسوم واجلداول إن وجدت، وللمجلة حقها يف مراجعة التحرير والتدقيق النحوي.

5. أال يرد اسم الباحث )الباحثن( يف أي موضع من البحث إال يف صفحة العنوان فقط.
6. يقــدم الباحــث الرئيــس تعهــداً )حســب أمنــوذج أ( يفيــد أن البحــث مل يســبق نشــره )ورقيًّــا أو إلكرتونيًّــا(، وأنــه غــري مقــدم للنشــر، ولــن 
يقــدم للنشــر يف وجهــة أخــرى حــى تنتهــي إجــراءات حتكيمــه، ونشــره يف اجمللــة، أو االعتــذار للباحــث عــن عــدم قبــول البحــث؛ وذلــك 
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وفــق النمــوذج املعتمــد يف اجمللــة.
7. يقــدم الباحــث الرئيــس )حســب أمنــوذج ب( تقريــرًا عــن تعديــل البحــث وفقــاً للمالحظــات الــواردة يف تقاريــر احملكمــن اإلمجاليــة أو 

التفصيليــة يف مــن البحــث.
8. تقــوم هيئــة حتريــر اجمللــة ابلفحــص األويل للبحــث، وتقريــر أهليتــه للتحكيــم، أو االعتــذار عــن عــدم قبولــه أوليــاً، أو بنــاء علــى تقاريــر 

احملكمــن دون إبــداء األســباب.
تاسعًا/ الشروط الفنية للنشر العلمي:

1.أال تزيــد عــدد صفحــات البحــث عــن ثالثــن صفحــة حســب املواصفــات الفنيــة اآلتيــة: تكــون أبعــاد مجيــع هوامــش الصفحــة: مــن اجلهــات 
األربــع )3( ســم، واملســافة بــن األســطر مفــردة، ويكــون نــوع اخلــط يف املــن ابللغــة العربيــة )Traditional Arabic( وحبجــم )12(، 
وابللغــة اإلجنليزيــة )Times New Roman( وحبجــم )10(، وتكــون العناويــن الرئيســة يف اللغتــن ابلبنــط الغليــظ )Bold(. ويكــون 
نــوع اخلــط يف اجلــدول ابللغــة العربيــة )Traditional Arabic( وحبجــم )10(، وابللغــة اإلجنليزيــة )Times New Roman( وحبجــم 

.)Bold(وتكــون العناويــن الرئيســة يف اللغتــن ابلبنــط الغليــظ ،)9(
2.حيتــوي البحــث علــى ملخصــن: أحدمهــا ابللغــة العربيــة، ال يزيــد عــدد كلماتــه عــن )200( كلمــة، واآلخــر ابللغــة اإلجنليزيــة ال يزيــد عــدد 
كلماتــه عــن )250( كلمــة، ويكــون يف أســفل الصفحــة للملخصــن: العــريب، واإلجنليــزي، كلمــات مفتاحيــة )Key Words( ال 

تزيــد علــى مخــس كلمــات.
 )Romanization / Transliteration( 3.ترمجة املراجع العربية إىل اللغة اإلجنليزية بعد التحكيم والقبول األّويل للنشر، حيث يتم رومنة
اســم، أو أمســاء املؤلفــن، متبوعــة بســنة النشــر بــن قوســن )يقصــد ابلرومنــة النقــل الصــويت للحــروف غــري الالتينيــة إىل حــروف التينيــة، 
متكِّــن قــراء اللغــة اإلجنليزيــة مــن قراءهتــا، أي: حتويــل منطــوق احلــروف العربيــة إىل حــروف تنطــق ابإلجنليزيــة(، مث يتبــع بعنــوان املقالــة إذا 
كان متوافراً ابللغة اإلجنليزية فـــي أصل املقالة، وإذا مل يكن متوافراً فتتم ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية، مث يتبع ابســم الدورية الي نشــرت هبا 
 )in Arabic( املقالــة ابللغــة اإلجنليزيــة إذا كان مكتــوابً هبــا، وإذا مل يكــن مكتــوابً هبــا فيتــم ترمجتــه إىل اللغــة اإلجنليزيــة، مث تضــاف كلمــة

بــن قوســن بعــد عنــوان الدوريــة.
4.يلــي قائمــة املراجــع العربيــة، قائمــة ابملراجــع اإلجنليزيــة، متضمنــة املراجــع العربيــة الــي مت ترمجتهــا، أو رومنتهــا، وفــق ترتيبهــا اهلجائــي )ابللغــة 

اإلجنليزيــة( حســب االســم األخــري للمؤلــف األول، وفقــاً ألســلوب التوثيــق املعتمــد فـــي اجمللــة.
5.تستخدم األرقام العربية )Arabic…. 1,2,3( سواء يف من البحث، أو اجلداول واألشكال، أو املراجع، وترقم اجلداول واألشكال 

يف املن ترقيماً متسلســاًل مســتقاًل لكل منهما ، ويكون لكل منها عنوانه أعاله ، ومصدره – إن وجد – أســفله.
6. يكــون الرتقيــم لصفحــات البحــث يف املنتصــف أســفل الصفحــة، ابتــداًء مــن صفحــة ملخــص البحــث )العــريب، واإلجنليــزي(، وحــى آخــر 

صفحــة مــن صفحــات مراجــع البحــث.
7.أسلوب التوثيق املعتمد يف اجمللة: هو نظام مجعية علم النفس األمريكية، اإلصدار السادس 

  Ed American Psychological Association- 6th )APA(.
8.يرســل البحــث حســب املواصفــات الفنيــة بصيغــي )Word( و )Pdf( مــع الســرية الذاتيــة للباحــث أو الباحثــة أو الباحثــن بعــد تعبئــة 
أمنــوذج)أ( وأمنــوذج)ب(- وميكــن احلصــول عليهمــا مــن املوقــع اإللكــرتوين جمللــة العلــوم اإلنســانية: https://uohjh.com - إىل 

.J.Humanities@uoh.edu.sa :الربيــد اإللكــرتوين للمجلــة
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فاعلية برنامج تعليمي باستخدام اليدويات االفتراضية على األجهزة 
اللوحية لتطوير المهارات الحسابية لدى الطلبة ذوي صعوبات تعلم 

الرياضيات في محافظة جدة
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املستخلص:
هدفــت الدراســة احلاليــة إىل التعــرف إىل فاعليــة برانمــج  تعليمــي ابســتخدام اليــدوايت االفرتاضيــة لتطويــر املهــارات احلســابية   
لــدى الطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم يف حمافظــة جــدة. واســٌتخدم يف الدراســة احلاليــة املنهــج شــبه التجريــي لتحقيــق هدفهــا الرئيــس؛ ابســتخدام 
تصميــم اجملموعتــن غــري املتكافئتــن ابختبــار قبلــي وبعــدي. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )32( طالبــاً وطالبــة، قســموا إىل جمموعتــن: ضابطــة 
وجتريبيــة، وقســمت كل جمموعــة إىل )16( طالبًــا وطالبــة. وقــد مت تطويــر أداة الدراســة املكونــة مــن اختبــار يشــتمل علــى )24( فقــرة، )12( 
فقــرة لقيــاس مهــارة اجلمــع، و)12( فقــرة لقيــاس مهــارة الطــرح، واســتخرجت لــه دالالت صــدق وثبــات مناســبة. ولتنفيــذ التدخــل مت تطويــر 
تطبيــق )آيبــاد( ابليــدوايت االفرتاضيــة للتمثيــل احملســوس لتعليــم مهــاريت اجلمــع والطــرح. وأشــارت النتائــج إىل فاعليــة التطبيــق التعليمــي 
ابليــدوايت االفرتاضيــة يف تطويــر مهــاريت اجلمــع والطــرح لــدى عينــة الدراســة. كمــا أشــارت الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق يف فاعليــة الربانمــج 
تعــزى إىل متغــري اجلنــس. وتوصــي الدراســة إبجــراء املزيــد مــن الدراســات حــول فاعليــة اليــدوايت االفرتاضيــة علــى جمــاالت التعلــم املختلفــة الــي 

يعــاين منهــا الطلبــة ذوو صعــوابت التعلــم.

الكلمات املفتاحية:صعوابت التعلم يف الرايضيات، اليدوايت االفرتاضية، مهارات احلساب، التمثيل احملسوس

Abstract
The current study aimed to identify the effectiveness of an educational program using virtual mani-
pulatives to develop mathematical skills among students with learning disabilities in Jeddah Gover-
norate. In the present study, the quasi-experimental approach was used to achieve its main objective, 
using nonequivalent groups pretest-posttest design. The sample of the study consisted of (32) students, 
divided into two groups, control and experimental, and each group was divided into (16) students. The 
study tool consisting of a test that includes (24) items, (12) items to measure the addition skill, and 
(12) items to measure the subtraction skill was developed, and it extracted appropriate validity and 
consistency indications. In order to implement the intervention, the tablet application was developed 
with virtual manipulatives for concrete representation to teach addition and subtraction skills. The 
results indicated the effectiveness of the educational application with virtual manipulatives in develo-
ping the addition and subtraction skills of the study sample. The study also indicated that there were 
no differences in the effectiveness of the program due to the gender variable. The study recommends 
that more studies be conducted in this field on the various learning areas experienced by students with 
learning disabilities.

Key Words:Math Learning Disabilities, Virtual Manipulatives, Arithmetic Skills, 
Concrete Representation.

)قُدم للنرش يف 2020/1/22م، وقُبل للنرش يف 2020/2/16م(
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Deema G. Alghanmi

Researcher in the Department of Special Education
University of Jeddah
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أكثــر  منــذ    )Mathematic( الرايضيــات  وجــدت   
مــن )5000( عــام علــى أيــدي الســومرين )Sumerians)، علــى 
الرغــم أن هنــاك مــا يثبــت أهنــا كانــت موجــودة قبــل ذلــك الوقــت. 
والرايضيــات موجــودة بــكل مــكان، فاألرقــام ترشــدان إىل الشــوارع 
وكذلــك  وأوزاننــا،  أطوالنــا  إىل  خالهلــا  مــن  ونتعــرف  واملســافات، 
نســتخدمها يف تعامالتنــا احلياتيــة املختلفــة ابألســواق عنــد الشــراء 

 .)Harwell, & Jackson, 2008( وخالفهــا  والبيــع 
مــن  فهــي  ســهلة  ليســت  مهمــة  الرايضيــات  وتعلــم   
اجملــاالت الرتاكميــة الــي تتطلــب منــواً متسلســاًل ضمــن مراحــل النمــو 
الرايضيــات،  لتعلــم  ســابقة  معرفيــة  مهــارات  وتتطلــب  املختلفــة، 
ولذلــك يواجــه )30%( مــن جمتمــع الطلبــة حتــدايت وصعــوابت يف 
تعلــم الرايضيــات، منهــم )6%( يتــم تصنيفهــم علــى أهنــم طلبــة يعانــون 
Mathematics Lear-( الرايضيــات يف  التعلــم  صعــوابت   مــن 

 .)ning Disabilities) (Mather, & Wendling, 2019
الرايضيــات،  تعلــم  يف  مرحليــة  صعــوابت  يواجــه  مــن  غــرار  وعلــى 
فالطلبــة الذيــن يصنفــون فيمــا بعــد كطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم يف 
الرايضيــات؛ يعانــون مــن اضطــراب ترتكــز علــى أســباب ببيولوجيــة 
)Biological)، وترتبــط بصعــوابت ابملعاجلــة املعرفيــة، والوظائــف 
الدماغيــة. أمــا مصطلــح )دســكالكوليا( )Dyscalculia( ، فهــو 
تعلــم  إعاقــة شــديدة يف  الطــي يشــري إىل  مصطلــح ضمــن االجتــاه 
وتســتمر  االبتدائيــة  املراحــل  يف  الطلبــة  لــدى  تظهــر  الرايضيــات، 
حــى يف املراحــل التعليميــة املتقدمــة املتوســطة والثانويــة، وتؤثــر علــى 
مظاهــر احليــاة اليوميــة لــدى الطلبــة. واجلديــر ابلذكــر أن مشــكالت 
تعلــم الرايضيــات ال جتــد االهتمــام املناســب مقارنــة مبشــكالت تعلــم 

.)Lerner & Johns, 2009( القــراءة 
صعــوابت  ذوي  للطلبــة  الرايضيــات  تدريــس  ويكــون   
التعلــم يف أفضــل صــورة عندمــا يتــم مراعــاة االنتقــال التدرجيــي مــن 
احملســوس إىل اجملــرد، فيعــرب املعلــم عــن املفهــوم الرايضــي مــن خــالل 
ثــالث مراحــل، ففــي املرحلــة احلســية يتــم توفــري اليــدوايت احملسوســة، 
مث االنتقــال إىل تدريــس الطــالب يف صــورة جتريديــة مــن خــالل الرمــوز 
 .)Satsangi, Hammer, & Hogan, 2018( .واملصطلحات
وتعــد الوســائل التعليميــة مبثابــة اجلســر الواصــل بــن اجملــرد واحملســوس؛ 
علــى  التعليميــة  الوســائل  ابســتخدام  الرايضيــات  تعليــم  يعتمــد  إذ 
مفهــوم علمــي رصــن يُعــرف ابلتعلــم ابملمارســة، ومفــاده أن الطالــب 
يبــي مفاهيمــه مــن خــالل اخلــربات احلســية )املشــهداين، 2012(. 
واليــدوايت مــن أهــم الوســائل التعليميــة لتطويــر املفاهيــم احلســابية 
لــدى الطلبــة، وهــي جمســمات يســتخدمها الطالــب كــي يكتســب 
اليــدوايت  تعــد  التطبيقــي. كمــا  ابجلانــب  مقــرتاًن  النظــري  املعــى 
مــن أحــدث الطــرق يف تعليــم الرايضيــات، ويقصــد هبــا اســتخدام 
الشــبكة  ظهــور  ومــع  الرايضيــة.  املعرفــة  جتســيد  يف  احملسوســات 
العامليــة للمعلومــات، اســتحدثت فئــة جديــدة مــن اليــدوايت تســمى 
الكمبيوتــر،  شاشــات  علــى  عرضهــا  يتــم  االفرتاضيــة،  ابليــدوايت 

والشاشــات الــي تعمــل ابللمــس مثــل األجهــزة اللوحيــة، واهلواتــف 
النقالــة، والســبورة التفاعليــة مــن خــالل الصــور ثالثيــة األبعــاد، وقــد مت 
تطويــر جمموعــات عــدة مــن اليــدوايت االفرتاضيــة علــى مــر الســنن مبــا 
 Nationalيف ذلــك املكتبــة األمريكيــة الوطنيــة لليــدوايت االفرتاضيــة
Library of Virtual Manipulatives )NLVM(  )Mo-

yer, 2016(. وال توجــد تطبيقــات كافيــة يف اللغــة العربيــة لتطويــر 
مهارات الطلبة ذوي صعوابت تعلم الرايضيات، أو طلبة الصفوف 
العامــة، خصوصــاً أن توفــري األدوات احملسوســة يف الفصــول العامــة 
حتــاول  الدراســة  هــذه  فــإن  ولذلــك  الســهل،  مــن  ليــس  واخلاصــة 
اإلســهام يف إغنــاء البيئــة العربيــة مبثــل هــذه التطبيقــات، ودراســة مــدى 

فاعليتهــا.
مشكلة الدراسة: 

تؤكــد الدراســات أمهيــة التمثيــل املــادي أو احملســوس يف   
ولتنفيــذ  التعلــم،  للطلبــة ذوي صعــوابت  احلســاب  مهــارات  تعليــم 
أدوات  توفــري  الضــروري  فمــن  التدخــل  مــن  النــوع  هــذا  وتصميــم 
والنقــود،  واألطعمــة،  اهلندســية،  واألشــكال  متعــددة كاملكعبــات، 
وامليــزان احلســايب، وغريهــا مــن املــواد. وتلــك اليــدوايت هلــا عيــوب 
عديــدة، فبعضهــا مكلفــة أو ذات أحجــام كبــرية يصعــب نقلهــا، أو 
ختزينهــا، والبعــض اآلخــر ســريع التلــف؛ لذلــك فــإن املعلمــن حباجــة 
إىل بدائــل تدريســية ميكــن مــن خالهلــا تنفيــذ التدريــس املــادي بتكلفــة 
تلــك  التلــف. ومــن  أقــل، ودون احلاجــة للتخزيــن أو اخلــوف مــن 
البدائــل اســتخدام التقنيــة يف التعليــم كتطبيقــات األجهــزة اللوحيــة، 
كاليــدوايت االفرتاضيــة الــي حتاكــي الواقــع وتتيــح للطلبــة التفاعــل 
الرايضيــة. وقــد  املفاهيــم  متثــل  الديناميكيــة بطريقــة  مــع اجملســمات 
أشــارت نتائــج دراســات عديــدة إىل فاعليــة اليــدوايت االفرتاضيــة يف 
تطويــر مهــارات الرايضيــات لــدى الطلبــة ذوي صعوابهتــا، فأشــارت 
 Satsangi, Hammer&( ودراســة )Plute ,2016(   دراســة
Hogan,2018( إىل فاعليتهــا؛ ولذلــك ظهــرت مشــكلة الدراســة 
احلالية الي تتســاءل عن فاعلية تطبيق تعليمي ابســتخدام اليدوايت 
االفرتاضيــة لتطويــر املهــارات احلســابية لــدى الطلبــة ذوي صعــوابت 
التعلــم يف حمافظــة جــدة، وميكــن اختــزال مشــكلة الدراســة ابلســؤال 
التــايل: مــا فاعليــة برانمــج تعليمــي ابســتخدام اليــدوايت االفرتاضيــة 
لتطويــر املهــارات احلســابية لــدى الطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم يف 

حمافظــة جــدة؟
فروض الدراسة: 

الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال   -
اجملموعــة  يف  الطلبــة  درجــات  متوســط  بــن   )0.05=α(

القبلــي. االختبــار  علــى  الضابطــة  واجملموعــة  التجريبيــة 
الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد   -
ملهــارة  التجريبيــة  اجملموعــة  يف  الطلبــة  أداء  يف   )0.05=α(

والبعــدي. القبلــي  االختبــار  بــن  اجلمــع 
الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال   -
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α=0.05 بن متوسط درجات الطلبة يف اجملموعة التجريبية 
واجملموعــة الضابطــة علــى االختبــار البعــدي يف مهــارة اجلمــع.

الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد   -
ملهــارة  التجريبيــة  اجملموعــة  يف  الطلبــة  أداء  يف   )0.05=α(

والبعــدي. القبلــي  االختبــار  بــن  الطــرح 
الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال   -
α=0.05 بن متوسط درجات الطلبة يف اجملموعة التجريبية 
واجملموعــة الضابطــة علــى االختبــار البعــدي يف مهــارة الطــرح.

الداللــة)  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  - ال 
α=0.05 ( بــن متوســط درجــات الطلبــة الذكــور واإلانث 

علــى االختبــار البعــدي يف مهــارة اجلمــع.
الداللــة)  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  - ال 
α=0.05 ( بــن متوســط درجــات الطلبــة الذكــور واإلانث 

علــى االختبــار البعــدي يف مهــارة الطــرح.
أهداف الدراسة: 

- التعــرف علــى الفــروق بــن متوســط درجــات الطلبــة يف اجملموعــة 
التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة علــى االختبــار القبلــي .

- التعــرف علــى الفــروق يف أداء الطلبــة يف اجملموعــة التجريبيــة بــن 
االختبــار القبلــي والبعــدي يف مهــارات اجلمــع بعــد التدخــل.

- التعــرف علــى الفــروق يف أداء الطلبــة يف اجملموعــة التجريبيــة بــن 
االختبــار القبلــي والبعــدي يف مهــارات الطــرح بعــد التدخــل.

- التعــرف علــى الفــروق بــن متوســط درجــات الطلبــة يف اجملموعــة 
يف  البعــدي  االختبــار  علــى  الضابطــة  واجملموعــة  التجريبيــة 

اجلمــع. مهــارات 
- التعــرف علــى الفــروق بــن متوســط درجــات الطلبــة يف اجملموعــة 
يف  البعــدي  االختبــار  علــى  الضابطــة  واجملموعــة  التجريبيــة 

الطــرح. مهــارات 
- التعــرف إىل الفــروق بــن الذكــور واإلانث علــى االختبــار البعــدي 

يف مهــارات اجلمــع بعــد التدخــل.
- التعــرف إىل الفــروق بــن الذكــور واإلانث علــى االختبــار البعــدي 

يف مهــارات الطــرح بعــد التدخــل.
أمهية الدراسة:

      إن النقــص يف توافــر التطبيقــات اليــدوايت االفرتاضيــة 
ابللغــة العربيــة يف متجــر آبــل )App Store( ويف متجــر جوجــل 
للتطبيقــات )Google Play(، جيعــل تدريــس املهــارات احلســابية 
بشكل خاص، ومهارات الرايضيات بشكل عام أمراً مرهقاً وشاقاً؛  
إثــراء احملتــوى العــريب يف متاجــر  لذلــك ستســهم هــذه الدراســة يف 
التطبيقــات بتطبيــق تعليمــي؛ مــن خــالل تطويــر تطبيــق لليــدوايت 
االفرتاضيــة، والتحقــق مــن فاعليتــه يف تتطويــر مهــارات احلســاب. 
كمــا أن هــذه الدراســة ســتصبح رافــداً مهمــاً ملزيــد مــن الدراســات 
واألحبــاث حــول تطويــر واســتخدام اليــدوايت االفرتاضيــة؛ يف جمــال 
األكادمييــة  وغــري  األكادميــة  واجملــاالت  عــام،  بشــكل  الرايضيــات 
األخــرى للطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم، وغريهــم مــن الطلبــة ذوي 

اإلعاقــة، أو الطلبــة ابلصفــوف العامــة بشــكل عــام.
حدود الدراسة: 

التعلــم يف  ذوو صعــوابت  الرابــع  الصــف  طلبــة  البشــري:  احلــد   -
الرايضيــات.

 /1439( عــام  مــن  الثــاين  الدراســي  الفصــل  الزمــاين:  احلــد   -
1440ه(. 

- احلد املكاين: املدارس احلكومية التابعة حملافظة جدة.
- احلــد املوضوعــي: فاعليــة تطبيــق تعليمــي ابســتخدام اليــدوايت 

االفرتاضيــة لتطويــر مهــاريت اجلمــع والطــرح.
- حــدود املتغــريات: املتغــري املســتقل: )الربانمــج التعليمــي(، املتغــري 

التابــع )مهــارات اجلمــع والطــرح(
مصطلحات الدراسة:

الدراســة  هــذه  يف  إجرائيــاً  تٌعــرف   .)Effectivness( الفاعليــة 
يف  االفرتاضيــة  اليــدوايت  علــى  القائــم  التدخــل  أهنــا: كفــاءة 
تطويــر املهــارات احلســابية لــدى الطلبــة ذوي صعــوابت تعلــم 

الرايضيــات.
صعــوابت تعلــم الرايضيــات: إصطالحــاً تعــرف أهنــا: "اضطــراب 
والعمليــات  واحلســاب  والرايضيــات  املفاهيــم  تعلــم  يف  نوعــي 
احلسابية ويرتبط ابضطراابت وظيفية يف اجلهاز العصي املركزي" 
)خصاونــة، اخلوالــدة، وضمــرة، وأبــو هــواش،206،2016(. 
فيمكــن  الرايضيــات،  يف  التعلــم  صعــوابت  ذوي  الطلبــة  أمــا 
الذيــن  الطلبــة  الدراســة علــى أهنــم:  تعريفهــم إجرائيــاً يف هــذه 
اختبــار  )علــى  ذكائهــم  درجــة  بــن  ملحوظــاً  تباينــاً  يظهــرون 
الــوزارة  )اختبــار  علــى  حتصيلهــم  ودرجــة  للمصفوفــات(  رافــن 

التشــخيصي(.
اليــدوايت االفرتاضيــة: عــرَّف مويــر) Moyer,2016( اليــدوايت 
متثيــل  بأهنــا   (Virtual Manipulatives( اإلفرتاضيــة 
مرئــي تفاعلــي؛ قائــم علــى )متصفــح اإلنرتنــت، وبدائلــه( جلســم 
ديناميكــي يقــدم فرصــاً لبنــاء املعرفــة الرايضيــة. وتُعــرف إجرائيــاً 
أبهنــا: جمســمات إلكرتونيــة ذات أبعــاد ثالثيــة يتفاعــل الطلبــة 
وتعلــم  لتعليــم  تســتخدم  حاســة  مــن  أكثــر  مــع  خالهلــا  مــن 

الرايضيــة.  املفاهيــم 
اإلطار النظري والدراسات السابقة

اإلطار النظري:
      مثــة عــدد مــن الطلبــة يواجهــون مشــكالت يف تعلــم 
األطفــال،  مــن رايض  املختلفــة،  التعليميــة  املراحــل  الرايضيــات يف 
وختتلــف  الثانويــة.  وحــى  فاملتوســطة،  االبتدائيــة،  ابملرحلــة  ومــروراً 
املهــارات الــي جيــد الطلبــة صعوبــة فيهــا، فاألطفــال الصغــار يواجهــون 
حتــدايت يف تصنيــف املــواد، والتوفيــق بــن العناصــر، أو فهــم اللغــة 
يف الرايضيــات، أو فهــم مفاهيــم العــد )أبــو نيــان، 2001(. ويف 
مهــارات  اكتســاب  الطلبــة يف  بعــض  يعــاين  قــد  االبتدائيــة  املرحلــة 
تعلــم  الطلبــة صعوبــة يف  قــد يظهــر  املتوســطة  املرحلــة  اجلمــع، ويف 
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الكســور، والنســب، والتقريــب، والقيــاس. ويف املرحلــة الثانويــة قــد 
يعــاين الطلبــة يف تعلــم املهــارات الســابقة، واملهــارات اجلديــدة مبحتــوى 
املناهــج يف تلــك املرحلــة، كمــا قــد يظهــر الطلبــة قصــور يف مهــارات 
مبكــرة )كالقيــم يف اخلــاانت(. إن املعرفــة يف الرايضيــات تتطــور لــدى 
واحــد  عــام  مبقــدار  الرايضيــات  يف  التعلــم  ذوي صعــوابت  الطلبــة 
يف كل عامــن خــالل األعــوام الدراســية، وتشــري نتائــج الدراســات 
 Mercer, Mercer, and(  كمــا تذكرهــا مريســر ومريســر وبولــن
Pullen, 2014)، أن الطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم يف الرايضيــات 
يكتســبون مهــارات الصــف العــام اخلامــس عنــد التحاقهــم يف الصــف 
الثالث املتوســط يف هناية العام الدراســي، كما أن املهارات احلســابية 
ال تتطور لديهم بشكل منتظم حى مع هناية املرحلة املتوسطة. ومما 
ال شــك فيــه أن هــؤالء الطلبــة حباجــة ماســة إىل مناهــج، وأســاليب 
التعليــم  خصائــص  هبــا  وتتوافــر  العاليــة،  ابجلــودة  تتســم  تدريــس 
الطلبــة يف  أن يكتســبها  الــي جيــب  املهــارات  أهــم  الفعــال. ولعــل 
املراحــل املبكــرة، مهــارات الوعــي العــددي، وفهــم احلقائــق الرايضيــة 
ومفاهيمهــا، والعمليــات احلســابية، والكســور، والقيــاس، وتطبيقــات 

.)Vaughn, & Bos, 2019( الرايضيــات 
الوعي العددي: 

الوعــي  قبلها-يتطــور  –وأحيــاانً  الروضــة  مرحلــة  يف        
)احلــس( العــددي يف الرايضيــات )Number Sense( ويقصــد بــه: 
البنيــة املفاهيميــة املهمــة لتعلــم الرايضيــات، وذلــك يعــي الوصــول إىل 
السالســة واملرونــة يف تعامــل الطفــل مــع األعــداد، وإدراك معانيهــا، 
Hal-(  والقــدرة علــى األداء العقلــي للرايضيــات وإجــراء املقــارانت

lahan, Lloyd, Kauffman, & Weiss, 2004(. ويتطلــب 
الوعــي العــددي تطــورًا ملهــارات املعاجلــة الصوتيــة؛ حيــث يتــم إظهــار 
احلقائــق الرايضيــة بتمثيــالت صوتيــة، وعنــد قصــور املعاجلــة الصوتيــة 
للحقائق تنتج مشكالت يف معرفة القواعد الرايضية. ومن املهارات 
الــي جيــب أن تكــون مألوفــة لــدى الطلبــة األرقــام؛ إذ يتعلــم األطفــال 
األرقــام يف اللغــة املنطوقــة ابلتسلســل الصحيــح )واحــد، اثنــان، إخل(، 
مث يتعلمــون األرقــام املكتوبــة )1، 2، إخل(، ويربطــون بــن شــكل 
الرقــم وداللتــه )الرمــز "4" داللــة علــى الرقــم أربعــة، وهــو داللــة علــى 
أربــع مــواد(، مث يقومــون برتمجــة داللــة األرقــام مــن اللغــة املكتوبــة إىل 
العكــس.  أو  الرمــز )27( إىل ســبعة وعشــرين،  منطوقــة كتحويــل 
ويتعلــم األطفــال أن األرقــام مــن )1 إىل 10( هــي األرقــام األساســية 
ويتــم البنــاء عليهــا لتشــكيل أرقــام أكــرب )Boon, 2010(. وعندمــا 
يكتســب الطلبــة املفاهيــم الالزمــة يف األرقــام؛ يصبحــون قادريــن علــى 
العــد )Counting(، ويتعلــم الطلبــة العــد بتســلل أساســي )واحــد، 
اثنــان، ثالثــة، إخل( بــدون صعوبــة البدايــة، وقبــل دخــول املدرســة، 
ولكــن املهــم أن يتعلــم الطلبــة املفهــوم األساســي للعــد ضمــن قواعــد 
أثنــاء العــد، مثــل أن  حمــددة؛ كأن يعــرف الطلبــة دالالت األرقــام 
هدفــن  علــى  يــدل  و"اثنــان"  واحــد،  هــدف  علــى  يــدل  "واحــد" 

.)Mather, & Wendling, 2019(

مهارات احلساب:
       بعد أن يتعلم الطلبة األرقام ومدلوالهتا والعد، يتعلمون 
العالقات بن تلك األرقام من خالل احلقائق الرايضية يف عمليات 
ويعــد  والقســمة(.  والضــرب،  والطــرح،  )اجلمــع،  األربــع  احلســاب 
مفهــوم اجلمــع املفهــوم الســابق للعمليــات احلســابية األربــع يف تطــوره 
ومنوه عند الطلبة، كما ميكن أن يالحظ خالل ممارســة النشــاطات، 
مثــل عــد األشــياء املنفصلــة، وختصيــص عــدد جملموعــة كاملــة مــن 
األشــياء، واجلمــع هــو: إضافــة عناصــر إىل جمموعــة موجــودة ابلفعــل، 
وهــو وضــع جمموعتــن أو أكثــر معــاً لتنتــج  جمموعــة مدجمــة أكــرب 
)جيورجانــز،2007/2009(. ويتــم تعليــم اجلمــع للطلبــة بشــكل 
وتتقــدم  بســيطة  بعمليــات  وتبــدأ  أفقــي،  بشــكل  مث  أواًل،  رأســي 
النمــو الزمــي واملراحــل الدراســية.  للمعقــدة، وذلــك اعتمــاًدا علــى 
أمــا الطــرح فهــو عكــس عمليــة اجلمــع، ويتشــابه ابملســتوايت وخيتلــف 
ابالســرتاتيجيات املســتخدمة، ويعتمــد علــى اســرتاتيجية االســتدانة 
عنــد زايدة اخلــاانت، وزايدة تعقيدهــا. واخلطــأ يف احلســاب ميكــن أن 
يصنــف ضمــن األخطــاء التاليــة: االســتجاابت العشــوائية، وخطــأ يف 
معرفــة احلقائــق الرايضيــة، وإجــراء العمليــات بشــكل خاطــئ، واخلطــأ 

 .)Shapiro, 2011( يف اجلــرب
التدخل املستند على الرباهني يف تطوير العمليات احلسابية:

الطلبة املتميزون يف مهارات الرايضيات لديهم إحساس    
مرتفــع مبعــى األرقــام، وبســهولة يندجمــون مــع االســتدالالت الرايضيــة 
)Bender, 2008( . والقدرة على متثيل الكميات الرايضية بطرق 
خمتلفــة مكــون مهــم لالســتدالل الكمــي، والتمثيــل يســمح للطلبــة 
بتنظيــم املعلومــات الرايضيــة، وجعلهــا منطقيــة، ويوضــح العالقــات 
الرايضيــة. والطلبــة الذيــن يعانــون مــن صعــوابت التعلــم يفتقــرون إىل 
الوعــي احلســي، وجيــدون صعوبــة يف تعلــم عــدد مــن املهــارات يف 
الــي جيــب أن يتعلمهــا  الرايضيــات؛ ولذلــك مهمــا كانــت املهــارة 
الطلبــة يف الرايضيــات، كعمليــات اجلمــع والطــرح والضــرب والقســمة، 
جيــب أن تتبــع التــدرج مــن احملســوس للمجــرد. ومــن أبــرز التدخــالت 
 )Evedence based Intervention( املســتندة علــى الرباهــن
يف تعليــم الرايضيــات للطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم منــوذج التمثيــل 
 Concrete Representational( اجملــرد  إىل  احملســوس  مــن 
Abstract Instructional Model CRAIM)، ويعتمــد هــذا 
مبــواد  الرايضيــة، وعملياهتــا  واملفاهيــم  األرقــام  متثيــل  علــى  النمــوذج 
حمسوســة، وذلــك مــن أجــل تطويــر مهــارات الوعــي العــددي للطلبــة 
.)Forbringer, & Fuchs, 2014( يف املهــارة املــراد تعليمهــا

       وهلــذا النمــوذج أطــر وأســس عنــد توظيفهــا عــن طريــق 
التمثيــل، فــأواًل، فالتمثيــل املــادي يقــوم املعلــم بتمثيــل األعــداد أبشــياء 
حمسوســة مــن حــول الطالــب، كاحللــوايت واألوراق، واألقــالم، حــى 
ينمــو الوعــي احلســي لديهــم، ويتــم تدريبهــم هبــذه الطريقــة، وبرمــوز 
وأشــياء خمتلفــة بثالثــة لقــاءات يف املهــارة الواحــدة، علــى أن يقــوم 
الطالب بتأدية )20( مهمة أبشياء ومواد خمتلفة يف جممل اجللسات 
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التدريــب  ويف   .)Mather, Goldstein, & Eklund 2015(
لتطويــر مهــارات اجلمــع يقــوم املعلــم بنمذجــة مثــال لتوظيــف العمليــة 
احلســابية ابســتخدام مــواد حمسوســة. مث يضــع ثالثــة أشــياء حمسوســة 
)مثــل قطــع "البســكويت"( إىل جانــب أربــع مــواد حمسوســة مــن نفــس 
النــوع )أربــع "بســكواتت"(، ويقــوم جبمــع تلــك املــواد. وأخــرياً يطلــب 
مــن الطالــب أتديــة نفــس التدريــب. وبشــكل دقيــق وواضــح يطلــب 
املعلــم مــن الطالــب أتديــة مهمــة أخــرى ابســتخدام مــواد حمسوســة 
خمتلفــة عــن الــي اســتخدمها يف املــرة األوىل. ويقــوم املعلــم بتقــدمي 
املهــارة. وبعــد  إتقــان  مــن  الطالــب  يتمكــن  املناســب حــى  الدعــم 
التدريــب علــى )20( تطبيًقــا وعندمــا تصبــح نســبة النجــاح مرتفعــة 
Forbrin-(  لــدى الطالــب، ينتقــل للمســتوى الثــاين )التصويــري( 

ger, & Fuchs, 2014(. واثنيــاً، يف التمثيــل التصويــري، ينتقــل 
املعلــم إىل تدريــب الطالــب ابألشــياء املصــورة )أو املرســومة(، وابتبــاع 
نفــس الطريقــة، ونفــس عــدد اجللســات. ومــن املهــم أن يتــدرج املعلــم 
العــد ضمــن مخســة،  الطالــب  الطبيعــي يف تعليــم  الرايضــي  ابلنمــو 
التمثيــل اجملــرد  وأخــرياً، فيكــون  العشــرة، وهكــذا. واثلثــاً  مث ضمــن 
والــذي هــو اهلــدف النهائــي للمعلــم، وفيــه يــدرب املعلــم الطالــب علــى 
توظيــف العمليــات الســابقة بشــكل جمــرد، كالرمــوز املكتوبــة فقــط. 
 Forbringer, & Fuchs,( واملهمــات  اجللســات  عــدد  بنفــس 

.)2014
استخدام التقنية يف تدريس الرايضيات لذوي صعوابت التعلم:

     إن التقنيــة هــي أداة مهمــة لتعليــم وتعلــم الرايضيــات، 
وهي ذات تطبيقات دائمة التطور، وتقنيات التعليم ومصادر التعلم 
التعلــم يف  اإللكــرتوين مطلــب مهــم لتعليــم الطلبــة ذوي صعــوابت 
الرايضيات، فهم حباجة ماّســة إىل اســتخدامها وفق منظومة تعليمية 
مناســبة تلــي احتياجاهتــم، وتســهم يف تطويــر مهاراهتــم، وفــق طــرق 
فعالــة )يوســف، والعجمــي،2015(. ومــن أبــرز التقنيــات الــي ميكــن 
توظيفهــا يف العصــر الراهــن األجهــزة اللوحيــة )IPad(. واالنتشــار 
الكبــري لألجهــزة اللوحيــة )اآليبــاد( أدى إىل تواجدهــا يف كل مــكان، 
 )%  28( أن  إىل   ،)2016( عــام  اإلحصائيــة يف  النتائــج  فتشــري 
مــن ســكان العــامل ميتلكــون أجهــزة لوحيــة، ومــن املتوقــع أن يرتفــع 
 Williams &( )2020( حبلــول عــام )% هــذا الرقــم إىل )37
Shekhar,2019(. ومــن تطبيقــات األجهــزة اللوحيــة، اليــدوايت 
االفرتاضيــة )Virtual Manuplative)، والــذي قــد يطلــق عليــه 
أحيــاانً )التالعــب االفرتاضــي(. وتعــد اليــدوايت االفرتاضيــة ثــورة يف 
القــرن احلــايل، فقــد وفــرت املــال واجلهــد لتطبيــق ممارســات التدخــل 
ملموســاً  التعليــم  ميكــن جعــل  فمــن خالهلــا  الرباهــن.  علــى  املبــي 

بشــكل واضــح، واســتخدام عــدد غــري منتــٍه مــن املــواد.
إن مــن مــزااي اليــدوايت االفرتاضيــة قدرهتــا علــى التفاعــل      
هــذه  تتيــح  حبيــث   ،)Dynamic( ديناميكيــة  جمســمات  مــع 
لبنــاء املعرفــة الرايضيــة، لذلــك فــإن مــلء أوراق  التفاعــالت فرصــاً 
العمــل علــى الشاشــة، أو جمــرد اإلجابــة ببســاطة عــن األســئلة يف 

وجــود كائــن مصــور؛ ال يتناســب مــع مفهــوم اليــدوايت االفرتاضيــة. 
بــن  الفــرق  يف  االفرتاضيــة  لليــدوايت  الرئيســية  الســمة  وتتمثــل 
التمثيــل ابلصــور الثابتــة والصــور الديناميكيــة للتمثيــل علــى الشاشــة، 
وجيــب أن يكــون الطالــب قــادراً علــى حتريــك أو التالعــب ابلتمثيــل 
الرايضــي الديناميكــي؛ بطريقــة متثّــل -بدقــة- املفاهيــم والعالقــات 
واإلجــراءات الرايضيــة، هــذه امليــزة التفاعليــة للتمثيــل املرئــي للعنصــر 
االفرتاضيــة  اليــدوايت  بــن  مييــز  مــا  هــي  الديناميكــي  الرايضــي 
وغريهــا مــن أدوات تكنولوجيــا الرايضيــات األخــرى. ومــن الفوائــد 
األخــرى لليــدوايت االفرتاضيــة، الوصــول املــرن وســهولة االســتخدام، 
ومــع  املنــزل،  ويف  متعــددة،  بيئــات  يف  اســتخدامها  علــى  واملقــدرة 
أوليــاء األمــور، ومســاعدة الطلبــة علــى االســتقاللية يف حــل املهــارات 
اإلفرتاضــة،  لليــدوايت  األمهيــة  تلــك  مــن  الرغــم  وعلــى  احلســابية. 
والبيئــات  نســبياً،  وحديثــة  حمــدودة  االفرتاضيــة  اليــدوايت  تــزال  ال 
التعليميــة حتتــاج إىل مزيــد مــن الدراســات، واألدوات يف هــذا اجملــال  

.)Bouck, Working, & Bone, 2018(
الدراسات السابقة:

     ال يوجــد دراســات ســابقة عربيــة -حســب علــم الباحثــان–  
تناولــت تعليــم الطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم يف الرايضــات بواســطة 
كانــت  الدراســات  فــكل  االفرتاضيــة،  )التالعــب(  اليــدوايت 
ابســتخدام األجهــزة اللوحيــة، ومــن أبــرز الدراســات يف هــذ اجملــال:

        أجــرى قطــش )2015( دراســة ســعت إىل الكشــف عــن 
أثــر اســتخدام اآليبــاد يف حتصيــل طالبــات الصــف اخلامــس االبتدائــي 
يف مــادة الرايضيــات واجتاهاهتــن لتعلــم الرايضيــات يف دولــة الكويــت، 
واتبعــت الدراســة املنهــج شــبه التجريــي، ومت تطبيــق اختبــار حتصيلــي 
ابســتخدام  الرايضيــات  تعلــم  حنــو  االجتاهــات  مقيــاس  واســتخدام 
اآليبــاد علــى عينــة مكونــة مــن )51( طالبــة مــن الصــف اخلامــس 
االبتدائــي، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
التجريبيــة  اجملموعــة  طالبــات  لدرجــات  احلســايب  املتوســط  بــن 
واجملموعــة الضابطــة لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، كمــا أظهــرت نتائــج 
الدراســة أن االجتاهــات التفضيليــة للطالبــات حنــو اســتخدام اآليبــاد 
اجتاهاهتــن  أن  )أي  متوســطة  بدرجــة  الرايضيــات كانــت  تعلــم  يف 

كانــت حمايــدة(. 
وأجــرى العجمــي واليامــي )2016( دراســة هدفــت إىل        
علــى  وليلــى(  تعليمــي )انن  تطبيــق  اســتخدام  فاعليــة  التعــرف إىل 
جهــاز اآليبــاد مــع ذوي اإلعاقــة الفكريــة لتعليــم احلــروف اهلجائيــة، 
اســتخدم الباحثــان منهــج دراســة احلالــة الواحــدة املتمثــل يف التصميــم 
العكســي )A-B-A(، كمــا مت اســتخدام تطبيــق "انن وليلــى" علــى 
عينــة مكونــة مــن )3( طــالب مــن ذوي اإلعاقــة الفكريــة البســيطة يف 
الصــف األول االبتدائــي الفكــري والذيــن تــرتاوح أعمارهــم الزمنيــة بــن 
)9- 12( ســنة وتــرتاوح أعمارهــم العقليــة بــن )7-9( ســنوات، 
وأظهــرت النتائــج فاعليــة اســتخدام تطبيــق )انن وليلــى( علــى اآليبــاد 

يف تعليــم احلــروف اهلجائيــة.
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       بينمــا أجــرى الســعايدة )2017( دراســة هدفــت إىل 
اســتقصاء أثــر التدريــس ابســتخدام اآليبــاد يف التحصيــل الدراســي 
ملــادة العلــوم لطلبــة الصــف الســادس األساســي، اســتخدم الباحــث 
املنهــج شــبه التجريــي، ومت إعــداد اختبــار حتصيلــي مت تطبيقــه علــى 
ــا مت تقســيمهم إىل جمموعتــن شــكلت  عينــة مكونــة مــن )56( طالًب
والضابطــة  طالبًــا،   )26( وعددهــا  التجريبيــة  اجملموعــة  إحدامهــا 
دالــة  فــروق  وجــود  إىل  الدراســة  وتوصلــت  طالبًــا.   )30( عددهــا 
تعــزى ملتغــري  الدراســي  التحصيــل  بــن متوســط درجــات  إحصائيــاً 

التجريبيــة. اجملموعــة  لصــاحل  التدريــس  طريقــة 
      كمــا أجــرى حممــد )2017( هدفــت إىل التعــرف علــى 
أثــر التدريــس ابســتخدام اآليبــاد يف حتصيــل طلبــة الصــف اخلامــس 
واســتخدم  حنوهــا،  واجتاهاهتــم  اإلســالمية،  الرتبيــة  يف  االبتدائــي 
الباحــث املنهــج شــبه التجريــي علــى عينــة مكونــة مــن )104( طالــب 
وطالبــة، مــن الصــف اخلامــس األساســي، ومت توزيعهــم عشــوائياً إىل 
وضابطــة  وطالبــة،   طالــب   )47( مــن  مكونــة  جتريبيــة  جمموعتــن 
ذات  فــروق  وجــود  النتائــج  وأظهــرت  طالــب،   )57( مــن  مكونــة 
داللــة إحصائيــة تعــزى لطريقــة التدريــس لصــاحل اجملموعــة الــي درســت 
ابســتخدام اآليبــاد، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى 
ملتغــري اجلنــس، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود اجتاهــات إجيابيــة 
لــدى طلبــة الصــف اخلامــس الذيــن درســوا مبحــث الرتبيــة اإلســالمية 

ابســتخدام اآليبــاد.
دراســة   )2018( وملحــم  اليامــي  أجــرى  وكذلــك            
الــذايت  التعلــم  علــى  قائــم  برانمــج  فاعليــة  التعــرف إىل  إىل  هدفــت 
ابســتخدام اآليبــاد لتنميــة املهــارات اللغويــة لطالبــات الصــف الثالــث 
مــن ذوات اإلعاقــة الفكريــة البســيطة يف اإلحســاء، ومت اســتخدام 
)أجبــد(،  وتطبيــق  اللغويــة(  )املهــارات  التكيفــي  الســلوك  مقيــاس 
إىل  الطالبــات  تقســيم  ومت  طالبــة،   )20( مــن  مكونــة  عينــة  علــى 
جمموعتــن؛ جتريبيــة وضابطــة، كمــا مت التحقــق مــن وجــود جتانــس بــن 
اجملموعتــن، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق يف املهــارات اللغويــة 
بــن اجملموعــة التجريبيــة قبــل وبعــد الربانمــج لصــاحل الربانمــج، وبــن 

التجريبيــة. لصــاحل  والتجريبيــة،  الضابطــة  اجملموعتــن؛  أفــراد 
وأخــرياً، أجــرى القامسيــة )2019( دراســة هدفــت إىل            
معرفــة فعاليــة اســتخدام اآليبــاد يف التحصيــل الدراســي ملــادة العلــوم 
لــدى طلبــة الصــف الثالــث األساســي، اســتخدم الباحــث املنهــج 
شــبه التجريــي، ومت تطبيــق برانمــج تدريــي مت تصميمــه ابســتخدام 
علــى  وطبــق  اختبــار حتصيلــي،  إعــداد  اآليبــاد، كمــا مت  تطبيقــات 
الثالــث  عينــة مكونــة مــن )51( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الصــف 
األساســي، مت تقســيمهم إىل جمموعتــن؛ جتريبيــة تكونــت مــن )25( 
طالــب وطالبــة مت تدريســهم ابســتخدام اآليبــاد، وضابطــة تكونــت 
مــن )26( طالــب وطالبــة درســت ابلطريقــة االعتياديــة، وأظهــرت 
النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى إىل طريقــة التدريــس 

لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة.  

الدراسات األجنبية:
اليــدوايت  عــن  عديــدة  دراســات  الباحثــان  وجــد        
االفرتاضيــة، ودورهــا يف تعليــم مهــارات الرايضيــات املختلفــة لــدى 
أبرزهــا: ومــن  الرايضيــات،  يف  التعلــم  صعــوابت  ذوي  الطلبــة 

واندســون،  وتوكــر،  وبلــوك،  وشــوماي،  ميــور،  أجــرى       
 Moyer, ShuMway, Bullock,( وماكدوانلــد  ويستنســكو، 
 Tucker, Anderson, Westenskow, and MacDonald,
2015( دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى فاعليــة تطبيقــات اليــدوايت 
االفرتاضيــة علــى أجهــزة اآليبــاد )iPad( لتنميــة املفاهيــم احلســابية، 
مت مجــع البيــاانت بطريقــة كميــة ونوعيــة ابســتخدام تســجيل مقاطــع 
الفيديــو وتقييمــات مــا قبــل وبعــد األداء والوقــت املســتغرق إلجنــاز 
املهمــات. وبعــد )30-40( دقيقــة مــن املقابــالت حيــث تفاعــل 
األطفــال بشــكل فــردي مــع تطبيقــات الرايضيــات، تعلــم األطفــال 
الصغــار خــالل املقابــالت التشــخيصية الــي تفاعــل فيهــا كل طفــل 
مــع جمموعــة متنوعــة مــن التطبيقــات، ابســتخدام تطبيقــن ملــا قبــل 
التقييــم، وأربعــة تطبيقــات للتعلــم، وتطبيقــن ملــا بعــد التقييــم وتكونــت 
العينــة مــن )100( طفــل تــرتاوح أعمارهــم بــن )3 و 8 ســنوات(، 
وأظهــرت النتائــج أن األطفــال يف جمموعــة مــا قبــل املدرســة حتســن 
أدائهــم، مــع اســتمرار نفــس الوقــت املســتغرق إلجنــاز املهمــات، بينمــا 
حتســن تقلص الوقت املســتغرق لألطفال يف جمموعة رايض األطفال 
إلجنــاز املهمــات مــع اســتمرار نفــس مســتوى األداء، وبشــكل عــام 
خمتلفــة  بطــرق  العمريــة  الفئــات  خمتلــف  يف  األطفــال  اســتجاب 
للتطبيقــات، وكان لبعــض التطبيقــات أتثــري كبــري علــى أداء وفعاليــة 

تعلــم األطفــال مقارنــًة ابآلخريــن. 
وأجــرت بلــوت) Plute ،2016( دراســة هدفــت إىل   
املقارنــة بــن فعاليــة اليــدوايت واليــدوايت االفرتاضيــة علــى مهــارات 
حل املشكالت للتالميذ ذوي صعوابت تعلم الرايضيات يف املرحلة 
االبتدائيــة، وقيــاس رضــا الطلبــة حنــو كل منهــا، اســتخدم الباحــث 
منهج دراسة احلالة الواحدة )A-B-C( وأعد اختبارات حتصيلية 
واســتبيان لقيــاس مــدى رضــا الطــالب، وطبــق علــى عينــة مكونــة مــن 
5 طــالب مــن ذوي صعــوابت تعلــم الرايضيــات، وأظهــرت النتائــج 
فاعليــة اليــدوايت واليــدوايت االفرتاضيــة، كمــا تفــوق طلبــة اجملموعــة 
الذيــن درســوا مبســاعدة ابليــدوايت االفرتاضيــة علــى أقراهنــم الذيــن 
درســوا مبســاعدة اليــدوايت العاديــة. كمــا أظهــرت رضــا الطلبــة عــن 

اليــدوايت االفرتاضيــة.  اســتخدام 
 Ok, & Bryant، وبراينــت)  أوك  أجــرى  وكذلــك   
2016 ( دراســة هدفــت إىل التعــرف إىل فاعليــة التدخــل ابســتخدام 
تطبيقــات اآليبــاد لتعلــم الضــرب لــدى الطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم 
يف املرحلة االبتدائية، استخدم الباحثان منهج دراسة احلالة الواحدة 
)تصميــم خــط األســاس متعــدد التدخــالت(، وأعــدا اختبــارًا حتصيليًــا 
ومقابلــة مــع الطــالب، علــى عينــة مكونــة مــن )4( طــالب: طالبــان، 
وطالبتــان مــن الصفــن الرابــع واخلامــس االبتدائــي، وأظهــرت النتائــج 
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حتســن حقائــق الضــرب لــدى الطــالب ذوي صعــوابت التعلــم، كمــا 
الطــالب كانــت لديهــم وجهــات نظــر  املقابلــة أن  نتائــج  أظهــرت 
إجيابيــة حــول تعلــم حقائــق الضــرب ابســتخدام تطبيقــات اآليبــاد.

 Bouck,( وابرك  وتشــامربلن  بــوك  أجــرى  بينمــا      
إىل  هدفــت  دراســة   ،(Chamberlain, and Park,2017
املقارنــة بــن فاعليــة اليــدوايت العاديــة واالفرتاضيــة يف تعليــم الطــرح 
احلالــة  دراســة  منهــج  الباحثــون  واســتخدم  اإلعاقــة،  ذوي  للطلبــة 
الواحــدة )تصميــم خــط األســاس متعــدد التدخــالت(، مت اســتخدام 
تطبيــق مكعبــات دينــز واختبــار )Keg Math(  علــى عينــة مكونــة 
مــن )3( طــالب مــن ذوي اإلعاقــة، وأظهــرت النتائــج أن مكعبــات 
دينــز علــى اآليبــاد كانــت أكثــر فاعليــة مــن مكعبــات دينــز العاديــة 
يف تعلــم الطــرح، كمــا أن الطلبــة كانــوا أكثــر اســتقاللية ابســتخدام 

االفرتاضيــة اليــدوايت 
 Kaur,( وشــاين  وكوفــل  مــن كــور  أجــرى كل  كمــا   
Koval, and Chaney ,2017( دراســة هدفــت التعــرف علــى 
مــادة  للتدريــس يف  إمكانيــة اســتخدام اآليبــاد )Ipad( كمكمــل 
الرايضيــات للتالميــذ ذوي صعــوابت التعلــم يف املرحلــة االبتدائيــة، 
اســتخدم الباحثــون املنهــج النوعــي، ومت تطبيــق برانمــج تعليمــي ملــدة 
مخس أسابيع واستخدام عدة تطبيقات جمانية يف الرايضيات مقرتنة 
بدمــج األســاليب التقليديــة يف التدريــس وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
10 تالميــذ مــن املرحلــة االبتدائيــة مت اختيارهــم مــن مناطــق الفقــر 
املرتفــع، وأشــارت النتائــج إىل أن اســتخدام اآليبــاد كمكمــل للتعلــم 
أدى إىل حتســن املفاهيــم احلســابية لــدى الطلبــة، ولــه أثــر جيــد علــى 
ترتيــب العمليــات احلســابية ومهــارات الضــرب والقســمة واجلــرب، كمــا 
التعليــم  تفريــد  علــى  املعلمــن  اآليبــاد ســاعد  أجهــزة  اســتخدام  أن 
وحتديــد التطبيقــات املناســبة لــكل تلميــذ علــى أســاس قدراتــه الفرديــة، 
كمــا أشــارت النتائــج إىل حتســن مهــارات االســتقاللية لــدى الطلبــة 

ذوي صعــوابت التعلــم. 
 Satsangi, et(وزمــألوه ستســاجني  أجــرى  وأخــرياً،   
al 2018)، دراســة  هدفــت إىل الكشــف عــن فاعليــة اليــدوايت 
االفرتاضيــة يف تعلــم املعــادالت اجلربيــة للطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم 
يف املرحلــة الثانويــة، اســتخدم الباحثــون منهــج دراســة احلالــة الواحــدة 
الباحثــون  وأعــد  التدخــالت(،  متعــدد  األســاس  خــط  )تصميــم 
اختبــارًا حتصيليًــا ومقابــالت مــع الطــالب، علــى عينــة مكونــة مــن 
)3( تالميــذ يف املرحلــة الثانويــة، وأظهــر الطلبــة أداء أعلــى بشــكل 
ملحــوظ يف حــل املعــادالت اجلربيــة ابســتخدام اليــدوايت االفرتاضيــة. 

التعليق على الدراسات السابقة:
        مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة ذات العالقــة 
ابلتقنية يف التدخل مع الطلبة ذوي صعوابت التعلم يف الرايضيات، 
وفائــدة  قيمــة  األكثــر  الدراســات  علــى  احلصــول  الباحثــان  حــاول 
للدراســة احلاليــة. ونظــراً لالختــالف الكبــري بــن املمارســات يف البيئــة 
احملليــة، ومــا جياورهــا مــن البلــدان العربيــة املشــاهبة للبيئــات التعليميــة 
احملليــة، وبــن املمارســات العامليــة، فقــد قســم الباحثــان الدراســات إىل 
دراســات عربيــة، وأخــرى أجنبيــة. وأبــرز مــا متــت مالحظتــه: أواًل: 

ابلنســبة الســتخدام نــوع التقنيــة؛ فعربيــاً اتســمت الدراســات الســابقة 
الدراســة احلاليــة الرتكيــز علــى اســتخدامات األجهــزة  املتضمنــة يف 
اللوحيــة )اآليبــاد( بشــكل عــام، ومل جيــد الباحثــان أي دراســة -حــى 
الوقــت الراهــن - ركــزت علــى اليــدوايت )التالعــب( االفرتاضــي، أي 
أنه من احملتمل أن تكون الدراسة احلالية أول دراسة عربية تستخدم 
اليــدوايت االفرتاضيــة للتدخــل مــع الطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم يف 
الرايضيــات؛ لتطويــر مهــارات احلســاب لــدى الطلبــة ذوي صعــوابت 
التعلــم )ورمبــا يف مجيــع اجملــاالت(. وابملقارنــة مــع الدراســات األجنبيــة 
)وجلهــا يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة(، فقــد ُوِجــدت دراســات 
عديديــة اســتخدمت اليــدوايت االفرتاضيــة يف التدخــل مــع الطلبــة يف 

مهــارات احلســاب وغريهــا.
التجريــي(،  املســتخدم )شــبه  للمنهــج  واثنيــاً: ابلنســبة          
فالدراســات العربيــة الــي طبقــت يف جمــال اســتخدمات التقنيــة يف 
التصميــم.  نفــس  اســتخدمت  فمعظمهــا  اإلعاقــة،  لــذوي  التعليــم 
بينمــا متيــل الدراســات األجنبيــة إىل توظيــف منهــج تصاميــم احلالــة 
كانــت  واثلثــاً،   .)Single-Subject Research( الواحــدة 
نتائــج الدراســات يف اســتخدام األجهــزة اللوحيــة يف اململكــة العربيــة 
فاعليــة  إىل  تشــري  العــريب؛  الوطــن  ويف  خــاص،  بشــكل  الســعودية 
هــذا النــوع مــن التدخــل مــع الطلبــة ابختــالف الفئــات، واجملــاالت. 
بينمــا الدراســات األجنبيــة أظهــرت بشــكل واضــح فاعليــة اســتخدام 
اليــدوايت االفرتاضيــة يف التدخــل مــع الطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم 
يف  اجملــاالت  مــن  غريهــا  أو  احلســابية  للعمليــات  الرايضيــات  يف 
الرايضيــات. ورابعــاً وأخــريا فإنــه علــى الرغــم مــن أن التمثيــل املــادي 
أحــد التدخــالت املبنيــة علــى الرباهــن )األدلــة( يف تدريــس املهــارات 
 Forbringer, and(احلســابية كمــا يذكــر ذلــك فوربرنقــر وفوكــس
تطبيقــات  خــالل  مــن  يف  توظيفهــا  أن  إال   ،(Fuchs ,2014
األجهــزة اللوحيــة كان أكثــر فاعليــة كمــا وجــد بدراســة تكــر وزمــالؤه 
)Tucker, et al,2015)، وهــو مــا عــزز أمهيــة الدراســة احلاليــة.

املنهج واإلجراءات
منهج الدراسة:

فقــد  وفروضهــا،  وأهدافهــا  الدراســة  طبيعــة  ضــوء  يف   
Quasi Expe-(  اٌســتخدم املنهــج شــبه التجريــي يف هــذه الدراســة،

املســتقل  املتغــري  أثــر  لفحــص   )rimental Methodology
)الربانمــج التعليمــي( علــى املتغــري التابــع )مهــارات اجلمــع والطــرح( 
يشــمل  الــذي  املنهــج  وهــو  التعلــم،  ذوي صعــوابت  الطلبــة  لــدى 
اســتقصاء العالقــات الســببية بــن املتغــريات املســؤولية عــن تشــكيل 
الظاهرة، أو احلدث، أو التأثري فيهما بشكل مباشر أو غري مباشر، 
وذلــك هبــدف التعــرف علــى أثــر ودور كل متغــري مــن هــذه املتغــريات 
ص215(.   ،2012 وخندقجــي،  اجملال.)خندقجــي  هــذا  يف 
ولتحقيــق أهــداف الدراســة، مت االعتمــاد علــى تصميــم اجملموعتــن 
 Nonequivalent( وبعــدي  قبلــي  ابختبــار  املتكافئتــن  غــري 
Groups Pretest-Posttest Design(. ويوضــح اجلــدول )1( 

الدراســة. هــذه  يف  املســتخدم  التصميــم 
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PosttestTreatmentPretestGroupe

OXOAاجملموعة التجريبية

O_OBاجملموعة الضابطة

جدول رقم )1( 
التصميم املستخدم يف هذه الدراسة

حيث إن )O( تعي االختبار، و )X( تعي التدريب.
ضبط املتغريات الدخيلة:

التصميــم  مــن خــالل  الدراســة  املتغــريات يف  مت ضبــط        
اإلحصائــي املســتخدم، والــذي وضــح ســابقاً يف فرضيــات الدراســة. 
أمــا املتغــريات األخــرى الــي تعــذر ضبطهــا يف التصميــم ، فيمكــن 

يلــي: حصرهــا كمــا 
الــذكاء عــن طريــق تطبيــق اختبــار رافــن  الــذكاء: مت ضبــط متغــري 

اجملموعــة.  جتانــس  مــن  والتأكــد  للــذكاء 
اخلــربة الســابقة: مجيــع أفــراد العينــة كانــوا يتلقــون نفــس نظــام التعليــم 

يف الصــف العــادي يف مــدارس حكوميــة.
الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة: مــن خــالل اســتمارة )ملحــق 
الظــروف  متغــري  لضبــط  األســرة،  عــن  عامــة  معلومــات  حتــوي   )2
احلالــة  عــن:  االســتمارة  وتكشــف  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 
االجتماعيــة للوالديــن، املســتوى التعليمــي لــألم ولــألب، ومســتوى 

األســرة. دخــل 

جمتمع الدراسة وعينتها:  
      يتكــون جمتمــع الدراســة مــن الطلبــة الذكــور واإلانث 
املرحلــة  مــن  الرابــع  ابلصــف  الرايضيــات  تعلــم  صعــوابت  ذوي 
االبتدائيــة مبدينــة جــدة يف العــام )1439/ 1440(. وقــد مت اختيــار 
عينــة الدراســة ابلطريقــة القصديــة مــن طلبــة الصــف الرابــع االبتدائــي، 
وذلــك ألن الطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم طلبــة غــري متجانســن، 
الطلبــة  اختيــار  مت  فقــد  وابلتــايل  فريــدة،  حالــة  منهــم  حالــة  وكل 
الذيــن مت ترشــيحهم علــى أهنــم يعانــون مــن مشــكالت يف مهــاريت 
اجلمــع والطــرح، وإجــراء عملياهتــا، والذيــن كان أدائهــم متــدين علــى 
االختبــار الــذي طــور يف هــذه الرداســة. وأتلفــت عينــة الدراســة مــن 
)32( طالبًــا وطالبــة: )16( طالبًــا و)16( طالبــة، موزعــن علــى 
جمموعتــن؛ جتريبيــة وضابطــة ابلتســاوي، ويعــزى اختيــار طلبــة الصــف 
الرابــع االبتدائــي يف هــذه الدراســة ألن الطلبــة هبــذا املســتوى الصفــي 

تعرضــوا خلــربات مناســبة يف مهــاريت اجلمــع والطــرح.

عدد اجملموعة الضابطةعدد اجملموعة التجريبيةالصفاملدرسة

88الرابع االبتدائياملئة وواحد وتسعون )بنات(

84الرابع االبتدائيزيد بن خالد )بنن(

4-الرابع االبتدائيصقر قريش )بنن(

جدول )2( 
توزيع أفراد عينة الدراسة

تطوير تطبيق اليدوايت االفرتاضية:
تعليمــي)App Store)، ألغــراض  تطبيــق         مت تطويــر 
الدراســة احلاليــة، مــن خــالل اتبــاع عــدد مــن اخلطــوات. فــأواًل: مت 
حتديــد األهــداف التعليميــة الــي ترمــي الدراســة احلاليــة لتحقيقهــا، 
واثنيــاً: متــت مراجعــة حمتــوى مناهــج الرايضيــات مــن الصــف األول 
االبتدائــي حــى  الصــف الرابــع ابململكــة العربيــة الســعودية، وأهدافــه؛ 
لبنــاء حمتــوى التطبيــق، واثلثــاً: ٌحــدد اهلــدف العــام للتطبيــق. ورابعــاً: 
مت االطــالع علــى املعايــري املتبعــة يف الدراســات واجلهــات املعتمــدة 
االفرتاضيــة،  ليــدوايت  ملواصفــات  األمريكيــة  الوطنيــة  كاملكتبــة 
ســري  وٌحــددت خطــة  املتوقــع،  التطبيــق  ســيناريو  ٌصمــم  وخامســاً: 
تنفيــذه. وسادســاً: مت االتفــاق مــع مستشــار إلعــداد برجمــة التطبيــق. 
وســابعاً: نُفــذت جتربــة اســتطالعية للتطبيــق علــى عينــة مــن خــارج 
عينــة الدراســة مكونــة مــن )6( طالبــات ابلصــف الرابــع االبتدائــي. 
واثمنــاً: متــت مراجعــة التطبيــق مــن متخصصــن يف الرتبيــة اخلاصــة 

ومناهــج وطــرق التدريــس الرايضيــات، إلبــداء اآلراء، والتوصيــات.
التطبيق التعليمي للتمثيل املادي ابليدوايت االفرتاضية: 

احلســابية  املفاهيــم  بعــض  تنميــة  إىل  التطبيــق  يهــدف      
والطــرح  اجلمــع  التعلــم، وخاصــة مفهومــي  للطلبــة ذوي صعــوابت 
التطبيــق  إعــداد  الرتكيــز عنــد  ابلتمثيــل ابليــدوايت االفرتاضيــة. ومت 
مناهــج  يف  املتضمنــة  والطــرح  اجلمــع  مهــاريت  علــى  التعليمــي 
الصفــوف: األول، والثــاين، والثالــث االبتدائــي، كمهــارات ســابقة 
مــن  يعانــون  الذيــن  للطلبــة  الرابــع  الصــف  يف  الرايضيــات  لتعليــم 
صعــوابت التعلــم؛ وذلــك ألن حمــور التبايــن شــرط لتحديــد الطلبــة 
ذوي صعــوابت التعلــم، كمــا مت عــرض التطبيــق علــى جمموعــة مــن 
تدريــس  وطــرق  ومناهــج  التعلــم  صعــوابت  جمــال  يف  املتخصصــن 
الرايضيــات لتقوميــه. وميكــن وصــف التطبيــق أبنــه: تطبيــق تفاعلــي 
انطــق ابلعربيــة لتطويــر املهــارات احلســابية، وخاصــة مفهومــي اجلمــع 
ابحلمــل وبدونــه، والطــرح ابالســتالف وبدونــه، مــن خــالل اليــدوايت 
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االفرتاضيــة، ويعتمــد علــى اســرتاتيجية احلــواس املتعــددة، والــي تقــوم 
جمســمات  مــع  الطالــب  يتفاعــل  إذ  حاســة؛  مــن  أكثــر  بتوظيــف 
إلكرتونيــة متحركــة لتعليــم وتعلــم املفاهيــم احلســابية بنســبة عاليــة مــن 

اإلتقــان. 
املتجــر  علــى  املتــاح  نــور(  مــع  )تعلــم  التطبيــق  يتكــون   
)لعبتــن(  نشــاطن  مــن   )App Store( أبــل  لشــركة  اإلكــرتوين 
 )12( العــدد  ضمــن  والطــرح  اجلمــع  وتعلــم  لتعليــم  املخبــز،  مهــا: 
ومكعبــات  الواقــع،  بيئــة جذابــة حتاكــي  خــالل  مــن  وأفقيــاً  رأســياً 
املبــى العشــري، والــي تعــود للعــامل دينــز، وتتميــز هــذه اللعبــة أبهنــا 
مطابقــة للوســائل املوجــودة يف كتــب الرايضيــات ملناهــج الــوزارة يف 
اململكــة العربيــة الســعودية، ولكــن التطبيــق ميثلهــا بطريقــة حمسوســة 
متكــن الطالــب مــن حتريكهــا والتفاعــل معهــا، وتتــدرج يف مســتوين: 
فاملســتوى األول يتكــون مــن: تعليــم وتعلــم اجلمــع ضمــن منزلتــن 
ابحلمــل وبدونــه، والطــرح ضمــن منزلتــن ابالســتالف وبدونــه. أمــا 
املســتوى الثــاين فيتكــون مــن: اجلمــع ضمــن ثــالث منــازل ابحلمــل 

وبدونــه. ابالســتالف  منــازل  ثالثــة  ضمــن  والطــرح  وبدونــه، 
أداة الدراسة:

لقيــاس  اختبــار  تطويــر  مت  احلاليــة،  الدراســية  ألغــراض   
مهــارات الطلبــة قبــل تنفيــذ التدخــل )االختبــار القبلــي(، وبعــد تنفيــذ 
التدخــل )االختبــار البعــدي(. وفيمــا يلــي وصــف لالختبــار ولصدقــه 

وثباتــه:
اختبار العمليات احلسابية )للجمع والطرح(:

الباحثــة  قبــل  مــن  الدراســة  هــذه  يف  االختبــار  طــور   
الرئيســة يف هــذه الدراســة، ويهــدف اختبــار العمليــات احلســابية إىل 
التعــرف علــى مســتوى إتقــان الطلبــة ذوي صعــوابت تعلــم الرايضيــات 
ملهــارات اجلمــع والطــرح، ولتطويــر االختبــار فقــد مت حتليــل مناهــج 
الرايضيــات للمرحلــة االبتدائيــة مــن الصــف األول إىل الصــف الرابــع 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، كمــا اقتصــر التحليــل علــى احملتــوى 
وعمليــي  احلســاب،  ملهــارات  ســابقة  ابألعــداد كمهــارة  املرتبــط 
اجلمــع والطــرح، ومت االطــالع علــى جمموعــة مــن االختبــارات العربيــة 
واألجنبيــة، لالســتفادة منهــا يف معرفــة األعــداد الــي تتكــون منهــا 

واجلمــع.  الطــرح  مســائل 
اجلمــع  لعمليــة  فقــرة   )12( مــن  االختبــار  ويتألــف           

و)12( فقــرة لعمليــة الطــرح، وبذلــك حيتــوي االختبــار علــى 24 
فقــرة، بنــاء علــى تــدرج املهــارات مــن األســهل إىل األصعــب، وقــد 
مت تصميــم منوذجــن لالختبــار، يقــدم النمــوذج )أ( للطالــب يف اليــوم 
األول، والنموذج )ب( يف اليوم التايل، واهلدف من إعداد منوذجن 
لالختبــار هــو: الكشــف عــن مــدى ثبــات االختبــار يف قيــاس أداء 
الطلبــة يف مســتوايته، ومــن خــالل تــدرج املهــارات الــي يقيســها، عــن 
طريــق املقارنــة بــن النموذجــن. وقــد أضيفــت تعليمــات لالختبــار 
بطريقــة واضحــة لتســهيل تطبيقــه مــن قبــل املعلمــن، وجلعلــه مفهومــاً 
مــن ســبعة  الطلبــة. وقــد مت  تطبيقــه علــى عينــة مكونــة  قبــل  مــن 
مــن طلبــة الصــف الرابــع االبتدائــي للتعــرف علــى املــدة الزمنيــة ألداء 
فــإن جممــوع درجاتــه يف كل  االختبــار. ولتفســري نتائــج االختبــار، 
قســم هــو )12(، حبيــث تعطــى لــكل فقــرة درجــة واحــدة، واجملمــوع 

الكلــي لالختبــار )24( درجــة. 
صدق وثبات أداة الدراسة:

قوامهــا  اســتطالعية  عينــة  علــى  االختبــار  تطبيــق  مت   
ــا وطالبــة مــن الصــف الرابــع االبتدائــي، وذلــك حلســاب  )14( طالًب
املالئمــة  الزمنيــة  املــدة  مــن  والتأكــد  والثبــات،  الصــدق  معامــالت 
لالختبــار، والســتخراج دالالت صــدق األداة، فقــد مت اســتخراج مــا 

يلــي:
صدق احملتوى: 

عرض االختبار بصورته األولية واملكونة من )15( فقرة    
علــى جمموعــة مــن احملكمــن املختصــن يف الرتبيــة اخلاصــة ومناهــج 
وطــرق تدريــس الرايضيــات، وذلــك لالطــالع علــى االختبــار ومــدى 
وضوحــه، ومالءمتــه ألفــراد العينــة، وحتقيقــه لألهــداف الــذي وضــع 
مــن أجلهــا، وقــد أفــاد احملكمــون مبوافقتهــم علــى االختبــار ومالءمتــه 
لألهــداف الــذي وضــع مــن أجلهــا، ومالءمتــه ألفــراد العينــة، مــع 
إجــراء بعــض التعديــالت، والــي متثلــت يف تغــري عــدد الفقــرات إىل 

فقــرة.  )24(
الصدق البنائي: 

معامــالت  قيــم  أن   )3( رقــم  اجلــدول  مــن  يتضــح       
االرتبــاط بــن جممــوع كل قســم والدرجــة الكليــة لالختبــار تراوحــت 
مــا بــن )0.910 و 0.946(، ومجيعهــا دالــة عنــد مســتوى الداللــة 
)0,01(، وهذا يعى أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الصدق.

معامل االرتباطعدد األسئلةالنموذجالعملية

اجلمع
0,910**12منوذج )أ( 

0,945**12منوذج )ب(

الطرح
0,946**12منوذج )أ( 

0,928**12منوذج )ب(

جدول رقم )3( 
معامالت االرتباط بن كل قسم والدرجة الكلية لالختبار

             ** وجود داللة عند مستوى )0,01(    
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فاعلية برنامج تعليمي باستخدام اليدويات االفتراضية على األجهزة اللوحية لتطوير 
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:Internal Validity صدق االتساق الداخلى.
مت حســاب صــدق االتســاق الداخلــى لالختبــار وذلــك         
حبســاب ارتبــاط درجــة كل فقــرة مــن فقــرات االختبــار ابلدرجــة الكليــة 
الدرجــة  الفقــرة مــن  بعــد اســتبعاد قيمــة هــذه  الفقــرات  بقيــة  علــى 
الكليــة، وظهــر أنــه قيــم فقراتــه دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0,01( 

ممــا يشــري إىل اتســاق االختبــار وصــدق حمتــواه )فقراتــه(.
ثبات األداة:

ألفــا  طريقــة كرونبــاخ  اســُتخدمت  الثبــات،  حلســاب   
لقيــاس ثبــات االختبــار، وكانــت النتائــج كمــا هــي مبينــة يف جــدول 

       .)4 (

معامل ألفا كرونباخعدد األسئلةالنموذجالعملية

اجلمع
120,827منوذج )أ( 

120,894منوذج )ب(

الطرح
120,895منوذج )أ( 

120,861منوذج )ب(

جدول )4(
 قيم معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا

ويتضح من اجلدول السابق أن معامالت ثبات   
كرونباخ ألفا ألقسام االختبار تراوحت بن )0.827 – 0.895( 

مما يدل على أن معامالت الثبات لالختبار مرتفعة. كما مت 

استخدام طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االختبار، وكانت 
النتائج كما هي مبينة يف جدول )5(.

عدد األسئلةالنموذجالعملية
التجزئة النصفية

جتمانسبريمان

اجلمع
120,7670,679منوذج )أ( 

120,7370,699منوذج )ب(

الطرح
120,7890,710منوذج )أ( 

120,7950,787منوذج )ب(

جدول )5(
 قيم معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية

التجزئــة  ثبــات االختبــار بطريقــة  وتراوحــت معامــالت   
مقبولــة. تعــد  القيــم  وهــذه   )0,795-0,679( بــن  النصفيــة 

إجراءات تنفيذ الدراسة: 
          نفــذ يف الدراســة احلاليــة عــدد مــن اخلطــوات، فقــد مت 
احلصــول علــى خطــاب تســهيل مهمــة بغــرض الوصــول إىل جممتــع 
الدراســة؛ وتطبيــق الربانمــج ومجــع البيــاانت، وطبقــت أداة الدراســة 
علــى العينــة االســتطالعية والــي تكونــت مــن )14( طالبًــا وطالبــة؛ 
التحقــق  أجــل  ومــن  والثبــات،  الصــدق  معامــالت  الســتخراج 
مــن وجــود صعــوابت تعلــم لــدى الطلبــة، مت تطبيــق مقيــاس رافــن 
الــوزارة  اختبــارات  تطبيــق  ومت  فرديــة،  بصــورة  امللونــة  للمصفوفــات 
بــن  التفــاوت  التحصيــل، ووجــود  تــدين  مــن  للتأكــد  التشــخيصية 
قــدرات الطلبــة وحتصيلهــم الفعلــي، وقــد مت االســتعانة مبعلمــن للطلبــة 
ذوي صعــوابت التعلــم لتطبيــق التدخــل، ومت تدريبهــم علــى اســتخدام 
أداة الدراســة والتطبيق التعليمي ابلشــكل املناســب. ومت أيضاً تطبيق 
النمــوذج  تقــدمي  بشــكل مجاعــي، ومت  احلســابية  العمليــات  اختبــار 

األول مــن االختبــار يف اليــوم األول، والنمــوذج الثــاين يف اليــوم الثــاين، 
كمــا مت حســاب متوســط درجــة الطالــب يف النموذجــن. مث ٌشــرح 
بعــد  اللوحيــة للطلبــة، ومت تطبيقــه أمامهــم  التطبيــق علــى األجهــزة 
اختيــار العينيــة. وطبــق االختبــار القبلــي علــى عينــة الدراســة لقيــاس 
التدخــل  نفــذ  مث  احلســاب.  مهــارات  مقيــاس  يف  الطلبــة  حتصيــل 
مــع الطلبــة، وبعــد ذلــك طبــق االختبــار البعــدي علــى اجملموعتــن 

الضابطــة والتجريبيــة؛ لقيــاس حتصيــل الطلبــة يف االختبــار.
النتائج وتفسريها:

عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  "ال  األوىل:  الفرضيــة 
يف  الطلبــة  درجــات  متوســط  بــن   0.05=α الداللــة  مســتوى 
القبلــي ".  الضابطــة علــى االختبــار  التجريبيــة واجملموعــة  اجملموعــة 
والختبــار صحــة الفرضيــة يف مهــارة اجلمــع اٌســتخدم اختبــار مــان-

وتــي Mann-Whitney لداللــة الفــروق بــن متوســطات درجــات 
العينــات املســتقلة، واجلــدول رقــم )6( يبــن نتائــج االختبــار. 
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الداللةZ قيمةU قيمةمتوسط الرتبالعدداجملموعةاملهارة

اجلمع )منوذج )أ(
1616.25جتريبية

124.000.15-0.88
1616.75ضابطة

اجلمع )منوذج )ب(
1619.34جتريبية

82.501.73-0.08
1613.66ضابطة

جدول )6(
 نتائج اختبار مان-وتي لداللة الفروق بن اجملموعتن الضابطة والتجريبية يف االختبار القبلي

ويتضــح مــن اجلــدول )6( أن قيمــة الداللــة ملهــارة اجلمــع   
التــوايل،  يف النموذجــن )أ(، )ب( كانــت )0.88، 0.08( علــى 
قيــم أكــرب مــن مســتوى املعنويــة )0.05(، وابلتــايل فيمكــن  وهــي 
مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  أبنــه ال  القــول 
الداللــة )α=0.05( بــن متوســط درجــات الطلبــة يف اجملموعــة 

التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة علــى االختبــار القبلــي ملهــارات اجلمــع 
يف النموذجــن )أ(، )ب(.  أمــا الختبــار صحــة تلــك الفرضيــة يف 
مهــارة الطــرح، فقــد مت اســتخدام اختبــار "مان-وتــي" لداللــة الفــروق 
بــن متوســطات درجــات العينــات املســتقلة، واجلــدول رقــم )7( يبــن 

االختبــار.   نتائــج 

الداللةZ قيمةU قيمةمتوسط الرتبالعدداجملموعةاملهارة

اجلمع )منوذج )أ(
1617.53جتريبية

111.500.63-0.53
1615.47ضابطة

اجلمع )منوذج )ب(
1616.88جتريبية

122.000.23-0.82
1616.13ضابطة

جدول )7(
نتائج اختبار مان-وتي لداللة الفروق بن اجملموعتن الضابطة والتجريبية يف االختبار القبلي

ويتضــح مــن اجلــدول )7( أن قيمــة الداللــة ملهــارة الطــرح   
التــوايل،  يف النموذجــن )أ(، )ب( كانــت )0.53، 0.82( علــى 
قيــم أكــرب مــن مســتوى املعنويــة )0.05(، وابلتــايل فيمكــن  وهــي 
مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  أبنــه ال  القــول 
اجملموعــة  يف  الطلبــة  درجــات  متوســط  بــن   0.05=α الداللــة 
التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة علــى االختبــار القبلــي ملهــارات الطــرح 
فــروق يف االختبــار  توجــد  )أ(، )ب(. وبذلــك ال  النموذجــن  يف 
القبلــي ملهــاريت اجلمــع والطــرح بــن اجملموعــات. وتشــري هــذه النتيجــة 
إىل أن الطلبــة متجانســن إىل حــد كبــري، وميكــن تفســري ذلــك إىل 
أن العينــة مت اختيارهــا مــن بيئــة تعليميــة واحــدة، وألن العينــة قصديــة 

تعــاين أفرادهــا مــن صعــوابت التعلــم يف الرايضيــات، ولديهــم قصــور 
يف مهــارات احلســاب يف عمليــي اجلمــع والطــرح، وذلــك يعــي أن 
أي حتســن يطــرأ علــى أداء اجملموعــة التجريبيــة بعــد التدخــل ســيكون 

عائــداً إىل هــذا التدخــل يف الدراســة.
ونصــت الفرضيــة الثانيــة يف هــذه الدراســة علــى: "توجــد فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( يف أداء 
الطلبــة يف اجملموعــة التجريبيــة بــن االختبــار القبلــي والبعــدي يف مهــارة 
 )Wilcoxon( اجلمع".  والختبار صحتها، مت استخدام اختبار
لداللــة الفــروق بــن متوســطات درجــات العينــات املرتبطــة، واجلــدول 

رقــم )8( يبــن نتائــج االختبــار. 

الداللة Z قيمةمتوسط الرتب السالبةمتوسط الرتب املوجبةاملهارة

0.000*-8.500.003.529اجلمع )النموذج أ(

0.001*-8.000.003.418اجلمع )النموذج ب(

جدول )8(
 الفروق بن متوسطات رتب درجات مهارة اجلمع ألفراد اجملموعة التجريبية قبل وبعد تنفيذ الربانمج

 *دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05        
         ويتضــح مــن اجلــدول )8( أن قيمــة الداللــة ملهــارة اجلمــع يف 
النموذجــن )أ(، )ب( كانــت )0.00، 0.001( وهــي قيــم أقــل مــن 

مستوى املعنوية )0.05( وابلتايل ميكن القول أبنه توجد فروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α=0.05( يف أداء الطلبــة 
يف اجملموعــة التجريبيــة بــن االختبــار القبلــي والبعــدي ملهــارة اجلمــع 
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يف النموذجــن )أ(، )ب(. وهــذه النتيجــة تعــي أن التدخــل املرتكــز 
علــى اليــدوايت االفرتاضيــة الــذي اســتخدم مــع اجملموعــة التجريبيــة؛ 
ذي فاعليــة يف تطويــر مهــارات اجلمــع لــدى عينــة الدراســة التجريبيــة، 
مــن  متثيلهــا  مت  التطبيــق  يف  اجلمــع  عمليــة  أن  إىل  الســبب  ويعــود 
خــالل اجملســمات بشــكل حمســوس يف جمموعــة واحــدة، والــذي أدى 
إىل جعــل الطلبــة يشــعرون مبعــى اجلمــع ومفهومــه. كمــا أن التحــول 
التلقائــي يف مكعبــات )دينــز(، مــن املكعبــات الكبــرية للمكعبــات 
الصغــرية عندمــا يصــل عددهــا إىل عشــرة، وإىل عمــود متحــرك؛ ينبــه 

الطلبــة للقيــام بعمليــة احلمــل، والــذي أدى إىل تبســيط مفهــوم اجلمــع 
املوجهــة  املتكــررة  املمارســة  الطلبــة، ومــع  ابحلمــل وتقريبــه ألذهــان 
حتســن أداء الطلبــة بشــكل كبــري يف اجملموعــة التجريبيــة، وظهــر ذلــك 
واضحــاً مــن خــالل النتائــج هلــذه الفرضيــة. وهــذه النتيجــة اتفقــت 
مــع دراســة كــور وزمالئــه Kaur, et al (2017)، ودراســة بلــوت 
Plute )2016( يف فاعليــة اليــدوايت االفرتاضيــة لتطويــر املهــارات 

احلســابية  لــدى الطلبــة.

الشكل )1(: الفروق بن متوسطات درجات مهارة اجلمع يف النموذجن )أ(، )ب( ألفراد اجملموعة التجريبية قبل وبعد تنفيذ الربانمج.

عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  "ال  الثالثــة:  الفرضيــة 
يف  الطلبــة  درجــات  متوســط  بــن   0.05=α الداللــة  مســتوى 
اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة علــى االختبــار البعــدي يف 

مهــارة اجلمــع". والختبــار صحــة تلــك الفضيــة، مت اســتخدام اختبــار 
العينــات  درجــات  متوســطات  بــن  الفــروق  لداللــة  "مان-وتــي" 

نتائــج االختبــار.   يبــن  رقــم )9(  املســتقلة، واجلــدول 

الداللةZ قيمةU قيمةمتوسط الرتبالعدداجملموعةاملهارة

اجلمع )منوذج )أ(
1624.25جتريبية

4.004.73-*0.00
168.75ضابطة

اجلمع )منوذج )ب(
1624.25جتريبية

4.004.73-*0.00
168.75ضابطة

جدول )9(
 نتائج اختبار »مان-وتي« لداللة الفروق بن اجملموعتن الضابطة والتجريبية يف االختبار البعدي

*دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05        
اجلمــع  ملهــارة  الداللــة  قيمــة  أن   )9( اجلــدول  مــن  يتضــح        
التــوايل،  يف النموذجــن )أ(، )ب( كانــت )0.00، 0.00( علــى 
ميكــن  وابلتــايل   ،)0.05( املعنويــة  مســتوى  مــن  أقــل  قيــم  وهــي 

مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  أبنــه  القــول 
الداللــة )α=0.05( بــن متوســط درجــات الطلبــة يف اجملموعــة 
ملهــارات  البعــدي  االختبــار  علــى  الضابطــة  واجملموعــة  التجريبيــة 
اجلمــع يف النموذجــن )أ(، )ب(. وبنــاء علــى هــذه النتيجــة، فقــد 
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مت رفــض الفرضيــة الصفريــة، وقبــول الفرضيــة البديلــة، وميكــن تفســري 
الطلبــة يف اجملموعــة  الــذي طــرأ علــى  التغــري  أن  النتيجــة إىل  هــذه 
التجريبيــة بــن االختباريــن القبلــي والبعــدي يعــود إىل فاعليــة التطبيــق 
التعليمــي ابليــدوايت االفرتاضيــة يف حتســن مهــارات احلســاب يف 
عمليــة اجلمــع. وهــذه الفرضيــة تدعــم نتائــج الفرضيــة الثانيــة، وتؤكــد 
علــى فاعليــة اليــدوايت االفرتاضيــة. وتتفــق مــع دراســة كــور وزمالئــه          

أيضــًا    )Kaur, et al,2017(

 الفرضيــة الرابعــة: "توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللــة )α=0.05( يف أداء الطلبــة يف اجملموعــة التجريبيــة بــن 
صحــة  والختبــار  الطــرح"،  مهــارة  يف  والبعــدي  القبلــي  االختبــار 
تلــك الفرضيــة، اُســتخدم اختبــار وليكســون )Wilcoxon( لداللــة 
الفــروق بــن متوســطات درجــات العينــات املرتبطــة. واجلــدول رقــم 

)10( يبــن نتائــج االختبــار. 

الداللة Z قيمةمتوسط الرتب السالبةمتوسط الرتب املوجبةاملهارة

0.001-8.000.003.416الطرح )النموذج أ(
0.000-8.500.003.531الطرح )النموذج ب(

جدول )10( 
الفروق بن متوسطات رتب درجات مهارة الطرح ألفراد اجملموعة التجريبية قبل وبعد تنفيذ الربانمج

*دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05        
          ويتضح من اجلدول )10( أن قيمة الداللة ملهاريت الطرح 
يف النموذجــن )أ(، )ب( كانــت )0.01، 0.00(، وهــي قيــم اقــل 
مــن مســتوى املعنويــة )0.05(، وابلتــايل فيمكــن القــول أبنــه توجــد 
 )0.05=α( فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
يف أداء الطلبــة يف اجملموعــة التجريبيــة بــن االختبــار القبلــي والبعــدي 
ملهــاريت الطــرح يف النموذجــن )أ(، )ب(. وُتظهــر النتائــج يف هــذه 
بعــد  الطــرح  الطلبــة يف مهــارة  الــذي طــرأ علــى  التحســن  الفرضيــة 
االفرتاضيــة.  ابليــدوايت  التعليمــي  التطبيــق  يف  املتمثــل  التدخــل 
الســابقتن، فمهــاريت  الفرضيتــن  نتائــج  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتوافــق 
اجلمــع والطــرح مرتابطــة، وهــي عمليــات عكســية. ويعــزي الباحثــان 

هــذه النتيجــة إىل قــدرة التطبيــق علــى متثيــل الطــرح بطــرق حمسوســة، 
إذ يتــم يف التطبيــق حــذف اجملســمات، وإخفاءهــا مــن الشاشــة ممــا 
يســهل فهــم الوعــي ابلطــرح للطلبــة، كمــا أن التطبيــق يقــوم بتحويــل 
عمــود  وإخفــاء  ســحب  فيتــم  العشــرات،  متثــل  الــي  لألعمــدة  آيل 
فتصبــح عشــر  الطــرح؛  عمليــات  أثنــاء  املئــات  أو  العشــرات،  مــن 
الــذي أدى إىل  األمــر  العشــرات،  أو  وحــدات صغــرية يف اآلحــاد 
تطويــر مفهــوم الطــرح ابالســتدانة، وطــور لديهــم الوعــي مبفهــوم عمليــة 
 Bouck, et الطــرح. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة بــوك وزمالئــه
al(2017)، ودراســة بلــوت Plute )2016(، يف فاعليــة اليــدوايت 

اإلفرتاضيــة يف تطويــر عمليــات احلســاب للطلبــة.

شكل )2(: الفروق بن متوسطات درجات مهارة الطرح يف النموذجن )أ(، )ب( ألفراد اجملموعة التجريبية قبل وبعد تنفيذ الربانمج
الفرضيــة اخلامســة: "ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
يف  الطلبــة  درجــات  متوســط  بــن   0.05=α الداللــة  مســتوى 
اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة علــى االختبــار البعــدي يف 
مهــارة الطــرح". والختبــار صحــة الفرضيــة، اٌســتخدم اختبــار مــان-

وتــي )Mann-Whitney( للداللــة علــى الفــروق بــن متوســطات 
نتائــج  يبــن   )11( رقــم  واجلــدول  املســتقلة،  العينــات  درجــات 

االختبــار. 
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الداللةZ قيمةU قيمةمتوسط الرتبالعدداجملموعةاملهارة

اجلمع )منوذج )أ(
1623.41جتريبية

17.504.19-*0.00
169.59ضابطة

اجلمع )منوذج )ب(
1624.25جتريبية

4.004.76-*0.00
168.75ضابطة

جدول )11(
 نتائج اختبار »مان-وتي« لداللة الفروق بن اجملموعتن الضابطة والتجريبية يف االختبار البعدي يف مهارة الطرح

دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05        
        ويتضــح مــن اجلــدول )11( أن قيمــة الداللــة ملهــارة الطــرح 
التــوايل،  النموذجــن )أ(، )ب( كانــت )0.00، 0.00( علــى  يف 
فيمكــن  وابلتــايل   ،)0.05( املعنويــة  مســتوى  مــن  أقــل  قيــم  وهــي 
القــول أبنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 
التجريبيــة  الطلبــة يف اجملموعــة  بــن متوســط درجــات   0.05=α
يف  الطــرح  ملهــارات  البعــدي  االختبــار  علــى  الضابطــة  واجملموعــة 
النموذجــن )أ(، )ب(. وهــذه النتيجــة أتكيــد علــى أن التغــري يف أداء 
اجملموعــة التجريبيــة كان نتيجــة للتدخــل املبــي علــى تطبيــق اليــدوايت 
االفرتاضيــة يف تطويــر مهــارات احلســاب، فلــم يطــرأ تغــري ملحــوظ 

التعليميــة  الظــروف  أن  الرغــم  علــى  الضابطــة،  اجملموعــة  أداء  يف 
نفســها، ابســتثناء تعــرض الطلبــة يف اجملموعــة التجريبيــة لليــدوايت 
 Bouck,( االفرتاضيــة. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة بــوك وزمالئــه

)et al,2017
الفرضيــة السادســة: "ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى الداللة )α=0.05( بن متوســط درجات الطلبة الذكور 
واإلانث علــى االختبــار البعــدي يف مهــارة اجلمــع" والختبــار صحــة 
بــن  الفــروق  لداللــة  مان-وتــي  اختبــار  اٌســتخدم  الفرضيــة،  تلــك 
متوســطات درجــات العينــات املســتقلة، واجلــدول رقــم )12( يبــن 

نتائــج االختبــار.  

الداللةZ قيمةU قيمةمتوسط الرتبالعدداجملموعةاملهارة

اجلمع )منوذج )أ(
1616.91جتريبية

121.500.25-0.80
1616.09ضابطة

اجلمع )منوذج )ب(
1616.28جتريبية

124.500.13-0.89
1616.72ضابطة

جدول )12( 
نتائج اختبار »مان-وتي« لداللة الفروق بن الذكور واإلانث يف االختبار البعدي

*دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 0.05        
       ويتضــح مــن اجلــدول )12( أن قيمــة الداللــة ملهــارة اجلمــع 
التــوايل،  النموذجــن )أ(، )ب( كانــت )0.80، 0.89( علــى  يف 
وهــي قيــم أكــرب مــن مســتوى املعنويــة )0.05(، وابلتــايل ميكــن القــول 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة  أبنــه ال توجــد 
الذكــور واإلانث علــى  الطلبــة  بــن متوســط درجــات   0.05=α
االختبــار البعــدي ملهــارات اجلمــع يف النموذجــن )أ(، )ب(. ويظهــر 
مــن هــذه النتيجــة عــدم وجــود فــروق بــن الذكــور واإلانث، ويعــزى 
اســتخدام  إىل   – اجلنــس  -ابختــالف  الطلبــة  ميــل  أن  إىل  ذلــك 
األجهــزة اللوحيــة، واالســتمتاع هبــا، أســهم مبمارســة الطلبــة لألنشــطة 
ذات العالقــة ابملهــارات الــي هدفــت الدراســة لتطويرهــا، إىل جانــب 
تشــابه ظــروف تطبيــق التدخــل بشــكل كبــري؛ إذ كان يقــدم يف غــرف 
املصــادر بواســطة املعلمــن للطــالب، ومت تدريــب املعلمــن ابلشــكل 
التجريبيــة  العينــة  أفــراد  بــن  اإلجــراءات  وتوحيــد كل  املناســب، 
ابختالف جنســهم. وتتفق هذه النتيجة مع دراســة )حممد،2017( 

يف عــدم وجــود فــروق بــن متوســطات درجــات الذكــور واإلانث عنــد 
اســتخدام األجهــزة اللوحيــة. 

بــن  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  "ال  الســابعة  الفرضيــة 
الداللــة  مســتوى  عنــد  واإلانث  الذكــور  الطلبــة  درجــات  متوســط 
)α=0.05( علــى االختبــار البعــدي يف مهــارة الطــرح" والختبــار 
صحــة تلــك الفرضيــة اســتخدم اختبــار "مان-وتــي" لداللــة الفــروق 
بــن متوســطات درجــات العينــات املســتقلة، واجلــدول رقــم )13( 

يبــن نتائــج االختبــار.  
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الداللةZ قيمةU قيمةمتوسط الرتبالعدداجملموعةاملهارة

اجلمع )منوذج )أ(
1617.53أنثى

111.5000.626-0.531
1615.47ذكر

اجلمع )منوذج )ب(
1616.88أنثى

122.0000.230-0.818
1616.13ذكر

جدول )13(
نتائج اختبار »مان-وتي« لداللة الفروق بن الذكور واإلانث يف االختبار البعدي

*دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )0.05(        
       يتضــح مــن اجلــدول )13( أن قيمــة الداللــة ملهــارة الطــرح يف 
النموذجــن )أ(، )ب( كانــت )0.531، 0.818( علــى التــوايل، 
وهــي قيــم أكــرب مــن مســتوى املعنويــة )0.05(، وابلتــايل فيمكــن 
القول أبنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
)α=0.05(، بــن متوســط درجــات الطلبــة الذكــور واإلانث علــى 
االختبــار البعــدي ملهــارات الطــرح يف النموذجــن )أ(، )ب(. وهــذه 
النتيجــة تؤكــد نتيجــة الفرضيــة السادســة وينطبــق يف تفســريها لتفســري 
النتيجــة الســابقة مــن حيــث تدريــب املعلمــن ابلشــكل املناســب، 
وتوحيــد ظــروف التطبيــق، وميــل الطلبــة ابختــالف جنســهم لألجهــزة 
اللوحيــة، كمــا أن نفــس الدراســات الســابقة الــي تتفــق مــع نتيجــة 

الفرضيــة السادســة، تتفــق مــع نتيجــة الفرضيــة الســابعة.
التوصيات:

         هدفــت الدراســة احلاليــة إىل التعــرف إىل فاعليــة تطبيــق 
احملســوس  للتمثيــل  االفرتاضيــة  )التالعــب(  ابليــدوايت  تعليمــي 
لتطويــر مهــاريت اجلمــع والطــرح لــدى الطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم يف 
الرايضيــات، وقــد أظهــرت الدراســة فاعليــة اليــدوايت االفرتاضيــة يف 
تطويــر مهــارات احلســاب )اجلمــع والطــرح(، وبنــاء علــى ذلــك يوصــي 
الباحثان مبا يلي: )أ( تدريب املعلمن لكيفية الوصول إىل تطبيقات 

اليــدوايت االفرتاضيــة، و)ب( عقــد دورات تدريبيــة للمعلمــن للتميــز 
بــن أنــواع التقنيــة، وخصوصــاً ماهيــة اليــدوايت االفرتاضيــة، ودورهــا 
يف تطويــر مهــارات الطلبــة، و)ج( تدريــب املعلمــن كيفيــة تطبيــق 
التعليــم، و)د(  اليــدوايت االفرتاضيــة، وكيفيــة دجمهــا وتوظيفهــا يف 
توفــري قاعــدة بيــاانت حــول اليــدوايت االفرتاضيــة، وأنــواع التقنيــات 
التعليميــة األخــرى الــي ميكــن اســتخدامها وتوظيفهــا لتطويــر مهــارات 
توفــري  )هـــ(  األخــرى،  األكادمييــة  واملهــارات  احلســاب،  يف  الطلبــة 
أجهــزة لوحيــة ميكــن ختزينهــا كــي يســتخدمها الطلبــة يف اللقــاءات، 

واحلصــص التعليميــة. 
        أما على صعيد التوصيات البحثية، فيوصي الباحثان إبجراء 
املزيــد مــن الدراســات حــول فاعليــة اليــدوايت االفرتاضيــة، وخصوصــاً 
مــع اجملــاالت األكادمييــة مــع الطلبــة ذوي صعــوابت التعلــم لتطويــر 
عــام،  بشــكل  الرايضيــات  األخــرى، ومهــارات  احلســاب  مهــارات 
واجملــاالت األكادمييــة األخــرى، كمــا يوصــي الباحثــان بتطويــر املزيــد 
مــن التطبيقــات العربيــة واجــراء الدراســات حــول فاعليتهــا. وأخــرياً 
يوصــي الباحثــان إبجــراء دراســات حــول أثــر تطبيقــات اليــدوايت 
مهــارات  تعلــم  حنــو  واجتاهاهتــم  الطلبــة  دافعيــة  علــى  االفرتاضيــة 

احلســاب، وغريهــا مــن مهــارات الرايضيــات.
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املستخلص:
هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن واقــع برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية مــن حيــث   
»إدارة الربانمــج -أعضــاء هيئــة التدريس-املقــررات الدراسية-األســاليب والتقنيــات املســتخدمة -التقومي-البيئــة املادية-خمرجــات الربانمــج« 
مــن وجهــة نظــر الطالبــات، والكشــف عــن الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة يف متوســطات اســتجاابت طالبــات برانمــج الدبلــوم العــام يف 

الرتبيــة والــي ميكــن عزوهــا إىل )اختــالف التخصــص، ســنوات اخلــربة(.
وقــد اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفي)املســحي(، وعلــى االســتبانة كأداة حبثيــة، وطُبقــت الدراســة علــى مجيــع طالبــات   
الدبلــوم الرتبــوي وعددهــن)507( طالبــة خــالل العــام اجلامعــي 1439/1438هـــ. وتوصلــت الدراســة إىل أن برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة 
قــد حضــي بدرجــة تقديــر متوســطة مــن وجهــة نظــر الطالبــات، كمــا كشــف عــن ذلــك متوســط الدرجــة الكليــة لواقــع الربانمــج. وقــد جــاء 
جمــال »خمرجــات الربانمــج« يف املرتبــة األوىل وبدرجــة موافقــة عاليــة، يليــه جمــال الطرائــق واألســاليب والتقنيــات الرتبويــة املســتخدمة يف الربانمــج 
بدرجــة موافقــة عاليــة، يف حــن جــاء اجملــال الســادس اخلــاص ابلبيئــة املاديــة واخلدمــات املســاندة يف املرتبــة األخــرية وبدرجــة موافقــة متوســطة. 
وكشــفت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة الدراســة حــول واقــع برانمــج الدبلــوم الرتبــوي يف جمــاالت )إدارة 
الربانمــج، أعضــاء هيئــة التدريــس، املقــررات الدراســية، الطرائــق واألســاليب والتقنيــات، التقــومي، خمرجــات الربانمــج( ويف الدرجــة الكليــة، تعــود 
ملتغــري التخصــص. مــع وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )0.01( بــن اســتجاابت عينــة الدراســة حــول واقــع )خمرجــات الربانمــج(، تعــود 

الختــالف عــدد ســنوات اخلــربة، لصــاحل الطالبــات اللــوايت ليــس لديهــن خــربة.
الكلمات املفتاحية: الدبلوم العام يف الرتبية-جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

Abstract
        The current study aimed to identify the effectiveness of an educational program using virtual maniThe study 
aims to reveal the reality of the general diploma program in education at Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University in terms of”Program Management - Faculty Members –Stady Courses, Methods and Techniques Used 
- Evaluation - Physical Environment - Program Outcomes”. It also reveals the differences of statistical significan-
ce in the average responses of students of the General Diploma Program in Education, which can be attributed to 
(different specialization, years of experience) from the perspective of female students.
          The study is based on the descriptive method (survey), and the questionnaire as a research tool. The study is 
applied to all students of the educational diploma which their number is (507) female students during the acade-
mic year 2017\2018. The study has concluded that the general diploma program in education is moderately asses-
sment from the point of view of graduate students. It is also reveals the average degree of the Program reality.The 
program outputs ranked first with a high degree of approval, followed by the methods and educational techniques 
used in the program with a high degree of approval, while the sixth field of the physical environment and support 
services ranked last with a medium degree of approval. 
      The results view that there are no statistically significant differences between the responses of the study sample 
on the reality of the educational diploma program in the fields of ”Program Management - Faculty Members – 
Courses, Methods and Techniques Used - Evaluation - Physical Environment - Program Outcomes” and in the 
overall degree, due to the variable of specialization. With a statistically significant difference (0.01) between the 
responses of the study sample on thereality of (program outputs), due to the difference in the number of years of 
experience, in favor of female students who have no experience.

Key Words:General Diploma Program in Education-  Imam Muhammad bin Saud 
Islamic University
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مقدمة الدراسة:
تســهم عمليــة الرتبيــة والتعليــم يف تنميــة شــخصية الفــرد   
جبميــع جوانبــه اجلســمية والعقليــة والنفســية واالجتماعيــة، كمــا تســهم 
يف حتقيــق التوافــق والتكيــف االجتماعــي، وهــي عامــل اساســي يف 

البشــرية. اجملتمعــات  تقــدم 
وملــا كانــت التنميــة الشــاملة وإعــداد الطاقــات البشــرية   
هــو مســؤولية التعليــم، فــإن عــبء حتقيــق ذلــك يقــع بشــكل كبــري 
علــى الركــن األساســي للعمليــة التعليميــة وهــو املعلــم، إذ جيمــع اخلــرباء 
علــى أن جوهــر العمليــة التعليميــة إمنــا تقــاس بكفــاءة املعلمــن، وإن 
قــدرة املعلــم مرهونــة أبمــور عديــدة مــن أمههــا إعــداده علــى مســتوى 
عــال مــن الكفــاءة التخصصيــة واملهنيــة )الرتبويــة( والثقافيــة )الناقــة، 
2004: 1-2(. وتــويل الــدول علــى اختــالف فلســفاهتا وأهدافهــا 
ونظمهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة مهنــة التعليــم واالرتقــاء ابملعلــم جــل 
اهتماماهتــا وعنايتهــا، إميــاانً أبمهيــة التأثــري الــذي حيدثــه املعلــم املؤهــل 
الرتبويــة ومســتوايت األداء  التعليــم وحتقيــق األهــداف  علــى نوعيــة 

عنــد الطــالب )العاجــز وجــرب، 2004: 541(.
وتعــد عمليــة إعــداد املعلــم مــن املوضوعــات الــي تشــغل   
اخلــرباء واملهتمــن بشــؤون الرتبيــة والتعليــم وتطويــر إجراءاهتــا، للخــروج 
جمتمــع  بنــاء  متطلبــات  مــع  تتناســب  تعليميــة  ونواتــج  مبخرجــات 
املعرفــة، والتحــول حنــو جمتمعــات التعلــم )رشــوان واحلديــي،2009: 
431(. ولقــد اقيمــت لذلــك العديــد مــن املؤمتــرات والنــدوات لبحــث 
املوضوعــات واملشــكالت املتصلــة إبعــداد املعلــم، كمــا قامــت دول 
كثــرية مبشــروعات لتطويــر نظــم وأســاليب برامــج إعــداد املعلــم هبــا 

علــى املســتوى العــريب واحمللــي، منهــا:
- مؤمتــر كليــة الرتبيــة جامعــة حلــوان بعنــوان: )اجلــودة الشــاملة يف 

إعــداد املعلــم ابلوطــن العــريب أللفيــة جديــدة، 2003(
- مؤمتر جامعة عن مشس بعنوان:) تكوين املعلم، 2004(

للعلــوم  الســعودية  للجمعيــة  عشــر  الثالــث  الســنوي  اللقــاء   -
املتغــريات  املعلــم وتطويــره يف ضــوء  )إعــداد  والنفســية  الرتبويــة 

املعاصــرة(،2006. 
العــريب  املعلــم  الرتبويــة جبامعــة جــرش )تربيــة  العلــوم  - مؤمتــر كليــة 

معاصــرة،2010( رؤى  وأتهيلــه: 
املعلــم يف  إعــداد  )مســتقبل  حلــوان  جبامعــة  الرتبيــة  مؤمتــر كليــة   -
كليــات الرتبيــة وجهــود اجلمعيــات العلميــة يف عمليــات التطويــر 

العــريب)2010(. ابلعــامل 
- املؤمتــر الــدويل لكليــة الرتبيــة جبامعــة امللــك ســعود )معلــم املســتقبل: 

إعــداده وتطويــره، 2015(
- مؤمتــر كليــة الرتبيــة جبامعــة أم القــرى )إعــداد وتدريــب املعلــم يف 

التنميــة ومســتجدات العصــر، 2016( ضــوء مطالــب 
وهنــاك امجــاع عاملــي وحملــي علــى أمهيــة تكويــن املعلــم   
جــودة  وبقــدر  )التدريــب(،  واثناءهــا  اخلدمة)اإلعــداد(  قبــل  ســواء 
هــذه العمليــة وفاعليتهــا، بقــدر مــا تكــون جــودة العمليــة التعليميــة 

يف النظــام الرتبــوي، ويتطلــب ذلــك مــن املؤسســات املســؤولة بــذل 
جهــود حثيثــة حنــو تطويــر عمليــة التكوين)الســر،2004: 732(.

وتقــع عمليــة إعــداد املعلمــن قبــل اخلدمــة وإثناءهــا علــى اجلامعــات 
ابلدرجــة األوىل، مــن خــالل براجمهــا الرتبويــة املتخصصــة، ومــن خــالل 
نظاميــن، مهــا: )النظــام التكاملــي مــن خــالل اعــداد املعلــم بكليــات 
الرتبيــة( و )النظــام التتابعــي مــن خــالل برامــج الدبلــوم الرتبــوي(. 
وتســهم برامــج اإلعــداد يف كليــة الرتبيــة يف خمتلــف اجلامعــات اســهاماً 
بشــكل  نوعيــة خمرجاهتــا  تنعكــس  إذ  التعليميــة،  العمليــة  يف  كبــرياً 
مباشــر علــى خمرجــات العمليــة التعليميــة يف املــدارس، لذلــك يُنظــر 
هلــذه الربامــج ابهتمــام مــن قبــل املســؤولن عليهــا واملســتفيدين منهــا، 
لدورهــا التأسيســي للمعلمــن. إذ أن مــا تكســبه برامــج اإلعــداد يف 
اجلامعــات مــن معلومــات ومهــارات واجتاهــات يســهم يف دفــع عجلــة 
علــى مــا تقــدم فــإن  التنميــة )الربعــاين، 2008: 46(. وأتسيســاً 
مســتوى اداء املعلمــن يتوقــف بنوعيــة اإلعــداد قبــل اخلدمــة، ومــدى 
واملهــارات  املعــارف  طالهبــا  إكســاب  علــى  الرتبيــة  قــدرة كليــات 

واملعتقــدات الالزمــة للقيــام مبهامهــم وادوارهــم.
وقــد أشــارت بعــض الدراســات إىل ضــرورة إعــادة النظــر    
يف برامــج اعــداد املعلــم بكليــات الرتبيــة وكليــات اعــداد املعلمــن يف 
مــن  العــامل  ملــا حيــدث يف  نتيجــة  الفــرتة األخــرية  العربيــة يف  الــدول 
تغــريات وتطــورات، مــع أمهيــة األخــذ أبحــدث االجتاهــات يف تربيــة 
املعلــم،  يلحــق مبســتوى  الــذي  والتطــور  االهتمــام  وبقــدر  املعلمــن 
بقــدر مــا يــؤدي إىل منــو التالميــذ وتطورهــم )عبــد الســالم، 2007: 
295(. وجــاء يف توصيــات مؤمتــر كليــة العلــوم الرتبويــة جبامعــة جــرش 
)2010( "تربيــة املعلــم العــريب وأتهيلــه: رؤى معاصــرة" الدعــوة إىل 
االرتقــاء مبســتوى إعــداد املعلمن.كمــا جــاء يف توصيــات تقريــر واقــع 
التوســع   )45  :2017( العــريب  العــامل  يف  املعلمــن  اعــداد  برامــج 
اســتجابة  وذلــك  املعايــري  علــى  القائــم  التتابعــي  النظــام  تطبيــق  يف 
الدراســات  جمــال  يف  العلمــي  التقــدم  ومالحقــة  العصــر  ملتطلبــات 
الرتبويــة والنفســي، وتطويــر معايــري أداء املعلــم والعمــل علــى تطويــر 
أســس املهنــة ومعايريهــا ســواء علــى مســتوى اإلعــداد أو االلتحــاق أو 

مزاولــة املهنــة.
مشكلة الدراسة:

يف ضــوء أمهيــة الــدور الرتبــوي الــذي يقــوم بــه املعلــم يف   
إعــداد املــوارد البشــرية الالزمــة للتنميــة، وحيــث أصبــح برانمــج اإلعداد 
الرتبــوي جــزءاً مــن أي برانمــج تضعــه الدولــة ملعلميهــا. فقــد أوصــت 
مراجعــة  بضــرورة   )219  :2010( وعطيــات  عطيــات  دراســة 
اخلطــط الدراســية، واملمارســات التدريســية يف برانمــج الدبلــوم العــام 
يف الرتبيــة، كمــا أوصــت الدراســة ذاهتــا )ص232( إبجــراء دراســة 
العــام يف الرتبيــة مــن وجهــة نظــر  الدبلــوم  تقييميــة شــاملة لربانمــج 
اخلرجيــن، للوقــوف علــى مــدى فاعليــة الربانمــج، كمــا أكــدت دراســة 
احلذيفــي )2003: 2(، ودراســة شــطناوي وعليمــات )2008(، 
ودراســة الكماينــة )2014: 309( بضــرورة إعــادة النظــر يف خطــط 
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برامــج دبلــوم الرتبيــة وبرامــج إعــداد املعلمــن، وتعديلهــا مبــا حيقــق 
الكفــاايت الــي يتطلبهــا اقتصــاد املعرفــة، ولتتناســب مــع املتغــريات 

احملليــة. العامليــة واملعطيــات 
واوصــت دراســة اللقمــاين )2015، ص202( ودراســة   
التوجيــري والنصيــان )2015، ص46( ودراســة الدمهــش )2016، 
ص266( بضــرورة املراجعــة الشــاملة لربانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة 
الشــاملة.  اجلــودة  يتوافــق ومتطلبــات  مبــا  الربانمــج  وإعــادة تصميــم 
مــن  جمموعــة  إىل   )169  :2013( املطــوع  دراســة  وخلصــت 
التوصيــات مــن أمههــا رفــع مســتوى تنفيــذ برانمــج الدبلــوم العــام يف 
الرتبيــة جبامعــة شــقراء بشــكل عــام، وإجــراء املزيــد مــن الدراســات 

املعلــم. إعــداد  برامــج  حــول 
بضــرورة   )626  :2006( الصــرييف  دراســة  وأوصــت   
املعلــم  إعــداد  جمــال  يف  الرتبويــة  البحــوث  مــن كافــة  االســتفادة 
وتوظيفهــا مبــا يتناســب مــع التغــريات الســريعة واملتالحقــة يف العصــر، 
وذلــك حــى ميكــن التغلــب علــى املعوقــات الــي تواجــه برامــج إعــداد 
دراســة  مثــل  الســابقة  الدراســات  مــن  أكــدت كثــري  املعلــم. كمــا 
الربعــاين )2008(،  ودراســة   ،(  ) وعليمــات )2008  شــطناوى 
ودراســة عطيــات وعطيــات )2010(، ودراســة املطــوع )2013(، 
ودراســة جنــوى خصاونــة )2013(، ودراســة اللقمــاين )2015(، 
ودراســة الدمهــش )2016( والــي تتعلــق ابلدبلــوم العــام يف الرتبيــة 
وبرامــج إعــداد املعلــم علــى وجــود بعــض املشــاكل يف تنفيــذه هــذه 
الربامــج ممــا قــد يــؤدى إىل قصــور يف حتقيــق األهــداف املرجــوة منهــا.

 وملــا كان يف مقدمــة أهــداف كليــة العلــوم االجتماعيــة جبامعــة اإلمــام 
حممــد بــن ســعود اإلســالمية إعــداد وأتهيــل متخصصــن وابحثــن يف 
العلــوم االجتماعيــة والرتبويــة، والتأهيــل الرتبــوي لطــالب وطالبــات 
اجلامعــة، وحيــث أن غالبيــة امللتحقــات ابلربانمــج ميارســن التدريــس 
بعــد خترجهــم مــن هــذا الربانمــج، يف املــدارس احلكوميــة واألهليــة، 
اســتناداً إىل ذلــك أتكــدت احلاجــة إىل مراجعــة واقــع برانمــج الدبلــوم 
الربانمــج  إدارة  مــن حيــث  الكليــة،  تقدمــه  الــذي  الرتبيــة  العــام يف 
وحمتــواه، وخمرجاتــه، مــن وجهــة نظــر الطالبــات امللتحقــات ابلربانمــج.

أسئلة الدراسة:
- مــا واقــع برانمــج الدبلــوم الرتبــوي جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 

اإلســالمية مــن وجهــة نظــر الطالبــات امللتحقــات ابلربانمــج؟
- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات تقديــرات 
نــوع  ملتغــري  تعــزى  الرتبــوي  الدبلــوم  برانمــج  لواقــع  الطالبــات 

التخصــص؟
- هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات تقديــرات 
الطالبــات لواقــع برانمــج الدبلــوم الرتبــوي تعــزى ملتغــري ســنوات 

اخلــربة؟
أهداف الدراسة:

- الكشــف عــن واقــع برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة يف جامعــة 
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية مــن وجهــة نظــر الطالبــات 

مــن حيــث: "إدارة الربانمــج -أعضــاء هيئــة التدريــس -املقــررات 
يف  املســتخدمة  والتقنيــات  والطــرق  الدراسية-األســاليب 
الربانمج-التقومي-البيئــة املادية-خمرجــات الربانمــج"، والكشــف 
عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف متوسطات استجاابت 
طالبــات برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة والــي ميكــن عزوهــا إىل 

)اختــالف التخصــص، ســنوات اخلــربة(.
أمهية الدراسة:

 تتمثل أمهية الدراسة )النظرية والتطبيقية( يف اآليت:
الدبلــوم  برانمــج  موضــوع  وهــو  تناقشــه،  الــذي  املوضــوع  أمهيــة   -
العــام يف الرتبيــة كأحــد برامــج تكويــن املعلمــن والــذي تســعى 
وفقــاً  تطويــره  إىل  تطبيقــه  علــى  القائمــة  التعليميــة  املنظمــات 
التميــز  لتحقيــق  واملعلمــات،  للمعلمــن  املهنيــة  للحاجــات 

املخرجــات. يف  واجلــودة 
- توفــري معلومــات تســاعد علــى حتســن نوعيــة الربامــج واملقــررات يف 

مؤسســات التعليــم العــايل.
- أتمــل الباحثــة أن تســهم نتائــج هــذه الدراســة يف معرفــة نقــاط القــوة 
الرتبيــة علــى مســتوى  العــام يف  الدبلــوم  برانمــج  والضعــف يف 
الطالبــات  نظــر  وجهــة  مــن  وخمرجاتــه  وحمتــواه  الربانمــج  إدارة 
يســهم  ممــا  الربانمــج،  مــن  املســتهدفة  الفئــة  وهــن  أنفســهن، 
يف معرفــة االحتياجــات التدريبيــة للطالبــة املعلمــة، وممــا ميكــن 
متخــذي القــرار جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية مــن 
اختاذ القرارات الســليمة وختطيط االســرتاتيجيات الي تســهم يف 

تطويــره مســتقباًل.
حدود الدراسة:

- احلــدود املوضوعيــة: الكشــف عــن واقــع برانمــج الدبلــوم الرتبــوي 
نظــر  مــن وجهــة  اإلســالمية  بــن ســعود  اإلمــام حممــد  جبامعــة 
هيئــة  الربانمج-أعضــاء  )إدارة  اآلتيــة:  احملــاور  يف  الطالبــات 
والتقنيــات  والطــرق  الدراسية-األســاليب  التدريس-املقــررات 
املادية-خمرجــات  الربانمج-التقومي-البيئــة  يف  املســتخدمة 
الربانمــج(، والكشــف عــن الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة يف 
متوســطات اســتجاابت الطالبــات حنــو برانمــج الدبلــوم الرتبــوي 
والــي ميكــن عزوهــا إىل )اختــالف التخصــص، عــدد ســنوات 

اخلــربة(.
- احلدود املكانية: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 

- احلدود البشرية: طالبات برانمج الدبلوم العام يف الرتبية 
- احلــدود الزمانيــة: طبقــت أداة الدراســة يف الفصــل الدراســي الثــاين 

مــن العــام اجلامعــي 1438-1439هـــ.
مصطلحات الدراسة:

- برانمج الدبلوم العام يف الرتبية
ُعــرف برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة أبنــه: "الربانمــج   
الــذي يلتحــق بــه احلاصــل علــى درجــة البكالوريــوس الــذي يقيــس 
مــدى أتهيــل الطالــب للعمــل يف اجملــاالت املهنيــة الرتبويــة" )الرويشــد، 
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2014: 189( ويُعــرف اجرائيــا أبنــه: برانمــج أكادميــي مهــي يقــدم 
خلرجيــات الكليــات غــري الرتبويــة ويســعى إىل أتهيلهــم تربــوايً ومهنيــاً 
هلــم  الوظيفــي  اجملــال  فتــح  مث  ومــن  التدريــس  مهنــة  أبعبــاء  للقيــام 
لالخنــراط يف مهنــة التدريــس، ويتكــون مــن )32( وحــدة معتمــدة، 
تقــدم خــالل فصلــن دراســين، حتصــل الطالبــة بعــده علــى درجــة 

- الدبلوم العام يف الرتبية.
خمرجات الربانمج: وهي مدى اكتســاب الطلبة للمعرفة   
واملهــارة، ومــدى حتســن املمارســات التعليميــة للطلبــات كمعلمــات 
علــى  الطالبــات  الــي حتددهــا  ابلدرجــة  عنهــا  ويُعــرب  املــدارس.  يف 

الربانمــج. خمرجــات  مبجــال  اخلاصــة  الفقــرات 
أدبيات الدراسة والدراسات السابقة:

يف  العليــا  للدراســات  املوحــدة  الالئحــة  حــددت   
اجلامعــات الســعودية نظــام الدراســة يف الدبلــوم وفــق املــادة الثانيــة 
والثالثــون، كمــا يلــي: تكــون الدراســة للدبلــوم عــن طريــق املقــررات 
الدراســية واألعمــال امليدانيــة والتطبيقيــة، حبيــث ال تقــل مــدة الدراســة 

عــن فصلــن، وال تزيــد عــن أربعــة فصــول دراســية، كمــا ال تقــل عــدد 
الوحــدات الدراســية عــن 24وحــدة، وال تزيــد عــن 36وحــدة، وحيــدد 
جملــس اجلامعــة بنــاء علــى اقــرتاح جملســي القســم والكليــة املختصــن، 
وتوصيــة جملــس عمــادة الدراســات العليــا املقــررات املطلوبــة للحصــول 
العــايل، 2015:  التعليــم  )وزارة  الشــهادة  ومســمى  الدبلــوم  علــى 
الرتبويــة يف جامعــة اإلمــام  العليــا  الدراســات  255(. ومــن برامــج 
حممــد بــن ســعود اإلســالمية: برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة. وفيمــا 

يلــي نبــذة عنــه:
إعــداد  إىل  الرتبيــة  يف  العــام  الدبلــوم  برانمــج  يهــدف   
لاللتحــاق  الســعودية  ابجلامعــات  الرتبويــة  غــري  األقســام  خرجيــي 
مبهنــة التدريــس، كمــا يهــدف إىل أتهيــل مديــري املــدارس ووكالئهــم 
ومــدة  عملهــم،  جمــال  يف  زايدة كفاءهتــم  هبــدف  تربــوايً  واملعلمــن 
الدراســة فصلــن دراســين، وتبلــغ عــدد ســاعات هــذا الربانمــج 32 

الربانمــج: يف  الدراســية  اخلطــة  يوضــح  اآليت  واجلــدول  ســاعة، 

رقم املقرر ورمزهاسم املقرر     عدد الوحدات

املستوى األول

ترب 511الرتبية اإلسالمية2

ترب 512أصول الرتبية2

ترب 513أساسيات املناهج2

ترب 514اإلدارة املدرسية2

ترب 515طرائق التدريس العامة2

ترب 516اإلشراف الرتبوي2

نفس 501التوجيه واإلرشاد الطاليب2

ترب 518املدخل إىل مناهج البحث الرتبوي1

15            جمموع الوحدات

نفس 567علم النفس الرتبوي2

ترب 522القياس والتقومي الرتبوي2

ترب 523تقنيات التعليم2

ترب 524الرتبية ومشكالت اجملتمع2

ترب 525التعليم يف اململكة العربية السعودية2

ترب 526الرتبية العملية 3

ترب 527احلاسوب يف التعليم 2

ترب 528مشكالت ومواقف تدريسية2

17جمموع الوحدات

جدول )1( 
خطة برانمج الدبلوم العام يف الرتبية
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ويتضــح مــن اجلــدول أن عــدد ســاعات برانمــج الدبلــوم   
العــام يف الرتبيــة للمســتوى األول يبلــغ )15( ســاعة، موزعــة علــى 
مقــررات أصــول الرتبيــة ، والرتبيــة اإلســالمية،  واإلدارة املدرســية، 
وأساســيات املناهــج، وطرائــق التدريــس العامــة، واإلشــراف الرتبــوي، 
عــدد  بلــغ  بينمــا  البحــث،  ومناهــج  الطــاليب،  واإلرشــاد  والتوجيــه 
ســاعات املســتوى الثــاين )17( ســاعة، وزعــت علــى مقــررات الرتبيــة 
ومشــكالت اجملتمــع، والتعليــم يف اململكــة العربيــة ، وعلــم النفــس 
الرتبــوي، والقيــاس والتقــومي الرتبــوي، وتقنيــات التعليــم، واحلاســوب 
الرتبيــة  إىل  ابإلضافــة  تدريســية  ومواقــف  ومشــكالت  التعليــم،  يف 

العمليــة.
الدراسات السابقة:

وجــدت الباحثــة جمموعــة مــن الدراســات العلميــة الــي   
الزمــي  للتاريــخ  ترتيبهــا وفقــاً  الرتبــوي، ومت  الدبلــوم  برامــج  تناولــت 

يلــي: كمــا  األحــدث،  إىل  األقــدم  مــن  تصاعــدايً 
هدفــت دراســة )الربعــاين، 2008( إىل تقــومي برانمــج   
الدبلــوم الرتبــوي العــام مــن وجهــة نظــر الطلبــة املعلمــن بكليــة الرتبيــة 
جبامعــة الســلطان قابــوس لدفعــة 2005/2004م، وتكونــت عينــة 
الدراسة من 210 طالباً وطالبة، ومت االعتماد على االستبانة كأداة 
أســهم  قــد  الربانمــج  أن  إىل:  الدراســة  وتوصلــت  البيــاانت.  جلمــع 
التدريــس،  بشــكل مرتفــع يف تنميــة اجتاهــات الطــالب حنــو مهنــة 
وتفــاوت فاعليــة إكســاب الربانمــج لبعــض املهــارات لــدى الطــالب 
حيــث كان مرتفعــاً يف جمــال مهــارات التدريــس، ومتوســطاً يف جمــال 
آراء  وتباينــت  املعلومــات.  وتكنولوجيــا  العلمــي  البحــث  مهــارات 
الطــالب حــول مــدى اســتفادهتم مــن املقــررات الدراســية. وكشــفت 
تعــزى  الطــالب  آراء  يف  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــن 

للتخصــص.
وأجرى عطيات وعطيات )2010( دراسة هدفت إىل   
تقييــم برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة جبامعــة احلســن بــن طــالل مــن 
وجهــة نظــر الطلبــة، وطبقــت الدراســة املنهــج الوصفــي وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن )121( طالبــاً وطالبــة مــن طــالب برانمــج الدبلــوم العــام 
يف الرتبيــة جبامعــة احلســن بــن طــالل، مت توزيــع االســتبانة عليهــم. 
وخمرجــات  وحمتــوى  ألهــداف  الطلبــة  تقييــم  أن  النتائــج  وأظهــرت 
برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة والربانمــج بشــكل عــام كان بدرجــة 
الطلبــة  تقييــم  يف  إحصائيــاً  دالــة  فروقــات  وعــدم وجــود  متوســطة، 
ألهــداف وحمتــوى وخمرجــات الربانمــج تعــزى ملتغــري اجلنــس، ووجــود 
فــروق دالــة إحصائيــا يف تقييــم الطلبــة حملتــوى وخمرجــات الربانمــج 

تعــزى ملتغــري عــدد ســنوات اخلــربة.
 )2012( العمــري  مهــرة  هبــا  قامــت  دراســة  وهدفــت   
الرتبيــة  بكليــة  الرتبــوي  الدبلــوم  برانمــج  مالئمــة  درجــة  معرفــة  إىل 
جبامعــة أم القــرى الحتياجــات الدارســات مــن وجهــة نظرهــن، حيــث 
اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي، ووزعــت االســتبانة علــى عينــة 
مــن الدراســات يف الدبلــوم العــام يف الرتبيــة)125( دارســة. وتوصلــت 

الدبلــوم  املطلوبــة يف  للمهــارات  الدراســات  اكتســاب  الدراســة إىل 
بنســبة كبــرية وكذلــك إمكانيــة حتقيــق املهــام املنتظــرة مــن الدارســة 
وإمكانيــة حتقــق الســمات الشــخصية الــي مت اعتمادهــا يف الربانمــج 

بنســبة كبــرية.
وقــام املطــوع )2013( بدراســة هدفــت إىل اســتقصاء   
الرتبيــة جبامعــة  العــام يف  الدبلــوم  برانمــج  حنــو  الدارســن  اجتاهــات 
يتعلــق  فيمــا  والقويعيــة  والدوادمــى،  عفيــف،  مبحافظــات  شــقراء 
أبعضــاء هيئــة التدريــس، واملقــررات الدراســية، واســتخدام التقنيــة يف 
التدريــس، ومقــر تنفيــذ الربانمــج. واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج 
الدراســة  عينــة  االســتبانة كأداة حبثيــة، وتكونــت  الوصفــي، وعلــى 
مــن )115( طالبــا يف العــام اجلامعــي 1434/1433هـــ. وأظهــرت 
النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا يف اجتاهــات الدارســن حنــو 
برانمــج الدبلــوم تبعــاً )مقــر التنفيــذ والوظيفــة والتخصــص( مــع وجــود 

الربانمــج. تنفيــذ  القصــور يف  بعــض 
وأجــرت جنــوى خصاونــة )2013( دراســة هدفــت إىل   
التعــرف علــى واقــع الربانمــج العــام يف الرتبيــة للطالبــات يف جامعــة 
الطائف. واعتمدت الدراســة على املنهج الوصفي وعلى االســتبانة، 
التدريــس و)250(  هيئــة  مــن عضــوات  علــى)18(  والــي وزعــت 
طالبــة يف الربانمــج. وتوصلــت الدراســة اىل وجــود  تفــاوت يف نســب 
امللحــوظ  االرتفــاع  إىل  مالــت  حيــث  الدبلــوم  طالبــات  اســتجابة 
العلميــة ملســتجدات  املــادة  البنــود مثــل: "مــدى مواكبــة  يف بعــض 
العصر"، و"مدى توافق املادة العلمية مع ثقافة اجملتمع الســعودي"، 
وإىل االخنفــاض يف بعــض البنــود األخــرى مثــل: "مــدى مالءمــة املــادة 
العلميــة وســوق العمــل ومتطلبــات التنميــة" و"الســاعات املخصصــة 
لتدريــس املــادة العلميــة كافيــة"، كمــا توصلــت إىل موافقــة الطالبــات 
تنويــع طرائــق  علــى وجــود ضعــف يف  التدريــس   هيئــة  وعضــوات 
التدريــس، وعلــى ضعــف قــدرة الوســائل التعليميــة املســتخدمة علــى 
تفعيــل احملتــوى ملقابلــة الفــروق الفرديــة، وعلــى ضعــف االعتمــاد علــى 

املكتبــة خاصــة يف األنشــطة البحثيــة وطريقــة البحــث.
وهدفــت دراســة الكماينــة )2014( إىل تقــومي برانمــج   
اخلرجيــن.  نظــر  وجهــة  مــن  شــقراء  جبامعــة  الرتبويــة  الدبلومــات 
علــى  البحــث  يف  واُعتمــد  خرجيــاً،  مــن)77(  العينــة  وتكونــت 
االســتبانة، الــي توصلــت إىل أن خرجيــي هــذه الربانمــج يــرون فعاليــة 
عاليــة جــًدا ألمهيــة املقــررات الدراســية، كمــا يــرون فعاليــة عاليــة لــكل 
وطرائــق  الطلبــة،  حلاجــات  الرتبويــة  الدبلومــات  برانمــج  تلبيــه  مــن 
وأســاليب التدريــس، وتلبيــة الربانمــج حلاجــات اجملتمــع، أمــا ابلنســبة 
ألســاليب تقــومي الطــالب واخلدمــات املكتبيــة، فقــد أشــارت النتائــج 
إىل حاجــة تطويــر وحتســن يف هذيــن اجملالــن. كمــا أظهــرت النتائــج 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف تقديــرات الطلبــة حملــور تلبيــة 
برانمــج الدبلومــات الرتبويــة حلاجــات الطلبــة تعــزى لنــوع التخصــص 

دبلــوم اإلرشــاد والتوجيــه. لصــاحل طلبــة 
واقــع  معرفــة  إىل   )2014( الرويشــد  دراســة  وهدفــت   
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برانمــج الدبلــوم الرتبــوي مــن وجهــة نظــر الطلبــة يف جامعــة اجلــوف 
خــالل العــام 1433/1432، مــن خــالل تطبيــق املنهــج الوصفــي، 
واالســتبانة علــى الطلبــة وعددهــم )100( طالبــاً وطالبــة، وخرجــت 
النتائــج إىل أن جمــال "أعضــاء هيئــة التدريــس" حصــل علــى أعلــى 
"طــرق  جمــال  مث  الدراســية"  املقــررات  جمــال"  مث  متوســط حســايب، 
التدريــس"، مث جمــال "التقــومي" وجــاء جمــاال "إدارة الربانمــج والبيئــة 
املاديــة" أبقــل متوســطن حســابين، وبدرجــة متوســطة. وأظهــرت 
النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة 
هيئــة  أعضــاء  جمــاالت"  يف  اإلانث  لصــاحل   )0.05( اإلحصائيــة 
التدريــس، املقــررات الدراســية، التقــومي، واألداة ككل"، كمــا مل تظهــر 
أيــة فــروق ملتغــري التخصــص، يف حــن ظهــرت فــروق دالــة إحصائيــا 
مــن  ولصــاحل  الربانمــج  وإدارة  املاديــة  البيئــة  جمــايل  اخلــربة يف  ملتغــري 

أقــل. خربهتــم 
بدراســة هدفــت  الفريــح )2015(  وفــاء  قامــت  كمــا   
إىل التعــرف علــى املشــكالت املختلفــة الــي تواجــه طالبــات الدبلــوم 
الرتبــوي املقــدم يف عمــادة مركــز خدمــة اجملتمــع والتعليــم املســتمر يف 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية للعام 1433/ 1434ه. 
واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي املســحي وعلــى االســتبانة 
الــي وزعــت علــى )224( طالبــة. وأوضحــت النتائــج أن اســتجاابت 
واملشــكالت  األكادمييــة،  املشــكالت  علــى  الدراســة  عينــة  أفــراد 
التنظيميــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة كبــرية جــداً، ومــن أبرزهــا: كثــرة 
التكليفــات الــي ُتكلــف هبــا الطالبــة، التداخــل بــن مفــردات املقــررات 
بــن الطالبــة يف  اللقــاءات املكتبيــة  الدراســية يف الربانمــج، صعوبــة 
برانمــج الدبلــوم وعضــو هيئــة التدريــس، وقصــور يف جتهيــز القاعــة 
الدراســية، واخلــوف مــن عــدم اســتكمال متطلبــات احلصــول علــى 

الدبلــوم، وارتفــاع مثــن الكتــب واملراجــع الرتبويــة.
وجــاءت دراســة اللقمــاين )2015( مســتهدفة التعــرف   
علــى مــدى حتقــق معايــري اجلــودة الشــاملة يف برانمــج الدبلــوم العــام 
ُوطبــق  الطــالب.  نظــر  مــن وجهــة  اإلســالمية  الرتبيــة ابجلامعــة  يف 
فيهــا املنهــج الوصفــي املســحي ووزعــت االســتبانة علــى عينــة البحــث 
الدراســة عــن حتقــق  نتائــج  املكونــة مــن )233( طالبًــا، وأســفرت 
معايــري اجلــودة الشــاملة يف الربانمــج بدرجــة متوســطة، وعــدم وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة تبًعــا ملتغــري نــوع العمــل، ووجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة تبًعــا ملتغــريات: نــوع الدراســة، والتخصــص يف 
الدراســة اجلامعيــة، وفــرتة االنقطــاع بــن املرحلــة اجلامعيــة وااللتحــاق 
هدفــت  بدراســة   )2015( الســياري  نــدى  وقامــت  ابلربانمــج. 
نــورة  األمــرية  جبامعــة  الرتبيـــة  يف  العـــام  الدبلــوم  برانمـــج  تقــومي  إىل 
فـــي ضــوء معايــري اجلــودة الشـــاملة، يف جمــاالت )سياســـة القبــول، 
أهـــداف الربانمــج، ومقـــررات الربانمــج، والرتبيـــة العمليــة (واُســتخدام 
يف الدراســة  املنهــج الوصفــي التحليلــي، ومت إعــداد قائمــة مقرتحــة 
مبعايــري اجلــودة يف برامــج إعــداد املعلــم، وتوصلــت الدراســة اىل أن 
الرتبيــة، ويف  العــام يف  الدبلــوم  برانمــج  أهــداف  اجلــودة يف  معايــري 

مقــررات الربانمــج جبامعــة األمــرية نــورة متوفــرة بدرجــة كبــرية، بينمــا 
معايــري اجلــودة لسياســة القبــول، ويف الرتبيــة العمليــة متوفــرة بدرجــة 

متوســطة.
وأجــرى التوجيــري والنصيــان )2015( دراســة هدفــت    
إىل الوقــوف علــى واقــع برانمــج الدبلــوم الرتبــوي املنفــذ بعمــادة خدمــة 
اجملتمــع جبامعــة القصيــم مــن وجهــة نظــر الطــالب امللتحقــن ابلربانمــج 
يف ختصصــات العلــوم الشــرعية.  واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج 
الوصفــي وعلــى االســتبانة .وبلغــت عينــة البحــث )74( طالبــاً للعــام 
افــراد  موافقــة  عــن   الدراســة  واســفرت  اجلامعــي1436/1435، 
العينــة علــى أن أهــداف الربانمــج تركــز علــى التأهيــل املهــي ملهنــة 
التدريــس، وموافقتهــم اىل حــد مــا علــى مناســبة اهــداف الربانمــج 
لالجتاهــات احلديثــة يف الرتبيــة وعلــم النفــس، وعلــى تكامــل حمتــوى 
الربانمــج بــن اجلانبــن النظــري والتطبيقــي، وعلــى اســتخدام اســاليب 
تدريــس مناســبة ملســتوى الدارســن، وموافقــة أفــراد العينــة علــى وجــود 
قصــور يف عمليــة التقــومي، وعــدم موافقــة أكثــر مــن نصــف العينــة علــى 

اخلدمــات املســاندة لتنفيــذ الربانمــج كتفعيــل االنشــطة اخلارجيــة.
وقــام الدمهــش )2016( بدراســة هدفــت إىل الكشــف عــن واقــع 
للتقــومي  الوطنيــة  اهليئــة  معايــري  ضــوء  يف  الرتبــوي  الدبلــوم  برانمــج 
واالعتمــاد األكادميــي بعمــادة خدمــة اجملتمــع جبامعــة اإلمــام حممــد بــن 
ســعود اإلســالمية مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، واُســتخدم 
يف الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي واالســتبانة الــي طبقــت علــى 
مجيــع أعضــاء هيئــة التدريــس ابلعمــادة ومــن خــارج العمــادة الذيــن 
يُدرســون ابلدبلــوم. وأظهــرت النتائــج موافقــة أفرادهــا بدرجــة متوســطة 
الدبلــوم  وإدارة  أهــداف  بتحقيــق  املتعلقــة  املتطلبــات  توفــر  علــى 
الرتبــوي، وعلــى التعليــم والتدريــس، وعلــى توفــر إدارة شــؤون الطــالب 
واخلدمــات املســاندة. وموافقــون بدرجــة ضعيفــة علــي توفــر املتطلبــات 

املتعلقــة ابملرافــق ومصــادر التعلــم.
وهدفــت دراســة املالكــي )2017( إىل تقــومي برانمــج   
العزيــز  عبــد  امللــك  الرتبيــة جبامعــة  بكليــة  الرتبيــة  العــام يف  الدبلــوم 
مــن منظــور الطلبــة، واتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، 
واســتخدمت االســتبانة كأداة جلمــع البيــاانت الدراســة، ومت توزيعهــا 
الدراســي  للعــام  الدبلــوم  بربانمــج  امللتحقــن  الطلبــة  مجيــع  علــى 
)1435-1436ه(، والبالــغ عددهــم )106( طالبــاً، وتوصلــت 
نتائــج منهــا: توافــرت معايــري اجلــودة يف مجيــع حمــاور  الدراســة إىل 
يف  والتعليــم  التعلــم  حمــور  جــاء  حيــث  متوســطة،  بدرجــة  الربانمــج 
الرتتيــب األول، يف حــن جــاء حمــور املرافــق والتجهيــزات يف الرتتيــب 
األخــري، كمــا توصلــت الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 
حــول درجــة توافــر معايــري اجلــودة يف برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة 
تعــزى ملتغــري التخصــص ومتغــري املســمى الوظيفــي، إال يف حمــور إدارة 
الربانمــج فقــط، وظهــرت فــروق داليــة إحصائيــاً تعــزى ملتغــري عــدد 
ســنوات اخلدمــة يف حمــور )رســالة الربانمــج وأهدافــه، إدارة الربانمــج، 

الطالبيــة(. اخلدمــات  والتعليــم،  التعلــم 
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ومــن خــالل اســتعراض الباحثــة للدراســات الســابقة ذات العالقــة 
مبوضــوع الدراســة يتبــن أن مجيــع الدراســات اهتمــت بربامــج الدبلــوم 
العــام يف الرتبيــة، مثــل دراســة )الكماينــة، 2014(، كمــا اســتهدفت 
بعــض الدراســات األخــرى تقييــم برانمــج الدبلــوم الرتبــوي مــن وجهــه 
مــن دراســة  مثــل دراســة كاًل  الدراســة،  مقاعــد  علــى  الطلبــة  نظــر 
الربعــاين )2008(، ودراســة )املالكــي، 2017(، ودراســة )مهــرة 
العمــري، 2012(. وركــزت دراســة )التوجيــري والنصيــان، 2015( 
علــى الطــالب امللتحقــن ابلربانمــج مــن ذوي التخصصــات الشــرعية، 
واهتمــت دراســة )وفــاء الفريــح، 2015م( ابملشــكالت الــي تواجــه 

طالبــات الدبلــوم الرتبــوي.
كمــا أكــدت )دراســة الســياري، ( و)دراســة اللقمــاين،   
2015( ودراسة )الدمهش، 2016( على تزايد اهتمام االجتاهات 
احملليــة بتقييــم برامــج الدبلــوم الرتبــوي مبــا يتوافــق مــع معايــري اجلــودة 
األكادميــي. واالعتمــاد  للتقــومي  الوطنيــة  اهليئــة  ومعايــري  الشــاملة، 

الدراســات  فيهــا  طبقــت  الــي  اجلامعــات  وتنوعــت   
الســابقة مابــن جامعــات عربيــة، هــي: )جامعــة الســلطان قابــوس- 
جامعــة  احلســن بــن طــالل- اجلامعــات األردنيــة( وجامعــات حمليــة، 
هــي: )امللــك عبدالعزيــز- ام القــرى، اجلــوف- شــقراء- الطائــف- 
وتتشــابه  نــورة(،  األمــرية  وجامعــة  اإلســالمية-القصيم-  اجلامعــة 
)وفــاء  )الدمهــش، 2015(، ودراســة  دراســة  مــع  احلاليــة  الدراســة 
الفريــح، 2015( يف احلــدود املكانيــة جامعــة االمــام حممــد بــن ســعود 
املوضوعيــة، كمــا  احلــدود  يف  عنهمــا  ختتلــف  اهنــا  إال  اإلســالمية، 
ختتلــف مــع دراســة الدمهــش يف جمتمــع البحــث، والــذي طبــق علــى  
أعضــاء هيئــة التدريــس. وتتفــق الدراســة احلاليــة مــع مجيــع الدراســات 
وعلــى  )املســحي(،  الوصفــي  املنهــج  علــى  اعتمادهــا  يف  الســابقة 
االســتبانة كأداة حبثيــة، ماعــدا دراســة نســرين الســياري،2015( الــي 
اســتخدمت املنهــج الواثئقــي، وبطاقــة حتليــل احملتــوى كأداة حبثيــة.

إليهــا  توصلــت  الــي  النتائــج  معظــم  أشــارت  كمــا   
الدراســات مــن خــالل التقييــم لربامــج الدبلــوم الرتبــوي إىل ضــرورة 
االهتمــام ابلدبلــوم الرتبــوي، والتخطيــط اجليــد لــه، واحلاجــة املاســة 
إىل إجــراء املزيــد مــن البحــوث الــي تســاعد يف االرتقــاء ابلربانمــج 

ممــا شــجع الباحثــة بشــكل أكــرب للتصــدي ملشــكلة البحــث. وإذا 
عاجلتــه  الــذي  املوضــوع  بنفــس  معنيــة  احلاليــة  الدراســة  كانــت 
اجلوانــب،  مــن  عــدد  يف  عنهــا  ختتلــف  فإهنــا  الســابقة  الدراســات 
منهــا طبيعــة جمتمــع الدراســة فقــد خصــت هــذه الدراســة ابلطالبــات 
اخلرجيــات مــن برانمــج الدبلــوم الرتبــوي جبامعــة اإلمــام للعــام اجلامعــي 
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مــن  الســابقة  الدراســات  مــن  الباحثــة  اســتفادت  وقــد   
املشــكلة  لبحــث  احلاجــة  إىل  النظــر  توجيــه  منهــا:  عــدة جوانــب، 
احلاليــة مــن خــالل توصيــة الدراســات الســابقة بذلــك، واالســتفادة 
أداة  وبنــاء  الدراســة.  مبوضــوع  املتعلقــة  واألدبيــات  املراجــع  مــن 
الدراســة، ويف مناقشــة وتفســري النتائــج الــي أســفرت عنهــا الدراســة.

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
-منهج الدراسة:

)املســحي(،  الوصفــي  املنهــج  الدراســة  يف  اُســتخدم   
والــذي يُعــرف أبنــه: "ذلــك النــوع مــن البحــوث الــذي يتــم بواســطة 
اســتجواب مجيــع أفــراد جمتمــع البحــث أو عينــة كبــرية منهــم، وذلــك 
ودرجــة  طبيعتهــا  حيــث  مــن  املدروســة  الظاهــرة  وصــف  هبــدف 
وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك إىل دراسة العالقة أو استنتاج 

 .)191 )العســاف،2003:  مثــال"  األســباب 
-جمتمع الدراسة:

برانمــج  طالبــات  مجيــع  مــن  الدراســة  جمتمــع  يتكــون   
1438-1439هـــ،  الدراســي  العــام  يف  الرتبيــة  يف  العــام  الدبلــوم 
والبالــغ عددهــن )507( طالبــة. وقــد طُبقــت أداة الدراســة علــى 
مجيــع أفــراد اجملتمــع. ونظــراً لوجــود صعوبــة يف الوصــول إىل الطالبــات 
بعد التخرج، فقد انتظرت الباحثة إىل األســبوع األخري من الدراســة 
حــى تضمــن وجــود تصــور واضــح لــدى الطالبــات عــن الربانمــج. 

الدراســة. أداة  بتطبيــق  وقامــت 
صاحلــة  اســتبانة   )379( علــى  الباحثــة  وحصلــت   
للتحليــل اإلحصائــي، بنســبة )75%( مــن جمتمــع الدراســة. واجلــدول 
املســرتجعة(. )االســتباانت  الدراســة  عينــة  وصــف  يبــن  اآليت 

النسبةالعددالتصنيفاملتغريات

التخصص

25968.3علمي

12031.7أديب

24263.9بدون خربة

عدد سنوات اخلربة*
13635.9من 1-5 سنوات

10.3مل حتدد

379100.0اجملموع

جدول رقم )2( 
توزيع عينة الدراسة وفق البياانت األولية
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)عدد العبارات ) احملور

9إدارة الربانمج

14أعضاء هيئة التدريس

9املقررات الدراسية )املادة التعليمية(

8الطرائق واألساليب والتقنيات الرتبوية املتبعة يف الربانمج

10التقومي )أساليب تقومي الطالبات(

7البيئة املادية واخلدمات املساندة لتنفيذ الربانمج

16خمرجات الربانمج

73اجملموع

جدول رقم )3( 
توزيع عينة الدراسة وفق البياانت األولية

االســتبانة،  علــى  الدراســة  افــراد  اســتجاابت            ولتفســري 
اآليت: االحصائــي  املعيــار  علــى  الباحثــة  اعتمــدت 

/3.25  –2.51( عاليــة(،  بدرجــة  موافقــة   /4.00  –  3.26(
موافقــة بدرجــة متوســطة(، )1.76–2.50/موافقــة بدرجــة ضعيفــة(، 
)1,00–1.75/ غــري موافقــة(. وقــد اســتخدم يف البحــث عــدداً مــن 

األســاليب لقيــاس صــدق األداة وثباهتــا، وهــي:
أواًل: الصدق الظاهري: 

يف  بعرضهــا  الباحثــة  قامــت  أداة  صــدق  مــن  للتأكــد   
صورهتــا األوليــة علــى جمموعــة مــن احملكمــن مــن ذوي االختصــاص 
يف كليــة الرتبيــة، بلــغ عددهــم)9( حمكمــن، طُلــب منهــم إبــداء الــرأي 
حــول مــدى معاجلــة حمــاور األداة ملوضــوع الدراســة، ومــدى جتانــس 

الفقــرات، وقــد ســامهت آراء احملكمــن يف اســتبعاد بعــض الفقــرات 
يف احملــور األول والرابــع والســابع، كمــا مت اعــادة صياغــة بعضهــا يف 
بعــض احملــاور حــى ظهــرت األداة بصورهتــا النهائيــة مكونــة مــن )73( 

عبــارة.
اثنياً: صدق االتساق الداخلي: 

2-1-معامــالت ارتبــاط بريســون لقيــاس العالقــة بــن فقــرات األداة 
)االســتبانة(، ابلدرجــة الكليــة للمحــور املنتميــة إليــه: للتعــرف علــى 
مــدى االتســاق الداخلــي ألداة الدراســة مت اســتخدام معامــل ارتبــاط 
بريســون، حيــث ُحســب معامــل االرتبــاط بــن درجــة كل فقــرة مــن 

فقــرات االســتبانة مبحورهــا، كمــا هــو موضــح يف اجلــدول

جدول رقم )4( 
معامالت ارتباط فقرات األداة )االستبانة( ابلدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه

)العينة االستطالعية: ن=38(

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )2( أن نســبة عينــة الدراســة   
مــن التخصصــات األدبيــة بلــغ )31.7%(، والــذي يعــد منخفضــاً 
العلميــة )68.3%(. كمــا  التخصصــات  مــن  العينــة  بنســبة  مقارنــة 
بــال خــربة  الدراســة  أفــراد عينــة  مــن نصــف  يقــارب  مــا  يتضــح أن 
بنســبة )63.9%(، وهــو مــا قــد يفســر نســبة اإلقبــال علــى االلتحــاق 
ابلربانمــج الرتبــوي، والــذي يقــدر بـــ)507( طالبــة خــالل عــام واحــد 

)1439/1438ه(. اجلامعــي  العــام  يف 

-أداة الدراسة:
االســتبانة،  اُســتخدمت  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق   
وتكونــت االســتبانة مــن خطــاب لطالبــات برانمــج الدبلــوم العــام يف 
الرتبيــة، موضحــاً فيــه عنــوان الدراســة، وأهدافهــا، وطريقــة اإلجابــة 
وســنوات  التخصــص  تشــمل  أوليــة،  وبيــاانت  الدراســة،  اداة  عــن 
اآليت: اجلــدول  يف  حمــاور، كمــا  ســبعة  مــن  تكونــت  وقــد  اخلــربة. 

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطماحملور

إدارة الربانمج

1**0.63035**0.70999**0.8063

2**0.59326**0.7801

3**0.51587**0.7320

4**0.54158**0.5936
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** دالة عند مستوى 0.01
يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيــم معامــل ارتبــاط كل   
فقــرة مــن الفقــرات مــع حمورهــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الداللــة 
)0.01)؛ ممــا يشــري إىل أن مجيــع فقــرات االســتبانة تتمتــع بدرجــة 
اتســاق داخلــي مرتفعــة جــداً، ويؤكــد قــوة االرتبــاط الداخلــي بــن 

الدراســة. أداة  فقــرات  مجيــع 

2-2-معامــالت ارتبــاط بريســون لقيــاس العالقــة بــن فقــرات األداة، 
ابلدرجــة الكليــة لــألداة:

اُســتخدم معامــل ارتبــاط بريســون، حلســاب معامــل ارتبــاط درجــة 
كل فقــرة ابلدرجــة الكليــة لــألداة )االســتبانة( كمــا هــو موضــح يف 

اآليت: اجلــدول 

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطماحملور

أعضاء هيئة التدريس

1**0.54446**0.763611**0.8389

2**0.83077**0.651612**0.6825

3**0.77508**0.757213**0.7888

4**0.75339**0.724014**0.7584

5**0.760810**0.7288

املقررات الدراسية )املادة 
التعليمية(

1**0.74344**0.77987**0.8281

2**0.84695**0.82058**0.8040

3**0.76936**0.77599**0.6171

الطرائق واألساليب والتقنيات 
الرتبوية املتبعة يف الربانمج

1**0.76414**0.78787**0.7088

2**0.79885**0.75028**0.7122

3**0.88006**0.7754

التقومي )أساليب تقومي 
الطالبات(

1**0.64105**0.81319**0.6639

2**0.66506**0.745510**0.7952

3**0.74267**0.8016

4**0.79598**0.6392

البيئة املادية واخلدمات 
املساندة لتنفيذ الربانمج

1**0.84214**0.84557**0.7666

2**0.52755**0.7771

3**0.65306**0.8144

خمرجات الربانمج

1**0.80217**0.784513**0.8413

2**0.75768**0.842914**0.8678

3**0.86019**0.873515**0.8609

4**0.811810**0.861416**0.7458

5**0.797411**0.8270

6**0.879912**0.8202

اتبع - جدول رقم )4( 
معامالت ارتباط فقرات األداة )االستبانة( ابلدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه

)العينة االستطالعية: ن=38(
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معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم

1**0.502216**0.711431**0.803346**0.639961**0.7719

2**0.667117**0.611932**0.702847**0.597462**0.7700

3**0.433418**0.692233**0.655848**0.654663**0.8077

4**0.424019**0.603134**0.720749**0.622964**0.7983

5**0.521120**0.539035**0.694050**0.599465**0.7270

6**0.515721**0.743836**0.818651**0.789066**0.7459

7**0.473222**0.648037**0.617952**0.559967**0.7525

8**0.483123**0.666138**0.713153**0.464768**0.7884

9**0.584524**0.682239**0.719154**0.469569**0.6746

10**0.713025**0.580940**0.640855**0.552870**0.7064

11**0.498926**0.754441**0.653756**0.577871**0.7635

12**0.735327**0.669842**0.552957**0.536672**0.7205

13**0.682528**0.711943**0.599158**0.585173**0.7495

14**0.663429**0.695944**0.632559**0.7245

15**0.723130**0.659645**0.566160**0.6947

اتبع - جدول رقم )5( 
توزيع عينة الدراسة وفق البياانت األولية

** دالــة عنــد مســتوى 0.01 ويتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيــم 
معامــل ارتبــاط كل فقــرة مــن الفقــرات مــع الدرجــة الكليــة لــألداة 
موجبــة ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الداللــة )0.01( ممــا يشــري إىل 
أن مجيــع فقــرات االســتبانة تتمتــع بدرجــة اتســاق داخلــي مرتفعــة 

جــداً، ويؤكــد قــوة االرتبــاط الداخلــي بــن مجيــع فقــرات أداة الدراســة.
2-3-معامــالت ارتبــاط بريســون لقيــاس العالقــة بــن حمــاور األداة، 

ابلدرجــة الكليــة لــألداة:

معامل االرتباطاحملور

0.7936**إدارة الربانمج

0.8899**أعضاء هيئة التدريس

0.8917**املقررات الدراسية )املادة التعليمية(

0.8951**الطرائق واألساليب والتقنيات الرتبوية املتبعة يف الربانمج

0.8446**التقومي )أساليب تقومي الطالبات(

0.7100**البيئة املادية واخلدمات املساندة لتنفيذ الربانمج

0.9050**خمرجات الربانمج

جدول رقم )6( 
معامالت ارتباط حماور األداة )االستبانة( ابلدرجة الكلية لألداة

)العينة االستطالعية: ن=38(

** دالة عند مستوى 0.01
يتضــح مــن اجلــدول أن مجيــع معامــالت االرتبــاط دالــة   
احصائيــا عنــد مســتوى )0.01( ممــا يــدل علــى االتســاق الداخلــي 
بــن حمــاور األداة ابلدرجــة الكليــة لــألداة، وعليــه فــإن هــذه النتيجــة 
توضــح اتســاق فقــرات أداة الدراســة بشــكل متكامــل، وصالحيتهــا 

امليــداين. للتطبيــق 
اثلثاً: ثبات أداة الدراسة: 

معادلــة  الباحثــة  اســتخدمت  الدراســة  أداة  ثبــات  مــدى  لقيــاس   
األداة. ثبــات  مــن  للتأكــد  )ألفاكرونبــاخ( 
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معامل ثبات ألفا كرونباخعدد الفقراتاحملور

90.87إدارة الربانمج

140.94أعضاء هيئة التدريس

90.92املقررات الدراسية )املادة التعليمية(

80.90الطرائق واألساليب والتقنيات الرتبوية املتبعة يف الربانمج

100.91التقومي )أساليب تقومي الطالبات(

70.87البيئة املادية واخلدمات املساندة لتنفيذ الربانمج

160.97خمرجات الربانمج

730.98الثبات العام )الكلي( لالستبانة

اتبع- جدول رقم )7(
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ حملاور الدراسة )العينة االستطالعية: ن=38(

ويتضــح مــن اجلــدول الســابق أن مجيــع معامــالت الثبــات   
عاليــة. كانــت  ككل  ولــألداة  الرئيســة،  للمحــاور 

الدراســة  أداة  حملــاور  ألفاكرونبــاخ  معامــل  قيمــة  وأن   
لــألداة ككل  حــن كان  يف   ،)0.87،0.97( بــن  مــا  تراوحــت 
)0.98( وهــي قيــم تــدل علــى درجــة عاليــة مــن الثبــات. وهــذا يــدل 
علــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة ثبــات مرتفعــة ميكــن االعتمــاد عليهــا 

امليــداين. التطبيــق  يف 
تتمتــع  الدراســة  أداة  أن  ذلــك  خــالل  مــن  ويتضــح   
مــن  وضعــت  الــي  األهــداف  حتقــق  جيــدة  ســيكومرتية  خبصائــص 
هبــا. موثــوق  نتائــج  إىل  الوصــول  علــى  وتســاعد  أجلهــا، 

- األساليب اإلحصائية:
ولتحديــد  العينــة،  أفــراد  لوصــف  املئويــة،  والنســب  التَّكــرارات   -

االســتبانة. فقــرات  جتــاه كلِّ  اســتجاابهتن 
عيِّنــة  أفــراد  يعطيهــا  الــي  القيمــة  حلســاب  احلســايب،  ــط  املتوسِّ  -
ــط احلســايب العــاّم  الدراســة لــكلِّ فقــرة مــن فقــرات احملــور، واملتوسِّ

لــكلِّ حمــور.
-االحنــراف املعيــاري، لتحديــد مــدى جتانــس اســتجاابت أفــراد عّينــة 
الدراســة حــول متوّســطات موافقتهــن، ومعرفــة درجــة تشــّتت 

إجابــة الطالبــات.

- معامــل ارتبــاط بريســون: حلســاب صــدق االتســاق الّداخلــي ألداة 
الدراسة.

ثبــات احملــاور املختلفــة  ألفــا كرونبــاخ: حلســاب معامــل  - معامــل 
الدراســة.  ألداة 

- اختبــار "ت T-test للعينــات املســتقلة" جملموعتــن مســتقلتن 
للمقارنــة بــن تقديــرات عينــة الدراســة تبعــا ملتغــريي التخصــص 

واخلــربة.
رابعاً: إجابة تساؤالت الدراسة:

الرتبيــة  العــام يف  الدبلــوم  برانمــج  واقــع  مــا  األول:  4-1-الســؤال 
مــن وجهــة نظــر الطالبــات امللتحقــات ابلربانمــج يف جامعــة اإلمــام 
حممــد بــن ســعود اإلســالمية مــن حيــث )إدارة الربانمــج -أعضــاء 
هيئــة التدريــس -املقــررات الدراســية -الطرائــق واألســاليب والتقنيــات 
-التقــومي -البيئــة املاديــة واخلدمــات املســاندة -خمرجــات الربانمــج(؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد مت اســتخراج املتوســطات احلســابية 
واالحنرافــات املعياريــة لــكل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة يف كل حمــاور 
األداة، ومت ترتيبهــا ترتيبــا تنازليــاً كمــا يتضــح مــن اجلــداول اآلتيــة: 

.)13-12-11-10-9-8-7(
4-1-1-احملور األول: إدارة الربانمج:

درجة املوافقةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبـــاراتم

متوسطة3.110.821حترص إدارة الربانمج على تقومي الطالبات للربانمج وفق منهجية علمية2

عــن 1 واإلجابــة  الطالبــات  احتياجــات  تلبيــة  علــى  الربانمــج  إدارة  حتــرص 
متوسطة3.070.762استفســاراهتن

متوسطة2.930.873يتوفر فريق إداري ذو مهنية عالية يف التعامل مع طالبات الربانمج الرتبوي4

تطبــق إدارة الربانمــج املعامــالت االلكرتونيــة يف إصــدار اللوائــح والتعليمــات 3
متوسطة2.691.004والتعامــل مــع الطالبــات

جدول رقم )8(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت
عينة الدراسة واقع برانمج الدبلوم العام يف الرتبية من حيث إدارة الربانمج
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 درجةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبـــاراتم
املوافقة

8
توفــر إدارة الربانمــج دليــل تفصيلــي لــكل مــادة مــن املــواد الدراســية حبيــث 
تكــون األهــداف وخمرجــات التعلــم واضحــة وحمــددة ويكــون الدليــل متوفــر 

يف يــد الطالبــات
متوسطة2.691.065

توفــر إدارة الربانمــج دليــل للطالبــات منــذ بدايــة الربانمــج يوضــح حقــوق 5
ضعيفة2.481.076الطالبــات واخلطــة الدراســية يف صــورة )مطبوعــة أو الكرتونيــة(

ضعيفة2.381.027تقدم إدارة الربانمج إرشاداً أكادميياً للطالبات9

يتــم إشــراك الطالبــات يف برانمــج الدبلــوم الرتبــوي يف صنــع القــرار بطريقــة 6
ضعيفة2.311.098علميــة للمســاعدة يف حتقيــق اجلــودة

ضعيفة1.841.009تشجع إدارة الربانمج التفوق، وتبي نظام احلوافز واملكافآت للمتميزات7

متوسطة2.610.67املتوسط* العام للمحور

اتبع - جدول رقم )8(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت
عينة الدراسة واقع برانمج الدبلوم العام يف الرتبية من حيث إدارة الربانمج

يتبــن مــن اجلــدول أن درجــة موافقــة طالبــات برانمــج   
الدبلــوم الرتبــوي علــى واقــع ادارة الربانمــج الرتبــوي املقــدم يف جامعــة 
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية متوســطة، بقيمــة )2,65(، وهــو 
متوســط يقــع يف الفئــة الثانيــة مــن فئــات املقيــاس الرابعــي. وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع دراســة الرويشــد)2014م( حيــث كشــفت عــن 
موافقــة الطــالب جبامعــة اجلــوف علــى إدارة الربانمــج الرتبــوي بدرجــة 

متوســطة.
كمــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق حصــول العبــارات رقــم   
)1-2-3-4-8( علــى درجــة )موافقــة بدرجــة متوســطة(، بينمــا 
حصلــت أربعــة عبــارات علــى موافقــة بدرجــة ضعيفــة، وهــي رقــم )5-

6-7-9(، ويشري ذلك إىل وجود ضعف يف إدارة الربانمج بشكل 
يلــي مجيــع رغبــات واحتياجــات الطالبــات امللتحقــات ابلربانمــج مــن 
خــالل ضعــف توفــري دليــل للطالبــات منــذ بدايــة الربانمــج يوضــح 
حقــوق الطالبــات واخلطــة الدراســية، وضعــف اإلرشــاد األكادميــي، 
وقلــة اشــراك الطالبــات يف صنــع بعــض القــرارات مبــا يســهم يف حتقيــق 

اجلــودة، ابإلضافــة إىل ضعــف تبــى نظــام للحوافــز واملكافــآت.
وقــد حصلــت عبــارة رقــم )2( " حتــرص إدارة الربانمــج علــى تقــومي 
متوســط  أعلــى  علــى   " علميــة  منهجيــة  وفــق  للربانمــج  الطالبــات 
يليهــا عبــارة  بقيمــة )3.11( بدرجــة متوســطة،  حســايب يف احملــور 
رقــم )1( " حتــرص إدارة الربانمــج علــى تلبيــة احتياجــات الطالبــات 
 ،)3,07( قــدره  حســايب  مبتوســط  استفســاراهتن"  عــن  واالجابــة 
الدبلــوم  برانمــج  علــى  املســؤولن  أن  يعــي  ممــا  متوســطة.  وبدرجــة 
الرتبــوي يدركــون أمهيــة تقييــم الطالبــات بصــورة دقيقــة، ممــا ميكــن معــه 
مــن قيــاس خمرجــات التعلــم املطلوبــة بدقــة. وجــاءت عبــارة رقــم )7( 
" تشــجع إدارة الربانمــج التفــوق بــن الطالبــات، وتبــي نظــام احلوافــز 
واملكافــآت للمتميــزات" علــى اقــل متوســط حســايب يف احملــور، بقيمــة 
)1.84(، وبدرجــة ضعيفــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الدمهــش 
)2016م(، وقــد يُفســر ذلــك مبحدوديــة مــوارد الدبلــوم الرتبــوي، ممــا 

اليتيــح تبــي نظــام احلوافــز واملكافــآت للمتميــزات.
4-1-2-احملور الثاين: أعضاء هيئة التدريس:

 درجةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبـــاراتم
املوافقة

مــا 13 والثقــايف  االجتماعــي  ابلواقــع  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  يربــط 
عالية3.490.661أمكــن

بــن 10 اإلنســانية  والعالقــات  واالحــرتام  الثقــة  مــن  منــاخ  يوجــد 
والطالبــات التدريــس  هيئــة  عالية3.460.672أعضــاء 

جدول رقم )9(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت

عينة الدراسة واقع برانمج الدبلوم العام يف الرتبية من حيث أعضاء هيئة التدريس
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 درجةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبـــاراتم
املوافقة

يقــوم أعضــاء هيئــة التدريــس بتشــجيع الطالبــات علــى التعلــم الــذايت وتقــدمي 11
عالية3.450.663تغذيــة راجعــة مســتمرة

يشــجع عضــو هيئــة التدريــس الطالبــات ليكــون أعضــاء مشــاركن ومنتجــن يف 3
عالية3.360.734جمــال أعماهلــم.

حيــدد أعضــاء هيئــة التدريــس أهــداف ومهــارات كل مقــرر بشــكل واضــح يف 12
عالية3.360.784بدايــة كل فصــل دراســي

حيــرص عضــو هيئــة التدريــس علــى إكســاب الطالبــات خــربات جديــدة حلــل 2
عالية3.300.736املشــكالت الــي قــد تواجههــن

عالية3.290.797يوظف األعضاء التكنولوجيا ومصادر املعلومات يف العملية التعليمية4

أيخــذ أعضــاء هيئــة التدريــس بعــن االعتبــار اخلــربات العمليــة للطلبــة يف إثــراء 14
عالية3.270.808املقــررات الدراســية

متوسطة3.250.779يهتم أعضاء هيئة التدريس بدورهم الرتبوي واألكادميي9

متوسطة3.180.8310حيدد األعضاء املراجع األساسية واملساندة للمقررات الدراسية1

يتيــح أعضــاء هيئــة التدريــس مناخــاً إجيابيــاً للبحــث عــن املعلومــات مــن عــدة 6
متوسطة2.980.8711مصــادر ومراجعتهــا

متوسطة2.800.8812يتلمس أعضاء التدريس احتياجات الطالبات)العلمية(ويعملوا على حتقيقها7

متوسطة2.610.9613يعرض األعضاء احملتوى التعليمي بشكل مشوق يثري دافعية التعلم.5

متوسطة2.550.9914يراعي أعضاء هيئة التدريس الفروق العمرية بن الطالبات بشكل مناسب8

متوسطة3.170.55املتوسط* العام للمحور

اتبع - جدول رقم )9(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت

عينة الدراسة واقع برانمج الدبلوم العام يف الرتبية من حيث أعضاء هيئة التدريس

* املتوسط احلسايب من 4 درجات
يتبــن مــن اجلــدول أن درجــة موافقــة طالبــات برانمــج   
الدبلــوم الرتبــوي علــى واقــع أعضــاء هيئــة التدريــس املكلفن ابلتدريس 
يف الربانمــج متوســطة، بقيمــة )3,17( وهــو متوســط يقــع يف الفئــة 
الثانيــة مــن فئــات املقيــاس الرابعــي. وختتلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة 
الرويشــد )2014م( الــي أشــارت إىل ارتفــاع تقديــرات الطلبــة حــول 
دور أعضــاء هيئــة التدريــس املكلفــن ابلتدريــس ابلربانمــج الرتبــوي 

اجلــوف. جبامعــة 
كمــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق حصــول العبــارات رقــم   
)2-3-4-10-11-12-13-14( علــى درجــة )درجــة عاليــة( 
بينمــا حصلــت العبــارات رقــم )1-5-6-7-8-9( علــى درجــة 

متوســطة. موافقــة 
وقد حصلت عبارة )13( "يربط أعضاء هيئة التدريس   
ابلواقــع االجتماعــي والثقــايف مــا أمكــن" علــى اعلــى متوســط حســايب 
يف احملــور بقيمــة )3.49( بدرجــة عاليــة، يليهــا عبــارة )10( "يوجــد 

منــاخ مــن الثقــة واالحــرتام والعالقــات اإلنســانية بــن أعضــاء هيئــة 
بدرجــة   )3,46( قــدره  حســايب  مبتوســط  والطالبــات"  التدريــس 
عاليــة. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة اللقمــاين )2015م( والــي 
أظهــرت أن عالقــة الطــالب أبعضــاء هيئــة التدريــس كانــت مرتفعــة 
مــن وجهــة نظــر الطــالب جبامعــة امللــك عبدالعزيــز. ورمبــا يعــود ذلــك 
إىل وعــي أعضــاء هيئــة التدريــس بضــرورة الربــط بــن اجلوانــب النظريــة 
والواقــع يف احليــاة األكادمييــة، وأتثــري العالقــات اإلنســانية الفعالــة يف 

رفــع دافعيــة الطالبــات وحتفيزهــم.
وجــاءت عبــارة رقــم )8( "يراعــي أعضــاء هيئــة التدريــس   
الفــروق العمريــة بــن الطالبــات يف برانمــج الدبلــوم الرتبــوي بشــكل 
مناســب" علــى اقــل متوســط حســايب يف احملــور، بقيمــة )2,55( 

متوســطة. بدرجــة 
4-1-3-احملور الثالث: املقررات الدراسية 
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درجة املوافقةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبـــاراتم

غــري 5 الطالبــات  احتياجــات  مــع  متوافقــة  دراســية  مقــررات  الربانمــج  قــدم 
عالية3.370.751الرتبــوايت

عالية3.280.732يوجد تكامل بن مقررات الربانمج )تعكس املقررات تكاملية املعرفة(4

عالية3.280.793تنسجم املقررات مع متطلبات العمل التعليمي واإلداري يف املدرسة6

عالية3.260.824يتناسب عدد الساعات املعتمدة مع حمتوى املقررات3

متوسطة3.220.815تقدم املقررات الربانمج حلواًل للمشكالت الي قد تواجهن أثناء التدريس9

متوسطة3.210.756تتيح املقررات الدراسية فرصاً حقيقة وواقعية للتعلم النشط2

متوسطة3.210.797تواكب املقررات الدراسية التطورات املعاصرة يف اجملال الرتبوي7

متوسطة3.100.818تتميز املقررات الدراسية ابلرتابط والتسلسل املنطقي يف عرض األفكار1

متوسطة3.000.909تربط املقررات الدراسية بن اجلانب النظري والتطبيقي )العملي(8

متوسطة3.210.59املتوسط* العام للمحور

جدول رقم )10(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت عينة
الدراسة واقع برانمج الدبلوم العام يف الرتبية من حيث املقررات الدراسية 

* املتوسط احلسايب من 4 درجات
يتبــن مــن اجلــدول أن درجــة موافقــة طالبــات برانمــج   
الدبلــوم الرتبــوي علــى واقــع املقــررات الدراســية يف الربانمــج متوســطة 
)3,21(، وهــو متوســط يقــع يف الفئــة الثانيــة مــن فئــات املقيــاس 
الرابعــي. وختتلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة الرويشــد )2014م(، 
مــن  تقييــم كبــرية  الدراســية علــى درجــة  املقــررات  إذ حصــل جمــال 
وجهــة نظــر الطــالب يف جامعــة اجلــوف. كمــا يتضــح مــن اجلــدول 
الســابق حصــول العبــارات)3-4-5-6( علــى درجــة )عاليــة( بينمــا 
حصلــت العبــارات رقــم )1-2-7-8-9( علــى درجــة متوســطة.

وقــد حصلــت عبــارة رقــم )5( "قــدم برانمــج الدبلــوم الرتبــوي مقــررات 
علــى  الرتبــوايت"  غــري  الطالبــات  احتياجــات  مــع  متوافقــة  دراســية 
عاليــة،  بدرجــة  بقيمــة )3.37(  احملــور  متوســط حســايب يف  اعلــى 
يليهــا عبــارة رقــم)4( "يوجــد تكامــل بــن مقــررات الربانمــج" مبتوســط 
حســايب قدره )3,28(، وبدرجة عالية. ورمبا يفســر ذلك إىل نوعية 
وجــودة املقــررات وتوصيفهــا بشــكل مناســب، ممــا ســاهم يف تنميــة 

احتياجاهتــن  والعمليــة، وأدى إىل ســد  العلميــة  مهاراهتــم وقدراهتــم 
الرتبويــة.

وجــاءت عبــارة رقــم )8( "تربــط املقــررات الدراســية بــن   
اجلانــب النظــري والتطبيقــي )العملــي(" علــى اقــل متوســط حســايب 
يف احملــور، بقيمــة )3,00(، بدرجــة متوســطة. وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع دراســة عطيــات وعطيــات )2010م( علــى أن برانمــج الدبلــوم 
والعملــي  النظــري  اجلانــب  بــن  يربــط  احلســن  الرتبــوي يف جامعــة 

الطــالب.  نظــر  مــن وجهــة  متوســطة  بدرجــة 
وقــد أكــدت دراســة وفــاء الفريــح )2015م( علــى أن   
الدراســية يف  للمــواد  والتطبيقــي  النظــري  اجلانــب  بــن  التــوازن  قلــة 
برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة كان مــن املشــكالت األكادمييــة الــي 

جــداً. بدرجــة كبــرية  الطالبــات  واجهــت 
والتقنيــات  واألســاليب  الطرائــق  الرابــع:  4-1-4-احملــور 

الربانمــج: يف  املتبعــة  الرتبويــة 

درجة املوافقةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبـــاراتم

مــن 1 املعلومــات  عــن  البحــث  علــى  الطالبــات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  يشــجع 
احلديثــة التقنيــات  اســتخدام  عالية3.630.601خــالل 

تعتمــد أســاليب التدريــس املنفــذة علــى تفعيــل دور الطالبــات بشــكل أكــرب أثنــاء 5
عالية3.620.572تنــاول موضوعــات الربانمــج يف املــواد املختلفــة.

جدول رقم )11(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت عينة الدراسة واقع برانمج الدبلوم العام يف الرتبية من حيث الطرائق واألساليب والتقنيات 

الرتبوية 
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 املتوسطالعبـــاراتم
احلسايب

 االحنراف
درجة املوافقةالرتتيباملعياري

عالية3.500.623يشجع أعضاء هيئة التدريس الطالبات على املناقشة واحلوار أثناء احملاضرات7

عالية3.460.754يتم استخدام اجملموعات التعليمية املصغرة يف عملية التعليم8

متوسطة3.180.755تعتمد أساليب التدريس املتبعة على تنمية مهارات التحليل والتفكري لدى الطالبات3

متوسطة3.180.816تستخدم التقنيات الرتبوية املالئمة يف تقدمي برانمج الدبلوم الرتبوي6

متوسطة2.970.877يتم تصميم األنشطة التعليمية املالئمة واملهارات املختلفة مع مراعاة الفروق الفردية2

متوسطة2.621.068يستخدم أعضاء هيئة التدريس أساليب تدريس متنوعة يف تدريس املقررات الدراسية4

عالية3.270.53املتوسط* العام للمحور

اتبع - جدول رقم )11(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت عينة الدراسة واقع برانمج الدبلوم العام يف الرتبية من حيث الطرائق واألساليب والتقنيات 

الرتبوية 

* املتوسط احلسايب من 4 درجات
يتبــن مــن اجلــدول أن درجــة موافقــة طالبــات برانمــج   
الرتبويــة  والتقنيــات  واألســاليب  الطرائــق  علــى  الرتبــوي  الدبلــوم 
النتيجــة  هــذه  وتتفــق   .)3,27( عاليــة،  الربانمــج  يف  املســتخدمة 
مــع دراســة الرويشــد )2014م( ودراســة الكماينــة )2014م( يف 
حصــول طــرق التدريــس علــى درجــة عاليــة مــن وجهــة نظــر الطــالب، 
لكنهــا ختتلــف مــع دراســة جنــوى خصاونــة )2013م( والــي أشــارت 
إىل وجــود ضعــف يف طرائــق التدريــس مــن وجهــة نظــر الطالبــات 
مــع  الطائــف، وختتلــف كذلــك  التدريــس جبامعــة  هيئــة  وعضــوات 
درجــة  علــى  اجملــال  هــذا  حصــل  إذ  )2015م(  اللقمــاين  دراســة 
متوســطة، كمــا ختتلــف مــع ودراســة التوجيــري والنصيــان )2015م( 
حيــث حصــل هــذا اجملــال علــى موافقــة إىل حــد مــا مــن وجهــة نظــر 
الطالب. وقد تراوحت متوســطات اســتجاابت افراد جمتمع الدراســة 
مــا بــن )2.62 إىل3.36( وهــي متوســطات تــرتاوح مــا بــن الفئتــن 
األوىل والثانية من فئات املقياس، والي تشري إىل ان )موافقة بدرجة 
عاليــة وبدرجــة متوســطة(. كمــا يتضــح مــن اجلــدول الســابق حصــول 
العبــارات )1-5-7-8( علــى درجــة )موافقــة بدرجــة عاليــة( بينمــا 
حصلــت العبــارات )2-3-4-6( علــى درجــة موافقــة متوســطة.

وقــد حصلــت عبــارة رقــم )1( "يشــجع أعضــاء هيئــة   
خــالل  مــن  املعلومــات  عــن  البحــث  علــى  الطالبــات  التدريــس 

اســتخدام التقنيــات احلديثــة" علــى أعلــى متوســط حســايب يف احملــور 
بقيمة )3.63( بدرجة عالية، يليها عبارة رقم )5( "تعتمد أساليب 
أثنــاء  أكــرب  بشــكل  الطالبــات  تفعيــل دور  علــى  املنفــذة  التدريــس 
املختلفــة" مبتوســط حســايب  املــواد  الربانمــج يف  تنــاول موضوعــات 
قــدره )3,62(، وبدرجــة عاليــة. وختتلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة 
التدريــس  طــرق  "تعطــي  عبــارة  حصلــت  إذ  )2014م(  الرويشــد 
جمــااًل أوســع ملشــاركة الطالــب" علــى أقــل تقييــم يف اجملــال، وبدرجــة 

الطــالب نظــر  مــن وجهــة  متوســطة 
هيئــة  أعضــاء  "يســتخدم   )4( رقــم  عبــارة  وجــاءت   
التدريــس أســاليب تدريــس متنوعــة يف تدريــس املقــررات الدراســية 
" علــى أقــل متوســط حســايب يف احملــور، بقيمــة )2.62(، وبدرجــة 
متوســطة. ممــا يتطلــب مزيــداً مــن العنايــة واالهتمــام، وقــد أشــارت 
العديــد مــن الدراســات إىل أن تنويــع أســاليب التدريــس يزيــد مــن 
دافعيــة الطــالب لعمليــة التعليــم. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
يســتخدمون  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  أن  يف  )2016م(  الدمهــش 
أســاليب تدريــس متنوعــة يف الربانمــج الرتبــوي بدرجــة متوســطة مــن 
وجهــة نظرهــم، كمــا تتفــق مــع دراســة التوجيــري والنصيــان )2015م( 
اذ حصلــت هــذه العبــارة علــى موافقــة اىل حــد مــا مــن وجهــة نظــر 

القصيــم. جبامعــة  الطــالب 
4-1-5-احملور اخلامس: التقومي 

درجة املوافقةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبـــاراتم

عالية3.500.731تتم عملية التقومي بطريقة موضوعية بعيدة عن التحيز9

يســتخدم أعضــاء هيئــة التدريــس أســاليب تقــومي متنوعــة )االختبــارات أبنواعهــا، 3
عالية3.470.722التقاريــر، البحــوث...اخل(

جدول رقم )12(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت عينة

الدراسة واقع برانمج الدبلوم العام يف الرتبية من حيث التقومي )أساليب تقومي الطالبات(
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درجة املوافقةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبـــاراتم

يقــدم عضــو هيئــة التدريــس صــورة واضحــة عــن آليــة تقــومي الطالبــات مــع تدريــس 8
عالية3.340.753بدايــة املقرر

العليــا يف 10 املهــارات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  يضعهــا  الــي  االختبــارات  تقيــس 
)الرتكيب-التقــومي...اخل( مثــل  الطالبــات  لــدى  متوسطة3.230.794التفكــري 

متوسطة3.080.855تتسم أساليب التقومي املنفذة يف برانمج الدبلوم الرتبوي ابلشمولية7

متوسطة2.990.916توزع درجات التقومي على االختبارات النهائية وأعمال السنة بشكل مناسب2

تتضمــن أســاليب التقــومي املقدمــة يف الربانمــج التغذيــة الراجعــة الــي حتتاجهــا 5
متوسطة2.980.897الطالبــات

متوسطة2.960.808يستخدم أعضاء هيئة التدريس أسلوب التقومي املستمر )التقومي التكويي(1

متوسطة2.850.929تراعي أساليب التقومي املقدمة يف الربانمج الفروق الفردية بن الطالبات6

متوسطة2.800.9810تتضمن أساليب التقومي املقدمة يف الربانمج أسلوب التقييم الذايت4

متوسطة3.120.60املتوسط* العام للمحور

اتبع- جدول رقم )12(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت عينة

الدراسة واقع برانمج الدبلوم العام يف الرتبية من حيث التقومي )أساليب تقومي الطالبات(

* املتوسط احلسايب من 4 درجات
يتبــن مــن اجلــدول أن درجــة موافقــة الطالبــات علــى واقــع   
الرتبــوي  الدبلــوم  املســتخدمة يف برانمــج  الطالبــات  تقــومي  أســاليب 
متوســطة،  اإلســالمية  ســعود  بــن  حممــد  اإلمــام  جامعــة  املقــدم يف 
)3.12(، وهــو متوســط يقــع يف الفئــة الثانيــة مــن فئــات املقيــاس 
)2014م(  الكماينــة  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق  الرابعــي. 
التقــومي  أســاليب  حنــو  الطــالب  اســتجاابت  أن  اىل  أشــارت  إذ 
املتبعــة يف جامعــة شــقراء جــاءت بدرجــة متوســطة، كمــا تتفــق مــع 
التوجيــري والنصيــان )2015م( حيــث حصــل هــذا اجملــال  دراســة 
علــى موافقــة إىل حــد مــا مــن وجهــة نظــر الطــالب. كمــا يتضــح 
مــن اجلــدول حصــول مجيــع العبــارات علــى العبــارات علــى درجــة 

.)9-8-3( رقــم  العبــارات  ماعــدا  متوســطة، 
التقــومي  عمليــة  "تتــم   )9( رقــم  عبــارة  حصلــت  وقــد   
بطريقــة موضوعيــة بعيــدة عــن التحيــز" علــى أعلــى متوســط حســايب 
يف احملــور بقيمــة)3.50( بدرجــة عاليــة، وختتلــف هــذه النتيجــة مــع 
دراســة اللقمــاين )2015م( إذ تتســم أســاليب التقــومي ابملوضوعيــة 

ابجلامعــة  الرتبيــة  يف  العــام  الدبلــوم  برانمــج  يف  احملــاابة  عــن  بعيــداً 
اإلســالمية بدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر الطــالب، يليهــا عبــارة 
رقــم )3( "يســتخدم أعضــاء هيئــة التدريــس أســاليب تقــومي متنوعــة" 
مبتوســط حســايب قدره )3,47( وبدرجة عالية. وتتفق هذه النتيجة 
مــع دراســة املطــوع )2013م( يف حصــول هــذه العبــارة علــى درجــة 
عاليــة مــن وجهــة نظــر الطــالب جبامعــة شــقراء، ويف الرتتيــب الثــاين 
يف احملــور، لكنهــا ختتلــف مــع دراســة التوجيــري والنصيــان )2015( 
حيــث حصــل هــذا اجملــال علــى موافقــة إىل حــد مــا مــن وجهــة نظــر 

الطــالب.
التقــومي  أســاليب  "تتضمــن   )4( رقــم  عبــارة  وجــاءت   
متوســط  اقــل  علــى  الــذايت"  التقييــم  أســلوب  الربانمــج  يف  املقدمــة 
حســايب يف احملــور، بقيمــة )2.80( وبدرجــة متوســطة. وختتلــف هــذه 
النتيجــة مــع دراســة التوجيــري والنصيــان )2015م( حيــث مل يوافــق 

وجودهــا. علــى  الطــالب 
4-1-6-احملــور الســادس: البيئــة املاديــة واخلدمــات املســاندة 

لتنفيــذ الربانمــج:

درجة املوافقةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبـــاراتم

عالية3.440.761مساحة القاعات الدراسية مالئمة لعدد الطالبات 2

متوسطة3.040.962تتوافر قاعات دراسية جمهزة بشكل مالئم من حيث اإلضاءة والتكييف3

متوسطة2.631.023مناسبة التجهيزات التقنية داخل القاعات الدراسية1

جدول رقم )13(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت عينة الدراسة

واقع برانمج الدبلوم العام يف الرتبية من حيث البيئة املادية واخلدمات املساندة لتنفيذ الربانمج
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درجة املوافقةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبـــاراتم

متوسطة2.611.144يتوفر يف املبى التعليمي املكان املناسب لفرتات الراحة4

تتســم البيئــة التعليميــة الــي تقــدم فيهــا برانمــج الدبلــوم الرتبــوي ابإلجيابيــة وحمفــزة 7
متوسطة2.570.985علــى عمليــات التعلــم

ضعيفة1.871.076تتوافر اخلدمات مثل احلواسيب-التصوير-خدمة اإلنرتنت... اخل5

يتوفــر يف املبــى مكتبــة توفــر اخلدمــات املكتبيــة لطالبــات الدبلــوم الرتبــوي مــن 6
غري موافقة1.741.027مراجــع وإعــارة.

متوسطة2.560.75املتوسط* العام للمحور

اتبع- جدول رقم )13(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت عينة الدراسة

واقع برانمج الدبلوم العام يف الرتبية من حيث البيئة املادية واخلدمات املساندة لتنفيذ الربانمج

* املتوسط احلسايب من 4 درجات
يتبــن مــن اجلــدول أن درجــة موافقــة طالبــات برانمــج   
املســاندة  واخلدمــات  املاديــة  البيئــة  واقــع  علــى  الرتبــوي  الدبلــوم 
لتنفيــذ الربانمــج الرتبــوي املقــدم يف اجلامعــة درجــة متوســطة، بقيمــة 
)2,56(، وهــو متوســط يقــع يف الفئــة الثانيــة مــن فئــات املقيــاس 
)2014م(  الرويشــد  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق  الرابعــي. 
والــي كشــفت أن اســتجاابت الطــالب حنــو املرافــق والبيئــة املاديــة 
لربانمــج الدبلــوم الرتبــوي جبامعــة اجلــوف كان متوســطاً مــن وجهــة 
نظــر الطــالب. وقــد تراوحــت متوســطات اســتجاابت أفــراد جمتمــع 
الدراســة مــا بــن )1.74 إىل 3.44(، وذلــك علــى النحــو اآليت:

حصلــت العبــارة رقــم )2( علــى الرتتيــب األول، وعلــى درجــة موافقــة 
بدرجــة  رقــم)7-4-1-3(  العبــارات  وجــاءت   ،)3.44( عاليــة 
موافقــة متوســطة، وحصلــت العبــارة رقــم )5( "تتوافــر اخلدمــات مثــل 
موافقــة  درجــة  "علــى  ..اخل  اإلنرتنــت  احلواســيب-التصوير-خدمة 

األخــري  الرتتيــب  رقــم )6( يف  العبــارة  ضعيفــة )1.87(، وجــاءت 
مبتوســط حســايب قــدره )1.74(  بدرجــة غــري موافقــة "يتوفــر يف املبــى 
مكتبــة توفــر اخلدمــات املكتبيــة لطالبــات الدبلــوم الرتبــوي مــن مراجــع 
وإعــارة". ممــا يشــري إىل التفــاوت يف موافقــة أفــراد الدراســة علــى واقــع 
البيئــة املاديــة. وتفســر هــذه النتيجــة أبن هنــاك نقــص يف البيئــة املاديــة 
واخلدمــات املســاندة املوجــودة يف برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة 
الــذي تقدمــه جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية كمــا يظهــر 
مثــل احلواســيب- الطالبــات، كنقــص يف اخلدمــات  اجــاابت  مــن 

التصوير-خدمــة اإلنرتنــت، واخلدمــات املكتبيــة مــن مراجــع وإعــارة، 
وخدمــات رقميــة، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك قصــور يف اخلدمــات مــن 
وجهــة نظــر الطالبــات، ممــا يعــي ضــرورة توفــري أدوات الدافعيــة حنــو 
التعلــم، وضــرورة توفــري الوســائل واألدوات احلديثــة الالزمــة لعمليــة 

التعليــم.
4-1-7-احملور السابع: خمرجات الربانمج:

درجة املوافقةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبـــاراتم

عالية3.640.561أسهم برانمج الدبلوم الرتبوي على تنمية املهارات البحثية للطالبات10

عالية3.630.602ساعد برانمج الدبلوم الرتبوي يف التدريب على مهارات االتصال واإللقاء12

ســاعد برانمــج الدبلــوم الرتبــوي يف الدبلــوم علــى اكتســاب املهــارات األساســية 11
عالية3.610.613يف تدريــس الطالبــات

عالية3.600.704أكسبي الربانمج مهارات وخربات متنوعة تفيدين يف مهني كمعلمة15

عالية3.530.665ساعد برانمج الدبلوم على اكتساب املهارات األساسية لتقومي الطالبات9

عالية3.520.666ساهم برانمج الدبلوم يف تنمية اجتاهات إجيابية حنو مهنة التدريس1

عالية3.520.677ساهم برانمج الدبلوم يف التدريب على مهارات التفكري والتعليم الفعال13

جدول رقم )14(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت

عينة الدراسة واقع برانمج الدبلوم العام يف الرتبية من حيث خمرجات الربانمج
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درجة املوافقةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبـــاراتم

عالية3.520.698اشعر ابلفائدة العلمية والعملية من دراسي يف برانمج الرتبوي14

يبعــد برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة املعلمــات عــن دورهــا )كملقــن(إىل دورهــا 6
عالية3.510.649)كمخطــط وموجــه( منظــم للعمليــة التعليميــة

عالية3.490.6610ساهم برانمج الدبلوم الرتبوي يف اكتساب مهارات التعامل مع الطالبات8

عالية3.480.7111يزود برانمج الدبلوم العام يف الرتبية أبساليب اإلدارة الصفية احلديثة3

عالية3.480.7512يرفع برانمج الدبلوم العام من الروح املعنوية والرضا عن مهني كمعلمة4

عالية3.460.6913ينمي برانمج الدبلوم العام يف الرتبية الرغبة الذاتية للتعليم املستمر2

يلــي برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة رغبــات املعلمــات وميوهلــن ويســاعد علــى 7
عالية3.340.7614اكتشــاف قدراهتــا

عالية3.340.8515عّرف برانمج الدبلوم ابلوسائل التكنولوجية احلديثة يف الرتبية16

النظــري والعلمــي 5 بــن اجلانــب  الفجــوة  الرتبيــة  العــام يف  الدبلــوم  يســد برانمــج 
مهــي برانمــج أتهيــل  متوسطة3.190.8316بصفتــه 

عالية3.490.53املتوسط* العام للمحور

اتيع - جدول رقم )14(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت

عينة الدراسة واقع برانمج الدبلوم العام يف الرتبية من حيث خمرجات الربانمج

* املتوسط احلسايب من 4 درجات
علــى  طالبــات  موافقــة  درجــة  أن  اجلــدول  مــن  يتبــن   
خمرجــات الربانمــج الرتبــوي املقــدم يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 
اإلســالمية عاليــة، بقيمــة )3,49(، ممــا يعــي أن الطالبــات راضيــات 
عــن نوعيــة اخلــربة األكادمييــة الــي تلقوهنــا يف الربانمــج. وتتفــق هــذه 
النتيجــة مــع دراســة الكماينــة )2014م( إذ أشــارت الدراســة إىل 
تلبيــة برانمــج الرتبــوي جبامعــة شــقراء حلاجــات الطــالب بدرجــة كبــرية.

جمتمــع  أفــراد  اســتجاابت  متوســطات  تراوحــت  وقــد   
اجلــدول  مــن  يتضــح  إىل 3.64(، كمــا   3.19( بــن  مــا  الدراســة 
الســابق حصــول مجيــع العبــارات علــى درجة)عاليــة(، ماعــدا عبــارة 
رقــم)5( "يســد برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة الفجــوة بــن اجلانــب 
النظــري والعلمــي بصفتــه برانمــج أتهيــل مهــي" والــي حصلــت علــى 
اقــل متوســط حســايب يف احملــور قــدره " 3.19"، بدرجــة متوســطة.

وتؤكــد هــذه النتيجــة مــع مــا جــاء يف الفقــرة الثامنــة مــن   
حمور املقررات الدراسية من الدراسة احلالية، والي أظهر أن املقررات 
الدراســية تربــط بــن اجلانــب النظــري والعملــي بدرجــة متوســطة يف 
الربانمــج، وقــد حصلــت كذلــك علــى أقــل متوســط حســايب يف احملــور 

الثالــث.
وقــد حصلــت عبــارة رقــم)10( "أســهم برانمــج الدبلــوم   
علــى  للطالبــات"  البحثيــة  املهــارات  تنميــة  علــى  الرتبيــة  يف  العــام 
وتتفــق  عاليــة،  بدرجــة   )3.64( بقيمــة  احملــور  يف  متوســط  أعلــى 
هــذه النتيجــة مــع دراســة الكماينــة )2014م( يف مســاعدة الربانمــج 
الرتبــوي جبامعــة شــقراء علــى تنميــة املهــارات البحثيــة لــدى الطــالب 
بدرجــة كبــرية، لكنهــا ختتلــف مــع دراســة الربعــاين )2008م( الــي 
توصلــت إىل أن تنميــة املهــارات البحثيــة يف الربانمــج الرتبــوي جبامعــة 
الســلطان قابــوس متوســط مــن وجهــة نظــر الطــالب. ويتضــح مــن 
اجلــدول الســابق أن عبــارة رقــم)12( "ســاعد برانمــج الدبلــوم الرتبــوي 
يف التدريــب علــى مهــارات االتصــال واإللقــاء" جــاءت يف الرتتيــب 

الثــاين، مبتوســط )3,63( بدرجــة موافقــة عاليــة.
للمتوســطات  التنــازيل  الرتتيــب  اآليت  اجلــدول  ويوضــح   
احلســابية إلجــاابت أفــراد الدراســة حــول واقــع برانمــج الدبلــوم العــام 
يف الرتبيــة يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية مــن وجهــة 

نظرهــن.

درجة املوافقةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط* احلسايباحملاور

متوسطة2.610.676إدارة الربانمج

متوسطة3.170.554أعضاء هيئة التدريس

جدول رقم )15(
املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت عينة الدراسة حول واقع

برانمج الدبلوم العام يف الرتبية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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درجة املوافقةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط* احلسايباحملاور

متوسطة3.210.593املقررات الدراسية )املادة التعليمية(

عالية3.270.532الطرائق واألساليب والتقنيات الرتبوية املتبعة يف الربانمج

متوسطة3.120.605التقومي )أساليب تقومي الطالبات(

متوسطة2.560.757البيئة املادية واخلدمات املساندة لتنفيذ الربانمج

عالية3.490.531خمرجات الربانمج

متوسطة3.120.48الدرجة الكلية لواقع برانمج الدبلوم الرتبوي

اتبع- جدول رقم )15(
املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجاابت عينة الدراسة حول واقع

برانمج الدبلوم العام يف الرتبية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

* املتوسط من 4 درجات
الدبلــوم  برانمــج  أن  رقــم)14(  اجلــدول  مــن  يظهــر   
نظــر  مــن وجهــة  متوســطة  تقديــر  بدرجــة  الرتبيــة حظــي  العــام يف 
الطالبــات، كمــا كشــف عــن ذلــك متوســط الدرجــة الكليــة لواقــع 
الربانمــج. وميكــن تفســري هــذه النتيجــة يف أن هنــاك حاجــة ماســة 
هــذه  وتتفــق  وتعديلهــا.  التعليميــة  واملمارســات  الربانمــج  ملراجعــة 
النتيجــة مــع دراســة عطيــات وعطيــات)2010م( ودراســة اللقمــاين 
)2015م( حيــث أشــارت نتائجهمــا إىل حصــول برانمــج الدبلــوم 
الرتبــوي علــى درجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر الطلبــة. كمــا يظهــر 
مــن اجلــدول الســابق أن جمــال "خمرجــات الربانمــج" قــد حصــل علــى 
أعلــى متوســط حســايب قــدره )3.49(، بينمــا جــاء جمــال الطرائــق 
واألســاليب والتقنيــات الرتبويــة املتبعــة يف الربانمــج "يف املرتبــة الثانيــة 
ومبتوســط حســايب مقــداره )3.27(، وقــد يعــزو ذلــك إىل حــرص 
أعضــاء هيئــة التدريــس املكلفــن ابلتدريــس يف الربانمــج علــى تفعيــل 
دور الطالبــات، وتطبيــق األســاليب والتقنيــات الرتبويــة احلديثــة املبنيــة 
علــى احلــوار واملناقشــة والتحليــل والتعليــم التعــاوين وإعطــاء الطالبــات 

للمشــاركة. أوســع  جمــااًل 
الدراســية"  "املقــررات  جمــال  جــاء  الثالثــة  املرتبــة  ويف   

ومبتوســط حســايب مقــداره )3.21( كمــا حصــل حمــور "البيئــة املاديــة 
واخلدمــات املســاندة لتنفيــذ الربانمــج "علــى أقــل متوســط حســايب 
)2.56(. ممــا يعــي وجــود نقــص يف توفــري بعــض متطلبــات الربانمــج 
الربانمــج  علــى  القائمــن  درايــة  قلــة  إىل  ذلــك  يعــزو  وقــد  املاديــة، 
بشــكل كاِف أبمهيــة البيئــة املاديــة املناســبة وإعــداد املــكان املناســب 
بشــك لفّعال وتزويده ابلوســائل واألدوات احلديثة لعملية التدريس. 
وتتفق هذه النتيجة مع دراســة الرويشــد )2014م( ودراســة املالكي 
درجــة  أقــل  علــى  املاديــة  البيئــة  حصــول  حيــث  مــن  )2017م( 
تقييــم مــن وجهــة نظــر الطــالب يف جامعــة اجلــوف وجامعــة امللــك 

عبدالعزيــز.
4-2-الســؤال الثــاين: هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن 
متوســطات تقديــرات الطالبــات امللتحقــات ابلربانمــج لواقــع برانمــج 

الدبلــوم الرتبــوي تعــزى ألثــر التخصــص؟
لإلجابــة علــى هــذا الســؤال قامــت الباحثــة ابســتخدام   
اختبــار )ت( لداللــة الفــروق بــن جمموعتــن مســتقلتن للتعــرف علــى 
الفــروق يف اســتجاابت أفــراد العينــة )الطالبــات امللتحقــات ابلربانمــج( 
علــى حمــاور الدراســة تبعــاً الختــالف ختصصهــن. واجلــدول التــايل 

إليهــا:  التوصــل  الــي مت  النتائــج  يبــن 

 املتوسطالعددالتخصصاحملور
احلسايب

 االحنراف
 مستوىقيمة تاملعياري

التعليقالداللة

إدارة الربانمج
2592.650.68علمي

غري دالة0.200.844
1202.640.68أديب

أعضاء هيئة التدريس
2593.150.55علمي

غري دالة1.000.317
1203.210.56أديب

جدول رقم )16(
 اختبار )ت( لداللة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة
حول واقع برانمج الدبلوم الرتبوي ابختالف التخصص
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التعليقمستوى الداللةقيمة تاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالتخصصاحملور

الطرائق واألساليب والتقنيات
2593.270.51علمي

غري دالة0.450.654
1203.250.58أديب

املقررات الدراسية
2593.220.61علمي

غري دالة0.160.871
1203.210.55أديب

التقومي
2593.120.60علمي

غري دالة0.040.972
1203.120.59أديب

البيئة املادية واخلدمات املساندة
2592.490.73علمي

2.440.015
دالة عند 
مستوى 
0.05 1202.690.77أديب

خمرجات الربانمج
2593.470.53علمي

غري دالة1.430.154
1203.550.53أديب

الدرجة الكلية لواقع برانمج الدبلوم 
الرتبوي

2593.110.48علمي
غري دالة0.800.426

1203.150.48

اتبع- جدول رقم )16(
 اختبار )ت( لداللة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة
حول واقع برانمج الدبلوم الرتبوي ابختالف التخصص

يتضــح مــن اجلــدول أن قيــم )ت( غــري دالــة يف احملــاور:   
)إدارة الربانمــج، أعضــاء هيئــة التدريــس، املقــررات الدراســية، الطرائــق 
واألســاليب والتقنيــات، التقــومي، خمرجــات الربانمــج(، ويف الدرجــة 
الكليــة لواقــع برانمــج الدبلــوم الرتبــوي، ممــا يشــري إىل عــدم وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة الدراســة حــول 
تعــود الختــالف  احملــاور،  تلــك  يف  الرتبــوي  الدبلــوم  برانمــج  واقــع 

العينــة. أفــراد  ختصــص 
الرتبيــة  الدبلــوم  برانمــج  أمهيــة  إىل  ذلــك  يعــود  وقــد   
ابلنســبة للتخصصــن األديب والعلمــي علــى حــد ســواء، وذلــك لتنــوع 
املقــررات الدراســية يف الربانمــج، والــي تشــمل أصــول الرتبيــة، والرتبيــة 
اإلســالمية، واملناهــج وطــرق التدريــس والوســائل التعليميــة، واإلدارة 
واألديب.  العلمــي  التخصصــن  هتــم  الــي  املوضوعــات  مــن  وغريهــا 
)2010م(  وعطيــات  عطيــات  دراســة  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
مــن  )2014م(،  الرويشــد  ودراســة  )2013م(  املطــوع  ودراســة 
حيــث عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ملتغــري التخصــص، 
اللقمــاين  ودراســة  )2008م(  الربعــاين  دراســة  مــع  ختتلــف  لكنهــا 
)2015م( والــي كشــفت عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بــن متوســطات اســتجاابت أفــراد الدراســة حــول برانمــج الدبلــوم 

العام يف الرتبية والي ميكن عزوها الختالف التخصص. كما  
يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة )ت( دالــة عنــد   
مســتوى 0.05 يف حمــور: )البيئــة املاديــة واخلدمــات املســاندة(، ممــا 
يشــري إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة 

الدراســة حــول واقــع برانمــج الدبلــوم الرتبــوي مــن حيــث البيئــة املاديــة 
واخلدمــات املســاندة، تعــود الختــالف ختصــص أفــراد العينــة، وكانــت 
تلــك الفــروق لصــاحل طالبــات التخصــص األديب. ورمبــا يفســر ذلــك 
)حصــول أفــراد عينــة الدراســة "التخصــص األديب" علــى اســتجاابت 
أكثــر يف تقييــم واقــع برانمــج الدبلــوم الرتبــوي مــن وجهــة نظرهــم عــن 
جمموعة "التخصص العلمي"، ابلنســبة حملور)البيئة املادية واخلدمات 
املســاندة(، إىل الفــرق بــن طبيعــة التخصــص األديب والعلمــي، إذ 
علــى حتصيــل  دراســتهن  تعتمــد  األديب   التخصــص  طالبــات   أن 
املعــارف والعلــوم اإلنســانية املختلفــة مــن خــالل الكتــب واألحبــاث 
املتوفــرة مبصــادر التعلــم املختلفــة، بينمــا احتيــاج طالبــات التخصــص 
العلمــي مــن اإلمــكاانت العلميــة املاديــة واألدوات واألجهــزة أكثــر، 
حيــث يغلــب علــى التخصــص اجلانــب  العملــي التطبيقــي خبــالف 

األدبيــة. التخصصــات 
4-3-الســؤال الثالــث: هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن 
متوســطات تقديــرات الطالبــات امللتحقــات ابلربانمــج لواقــع برانمــج 

الدبلــوم الرتبــوي تعــزى ملتغــري ســنوات اخلــربة؟
لإلجابــة علــى هــذا الســؤال قامــت الباحثــة ابســتخدام   
اختبــار )ت( لداللــة الفــروق بــن جمموعتــن مســتقلتن للتعــرف علــى 
الفــروق يف اســتجاابت أفــراد العينــة )الطالبــات امللتحقــات ابلربانمــج( 
علــى حمــاور الدراســة تبعــاً الختــالف عــدد ســنوات خربهتــن. واجلــدول 

التــايل يبــن النتائــج الــي مت التوصــل إليهــا:
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 املتوسطالعددالتخصصاحملور
احلسايب

 االحنراف
 مستوىقيمة تاملعياري

التعليقالداللة

إدارة الربانمج
2422.630.69بدون خربة

غري دالة0.750.455
1362.680.65من 1-10 سنوات

أعضاء هيئة التدريس
2423.140.54بدون خربة

غري دالة1.340.181
1363.220.57من 1-10 سنوات

املقررات الدراسية
2423.200.58بدون خربة

غري دالة0.670.506
1363.240.62من 1-10 سنوات

الطرائق واألساليب والتقنيات
2423.240.53بدون خربة

غري دالة1.070.284
1363.310.54من 1-10 سنوات

التقومي
2423.100.62بدون خربة

غري دالة1.080.281
1363.170.56من 1-10 سنوات

البيئة املادية واخلدمات 
املساندة

2422.540.78بدون خربة
غري دالة0.630.527

1362.590.69من 1-10 سنوات

خمرجات الربانمج
2423.550.50بدون خربة

دالة عند 2.820.005
مستوى 0.01 1363.390.56من 1-10 سنوات

الدرجة الكلية لواقع برانمج 
الدبلوم الرتبوي

2423.120.48بدون خربة
غري دالة0.260.793

1363.130.49من 1-10 سنوات

جدول رقم )17( 
اختبار )ت( لداللة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة

حول واقع برانمج الدبلوم الرتبوي ابختالف عدد سنوات اخلربة

يتضح من اجلدول رقم )16( أن قيم )ت( غري دالة يف   
احملــاور: )إدارة الربانمــج، أعضــاء هيئــة التدريــس، املقــررات الدراســية، 
املاديــة واخلدمــات  البيئــة  التقــومي،  الطرائــق واألســاليب والتقنيــات، 
املســاندة(، ويف الدرجــة الكليــة لواقــع برانمــج الدبلــوم الرتبــوي، ممــا 
يشــري إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت 
عينــة الدراســة حــول واقــع برانمــج الدبلــوم الرتبــوي يف تلــك احملــاور، 

تعــود الختــالف عــدد ســنوات خــربة أفــراد العينــة.
كمــا يتضــح مــن اجلــدول رقــم )16( أن قيمــة )ت( دالــة   
عنــد مســتوى 0.01 يف حمــور: )خمرجــات الربانمــج(، ممــا يشــري إىل 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت عينــة الدراســة 
حــول واقــع برانمــج الدبلــوم الرتبــوي مــن حيــث خمرجــات الربانمــج، 
تلــك  العينــة، وكانــت  أفــراد  خــربة  ســنوات  عــدد  تعــود الختــالف 

خــربة. لديهــن  ليــس  اللــوايت  الطالبــات  لصــاحل  الفــروق 
عينــة  افــراد  )حصــول  النتيجــة  هــذه  تفســري  وميكــن   
الدراســة مــن هــم بــدون خــربة علــى اســتجاابت أكثــر يف تقييــم واقــع 
برانمــج الدبلــوم الرتبــوي مــن وجهــة نظرهــم عــن جمموعــة مــن هــن ذا 

خــربة )مــن 1-10 ســنوات( ابلنســبة للمحــور الســابع )خمرجــات 
الربانمــج(، أن تلــك الطالبــات تلقــن عمليــات تعليــم حديثــة وجديــدة 
ابلنســبة هلــم أدت إىل زايدة الدافعيــة والرغبــة والثقــة ابلنفــس لديهــن 
ســنوات(   10-1( خربهتــن  مــن  لــدى  موجــوداً  اليكــون  قــد  ممــا 
أفضــل  تقييــم  إىل  أدى  الــذي  األمــر  والتجربــة،  املمارســة  بســبب 

خــربة. لديهــن  مبــن  مقارنــة  الرتبيــة  العــام يف  الدبلــوم  لربانمــج 
ملخص النتائج:

توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
حضــي برانمــج الدبلــوم العــام يف الرتبيــة بدرجــة تقديــر   
متوســطة مــن وجهــة نظــر الطالبــات، كمــا كشــف عــن ذلــك متوســط 
الدرجــة الكليــة لواقــع الربانمــج. وقــد جــاء جمــال »خمرجــات الربانمــج« 
يف املرتبة األوىل وبدرجة موافقة عالية، يليه جمال الطرائق واألساليب 
والتقنيــات الرتبويــة املســتخدمة يف الربانمــج بدرجــة موافقــة عاليــة، يف 
حــن جــاء اجملــال الســادس اخلــاص ابلبيئــة املاديــة واخلدمــات املســاندة 
يف املرتبــة األخــرية وبدرجــة موافقــة متوســطة. وجــاءت أبــرز النتائــج 
يف تلــك اجملــاالت )مــن وجهــة نظــر الطالبــات امللتحقــات ابلربانمــج( 
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علــى النحــو اآليت:
وفــق  للربانمــج  الطالبــات  تقــومي  علــى  الربانمــج  إدارة  حتــرص   -
منهجيــة علميــة، وعلــى تلبيــة احتياجــات الطالبــات واإلجابــة 

متوســطة. بدرجــة  استفســاراهتن  عــن 
علميــة،  بطريقــة  القــرار  صنــع  يف  الطالبــات  مشــاركة  ضعــف   -
وضعــف تشــجع إدارة الربانمــج للتفــوق بــن الطالبــات، وضعــف 

تبــي نظــام احلوافــز واملكافــآت للمتميــزات.
- يربــط أعضــاء هيئــة التدريــس ابلواقــع االجتماعــي والثقــايف بدرجــة 
الثقــة واالحــرتام والعالقــات  مــن  عاليــة، ويوجــد درجــة عاليــة 

اإلنســانية بــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطالبــات.
- يعــرض أعضــاء هيئــة التدريــس احملتــوى التعليمــي مبــا يعــزز دافعيــة 
التعلــم، مــع مراعــاة الفــروق العمريــة بــن الطالبــات يف الربانمــج 

بدرجــة متوســطة.
- تتوافــق املقــررات الدراســية يف الربانمــج مــع احتياجــات الطالبــات، 

وعكســت املقــررات الدراســية تكامليــة املعرفــة بدرجــة عاليــة.
- متيــزت املقــررات الدراســية ابلرتابــط والتسلســل املنطقــي، وربطــت 

بــن اجلانــب النظــري والتطبيقــي )العملــي( بدرجــة متوســطة.
عــن  البحــث  علــى  الطالبــات  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  شــجع   -
املعلومــات مــن خــالل اســتخدام التقنيــات احلديثــة، واعتمــدت 
الربانمــج علــى تفعيــل دور  التدريــس املســتخدمة يف  أســاليب 

الطالبــات بشــكل أكــرب يف املــواد املختلفــة بدرجــة عاليــة.
- متــت عمليــة التقــومي يف الربانمــج بطريقــة موضوعيــة بعيــدة عــن 
التحيــز، كمــا اســتخدم أعضــاء هيئــة التدريــس أســاليب تقــومي 

متنوعــة بدرجــة عاليــة.
بدرجــة  الطالبــات  لعــدد  الدراســية  القاعــات  مســاحة  مناســبة   -
عاليــة، وتتوافــر قاعــات دراســية جمهــزة بشــكل مالئــم مــن حيــث 

اإلضــاءة والتكييــف بدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظرهــن.
- ال يتوفــر يف املبــى مكتبــة لتقــدمي اخلدمــات املكتبيــة للطالبــات مــن 

مراجــع وإعــارة.
املهــارات  تنميــة  علــى  الرتبيــة  يف  العــام  الدبلــوم  برانمــج  ســاهم   -
ومهــارات  واإللقــاء  االتصــال  ومهــارات  للطالبــات  البحثيــة 
التدريــس والتقــومي بدرجــة عاليــة، وســاهم بدرجــة متوســطة يف 
برانمــج  بصفتــه  والعلمــي  النظــري  اجلانــب  بــن  الفجــوة  ســد 

مهــي. أتهيــل 
- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( بــن 
اســتجاابت عينــة الدراســة حــول واقــع )البيئــة املاديــة واخلدمــات 
طالبــات  لصــاحل  التخصــص،  الختــالف  تعــود  املســاندة(، 

األديب. التخصــص 
- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة )0.01( بــن اســتجاابت عينــة 
الدراســة حــول واقــع )خمرجــات الربانمــج(، تعــود الختــالف عــدد 

ســنوات اخلــربة، لصــاحل الطالبــات اللــوايت ليــس لديهــن خــربة.

التوصيات:
بنــاًء علــى مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج، توصــي الباحثــة مبــا 

يلــي:
الربانمــج  تصميــم  وإعــادة  للربانمــج،  الشــاملة  املراجعــة  ضــرورة   -
ورؤيــة  املعرفــة  اقتصــادايت  ومتطلبــات  يتوافــق  مبــا  وتطويــره 

2030م. 
- ضــرورة تدريــب الطالبــات علــى أنشــطة البحــث واالســتقصاء مــن 

مصــادر املعرفــة املختلفــة.
- التأكيــد علــى أعضــاء هيئــة التدريــس الســتخدام أســاليب تدريــس 
مهــارات  وتنمــي  التعلــم،  حنــو  الطالبــات  دافعيــة  تثــري  متنوعــة 

التفكــري لديهــن.
- تبي نظام احلوافز واملكافآت للمتميزات يف الربانمج.

- أمهية توفري االرشاد األكادميي لطالبات برانمج الدبلوم، وإصدار 
دليــل بذلــك يوضــح االجــراءات األكادمييــة واالنظمــة والقواعــد 

التنفيذيــة للربانمــج، ويشــمل احلقــوق والواجبــات.
تضمينهــا  وحماولــة  للطالبــات،  الرتبويــة  االحتياجــات  دراســة   -
النظــري  اجلانــب  ربــط  علــى  والعمــل  الدراســية،  املقــررات  يف 

لتطبيقــي. وا
- توفــري مجيــع احتياجــات الربانمــج مــن تقنيــات تربويــة وخدمــات 
الــي جتعلــه أكثــر حتقيقــاً  مســاندة، وتوفــري اإلمــكاانت الفنيــة 

املنشــودة. لألهــداف 
- إعــادة النظــر يف حمتــوايت املقــررات الدراســية ودرجــة مواكبتهــا 
الحتياجــات التكويــن املهــي للطالبــات، مبــا يتناســب مــع أبــرز 

االجتاهــات الرتبويــة، والربــط بــن اجلانــب النظــري والعملــي.
الدبلــوم  لربانمــج  مقــرتح  تصــور  بوضــع  تتعلــق  دراســات  إجــراء   -
الرتبــوي أو املاجســتري املهــي يف إعــداد املعلــم يف اجلامعــات يف 
ضــوء متطلبــات جمتمــع املعرفــة، وإجــراء دراســات هتــدف إىل 
معرفــة مــدى فاعليــة املعــارف واملهــارات املكتســبة مــن الربانمــج 

يف البيئــة املدرســية.
- إعــداد معايــري اإلعــداد املهــي للمعلمــات يف مجيــع التخصصــات 

الدراســية قبــل اخلدمــة واثناءهــا.
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دور اإلعام التربوي في تحقيق المواطنة الصالحة في مدارس تعليم حائل 
بالمملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية 

د. خالد بن مبرك المطيري 
كلية التربية -جامعة حائل

Dr. Khaled Ben Mebrek AlMuteiri
Faculty of Education/ University of Hail

املستخلص:
هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى درجــة مســامهة دور اإلعــالم الرتبــوي يف تدعيــم املواطنــة الصاحلــة لــدى طلبــة املــدارس الثانويــة   
مبنطقــة حائــل ابململكــة العربيــة الســعودية. والكشــف عــن وجــود فــروق يف تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة لــدور اإلعــالم الرتبــوي يف تدعيــم 
املواطنــة الصاحلــة وفقــا للمتغــريات )النــوع االجتماعــي، الوظيفــة، الدرجــة العلميــة(، وقــد اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي. 
ولتحقيــق هــدف الدراســة مت تصميــم اســتبانة اشــتملت علــى أربعــة  حمــاور هي:)قيــم توجــه للدميقراطيــة, قيــم االنتمــاء الوطــي، قيــم املســؤولية 
اجملتمعيــة، قيــم اســتخدام أدوات التواصــل االجتماعــي، طُبِّقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )651( خبــرياً ، وقــد توصلــت الدراســة إىل 
جمموعــة مــن النتائــج  جــاءت علــى النحــو اآليت: إن لإلعــالم دوراً تربــوايً يدعــم  قيــم املواطنــة بدرجــة مرتفعــة مــن وجهــة نظــر اخلــرباء، وجــاء 
ترتيــب  اجملــاالت علــى النحــو اآليت: »قيــم توجــه للدميقراطيــة » ابملرتبــة األوىل وبدرجــة مرتفعــة، ويف املرتبــة الثانيــة » قيــم االنتمــاء الوطــي« 
وبدرجــة موافقــة مرتفعــة أيضــا، واحتــل جمــال« املســؤولية اجملتمعيــة« املرتبــة الثالثــة ، وجــاء ابملرتبــة األخــرية بــن هــذه اجملــاالت »قيــم اســتخدام 
أدوات التواصــل االجتماعــي«، كمــا أظهــرت الدراســة  وجــود فــروق دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة )0.05( بــن متوســطات درجــات 
اســتجاابت َعيِّنــة الدراســة ابلنســبة للجنــس يف كل مــن احملوريــن: األول والثالــث: مــن حمــاور االســتبانة، وهــذه الفــروق يف لصــاحل َعيِّنــة اإلانث؛ 
، كمــا ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطات درجــات اســتجاابت َعيِّنــة الدراســة يف كل مــن احملوريــن: الثــاين والرابــع كمــا ال توجــد 
فــروق دالــة إحصائيــا بــن متوســطات إجــاابت أفــراد َعيِّنــة الدراســة تبعــا ملتغــري الوظيفــة ،كمــا أهنــا أظهــرت بعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 

بــن متوســطات إجــاابت أفــراد َعيِّنــة الدراســة تبعــا ملتغــري الدرجــة العلميــة.

الكلمات املفتاحية:االعالم الرتبوي، املواطنة، تعليم حائل..
Abstract
  The study aimed to identify the degree to which the role of educational media contributes to 
the strengthening of good citizenship among secondary school students in Hail, Saudi Arabia. And to 
reveal the differences in the estimates of the study sample members of the role of educational media 
in supporting good citizenship according to the variables (gender, function, degree), the study used 
the descriptive survey method, and to achieve the goal of the study, a questionnaire was designed that 
included four axes: :(Values that guide democracy, values of national belonging, values of communi-
ty responsibility, values of the use of social media tool Thee study was applied to a sample of (651) 
educational experts, and the study reached a set of results as follows: The media has an educational 
role that supports the values of citizenship to a high degree from the point of view of experts, and 
the ranking of the areas as follows: ’Values oriented to democracy’ ranked First and high, and in 
second place ’values of national belonging’ and with a high degree of approval also, and the field of 
’community responsibility’ ranked third Thee study also showed statistically significant differences at 
the indicative level (0.05) between the average scores of study sample responses for gender in both 
regions: first and third: of the resolution axes, and these Differences in favor of female sample Therese 
are also no statistically significant differences between the averages of the study sample responses in 
both the second and fourth regions, and there are no statistically significant differences between the 
averages of the respondents of the study sample according to the variable of the function, and it also 
showed no statistically significant differences between the averages of individual answers. Sample of 
study depending on the degree variable.

Key Words:Educational Media, Citizenship, Hail Education
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املقدمة:
    أدى التطــور املتســارع لوســائل اإلعــالم واالتصــال يف 
منتصــف التســعينات مــن القــرن املاضــي إىل إحــداث تغــريات جوهريــة 
ونقلــة نوعيــة وثــورة حقيقيــة يف عــامل االتصــال حيــث انتشــرت شــبكة 
اإلنرتنــت يف كافــة أرجــاء املعمــورة، وربطــت أجــزاء هــذا العــامل املرتاميــة 
للتقــارب  اجملتمعــات  لكافــة  الطريــق  ومهــدت  الواســع،  بفضائهــا 
مجــة  تغــريات  إهنــا  والرغبــات،  واألفــكار  اآلراء  وتبــادل  والتعــارف 
واألفــراد  اجلماعــات  مســتوى  علــى  احليــاة،  جمــاالت  مســت مجيــع 
-علــى املســتوى احمللــي واملســتوى العاملــي- حمدثــة ظواهــر جديــدة 
وأتثــريات مباشــرة علــى خمتلــف التنظيمــات والبــى االجتماعيــة، كمــا 
ظهــرت مفاهيــم ونظــرايت وأطــر منهجيــة عديــدة، ومــن املفاهيــم الــي 
ذاع صيتها بشكل يستدعي االنتباه مفهوم الشبكات االجتماعية. 
إمكانيــة  ملشــرتكيها  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  أاتحــت  ولقــد 
الفيديــو، كمــا مكنتهــم  امللفــات والصــور وتبــادل مقاطــع  مشــاركة 
مــن إنشــاء املــدوانت اإللكرتونيــة وإجــراء احملــاداثت الفوريــة وإرســال 
 Twitter وتوتــري   Facebook بــوك  "الفيــس  ويعــد  الرســائل، 
الشــبكات  تصــدرت  الــي  املواقــع  "أهــم   You tube اليوتيــوب 
االجتماعيــة، ونتيجــة لتنامــي وتطــور هــذه املواقــع فقــد أقبــل عليهــا مــا 
يزيــد عــن ثلثــي مســتخدمي شــبكة اإلنرتنــت وخاصــة منهــم الشــباب، 
كمــا لعبــت الكــوارث الطبيعيــة كالفيضــاانت والــزالزل والتســوانمي، 
الشــبكات،  هــذه  شــعبية  يف  هامــاً  دوراً  السياســية   واألحــداث 
وأصبحــت الوســيلة األساســية لتبــادل املعلومــات واألخبــار الفوريــة 
يف متابعــة مســار وتطــورات األحداث)الــدوي، 2017: ص 2(.

بــدور  تقــوم  املختلفــة  اإلعــالم  وســائل  أصبحــت  لقــد   
تربــوي مــواز ملــا تقــوم بــه املؤسســات الرتبويــة يف اجملتمــع؛ ذلــك أهنــا 
تبــث رســائلها اإلعالميــة عــرب براجمهــا املختلفــة الــي تدخــل بيوتنــا 
دون اســتئذان، وتؤثــر يف عمليــات التنشــئة االجتماعيــة، والتثقيــف، 
والتوجيــه مــن خــالل القيــم، وإكســاب أمنــاط الســلوك، والعــادات 
وتكويــن الــرأي العــام لــدى الفئــات املســتهدفة مــن أفــراد اجملتمــع. 
غــري أن فــارق اإلمــكاانت البشــرية والتقنيــة واملاليــة الــذي مييــل لصــاحل 
الــدول املتقدمــة جعــل عمليــة التدفــق اإلعالمــي تســري يف اجتــاه واحــد 
حتولــت  حبيــث  املتقدمــة،  للــدول  عامليــة  إعالميــة  ســيطرة  لتحقــق 
وســائل اإلعــالم يف الــدول الناميــة جملــرد حلقــة وســطى تعيــد بــث 

.)2003 )علــي،  املتقدمــة  للــدول  اإلعالميــة  الرســائل 
مــن متطلبــات           وتُعــّد املواطنــة الصاحلــة متطلبــا أساســياً 
تنميــة اجملتمعــات ، لتســاعدها يف االنطــالق حنــو غايتهــا املنشــودة 
وتتطــور  احلــرايت  فيــه  تنمــو  ومتماســك  قــوي  مــدين  جمتمــع  لبنــاء 
وســط أجــواء احلــوار املبــي علــى أســاس العــدل واملســاواة والتكافــؤ 
التابــع  الشــخص  انتقــااًل مــن  التعدديــة, فاملواطنــة تشــكل  واحــرتام 
بــكل  اجملتمعيــة  احليــاة  صنــع  واملســاهم يف  املشــارك  الشــخص  إىل 
تعبرياهتــا، وتتجلــي أمهيــة الرتبيــة علــى املواطنــة للمجتمــع الســعودي  
يف كوهنــا ترســخ وتعــزز حــب الوطــن ، والرغبــة يف خدمتــه والدفــاع 

عــن قضــاايه ابإلجيابيــة واملســؤولية وبكامــل الثقــة ابلنفــس والتحلــي 
ابلســلوك الدميقراطــي، واالندمــاج مــع اجلماعــة بــروح مــن التضامــن 
واإلخــاء لفتــح أفــاق جديــدة لألجيــال القادمــة )منصــور، 2015(.

مشكلة البحث:
يف خضــم مــا يتعــرض لــه اجملتمــع مــن خماطــر مجــة نتيجــة     
وســائل االعــالم احلديثــة، ويف ظــل التغــريات االجتماعيــة الــي ميــر 
التكنولوجيــا  ملــا صاحــب  ونتيجــة  عــام،  بوجــه  العــريب  الوطــن  هبــا 
علــى  التواصــل  تغلغــل وســائل  ومــع   ، االتصــاالت  وثــورة  احلديثــة 
النظــم االجتماعيــة ومــا أفرزتــه مــن ســلبيات هتــدد بفقــدان قيــم الــوالء 
واملواطنــة لــدى طلبــة املــدارس، تــربز الدراســة أمهيــة الــدور الــذي ميكــن 
أن تؤديــه إدارة املدرســة مبــا يتوافــر فيهــا مــن مــوارد وإمــكاانت متكنهــا 
مــن حشــد وتوجيــه مجاهــري الطلبــة حنــو القيــم املرغوبــة اجتماعيــاً، 
الســيما قيــم املواطنــة مبــا تتضمنــه مــن والء للوطــن والتــزام مبعايــري 
اجملتمــع، وشــعور ابملســؤولية األخالقيــة جتــاه مــا يواجهــه مــن قضــااي. 
الباحثــن  مــن  الكثرييــن  دعــوات  إىل  واســتناداً  املنطلــق  هــذا  مــن 
ومــن بينهــم أبــو شــنب ) 2004( واملالكــي ) 2009( و الفــراج 
)2008( بضرورة أن يكون للمؤسســة التعليمية ، وخاصة املدرســة  
دور توعــوي وأخالقــي،  يســهم يف تنميــة شــخصية الطالــب مــن 
أجــل بنــاء اجملتمــع املدرســي  الســوي وإىل ضــرورة بيــان االجتاهــات 
الــي تؤيــد أو ترفــض انعكاســات اســتخدام وســائل اإلعــالم اجلديــدة 
علــى املواطنــة وخاصــة يف مــدارس التعليــم العــام، مــن هنــا يــربز الدافــع 
إىل تلــك  الدراســة والباعــث علــى إجرائهــا، ومــن هنــا تــربز مشــكلة 
الدراســة املتعلقــة بــدور اإلعــالم الرتبــوي  احلديــث يف حتقيــق املواطنــة 
الصاحلــة  يف مــدارس منطقــة حائــل ابململكــة العربيــة الســعودية مــن 
وجهــة نظــر خــرباء الرتبيــة، وبنــاء علــى مــا ســبق فــإن مشــكلة الدراســة  

تتحــدد يف األســئلة اآلتيــة:
املواطنــة  حتقيــق  احلديــث يف  الرتبــوي  اإلعــالم  وســائل  دور  مــا   -
الصاحلــة يف مــدارس منطقــة حائــل ابململكــة العربيــة الســعودية 

مــن وجهــة نظــر اخلــرباء الرتبويــن؟
داللــة         مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل   -
)α≥0.05( يف تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة ملســتوى تدعيــم  
تبعــا  الصاحلــة  املواطنــة  حتقيــق  يف  الرتبــوي   اإلعــالم  وســائل 

العلميــة(. الدرجــة  الوظيفــة،  )اجلنــس،  للمتغــريات 
أهداف الدراسة: هدفت هذه الدراسة إىل:

- حتديــد درجــة مســامهة دور اإلعــالم الرتبــوي يف تدعيــم املواطنــة 
الصاحلــة لــدى طلبــة املــدارس الثانويــة مبنطقــة حائــل ابململكــة 

العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر اخلــرباء.
الدراســة  عينــة  أفــراد  تقديــرات  يف  فــروق  وجــود  عــن  الكشــف   -
ملســتوى مســامهة وســائل اإلعــالم الرتبــوي يف تدعيــم املواطنــة 
العلميــة(. الدرجــة  الوظيفــة،  )اجلنــس،  للمتغــريات  وفقــا  الصاحلــة 

أمهية الدراسة: 
1.يستمد هذا املوضوع أمهيته من طبيعة فئة الطلبة داخل 
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يف كيــان  ومؤثــرة  مهمــة  بشــرية  طاقــة  تعــّد  الفئــة  فهــذه  املدرســة، 
مســتقبلها  لتأمــن  عليهــا  واحملافظــة  للعنايــة  وحتتــاج  اجملتمــع، 

اجملتمــع. ومســتقل 
2.ميكــن لنتائــج هــذه الدراســة أن تســاعد مديــري املــدارس واملعلمــن 
يف توعيــة الطلبــة حــول االســتخدام األمثــل لوســائل التواصــل 

االجتماعــي. 
3. تعزيــز املواطنــة الصاحلــة لــدى الطلبــة مــن خــالل اإلعــالم الرتبــوي 

املدرســي وتعميمــه.
مصطلحات الدراسة:

تتمثل مصطلحات الدراسة احلالية فيما يلي:
- الــدور: يعّرِفــه )مرســي، 2001( أبنــه: "جمموعــة مــن األنشــطة 
املرتبطــة أو األطــر الســلوكية الــي حتقــق مــا هــو متوقــع يف مواقــف 
معينــة، ويرتتــب علــى األدوار إمكانيــة التنبــؤ بســلوك الفــرد يف 
املواقــف املختلفــة". ويعــّرف إجرائيــاً أبنــه: اجلهــود الــي يبذهلــا 
أتديــة  مــن  يتمكــن  حــى  الرتبــوي"  "اإلعــالم  علــى  القائمــون 
مهامــه، والقيــام بواجباهتــه بــكل مســؤولية، لتســهم بشــكل فّعــال 
يف خدمــة اجملتمــع، ويقــاس إجرائيــا ابلدرجــة الــي يقدرهــا أفــراد 
الــي  الدراســة  يف  املســتخدمة  االســتبانة  علــى  الدراســة  عينــة 

أعّدهــا الباحــث.
- اإلعــالم الرتبــوي: عرفتــه االدارة العامــة لإلعــالم الرتبــوي بــوزارة 
الرتبيــة والتعليــم ابنــه اســتثمار وســائط االعــالم وتقنياتــه خلدمــة 

الرتبــوي )املنقــري، 2002(.  األداء 
ويعــرف الباحــث اإلعــالم الرتبــوي وفقــاً ملوضــوع الدراســة    
أبنــه كل مــا تبثــه وســائل اإلعــالم املختلفــة مــن رســائل إعالميــة 
ملتزمــة، تســعى للقيــام بوظائــف الرتبيــة يف اجملتمــع، مــن نقــل   
للــرتاث الثقــايف، وغــرس ملشــاعر االنتمــاء للوطــن، حبيــث تتمكــن 
خمتلــف فئــات اجملتمــع مــن إدراك املفاهيــم، واكتســاب املهــارات، 

الســلوك". والتــزود ابخلــربات، وتنميــة االجتاهــات، وتعديــل 
- املواطنــة الصاحلــة: هــي عالقــة بــن الفــرد ودولــة حيددهــا قانــون 
تلــك الدولــة ومبــا تقتضيــه تلــك العالقــة مــن واجبــات وحقــوق 
يف تلــك الدولــة، واملواطنــة تــدل ضمنــاً علــى مرتبــة مــن احلريــة 
مــع مــا يصاحبهــا مــن مســؤوليات )الكــواري، 2001(. وكمــا 
يعّرفهــا الباحــث إجرائيــاً أبهنــا: جمموعــة املعايــري واملبــادئ الــي 
متثــل إطــار عمــل يوجــه ســلوك الفــرد وحيكــم عالقتــه ابآلخريــن 
مــن جهــة، وعالقتــه مبؤسســاته الوطنيــة مــن جهــة أخــرى، وجتعلــه 
قــادراً علــى القيــام مبســؤولياته وواجباتــه، مــن خــالل املشــاركة 
الفاعلــة يف جمتمعــه ومتســكه حبقوقــه واحــرتام حقــوق اآلخريــن، 
ويقــاس إجرائيــا ابلدرجــة الــي حيصــل عليهــا أفــراد العينــة علــى 

االســتبانة املســتخدمة يف الدراســة.
-اخلــرباء الرتبويــون: يعــرف الباحــث اخلــرباء الرتبويــن: أبهنــم املشــرفون 
واملشــرفات وقــادة وقائــدات املــدارس واملعلمــون واملعلمــات ذوو 
اخلــربة ممــن هلــم خــربات طويلــة ابلتعليــم الثانــوي وعايشــوا واقعــه، 

ووقفــوا علــى نقــاط القــوة والضعــف فيــه.
حدود الدراسة:

مت حتديد إطار الدراسة احلالية ابحلدود اآلتية:
-احلــدود املوضوعيــة: اقتصــرت علــى التعــّرف علــى دور "اإلعــالم 
الثانويــة  لــدى طلبــة املرحلــة  الرتبــوي" يف تدعيــم قيــم املواطنــة 
االنتمــاء  قيــم  للدميقراطيــة،  توجــه  قيــم  اآلتيــة:  ابألبعــاد  ممثلــة 
الوطــي، قيــم املســؤولية اجملتمعيــة، قيــم اســتخدام أدوات التواصــل 

االجتماعــي.
-احلــدود الزمانيــة: طبقــت الدراســة يف الفصــل الدراســي األول مــن 

العــام 2019م.
الثانويــة  املــدارس  علــى  الدراســة  اقتصــرت  املكانيــة:  -احلــدود 
الســعودية. العربيــة  ابململكــة  حائــل  تعليــم  يف  الرمسيــة  احلكوميــة 

اإلطار النظري:
حضــاراي  تطوعيــا  ســلوكا  حقيقتهــا  يف  املواطنــة  تعــد   
أو  فيــه،  يعيــش  الــذي  املــكان  أو  وطنــه،  لصــاحل  الفــرد  بــه  يقــوم 
حــى املنظمــة الــي يعمــل هبــا, فهــي التــزام ديــي وأخالقــي أكثــر مــن 
كوهنــا ســلوكاً خيضــع أو يرتبــط بنظــام رمســي أو لوائــح أو مكافــآت 
مباشــرة، فهــي مبنيــة علــى قيــم ومبــادئ اإلنســان الســوي جتــاه وطنــه 
وجمتمعــه، حبيــث تصبــح املواطنــة لديــه عبــارة عــن ممارســة يوميــة يف 
حياتــه وضمــريه، بــل تشــكل جــزءاً مــن شــخصيته وتكوينــه، وحظــي 
التنميــة  قضــااي  يف  الباحثــن  مــن  واســع  ابهتمــام  املواطنــة  مفهــوم 
ومتطلبــات التطويــر وجمــاالت حتســن احليــاة العامــة، فقــد تعــددت 
مفاهيــم املواطنــة حســب وجهــات النظــر واالجتاهــات املؤثــرة فيهــا، 
ومــن هــذه التعريفــات تعريــف )ســفر،2000( الــذي يشــري فيــه  إىل 
أن "املواطنــة انتمــاء ووالء لعقيــدة ووطــن وقيــم ومبــادئ, والتــزام مــن 
املواطــن بتحمــل مســؤولياته جتــاه وطنــه مقابــل احلقــوق الــي يتمتــع 

هبــا". 
العلــوم االجتماعيــة  املختصــن يف  بعــض  يعــّرف  كمــا   
والدولــة،  األشــخاص  بــن  متبادلــة  التزامــات  أهنــا  علــى  املواطنــة 
فالشــخص حيصــل علــى حقوقــه السياســية واملدنيــة نتيجــة انتمائــه 
يتحتــم  واجبــات  نفســه  الوقــت  عليــه يف  لكــن  معــن،  جمتمــع  إىل 
عليــه أن يؤديهــا. ومــن منظــور نفســي ويعّرفهــا )هــالل، 2000( 
أبهنــا الشــعور ابالنتمــاء والــوالء للوطــن وللقيــادة السياســية الــي هــي 
مصــدر اإلشــباع للحاجــات األساســية ومحايــة الــذات مــن األخطــار 
ألفــراد  أهنــا: وصــف سياســي  القبــاج )2006(  ويعّرفهــا  املصرييــة 
اجملتمــع املنطويــن حتــت دولــة وطــن تتبــى االختيــار الدميقراطــي، فهــي 
وضعية تســمو على اجلنســية وجتعل العالقة مع الدولة عالقة شــراكة 

تبعيــة. الوطــن، عالقــة تشــاركية غــري  يف 
جماالت املواطنة:

للمواطنــة أربعــة جمــاالت وأبعــاد رئيســة هــي: )األبعــاد   
املدنيــة، والسياســية، واالجتماعيــة االقتصاديــة، والثقافيــة(، وتتمتــع 
هــذه اجملــاالت بدرجــة كبــرية مــن الديناميــة والرتابــط الوثيــق يف ظــل 
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عالقــة قائمــة علــى دعائــم التفاعــالت املعقــدة، يف إطــار الســياق 
الراهــن للعوملــة وفيمــا يلــي تفاصيــل تلــك األبعــاد:

-اجملــال املــدين للمواطنــة: ويشــري إىل أســلوب احليــاة الــذي ميكــن 
للمواطنــن مــن خاللــه حتقيــق جمموعــة مــن األهــداف املشــرتكة 
للمجتمــع،  الدميقراطيــة  واألســس  ابملبــادئ  الصلــة  الوثيقــة 
وتتضمــن جمموعــة القيــم األساســية للمجتمــع والقيــود املفروضــة 
املتعلقــة  القــرارات  واختــاذ  صنــع  علــى  احلكومــة  قــدرة  علــى 
ابملواطنــن األفــراد وحقــوق اجلماعــات واهليئــات ذات املصــاحل 
الــرأي  عــن  التعبــري  حريــة  يتضمــن  اجملتمــع، كمــا  يف  اخلاصــة 
واملســاواة أمــام القانــون، إضافــة إىل حريــة االجتمــاع وتكويــن 
 Hebert,( املطلوبــة  املعلومــات  إىل  والوصــول  اجلمعيــات 

.)2011
-اجملال السياسي للمواطنة: ويتضمن متتع الفرد ابحلق يف التصويت 
يف االنتخــاابت واملشــاركة السياســية، ويف هــذا اإلطــار ميكننــا 
اإلشــارة إىل أن االنتخــاابت احلــرة والنزيهــة تعــد مبثابــة الركيــزة 
األساســية هلــذا البعــد، كمــا هــو احلــال يف حقــوق األفــراد يف 
يف  السياســية  املناصــب  تــويل  حنــو  والســعي  ابحلريــة  التمتــع 
اجملتمــع. ومبعــى آخــر، فــإن املواطنــة السياســية تشــري يف جوهرهــا 
الصلــة  الوثيقــة  السياســية  والواجبــات  احلقــوق  جمموعــة  إىل 

القائــم يف اجملتمــع )الكنــدري، 2007(. السياســي  ابلنظــام 
-اجملــال االجتماعــي االقتصــادي للمواطنــة: يشــري إىل تلــك العالقــة 
الــي تربــط بــن أفــراد اجملتمــع يف ســياق جمتمعــي معــن, إضافــة 
السياســية  وجماالتــه  جوانبــه  يف  املشــاركة  يف  حقوقهــم  إىل 
املختلفــة, ويتضمــن تعريــف احلقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة 
لألفــراد  متتعهــم حبقــوق الرفاهيــة والكفايــة االقتصاديــة، ويشــري  
العالقــات  جمموعــة  إىل  بــدوره  االجتماعيــة   املواطنــة  مفهــوم 
الــي تربــط مــا بــن األفــراد يف اجملتمــع, وتتطلــب ضــرورة متتعهــم 
ابلــوالء واالنتمــاء والتضامــن االجتماعــي، أمــا مفهــوم املواطنــة 
االقتصاديــة فيشــري بــدوره إىل العالقــة الــي تربــط مــا بــن الفــرد 
وســوق العمــل واالســتهالك يف اجملتمــع ويتضمــن ضــرورة متتــع 
الفــرد بشــكل ضمــي ابحلــق يف العمــل، واحلصــول علــى احلــد 
تكافــؤ  أي:  الــرزق،  وكســب  املعيشــة  وســائل  مــن  املطلــوب 

املعمــري،2006(.  الفــرص) 
-اجملــال الثقــايف للمواطنــة: ويشــري إىل الطريقــة الــي أتخــذ اجملتمعــات 
املختلفــة مــن خالهلــا يف االعتبــار جوانــب وأبعــاد التنــوع الثقــايف 
املتزايــد هبــا، والــي تعــود ابألســاس إىل متتعهــا بدرجــات أكــرب مــن 
االنفتــاح علــى الثقافــات األخــرى. كمــا يشــري مفهــوم املواطنــة 
الثقافيــة إىل مــدى الوعــي ابلــرتاث الثقــايف املشــرتك للمجتمــع، 
وتتضمــن ســعي األفــراد إىل احلصــول علــى اعــرتاف اجملتمعــات 
العالقــة  وترتكــز  هبــا،  األقليــات  ألفــراد  اجلماعيــة  ابحلقــوق 
دعائــم  علــى  ابألســاس  والدولــة  الثقافــة  بــن  مــا  تربــط  الــي 
الطابــع  ذات  اإلنســانية  ابألبعــاد  تقــر  الــي  اإلنســان  حقــوق 

األنثروبولوجــي للفــرد )Hebert, 2011(. وقــد ركــز الباحــث 
علــى أبعــاد املواطنــة املرتبطــة ابحلــدود املوضوعيــة ابلدراســة والــي 

متثلــت ابآليت:
أواًل: قيــم تعزيــز االنتمــاء الوطــي: يقصــد بتعزيــز االنتمــاء الوطــي: 
ومحايتــه،  لــه،  احلقيقــي  واالنتمــاء  ابلوطــن،  االعتــزاز  مــدى 
والتضحيــة ألجلــه، مــع االلتــزام والثبــات علــى املناهــج العلميــة 
احملــددة، والتفاعــل مــع حتقيــق متطلبــات رقــي وتقــدم الوطــن، 
وصــواًل إىل أعلــى درجــات اإلخــالص والتفــاين للوطــن، وقــد 
متثلــت املســامهة يف اجلوانــب التطبيقيــة لتحقيــق االنتمــاء الوطــي 

ابآليت: ابملدرســة 
1.تــربز املدرســة قيمــة الوحــدة الوطنيــة، وحتويلهــا إىل هــدف يعمــل 

اجلميــع علــى حتقيقــه علــي أرض الواقــع.
االنتمــاء  تطبيــق ممارســات  املدرســة عمليــا بطالهبــا يف  تســهم   .2
واألماكــن  الوطــن،  ممتلــكات  علــى  احلفــاظ  مثــل:  الوطــي، 

ونظافتهــا. العامــة،  واملرافــق 
3. حتــث املدرســة طالهبــا والعاملــن هبــا علــى املشــاركة يف األعمــال 

التطوعيــة، واخلرييــة الــي ختــدم اجملتمــع.
4. حتث املدرســة طالهبا والعاملن هبا علي التعاون معا؛ للمســامهة 
بصــورة عمليــة يف عــالج املشــكالت الوطنيــة، ووضــع الربامــج 

املناســبة ملواجهتهــا.
5. حتــرص املدرســة علــى إرســاء معيــار العدالــة واقعيــا، بــن مجيــع 

الطــالب والعاملــن هبــا واملواطنــن.
اثنيــاً: قيــم املســؤولية اجملتمعيــة: يــكاد جيمــع العديــد مــن األدبيــات 
علــى أن املســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات التعليميــة عمومــا 

واملدرســة علــى وجــه اخلصــوص تتمثــل ابآليت:
1. التعليــم: وهــو الوظيفــة الــي تقــوم هبــا املؤسســات التعليميــة هبــدف 
إجيــاد خمرجــات تعليميــة مؤهلــة وقــادرة علــى خدمــة جمتمعاهتــا، 
والتعليــم يف املؤسســة عمليــة منظمــة هتــدف إىل االســتثمار يف 
رأس املــال البشــري ابعتبــاره رأس املــال احلقيقــي وهــذا يتطلــب 
أن يكــون للمؤسســة التعليميــة تصــور واضــح املعــامل حــول كيفيــة 

تلبيــة حاجــات الفـــرد واجملتمــع.
2. تنميــة اجلانــب القيمــي للطلبــة: حيــث تســهم املؤسســات الرتبويــة 
يف تنميــة القيــم الســليمة لــدى طلبتهــا، والقيــم تشــكل الضابــط 

واملعيــار األســاس للســلوك الفــردي واالجتماعــي.
3. خدمــة اجملتمــع: حيــث تقــوم املؤسســات الرتبويــة بــدور رايدي 
للنهــوض ابجملتمــع. فالعالقــة بــن املؤسســات الرتبويــة واجملتمــع 
عالقــة تكامليــة، يتــم مــن خالهلــا التعــرف علــى أبــرز املشــكالت 
الي يواجها اجملتمع، ويكون دور املؤسســات الرتبوية تشــخيص 
تلــك املشــكالت علــى أســاس علمــي دقيــق، ووضــع احللــول 
املناســبة هلــا؛ لــذا ميكــن القــول أبن املؤسســات الرتبويــة تضطلــع 
أبعبــاء تربويــة إىل جانــب األعبــاء التدريســية. ويشــمل العــبء 
الرتبــوي الرتبيــة اخللقيــة والدينيــة واجلســمية والنفســية، لتكتمــل 
بذلــك حلقــات الرتبيــة الشــاملة )ملحــم، 2018(. ويف ضــوء 
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ما ســبق ذكره ميكن القول أبن أهم أدوار املدرســة احلديثة هو تنمية 
الســلوكيات اإلجيابيــة والعمــل علــى إكســاهبا للطلبــة وإشــاعتها بــن 
أفــراد اجملتمــع، وتعزيــز املســؤولية اجملتمعيــة لديهــم، ابعتبارهــا الركيــزة 
األساســية حلفــظ اجملتمــع حيــث ترتكــز هــذه املســؤولية علــى ضــرورة 
أتديــة املدرســة لوظائفهــا يف التعليــم والتنشــئة االجتماعيــة مبــا يضمــن 

التزامهــا ابلقانــون واملعايــر األخالقيــة.
اثلثــاً: قيــم توجــه للدميقراطيــة: يطــرح مفهــوم الدميقراطيــة الرتبويــة 
وهــو  واحــد.  آن  يف  وغامضــاً  مركبــاً،  مفهومــاً  بوصفــه  نفســه 
يتضمــن صيغــاً، ودالالت متعــددة تــؤدي إىل صعوبــة الســيطرة 
عليــه، وامتــالك انصيــة املعــاين الــي ميــوج هبــا. ومــن أجــل تبديــد 
الغمــوض الــذي حييــط بــه ميكــن تفكيكــه إىل ثالثــة مســتوايت 
أساســية تكشــف مالبســات الغموض الذي يكتنفها ومما جيدر 
ذكــره أن هــذه املســتوايت الثالثــة تشــكل الركائــز األساســية الــي 
يلــي تعريــف  الرتبويــة، وفيمــا  الدميقراطيــة  يقــوم عليهــا مفهــوم 

بــكل واحــد مــن هــذه املســتوايت:
1.دميقراطيــة املدرســة أو تكافــؤ الفــرص التعليميــة: وتعــي توفــري فــرص 
التحــاق األفــراد ابملؤسســات الرتبويــة والتعليميــة املختلفــة بــال 
متييــز بــن األفــراد علــى أســاس اجتماعــي، أو عرقــي، أو ديــي.

الوســط  يف  الدميقراطيــة  املمارســة  أو  املدرســة،  يف  الدميقراطيــة   .2
املدرســي: وتعــي منظومــة التفاعــل الرتبــوي القائمــة علــى نســق 
وبــن  والطلبــة  الطلبــة  وبــن  والطلبــة  املعلمــن  بــن  العالقــات 

التعليميــة  واإلدارة  املعلمــن 
3. الوعي الدميقراطي أو تعليم الدميقراطية يف املدرسة: وتعي منظومة 
القيــم الدميقراطيــة الــي تتأصــل يف وعــي الطلبــة وثقافتهــم ومــن 
أمههــا: قيــم التســامح، واحلريــة، وقبــول اآلخــر، ونبــذ التعصــب، 

ورفــض التمييــز، واحــرتام حقــوق اإلنســان)صاحل،1440(.
مواقــع  أصبحــت  االجتماعــي:  التواصــل  أدوات  اســتخدام  4.قيــم 
التواصــل االجتماعــي اليــوم مــن املؤسســات املهّمــة، الــي تقــوم 
بــدور مهــم يف تربيــة النــشء ، وإكســاهبم عــادات وســلوكيات 
صحيحــة، وأداة مهمــة مــن أدوات التغيــري االجتماعــي، وقــد 
الربامــج  بوضــع  والرتبويــة  االجتماعيــة  املؤسســات  اهتّمــت 
واألنشــطة للطالب، وذلك بقصد االســتفادة من إشــغال وقت 
الشــباب مبــا يفيدهــم، وكذلــك بقصــد زرع جوانــب وأمــور مهمــة 
وتنميتهــا يف شــخصية الطالــب، فالعمليــة التعليميــة ليســت جمــرد 
تلقــن للــدارس فقــط، وإمنــا هــي عمليــة مفيــدة لبنــاء شــخصية 
الطالــب مــن مجيــع النواحــي، وبــث روح املســؤولية االجتماعيــة 
وحماولــة  احليــاة،  يف  املســؤوليات  وحتمــل  ابلــذات،  واالعتــداد 
إجيــاد التــوازن املتكامــل يف مجيــع جوانــب الشخصية)الشــهري، 
2018(. وتعــد شــبكات التواصــل االجتماعــي وســيلة اتصــال 

تفاعليــة قــد حتقــق العديــد مــن الفوائــد ملســتخدميها فهــي:
1.تســاعد مســتخدميها علــى متابعــة كل مــا هــو جديــد يف جمــاالت 
احليــاة املتعــددة مــن خــالل االطــالع علــى املؤمتــرات والنــدوات.

2.حتقــق التفاعــل واملرونــة ملســتخدميها، فهــي جتعــل املســتخدم هلــا 
مرســال ومســتقبال.

3. ُتســهم يف تنميــة الوعــي ملســتخدميها بقضــااي اجملتمــع السياســية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

4. تنّمــي لــدى ُمســتخدميها روح املبــادرة واحلــوار واتســاع األفــق ممــا 
يســاعدهم علــى تبــادل اآلراء واملقرتحــات.

لــدى مســتخدميها كمهــا رات  املهــا رات  مــن  العديــد  تنّمــي   .5
البحــث والتفكــري واملهــا رات احلياتيــة كاإلنصــات، والتحــدث، 
العــرض، االقنــاع، واحلــوار والتفــاوض، وطــرح األســئلة، واختــاذ 

القــرار وغريهــا )حســي، 2013(.
مفهوم االعالم الرتبوي:

اإلعالم الرتبوي مصطلح جديد نســبياً، ظهر يف أواخر   
الســبعينيات مــن القــرن املنصــرم عندمــا اســتخدمته املنظمــة الدوليــة 
للرتبيــة والثقافــة والعلــوم )اليونســكو(، للداللــة علــى التطــور الــذي 
طــرأ علــى نظــم املعلومــات الرتبويــة، وأســاليب توثيقهــا، وتصنيفهــا، 
والثالثــن  السادســة  الــدورة  انعقــاد  أثنــاء  وذلــك  منهــا،  واإلفــادة 

)رجــب،1990(.  1977 عــام  للرتبيــة  الــدويل  للمؤمتــر 
وســائل  علــى  طــرأ  الــذي  اهلائــل  التقــي  التطــور  ومــع   
اإلعــالم يف العقــود الثالثــة األخــرية، والــذي متثــل يف إلغــاء احلواجــز 
األقمــار  عــرب  الفضائــي  البــث  تقنيــة  خــالل  مــن  واملكانيــة  الزمنيــة 
ليشــمل  وامتــد  الرتبــوي،  اإلعــالم  مفهــوم  تطــور  االصطناعيــة، 
الســعي  يف  املتمثلــة  العامــة،  اإلعــالم  لوســائل  الرتبويــة  الواجبــات 
ابلقيــم  وااللتــزام  اجملتمــع،  يف  للرتبيــة  العامــة  األهــداف  لتحقيــق 

التاليــة: لألســباب  التطــور  هــذا  ويعــزى  األخالقيــة، 
1.  تطــور مفهــوم الرتبيــة الــذي أصبــح أوســع مــدًى، وأكثــر داللــة 
فيمــا يتصــل ابلســلوك وتقوميــه، والنظــرة إىل الرتبيــة علــى أهنــا 
عمليــة شــاملة ومســتدامة، وحتررهــا مــن قيــود النمــط املؤسســي 

الرمســي.
2.  انتشــار وســائل اإلعالم على نطاق واســع، وتنامي قدرهتا على 
جــذب مســتقبل الرســالة اإلعالميــة، وابلتــايل قدرهتــا علــى القيــام 

بــدور تربــوي مــواز ملــا تقــوم بــه املؤسســة الرتبويــة الرمسيــة.
3. تســرب بعــض القيــم الســلبية، والعــادات الدخيلــة علــى ثقافــة 
حريــة  غطــاء  حتــت  الناميــة  البلــدان  يف  وحتديــدا  اجملتمعــات، 

اإلعــالم.
لقــد أخــذت التعريفــات الــي تناولــت اإلعــالم الرتبــوي   
وهــي: )البــدر،2000(،  يوردهــا  كمــا  رئيســه  اجتاهــات  أربعــة 

االجتــاه األول: ويعــي ابإلعــالم الرتبــوي "التطــور الــذي طــرأ علــى نظــم 
املعلومــات الرتبويــة، وأســاليب توثيقهــا وتصنيفهــا واإلفــادة منهــا." 
ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه حيمــل داللــة هــي أقــرب مــا تكــون 
ملفهــوم نظــم املعلومــات الرتبويــة، وليــس ملفهــوم اإلعــالم الرتبــوي، 
فمجــاالت اإلعــالم الرتبــوي هــي نفســها جمــاالت العمليــة الرتبويــة، 
وحيــث إن كل املعــارف العلميــة واملهنيــة واالجتماعيــة ميكــن  أن 
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ابلتــايل  فإهنــا  الرتبــوي،  والبحــث  الرتبويــة  للعمليــة  تكــون موضوعــاً 
ميكــن أن تكــون مــادة لإلعــالم الرتبــوي.

ليشــمل«  ميتــد  الرتبــوي  اإلعــالم  تعريــف  أن  يــرى  الثــاين:  االجتــاه 
العامــة. اإلعــالم  لوســائل  الرتبويــة  الواجبــات 

اجلــادة  احملاولــة  أبن«  الرتبــوي  اإلعــالم  يعــرف  الثالــث:  االجتــاه 
لالســتفادة مــن تقنيــات االتصــال وعلومــه مــن أجــل حتقيــق أهــداف 
إفــراط يف  أو  الرتبيــة وأصالتهــا،  تفريــط يف جديــة  مــن غــري  الرتبيــة 

عليهــا«. وإاثرتــه  االتصــال  فنــون  ســيطرة 
الربامــج  علــى  يقــوم  الرتبــوي  اإلعــالم  أن  ويــرى  الرابــع:  االجتــاه 
الرتبويــة يف اإلذاعــة والتلفزيــون، وعلــى اجملــالت والنشــرات الرتبويــة، 

والنــدوات. واحملاضــرات 
يتضــح ممــا ســبق أنــه ال يوجــد تعريــف حمــدد لإلعــالم   
الرتبــوي حيظــى إبمجــاع بــن الباحثــن، بــل إن هنــاك اختالفــات بــن 
مدلــوالت تلــك التعريفــات، ورمبــا يعــود ذلــك إىل حداثــة األحبــاث 
يف جمــال اإلعــالم الرتبــوي، واتســاع هــذا املفهــوم، وتداخلــه يف كثــري 
مــن جمــاالت األنشــطة والعالقــات اإلنســانية، وتبايــن وجهــات نظــر 

فيــه. الباحثــن  واجتاهــات 
أهداف االعالم الرتبوي يف املدارس: 

وهــي األهــداف الــي ميكــن حتقيقهــا مــن خــالل األنشــطة   
تربويــة  املدرســة، ابعتبارهــا مؤسســة  متــارس داخــل  الــي  اإلعالميــة 
واالحتفــاالت،  املدرســي،  واملســرح  والصحافــة  رمسيــة، كاإلذاعــة 
هــذه األهــداف كمــا يوردهــا )خــوري،  املختلفــة، ومــن  واملعــارض 

يلــي: فيمــا  2003م( 
1. تنمية مشاعر االنتماء للوطن لدى الطلبة واملعلمن.

2. تنميــة الســلوك اإلبداعــي لــدى الطالــب، مــن خــالل تنميــة قدرتــه 
علــى التخيــل، مبصاحبــة األنشــطة املختلفــة الــي تقــدم لــه عــرب 

برامــج اإلعــالم الرتبــوي.
3. إعــداد الطــالب بشــكل يســمح هلــم ابســتخدام وســائل اإلعــالم 

بشــكل جيــد.
4. تطويــر قــدرة الطــالب علــى االســتنتاج بشــكل يســمح هلــم ابختــاذ 
القــرارات الــي تتــالءم مــع املعايــري األخالقيــة املتضمنــة يف اجملتمــع 
االعالميــة  الرســائل  مضمــون  خــالل  مــن  وذلــك  املدرســي، 

املختلفــة الــي تقــدم هلــم عــرب االنشــطة االعالميــة املدرســية.
5. ترســيخ املناهــج الدراســية، وتوضيحهــا بشــكل تطبيقــي مبســط، 
بــل  بــه،  معمــواًل  يــزال  ال  الــذي  التلقــن  أســلوب  عــن  بعبــدا 
مــن أســاليب التدريــس يف كثــري مــن  رئيســياً  ويشــكل أســلوابً 
املــدارس، علــى الرغــم مــن أنــه مل يعــد يلقــي ترحيبــا بــن صفــوف 

الطــالب.
6. دعــم التكامــل الرتبــوي القائــم بــن البيــت واملدرســة، مــن خــالل 
إجيــاد وســائل اتصــال فعالــة تنقــل وجهــات النظــر بــن الطرفــن، 
فصحيفــة املدرســة الــي تدخــل منــازل الطــالب تســاهم يف نقــل 
وجهــة نظــر الطــالب واملدرســن إىل األهــل، ممــا يســاعد يف دفــع 

العمليــة التعليميــة إىل األمــام.
فيهــا  املشــاركة  علــى  وحثهــم  للطــالب،  الثقافيــة  احليــاة  اغنــاء   .7
بشــكل فعــال، وهــذا مــا أكــدت علــى توصيــات العديــد مــن 
ربــط  ضــرورة  علــى  أكــدت  الــي  املختصــة،  الرتبيــة  مؤمتــرات 

للــدول. التعليميــة  ابلسياســة  الثقافيــة  السياســة 
العــامل  جمتمعــات  الســعودية كأحــد  العربيــة  واململكــة       
املعاصــر مل تكــن بعيــدة عــن هــذه التحــدايت فهــي تشــهد منــذ عــدة 
عقــود إقبــااًل كبــرياً يف جمــال التحــول إىل جمتمــع تقــي، يقــوم علــى 
االســتفادة مــن املــزااي الــي تقدمهــا تقنيــة االتصــال بشــكل خــاص 
عصــر  ملواكبــة  املياديــن،  مجيــع  يف  عــام  بشــكل  احلديثــة  والتقنيــة 
املعلومــات الــذي فــرض علــى اجلميــع، وحــى ال جتــد نفســها يف عزلــة 

العــامل. بقيــة  عــن 
الدراسات السابقة:

اهتــم العديــد مــن الباحثــن يف دراســة املواطنــة وكيفيــة   
تنميتهــا ابعتبارهــا وســيلة لتنميــة اجملتمعــات وحمفــزاً لتحقيــق أهــداف 
الفــرد واجلماعــة؛ لذلــك ميكــن أن نعــرض الدراســات الســابقة ذات 
العالقــة مبوضــوع الدراســة يف ضــوء مــا توافــر مــن األدب الرتبــوي علــى 

اآليت: النحــو 
1. دراســة أبــو شــنب )2004( هدفــت هــذه الدراســة إىل حتديــد 
مــن  الفلســطينية  اإلعــالم  وســائل  املتضمنــة يف  الرتبويــة  القيــم 
إقبــال  مــدى  علــى  والتعــرف  اجلامعــي،  الشــباب  رأي  خــالل 
وتقــدمي مقرتحــات  اإلعــالم،  علــى وســائل  اجلامعــي  الشــباب 
تســهم يف تفعيــل دور وســائل اإلعــالم يف تنميــة بعــض القيــم 
املنهــج  الباحــث  الشــباب اجلامعــي. واســتخدم  لــدى  الرتبويــة 
الوصفــي التحليلــي، واعتمــد االســتبانة أداة للدراســة، طبقــت 
علــى عينــة مكونــة مــن )450( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة، وقــد 
السياســية  القيــم  ارتبــاط  أمههــا:  نتائــج  إىل  الدراســة  توصلــت 
لــدى الطلبــة بنوعيــة الربامــج السياســية الــي يعرضهــا التلفزيــون 
الطلبــة،  لــدى  أمهيتهــا  القيــم وزايدة  هــذه  وتنــوع  الفلســطيي، 
وكذلك ارتباط الربامج التلفزيونية املشــاهدة ابلقيم الدينية لدى 
الطلبــة، كمــا ان الربامــج التلفزيونيــة ال تعطــي داللــة مــن وجهــة 

نظــر الطلبــة يف النواحــي االقتصاديــة وال تنميهــا.
التعليــم  بيــان دور  الفــراج )2008( والــي هدفــت إىل  2. دراســة 
العــام يف تعزيــز االنتمــاء الوطــي دراســة تطبيقيــة علــى مــدارس 
التعليــم العــام يف مدينــة الــرايض«، إىل أهــم النتائــج منهــا: توافــر 
مــا حيقــق حــب الوطــن يف اإلســالم، والتعريــف حبقــوق املواطــن 
لــه أمهيــة مرتفعــة يف حتقيــق دور املقــررات الدراســية  وواجباتــه 
يف تعزيــز االنتمــاء الوطــي لــدى الطلبــة. كمــا توصلــت الدراســة 
إىل أن قيــام املعلمــن يف بيــان أمهيــة حــب الوطــن يف اإلســالم 
والتحذيــر مــن خماطــر التطــرف لــه أمهيــة كــربى يف تعزيــز االنتمــاء 

الوطــي لــدى الطلبــة.
3- دراسة )Masek, 2008( والي هدفت إىل بيان أمهية اإلعالم 
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يف ترســيخ املواطنة من خالل اســتخدام العديد من املمارســات 
هلــا  توصلــت  إليهــا  النتائــج  أبــرز  ومــن  املنهــاج.  يف  التعليميــة 
الدراســة بيــان قــوة اإلعــالم يف تطويــر مهــارات املواطنــة وهنــاك 
كثــري مــن الوســائل واجلوانــب اإلعالميــة الــي حتفــز الطلبــة علــى 
التفكــري بشــكل نقــدي مــن خــالل املعلومــات الــواردة يف رســائل 

وســائل اإلعــالم مــن خــالل املمارســة احلظيــة القصديــة.
4. دراســة املالكي)2009( هدفت التعرف إىل دور الرتبية الوطنية 
يف تنميــة قيــم املواطنــة لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة ابململكــة 
العربيــة الســعودية, والتعــرف إىل دور املعلــم يف غــرس وتنميــة 
القيــم الوطنيــة لــدى التالميــذ,  وتكونــت عينــة الدراســة مــن كافــة 
املعلمــن الذيــن يقومــون بتدريــس مــادة الرتبيــة الوطنيــة مبحافظــة 
الليــث وعددهــم)85( معلمــا, وتوصلــت الدراســة إىل جمموعــة 
مــن النتائــج مــن أبرزهــا: درجــة موافقــة متوســطة لتحقيــق أهــداف 
مــادة الرتبيــة الوطنيــة مــن خــالل تدريســها ابملرحلــة املتوســطة, 
ودرجــة موافقــة مرتفعــة ملــدى توافــر القيــم الوطنيــة يف مقــررات 
غــرس  يف  املعلــم  ولــدور  االبتدائيــة,  ابملرحلــة  الوطنيــة  الرتبيــة 

وتنميــة القيــم الوطنيــة.
5.  دراســة ) Isman & Ozlem, 2014( وهدفــت إىل تطويــر 
مــن  الدراســة  جمتمــع  تكــون  الرقميــة.  املواطنــة  لتقييــم  مقيــاس 
)4395( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة البكالوريــوس يف كليــة الرتبيــة 
يف احــدى اجلامعــات الرتكيــة املســجلن يف العــام 2013 م. 
واعتمــدت الدراســة علــى األدب النظــري يف تكويــن جمموعــة 
وبعــد  الرقميــة،  املواطنــة  قيــاس  يف  املســتخدمة  العوامــل  مــن 
التحقق من صدق وثبات األداة املقرتحة توصلت الدراســة إىل 
إمكانيــة قيــاس املواطنــة الرقميــة ابســتخدام تســعة عوامــل: األميــة 
الرقميــة، والقانــون الرقمــي، والواجبــات واملســؤوليات الرقميــة، 
الرقميــة،  والتجــارة  الرقمــي،  واألمــن  الرقميــة،  واالتصــاالت 

والوصــول الرقمــي، والقواعــد الرقميــة.
عالقــة  إىل  التعــرف  الدراســة  هدفــت  منصــور)2015(  6.دراســة 
خــالل  مــن  املواطنــة  تعزيــز  بعمليــة  اجلديــدة  اإلعــالم  وســائل 
اإلجابة على تساؤل مفاده: هل تقوم وسائل اإلعالم اجلديدة 
بتعزيــز قيــم املواطنــة أم هتددهــا وتنتهكهــا؟ واقتصــر البحــث علــى 
الــي تؤيــد أو ترفــض انعكاســات اســتخدام  بيــان االجتاهــات 
الباحــث  وتنــاول  املواطنــة،  علــى  اجلديــدة  اإلعــالم  وســائل 
موضوعــه مــن خــالل ثالثــة حمــاور: ماهيــة املواطنــة، اإلعــالم 
اجلديــد مقاربــة مفاهيميــة، واحملــور الثالــث حــول اإلعــالم اجلديــد 
واملواطنــة أيــة عالقــة وأي دور، وحتــدث فيــه عــن نظريــة اجملــال 
ظــل  املواطنــة يف  لدراســة  النظــري  اإلطــار  تشــكل  الــي  العــام 
الباحــث إىل أن اإلعــالم  وســائل اإلعــالم اجلديــدة، وخلــص 
اجلديــد بــكّل خمرجاتــه ووســائله هــو جمــرد أداة وأتثــريه يعتمــد 
علــى مــدى قــدرة النشــطاء والفاعلــن السياســين واالجتماعيــن 
دور  تعظــم  بطريقــة  األدوات  هــذه  إمــكاانت  توظيــف  علــى 

املواطــن علــى احلصــول علــى حقــوق املواطنــة، ومــن خــالل هــذا 
طــرح  إمكانيــات  تســهل  مســاحة  توجــد  االلكــرتوين  الفضــاء 

خطــاابت وأفــكار بديلــة للمواطنــة.
الدراســة  اســتهدفت هــذه  الثبيــي وحســن )2016(   7. دراســة 
معرفة دور إدارة جامعة تبوك يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة، 
وكذلــك حتديــد مــا إذا كانــت هنــاك فــروق يف قيــم املواطنــة تعــزى 
ملتغــريات املســتوى الدراســي، واجلنــس، والتخصــص. ولتحقيــق 
أهــداف الدراســة، متــت االســتعانة ابملنهــج الوصفــي مــن خــالل 
اســتبانة طبقــت علــى عينــة قوامهــا )590( مــن طلبــة اجلامعــة 
وتوصلــت الدراســة إىل مجلــة مــن النتائــج أمههــا ارتفــاع املســتوى 
العــام للمواطنــة لــدى الطلبــة جبامعــة تبــوك. كمــا اتضــح أن الــوالء 
للوطــن ميثــل أعلــى قيــم املواطنــة، يليــه االلتــزام مبعايــري اجملتمــع، 
مث الشــعور ابملســؤولية األخالقيــة جتــاه اجملتمــع. ومل توجــد فــروق 
جوهريــة يف مســتوى املواطنــة بوجــه عــام تعــزى إىل التخصــص 
الفتيــات  أن  اتضــح  بينمــا  الدراســي،  املســتوى  أو  اجلنــس  أو 
أكثــر التزامــاً مبعايــري اجملتمــع مــن الشــباب يف جامعــة تبــوك. كمــا 
اجملتمــع  مبعايــري  التزامــاً  أكثــر  اخلرجيــن  أن  الدراســة  أوضحــت 
مــن املســتجدين، ومل توجــد فــروق دالــة تعــزى ملتغــريات الدراســة 
فيمــا يتعلــق ابلشــعور ابملســؤولية األخالقيــة جتــاه اجملتمــع، وبينــت 
بــن الــدور  النتائــج أيضــاً وجــود ارتبــاط إجيــايب دال إحصائيــاً 
الــذي تقــوم بــه إدارة اجلامعــة وبــن قيــم املواطنــة لــدى الشــباب 

مــن الذكــور واإلانث يف جامعــة تبــوك
هدفــت إىل   ) Glassman& Choi, 2017( 8.دراسةدراس��ة
تطويــر مقيــاس لقيــاس املواطنــة الرقميــة. قــام الباحثــون بتطويــر 
اســتبانة وتطبيقهــا علــى عينــة مكونــة مــن )508( طالبــاً جامعيــاً 
العليــا، يف جامعــة  والدراســات  اجلامعيــة  املرحلــة  طــالب  مــن 
ميــدو يســرتن يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة. ومــن أبــرز النتائــج 
وجــود موثوقيــة جيــدة ملقيــاس املواطنــة الرقميــة، وهنــاك عالقــة 

متقاربــة مــع كفــاءة اإلنرتنــت مــع اخلــوف منــه.
9. دراســة الســليحات، الفلــوح والســرحان )2018( والــي هدفــت 
إىل تعــرف درجــة الوعــي مبفهــوم املواطنــة الرقميــة لــدى طلبــة 
مرحلــة البكالوريــوس يف كليــة العلــوم الرتبويــة ابجلامعــة األردنيــة، 
وأتلفــت عينــة الدراســة مــن )230( طالــب وطالبــة مت اختيارهــم 
بطريقــة عشــوائية. وبعــد التحقــق مــن صــدق وثبــات االســتبانة 
ومجــع البيــاانت توصلــت الدراســة إىل أن درجــة وعــي الطلبــة 
عــدم  النتائــج  بينــت  متوســطة. كمــا  الرقميــة  املواطنــة  مبفهــوم 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف تقديــرات أفــراد العينــة 
تعــزى للجنــس أو مــكان الســكن أو درجــة اســتخدام اإلنرتنــت 

أو العمــر. 
الطريقة واإلجراءات: 

املنهــج  الدراســة علــى  الباحــث يف هــذه  اعتمــد  منهــج الدراســة: 
الوصفــي؛ كونــه املنهــج املناســب الــذي مــد الباحــث ببيــاانت 
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ومعلومــات تســهم يف حتقيــق أهــداف الدراســة احلاليــة.
مــن  الدراســة  للمجتمــع  اإلمجــايل  العــدد  بلــغ  الدراســة:  جمتمــع 
)17628( حيــث بلــغ عــدد القــادة الذكــور)419( واإلانث 
)423( وبلــغ عــدد املشــرفن الذكــور)441( واإلانث )390( 
أمــا عــدد املعلمــن فقــد بلــغ )7828( واإلانث)8128( يف 
وزارة  إحصائيــة  حســب  1441/1440هـــ  الدراســي  العــام 

)1441هـــ(. التعليــم 
َعيِّنة الدراسة: 

اخلــرباء  مــن   )651( مــن  الدراســة  َعيِّنــة  تكونــت   
الرتبويــن، املشــرفن واملشــرفات وقــادة وقائــدات املــدارس واملعلمــن 
الثانــوي  ابلتعليــم  هلــم خــربات طويلــة  ممــن  اخلــربة  واملعلمــات ذوي 
فيــه وقــد مت  القــوة والضعــف  نقــاط  وعايشــوا واقعــه، ووقفــوا علــى 
اختيارهــا ابلطريقــة العشــوائية الطبقيــة، الــي تناســب طبيعــة جمتمــع 
املتغــريات  مــن  الَعيِّنــة وفــق عــدد  أفــراد  مــن خــالل توزيــع  الدراســة 

العلمــي(. واملؤهــل  والوظيفــة،  االجتماعــي،  )النــوع  وهــي: 
أداة الدراسة:

لتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث بتصميــم اســتبانة   

لقيــاس هــذه األهــداف، وقــد تكونــت مــن جزأيــن، اشــتمل اجلــزء 
األول علــى البيــاانت األوليــة ألفــراد الَعيِّنــة )اجلنــس، الوظيفــة، املؤهــل 
العلمــي(، واجلــزء الثــاين علــى أربعــة حمــاور رئيســية وهــي: قيــم تعزيــز 
االنتمــاء الوطــي، قيــم املســؤولية اجملتمعيــة، قيــم توجــه للدميقراطيــة، 

االجتماعــي. التواصــل  أدوات  اســتخدام  قيــم 
صــدق وثبــات أداة الدراســة: مت حســاب صــدق األداة بطريقتــن 

مهــا:
أ .صدق احملكمني: قام الباحث بعرض االستبانة يف صورهتا األولية 
واالختصــاص  اخلــربة  أهــل  مــن  احملكمــن  مــن  جمموعــة  علــى 

ابإلدارة الرتبويــة بلــغ عددهــم)10( حمكمــن.
ب .ثبــات أداة الدراســة: قــام الباحــث ابلتحقــق مــن ثبــات األداة 
املســتخدمة يف الدراســة احلاليــة ابلتطبيــق علــى َعيِّنــة اســتطالعية 
الرتبيــة )مشــرفن ومشــرفات-قادة  ُخبـَــرَاء  مــن  عددهــا )20( 
طريــق  عــن  حائــل،  مبنطقــة  ومعلمــات(  وقائدات-معلمــن 
حســاب معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ، وكذلــك طريقــة التجزئــة 
الظاهــرة يف  النتائــج  فجــاءت  بــراون(.  النصفيــة )ســبريمان – 

التــايل: اجلــدول 

عدد العباراتاملجاالت
طريقة حساب الثبات

التحزئة النصفية )سبريمان - بروان(ألفا كرونباخ

170.8210.818قيم املسؤولية اجملتمعية

80.7860.764قيم توجه للدميقراطية

130.8250.813قيم االنتماء الوطي

100.7820.769قيم استخدام أدوات التواصل االجتماعي

جدول رقم )1(
 ثبات االستبانة ابستخدام معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية )ن = 100(

يالحــظ مــن اجلــدول أعــاله أن قيمــة معامــل الثبــات بطريقــة ألفــا 
كرونبــاخ حملــاور االداة قــد تراوحــت بــن )0.782(، و)0.825(؛ 
كمــا تراوحــت قيــم معامــل الثبــات للمقيــاس بطريقــة التجزئــة النصفيــة 
)ســبريمان_براون( بــن )0.764(، و)0.818(؛ وهــي قيــم مناســبة 
تــدل علــى درجــة ثبــات ُمرضيــة لالســتبانة مبــا يؤكــد ثبــات االســتبانة 
وإمكانيــة االعتمــاد عليهــا والوثــوق يف نتائجهــا يف الدراســة احلاليــة.

األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
مت اســتخدام الربانمــج اإلحصائــي )SPSS( مبجموعــة   
مــن األســاليب اإلحصائيــة التاليــة: املتوســط احلســايب، واالحنــراف 
التجزئــة  بطريقــة  الثبــات  ألفــا كرونبــاخ,  ثبــات  معامــل  املعيــاري، 
النصفيــة، معامــل االرتبــاط بطريقــة بريســون، اختبــار "ت" للفــروق 

االجتــاه.  أحــادي  التبايــن  حتليــل  مســتقلتن،  جمموعتــن  بــن 
- مقيــاس احلكــم علــى العبــارات: ولتســهيل تفســري النتائــج اســتخدم 
األسلوب التايل لتحديد مستوى اإلجابة عن بدائل االستبانة، 

حيــث مت تصنيــف تلــك اإلجــاابت إىل أربعــة مســتوايت كمــا 
هــي موضحــة يف الجــدول اآليت:

مدى املتوسطاتالوصف

3,26 – 4,00 مرتفع

2.51- 3.25متوسط

1,76 – 2,50ضعيف

1.00– 1.75ضعيف جدا

جدول )2( توزيع مدى املتوسطات وفق التدرج املستخدم يف أداة 
الدراسة
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نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها

عرض النتائج ومنا قشتها:

أوال: عرض نتائج الدراسة:  

دور  "مــا  نصــه:  الــذي  األول  الســؤال  عــن  لإلجابــة   

االعــالم الرتبــوي يف تدعيــم قيــم املواطنــة لــدى طلبــة املــدارس الثانويــة 
احلســابية  املتوســطات  اســتخراج  مت  اخلــرباء؟".  نظــر  وجهــة  ومــن 

واالحنرافــات املعياريــة الســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة وذلــك علــى 
مســتوى كل جمــال مــن جمــاالت الدراســة، وكذلــك املســتوى الكلــي 

ذلــك: نتائــج  يوضــح   )3( واجلــدول 
أوالً: مجال املسؤولية املجتمعية:

الرتتيب
حسب
 عبارات 
االستبانة

 االحنرافاملتوسطالعبارة
الرتتيباملعياري

مرتفع3.830.469يدعو للمبادرة يف االعمال التطوعية خلدمة الصاحل العام7

مرتفع3.800.525يشجع على العمل اجلماعي ونبذ الفردية16

مرتفع3.770.555يشجع على االهتمام مبشكالت اجملتمع واملسامهة يف إجياد حلول هلا15

مرتفع3.750.524يسهم يف تكوين طالب واع مبسؤولياته االجتماعية4

مرتفع3.750.561يزيد من قدرة الطلبة على العطاء ملساعدة اآلخرين17

مرتفع3.680.674يستنهض قدرات الطلبة إلشراكهم يف بناء اجملتمع2

مرتفع3.670.593.يدعم قيم احملبة والتآلف بن أفراد اجملتمع6

مرتفع3.640.617.يفعل مبدأ احلوار واملناقشة حول قيم املواطنة5

مرتفع3.640.709.حيث على بناء عالقات أخوية بن الطلبة مبنية على أساس االحرتام1

مرتفع3.570.643.يشرك الطلبة حبمالت توعية لوقاية اجملتمع من املخاطر14

مرتفع3.550.687.يشكل جمموعات طالبية هبدف تعزيز ونشر قيم املواطنة11

مرتفع3.480.779.يوعي الطلبة بقيم املواطنة من خالل تقدمي النماذج اإلجيابية8

مرتفع3.470.710.ينشر بعض املقاالت والدراسات البحثية اجملتمعية املتعلقة بقيم املواطنة13

مرتفع3.470.766.يسهم يف حتقيق التقارب والتفاهم بن أفراد اجملتمع10

مرتفع3.390.779.يوفر قائمة مبفاهيم املواطنة وتزويد الطلبة هبا12

مرتفع3.320.855.حيث الطلبة على اإلحسان وفعل اخلري ملساعدة احملتاجن3

متوسط 2.731.127.يوجه الطلبة إىل رعاية حقوق الناس واإلصالح بينهم9

مرتفع3.560.382املتوسط العام

جدول رقم )3(
املتوّسطات احلسابية واالحنرافات املعياريّة الستجاابت أفراد العينة لدور االعالم الرتبوي يف تدعيم قيم املسؤولية اجملتمعية

لــدور  العــاّم  املتوســط  أّن   )3( اجلــدول  مــن  يظهــر   
اجملتمعيــة  ابلشــراكة  اخلاصــة  القيــم  تدعيــم  يف  الرتبــوي   االعــالم 
جــاءت بدرجــة مرتفعــة، ومبتوســط حســايب بلــغ )3.56( وابحنــراف 
الطلبــة  بـ"دعــوة  املتمثلــة  القيمــة  احتلّــت  وقــد  معيــاري)0.382(، 
للمبــادرة يف األعمــال التطوعيــة خلدمــة الصــاحل العــام"  يف  املرتبــة 
 )3.83( بلــغ  مبتوســط حسابـــي  اجملــال  هــذا  فقــرات  بــن  األولـــى 
وبدرجة مرتفعة كما حصلت العبارة "يشجع على  العمل اجلماعي  
ونبــذ الفرديــة" ابملرتبــة الثانيــة ومبتوســط حســايب بلــغ )3.80 ( ويعــزو 

الباحــث ذلــك إىل احلمــالت التوعويــة الــي تطلقهــا اجلامعــة واملتمثلــة 
ابملبــادرات  املشــاركة  علــى  الكليــات  مجيــع  يف  الطــالب  بتشــجيع 
وبشــكل مجاعــي وليــس فردايً،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة البثيــي 
وحســن )2016( والــي أظهــرت ارتفــاع املســتوى العــام للمواطنــة 
لــدى الطلبــة ابجلامعــة .يف حــن جــاءت القيمــة املتمثلــة بـــ "يوجــه 

بينهــم"  النــاس واإلصــالح  الطلبــة إىل رعايــة حقــوق  
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يف املرتبة األخرية بن فقرات اجملال، ومبتوســط حســايب بلغ )2.73( 
وهــو يعكــس درجــة موافقــة متوســطة وقــد نعــزى هــه النتيجــة إىل أن 

الطلبــة ليســوا معنيــن ابإلصــالح بــن النــاس.
اثنيًا: جمال تدعيم القيم الدميقراطية

الرتتيب
حسب
 عبارات 
االستبانة

 االحنرافاملتوسطالعبارة
الرتتيباملعياري

مرتفع3.920.332حيث الطلبة على احرتام احلرايت وحقوق اإلنسان.3

مرتفع3.890.381يزيد من قدرة الطلبة يف التعبري عن رأيهم2

مرتفع3.890.390يدفع الطلبة إىل قبول اآلخر ابعتباره شريكا يف بناء الوطن4

مرتفع3.890.400يسعى لبناء جمتمع حاضن للجميع دون متييز1

مرتفع3.880.408يؤكد على أن احلوار مسار وحيد لبناء احلياة احلرة8

مرتفع3.830.466يؤكد أن كرامة املواطن تنبع من التزامه بواجباته والقانون5

مرتفع3.830,493يسهم يف إجياد طالب مبدع يعرب عن طموحاته6

مرتفع3.280.845حيث الطلبة على احرتام احلرايت وحقوق اإلنسان7

مرتفع3.800.264املتوسط العام

جدول رقم )4(
املتوّسطات احلسابية واالحنرافات املعياريّة الستجاابت أفراد عينة الدراسة لدور االعالم الرتبوي يف تدعيم قيم التوجه للدميقراطية

لــدور  العــاّم  املتوســط  أّن   )4( اجلــدول  مــن  يظهــر   
االعــالم الرتبــوي يف تدعيــم القيــم الدميقراطيــة جــاءت بدرجــة مرتفعــة، 
ومبتوســط حســايب بلــغ )3.80( وابحنــراف معيــاري)0.264(، وقــد 
احتلّــت القيمــة املتمثلــة بـ"حــث الطلبــة علــى احــرتام احلــرايت وحقــوق 
اإلنســان" يف املرتبــة األولـــى بــن فقــرات هــذا اجملــال مبتوســط حسابـــي 
مــن  "يزيــد  العبــارة  حصلــت  مرتفعــة كمــا  وبدرجــة   )3.92( بلــغ 
قــدرة الطلبــة يف التعبــري عــن رأيهــم" ابملرتبــة الثانيــة ومبتوســط حســايب 

بلــغ)3.89(، يف حــن جــاءت القيمــة املتمثلــة بـ"حيــث الطلبــة علــى 
احــرتام احلــرايت وحقــوق اإلنسان"و"يســهم يف إجيــاد طالــب مبــدع 
يعــرب عــن طموحاتــه.يف املرتبــة األخــرية بــن فقــرات اجملــال، ومبتوســط 
حســايب علــى التــوايل بلــغ )3.28(، )3.83(. وهــو يعكــس درجــة 

مرتفعــة. موافقــة 
اثلثًا: جمال تدعيم قيم االنتماء الوطي

الرتتيب 
حسب 
عبارات 
االستبانة

الرتتيباالحنراف املعيارياملتوسطالعبارة

مرتفعة3.820.460يشجع الطلبة على املشاركة يف إحياء ا ملناسبات الوطنية.2

مرتفعة3.810.475يؤكد على الطلبة ضرورة العناية بثروات اجملتمع ومقدراته.3

مرتفعة3.790.474يؤكد على الطلبة ابن الوطن للجميع مهما اختلفت االنتماءات.1

مرتفعة3.790.519يعزز   يف الطلبة حب الوطن والتفاين يف خدمته.11

مرتفعة3.760.519يسهم يف إجياد طالب يفتخر برتاثه واترخيه وثقافته.6

مرتفعة3.740.564حيث الطلبة على تقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة.9

مرتفعة3.740.573ينمي يف الطلبة الشعور ابلعز واالفتخار ابلوطن والدفاع عنه.7

جدول رقم )5(
املتوّسطات احلسابية واالحنرافات املعياريّة الستجاابت أفراد عينة الدراسة لدور االعالم الرتبوي يف تدعيم قيم استخدام أدوات التواصل 

االجتماعي
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الرتتيب
حسب
 عبارات 
االستبانة

 االحنرافاملتوسطالعبارة
الرتتيباملعياري

مرتفعة3.740.600ينمي يف الطلبة مشاعر الوفاء جتاه الثوابت الوطنية.5

مرتفعة3.730.559.يربز دور الشخصيات البارزة والرائدة والفاعلة يف إجنازاهتا وعطائها يف خدمة الوطن10

مرتفعة3.730.583.يربز دور النشيد الوطي والعلم كرمز للدولة8

مرتفعة3.620.648.يشجع الطلبة على املثابرة والعمل الدؤوب خلدمة البيئة واجملتمع12

مرتفعة3.390.890يظهر أمهية املشاركة ابألعياد واملناسبات الوطنية13

اتبع - جدول رقم )5(
املتوّسطات احلسابية واالحنرافات املعياريّة الستجاابت أفراد عينة الدراسة لدور االعالم الرتبوي يف تدعيم قيم استخدام أدوات التواصل االجتماعي

لــدور  العــاّم  املتوســط  أّن   )5( اجلــدول  مــن  يظهــر   

الطلبــة   لــدى  الوطــي  االنتمــاء  قيــم  تدعيــم  يف  الرتبــوي   االعــالم 
بلــغ )3.69( وابحنــراف  ومبتوســط حســايب  مرتفعــة،  بدرجــة  جــاء 
معيــاري)0.407(، وقــد احتّلــت القيمــة املتمثلــة بـ«تشــجع  الطلبــة 
علــى  املشــاركة يف إحيــاء  املناســبات الوطنيــة »  املرتبــة األولـــى بــن 
فقــرات هــذا اجملــال مبتوســط حسابـــي بلــغ )3.82( وبدرجــة مرتفعــة 
كمــا حصلــت العبــارة »يؤكــد علــى الطلبــة  ضــرورة العنايــة بثــروات  
اجملتمــع  ومقدراتــه« ابملرتبــة الثانيــة ومبتوســط حســايب بلــغ)3.81(، 
يف حــن جــاءت القيمــة املتمثلــة بـ«تســاعد الطلبــة علــى املشــاركة 

ابألعمــال التطوعيــة« يف املرتبــة األخــرية بــن فقــرات اجملــال و«يظهــر 
املرتبــة األخــرية  الوطنيــة«. يف  املشــاركة ابألعيــاد واملناســبات  أمهيــة 
بــن فقــرات اجملــال، ومبتوســط حســايب علــى التــوايل بلــغ )3.32(، 
)3.39(. وهــو يعكــس درجــة موافقــة مرتفعــة.  ويعــزو الباحــث إىل 
توافــر مــا حيقــق حــب الوطــن يف اإلســالم، والتعريــف حبقــوق املواطــن 
وواجباتــه لــه أمهيــة مرتفعــة يف حتقيــق دور املقــررات الدراســية يف تعزيــز 
االنتمــاء الوطــي وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة الفــراج)2008(  .

رابعاً: جمال تدعيم قيم استخدام أدوات التواصل االجتماعي

الرتتيب
حسب
 عبارات 
االستبانة

 االحنرافاملتوسطالعبارة
الرتتيباملعياري

مرتفعة3.850.456يوجه الطلبة الستخدام التقنيات التكنولوجية.5

مرتفعة3.830.519يعرف الطلبة حبقوقهم وواجباهتم يف أثناء تصفح اإلنرتنت.7

مرتفعة3.820.497.يبن أمهية الوسائل التكنولوجية يف مجيع جماالت احلياة9

مرتفعة3750.537.يربز ماهية االتصال الرقمي وأمهيته10

مرتفعة3.720.609.يظهر دور التقنيات التكنولوجيا على أخذ املعلومات العلمية بسهولة6

مرتفعة3.700.631.يبن أمهية اجتناب الغش يف أثناء التسوق اإللكرتوين8

مرتفعة3.650.726.يعرف الطلبة ابلعقوابت القانونية اخلاصة ابجلرائم اإللكرتونية4

مرتفعة3.620.707.يوضح أمهية الوسائل التكنولوجية يف تنمية مهارات الطلبة يف املدرسة3

مرتفعة3.410.844يعرف الطلبة بتفاصيل أكثر عن أي موقع من املواقع الي يزورها يف املدرسة عرب اإلنرتنت2

مرتفعة3.400.843.يوجه الطلبة عند استخدام اليوتيوب عند شرح مفردات دراسية1

مرتفعة3.680.438املتوسط العام

جدول رقم )6(
 املتوّسطات احلسابية واالحنرافات املعياريّة الستجاابت أفراد عينة الدراسة لدور االعالم الرتبوي يف تدعيم قيم املواطنة على مستوى كل جمال واملستوى الكلي
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يبــن اجلــدول)7( أّن املتوســط احلســايب  لــدور اإلعــالم   

الرتبوي  يف حتقيق املواطنة الصاحلة  يف مدارس منطقة حائل ابململكة 
بدرجــة  جــاء  الكلــي  املتغــريات  بعــض  ضــوء  الســعودية يف  العربيــة 
مرتفعــة مبتوســط حســايب)3.68 (، وابحنــراف معيــاري)0.54(، أمــا 
علــى مســتوى اجملــاالت فقــد جمــال »قيــم توجــه للدميقراطيــة« ابملرتبــة 
األوىل مبتوســط حســايب)3.80( وبدرجــة مرتفعــة, وجــاء يف املرتبــة 
الثانيــة جمال«تعزيــز االنتمــاء الوطــي« مبتوســط حســايب بلــغ )3.69 
املســؤولية  قيــم  جمــال«  واحتــل  أيضــا،  مرتفعــة  موافقــة  وبدرجــة   ,)
اجملتمعيــة« املرتبــة الثالثــة مبتوســط حســايب بلــغ )3.56(, وأخــريا جــاء 
جمال قيم اســتخدام وســائل التواصل االجتماعي  بن هذه اجملاالت 
ومبتوســط حســايب)3.68( وبدرجــة مرتفعــة. أظهــرت النتائــج  أّن 
دور االعــالم الرتبــوي  يف تدعيــم قيــم املواطنــة وعلــى املســتوى الكلــي 
قــد جــاء بدرجــة مرتفعــة، وقــد تعــود هــذه النتيجــة إىل طبيعــة الربامــج 
املتنوعــة  الــي يقدمهــا  االعــالم الرتبــوي  لتدعيــم قيــم املواطنــة لــدى 
طلبــة املــدارس الثانويــة، الــي تركــز علــى اجلانبــن الســلوكي النظــري  
واجلانــب التطبيقــي ملثــل هــذه  القيــم علــى أرض الواقــع  الــذي ســاهم 
بدرجة فاعلة يف تدعيمها وأتصيلها لدى الطلبة، فهي تقدم للطلبة 
شــأهنا  مــن  الــي  الوطنيــة  واملفاهيــم  املعلومــات  براجمهــا  مــن خــالل 
توســيع وصقــل مشــاعره املتعلقــة واملرتبطــة ابلوطــن، كمــا تضــع أتكيــداً 
أعظــم علــى االمتثــال للقانــون والســلطة واحــرتام حــرايت اآلخريــن، 
كمــا أن االعــالم الرتبــوي  تعمــل كجــزء مــن املؤسســة الرتبويــة  علــى 

التنشــئة االجتماعيــة  لنقــل العديــد مــن القيــم الوطنيــة  للطــالب مــن 
خــالل  توجيههــم وحثهــم علــى ممارســة  النشــاطات واالحتفــاالت 
واملناســبات الوطنيــة وكذلــك احلمــالت التطوعيــة الــي يشــارك هبــا 
الطلبــة إضافــة إىل تنفيــذ  الربامــج التدريبيــة والنــدوات. كمــا ميكــن أن 
تعــزى هــذه النتيجــة إىل طبيعــة هــذه قيــم املواطنــة الــي تعــد موجهــا 
لســلوك الطالــب يف هــذه املرحلــة العمريــة، وهــي الــي حتــدد حتركاتــه 
لتحقيــق متاســك  أفعالــه وإطــارا  ابعتبارهــا مرجعــا يف احلكــم علــى 
اجملتمــع وابلتــايل فهــو يســعى إىل االلتــزام مبــا يوجهــه االعــالم الرتبــوي 
يف ذلــك وااللتحــاق بكافــة النشــاطات املرتبطــة مبثــل هــذا النــوع مــن 
القيــم بنــوع مــن الدافــع واحلافــز الداخلــي لتحقيــق أكــرب فائــدة ممكنــة 
مــن اكتســابه هلــذه القيــم. وجــاءت هــذه النتيجــة متفقــة مــع دراســة 
مرتفعــة، ودراســة  بدرجــة  نتائجهــا  الــي جــاءت  الفــراج )2008( 
قــوة اإلعــالم يف تطويــر مهــارات  بينــت  الــي   )Masek2008(
املواطنــة لــدى الطلبــة، ودراســة منصــور )2015( الــي أشــارت إىل 
أن اإلعــالم اجلديــد لــه دور بتوظيــف أدوات تعظــم دور املواطنــة، 
املالكــي)2009(  دراســة  مــن  مــع كل  خمتلفــة  جــاءت  أهنــا  إال 
والســليحات والفلــوح والســرحان)2018م( واآليت جــاءت بدرجــة 

متوســطة.
لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين الــذي نصــه: هــل توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ) α≥ 0.05( يف تقديــرات 
أفــراد عينــة الدراســة ملســتوى تدعيــم االعــالم الرتبــوي  لقيــم املواطنــة 

الرتتيب
حسب
 عبارات 
االستبانة

 االحنرافاملتوسطالعبارة
الرتتيباملعياري

مرتفع3.690.40قيم تعزيز االنتماء الوطي1

مرتفع3.560.58قيم املسؤولية اجملتمعية2

مرتفع3.800.76قيم توجه للدميقراطية3

مرتفع3.680.438قيم استخدام أدوات التواصل االجتماعي4

مرتفع3.680.54املتوسط الكلي

لــدور  العــاّم  املتوســط  أّن   )6( اجلــدول  مــن  يتبــن   

التواصــل االجتماعــي  اســتخدام أدوات  قيــم  الرتبــوي  يف  االعــالم 
لــدى الطلبــة  جــاء بدرجــة مرتفعــة، ومبتوســط حســايب بلــغ )3.68( 
وابحنــراف معيــاري)0.438(، وقــد احتّلــت القيمــة املتمثلــة بـ«توجــه 
الطلبــة الســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة« املرتبــة األولـــى بــن فقــرات 
هــذا اجملــال مبتوســط حسابـــي بلــغ )3.85( وبدرجــة مرتفعــة، كمــا 
حصلــت العبــارة »يعــرف الطلبــة حبقوقهــم وواجباهتــم يف أثنــاء تصفــح 
اإلنرتنــت« ابملرتبــة الثانيــة ومبتوســط حســايب بلــغ )3.83( يف حــن 
جــاءت القيمــة املتمثلــة بـ«تعطــى تعليمــات للطلبــة عنــد اســتخدام 

املشــاركة  أمهيــة  دراســية« و«يظهــر  مفــردات  شــرح  عنــد  اليوتيــوب 
فقــرات  بــن  األخــرية  املرتبــة  يف  الوطنيــة«،  واملناســبات  ابألعيــاد 
اجملال، ومبتوســط حســايب على التوايل بلغ )3.41(، )3.40 (.وهو 

مرتفعــة. موافقــة  يعكــس درجــة 
املعياريــة  واالحنرافــات  احلســابية  املتوســطات  اســتخراج  مت  وقــد 
الســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة وذلــك علــى مســتوى كل جمــال مــن 
جمــاالت الدراســة، وكذلــك املســتوى الكلــي واجلــدول )7( يوضــح 

نتائــج ذلــك:

جدول رقم )7(
 املتوّسطات احلسابية واالحنرافات املعياريّة الستجاابت أفراد عينة الدراسة لدور االعالم الرتبوي يف تدعيم قيم املواطنة على مستوى كل جمال واملستوى الكلي
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جدول رقم )8(
 نتائج اختبار )ت( للفروق بن متوسطات استجاابت أفراد الَعيِّنة تبعا ملتغري اجلنس )ذكر-أنثى(

مستوى الداللةتاالحنراف املعيارياملتوسطالعددالنوعحماور االستبانة

اجملال األول
25359.90916.70551ذكر

-1.9260.05
39960.91236.33684أنثى

اجملال الثاين
25330.22922.94978ذكر

غري دالة1.390-
39930.52382.41723أنثى

اجملال الثالث
25347.48225.46169ذكر

-1.9830.05
39948.32335.15959أنثى

اجملال الرابع
25336.38344.69794ذكر

غري دالة1.739-
39936.99504.15830أنثى

دالــة  فــروق  توجــد  يلــي:  مــا   )8( اجلــدول  مــن  يتبــن   

إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة )0.05( بــن متوســطات درجــات 
والثالــث:  األول  احملوريــن:  مــن  الدراســة يف كل  َعيِّنــة  اســتجاابت 
َعيِّنــة اإلانث؛ ألن  الفــروق يف اجتــاه  مــن حمــاور االســتبانة، وهــذه 
متوســط درجــة اســتجاابهتا احلســايب أكــرب، مبعــى أن َعيِّنــة الدراســة 
احملوريــن  هذيــن  ُمَتطَلَّبــات  أمهيــة  علــى  اتفاقــا  أكثــر  اإلانث  مــن 
مــن حمــاور االســتبانة, , كمــا ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــا بــن 
متوســطات درجــات اســتجاابت َعيِّنــة الدراســة يف كل مــن احملوريــن: 
بــن  تقــارابً  مــن حمــاور االســتبانة، مبعــى أن هنــاك  الثــاين والرابــع  
آراء أفــراد َعيِّنــة الدراســة مــن الذكــور واإلانث علــى أمهيــة ُمَتطَلَّبــات 

هذيــن احملوريــن مــن حمــاور االســتبانة. ولعــل هــذا يــدل علــى أن دور 
اإلعــالم الرتبــوي يف حتقيــق املواطنــة الصاحلــة يف مــدارس منطقــة حائــل 
اختــالف  علــى  اجلميــع  لــدى  واحــدة  الســعودية  العربيــة  ابململكــة 
اجلنــس وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الثبيــي وحســن )2016م( 

ابملواطنــة. أكثــر شــعوراً  أن اإلانث  أشــارت  والــي 
َعيِّنــة  إجــاابت  يف  الفــروق  علــى  للتعــرف  الوظيفــة:  متغــري   .2
الدراســة تبعــا ملتغــري الوظيفــة )مشــرف/ مشــرفة – قائــد/ قائدة-معلــم 
ومعلمــة(، قــام الباحــث ابســتخدام حتليــل التبايــن أحــادي االجتــاه، 

فجــاءت النتائــج كمــا يف اجلــدول )9(:

جدول رقم )9(
نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بن متوسطات استجاابت أفراد الَعيِّنة تبعا ملتغري الوظيفة

مستوى الداللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتالنوعحماور االستبانة

اجملال األول

3.17321.586بن اجملموعات

غري دالة0.037 27465.48264942.320داخل اجملموعات

27468.655651الكلي

اجملال الثاين

27.214213.607بن اجملموعات

غري دالة1.961 4504.4476496.941داخل اجملموعات

4531.661651الكلي

اجملال الثالث

62.719231.359بن اجملموعات

غري دالة1.121 18159.27564927.980داخل اجملموعات

18221.994651الكلي

تبعــا للمتغــريات )اجلنــس، الوظيفــة، الدرجــة العلميــة(؟«. ولإلجابــة 
عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث مبــا يلــي:

1.متغــري اجلنــس: قــام الباحــث ابســتخدام اختبــار )ت( للفــروق بــن 
جمموعتــن مســتقلتن فجــاءت النتائــج كمــا يف اجلــدول )8(:
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نســتنتج مــن اجلــدول أعــاله أنــه ال توجــد فــروق دالــة   

إحصائيــا بــن متوســطات إجــاابت أفــراد َعيِّنــة الدراســة تبعــا ملتغــري 
الوظيفــة )مشــرف/ مشــرفة – قائــد/ قائــدة- معلــم ومعلمــة(، وهــذا 
اختــالف  علــى  الدراســة  َعيِّنــة  أفــراد  بــن  اتفاقــا  هنــاك  أن  يعــي 
َعيِّنــة  أفــراد  أن  إىل  ذلــك  يف  الســبب  يعــود  ورمبــا  ختصصاهتــم 
الدراسة)مشــرف/ مشــرفة – قائــد/ قائدة-معلمــن( علــى اختــالف 
طبيعــة عملهــم قريبــون مــن بيئــة التعليــم الثانــوي فهــم يدركــون دور 
اإلعــالم الرتبــوي  يف حتقيــق املواطنــة الصاحلــة  يف مــدارس منطقــة 
الثانــوي  التعليــم  ُمَتطَلَّبــات تطويــر  الثانويــة وهــو يتفــق مــع   حائــل 

املطلوبــة لتحقيــق ،كمــا يدركــون أمهيــة هــذه املتطلبــات إلحــداث 
التفجــر  اجملتمــع يف عصــر  التعليمــي وحاجــات  النظــام  بــن  تــوازن 
املعــريف واالنفجــار الســكاين والثــورة التكنولوجيــا ومــا يرتتــب عليهــا 

. املختلفــة  والقيــم  املعرفــة  انتقــال  ســرعة  مــن 
إجــاابت  يف  الفــروق  علــى  للتعــرف  العلميــة:  الدرجــة  متغــري   .3
َعيِّنــة الدراســة تبعــا ملتغــري الدرجــة العلميــة )بكالوريوس-دبلــوم عــايل 
االجتــاه،  أحــادي  التبايــن  حتليــل  اســتخدام  ماجســتري-دكتوراه(   –

النتائــج كمــا يف اجلــدول )10(: فجــاءت 

جدول رقم )10(
نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بن متوسطات استجاابت أفراد الَعيِّنة تبعا ملتغري الدرجة العلمية

مستوى الداللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتالنوعحماور  االستبانة

اجملال األول

26.57538.858بن اجملموعات

غري دالة0.209 27442.08064842.349داخل اجملموعات

27468.655651الكلي

اجملال الثاين

34.120311.373بن اجملموعات

غري دالة1.639 4497.5416486.941داخل اجملموعات

4531.661651الكلي

اجملال الثالث

33.117311.039بن اجملموعات

غري دالة0.393 18188.87764828.069داخل اجملموعات

18221.994651الكلي

اجملال الرابع

49.472316.491بن اجملموعات

غري دالة0.858 12452.24064819.216داخل اجملموعات

12501.712651الكلي

مستوى الداللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتالنوعحماور االستبانة

اجملال الرابع

40.068220.034بن اجملموعات

غري دالة1.043 12461.64464919.201داخل اجملموعات

12501.712651الكلي

اتبع - جدول رقم )9(
نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق بن متوسطات استجاابت أفراد الَعيِّنة تبعا ملتغري الوظيفة

ونســتنتج مــن اجلــدول الســابق مــا يلــي: ال توجــد فــروق   

دالــة إحصائيــا بــن متوســطات إجــاابت أفــراد َعيِّنــة الدراســة تبعــا 
ماجســتري-  – عــايل  )بكالوريوس-دبلــوم  العلميــة  الدرجــة  ملتغــري 

دكتــوراه(، وهــذا يعــي أن هنــاك اتفاقــا بــن أفــراد َعيِّنــة الدراســة علــى 
اختــالف درجاهتــم ومؤهالهتــم العلميــة علــى، ورمبــا يعــود الســبب يف 
عــدم وجــود فــروق إحصائيــة بــن أفــراد َعيِّنــة الدراســة الذيــن حيملــون 
املؤهــالت العلميــة )بكالوريوس-دبلــوم عــايل – ماجســتري-دكتوراه( 

كــون متابعــة اإلعــالم لتعزيــز املواطنــة يكتســب مــن خــالل متابعــة 
املســتجدات والتغــريات العصريــة، وليــس مــن املؤهــل العلمــي.

التوصيات:
- إعــداد برانمــج متكامــل يف تعليــم حائــل لتوظيــف دور اإلعــالم 
واالنتمــاء  املواطنــة  مبفهــوم  الوعــي  نشــر  احلديــث يف  الرتبــوي 

الطــالب. لــدى 
- توفــري الربامــج التوعويــة لطــالب التعليــم الثانــوي عــن االســتخدام 
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علــى  العمــل  مــع  االجتماعــي  التواصــل  لشــبكات  األمثــل 
لديهــم. واالنتمــاء  املواطنــة  روح  لتنميــة  بوســائل  تدعيمهــا 

- عقــد دورات تدريبيــة لطــالب التعليــم حبائــل تســتهدف تطويــر 
مهاراهتــم يف توظيــف شــبكات التواصــل االجتماعــي يف خدمــة 

قضــااي اجملتمــع.
ذات  اإلعالميــة  املــواد  مســاحة  بضــرورة زايدة  الدراســة  توصــي   -

املضامــن احلاملــة للقيــم الوطنيــة، والعنايــة ابملقاطــع والفالشــات 
القصــرية، وااللتفــات للدرامــا واالســتفادة مــن قــوة أتثريهــا يف 

غــرس هــذه القيــم.
- زايدة االهتمــام ابلربامــج االعالميــة واملشــاريع الــي تدعــم القيــم 

الثانويــة. لــدى طلبــة املــدارس  واملمارســات الدميقراطيــة 
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املستخلص:
هدفــت هــذه الدراســة إىل حتديــد مفهــوم منظومــة تكنولوجيــا التعليــم ودورهــا يف تطويــر التعليــم، يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030،   
مســتخدمًة املنهــج الوصفــي، وطُبقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )45( عضــًوا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف بعــض اجلامعــات املختــارة 
وهــي: جامعــة امللــك ســعود، جامعــة امللــك عبــد العزيــز، جامعــة اجلــوف، جامعــة حائــل، جامعــة امللــك فيصــل، جامعــة امللــك خالــد، ومت 
إعــداد اســتبانة مكونــة مــن أربعــة حمــاور، وبعــد مجــع البيــاانت ومعاجلتهــا ابســتخدام برانمــج spss؛ أظهــرت النتائــج موافقــة أفــراد العينــة علــى 
دور منظومــة تكنولوجيــا التعليــم كمدخــالت، وكعمليــات، وكمخرجــات، وكتغذيــة راجعــة يف تطويــر التعليــم يف ضــوء رؤيــة 2030، وكذلــك 
أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت أفــراد العينــة تعــزى إىل متغــري اجلامعــة، ويف ضــوء النتائــج أوصــت 
الدراســة بتعزيــز املفهــوم املنظومــي لتكنولوجيــا التعليــم مــن خــالل برامــج كليــات الرتبيــة وبرامــج إعــداد املعلمــن، واإلفــادة مــن املفهــوم املنظومــي 
لتكنولوجيــا التعليــم عنــد تصميــم الربامــج والبيئــات التعليميــة، وإعــداد املعلمــن يف كليــات الرتبيــة إعــداًدا جيــًدا متوافًقــا مــع املفهــوم املنظومــي 
لتكنولوجيــا التعليــم، واإلفــادة مــن منظومــة تكنولوجيــا التعليــم يف التخطيــط والتنظيــم والتنفيــذ والتقــومي عنــد تطويــر العمليــة التعليميــة وفًقــا لرؤيــة 

.2030
الكلمات املفتاحية : منظومة تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا التعليم، تطوير التعليم، رؤية 2030.

Abstract
 The study aimed to determine the concept of education technology system and its role in 
developing education in light of Saudi Vision 2030, using descriptive method. The study was applied 
on a sample of 45 faculty members at selected universities: King Saud University, King Abdul-Aziz 
University, Jouf University, Hail University, King Faisal University, and King Khalid University. A 
questionnaire of four aspects was prepared. After gathering and processing data using SPSS, the fin-
dings showed the sample individuals agreement on the role of education technology system as inputs, 
processes, outputs, and feedback in developing education in view of Saudi Vision 2030. In addition, 
the findings showed no statistically significant differences among the responds of the study indivi-
duals attributed to university variable. Based on the findings, the study recommended enhancing the 
systematic concept of educational technology through teachers’ colleges programs and teachers prepa-
ration programs and benefiting from such systematic concept in designing educational programs and 
environments. In addition, the study recommends benefiting from educational technology system in 
planning, organization, implementation, and evaluation on developing the educational process as per 
Saudi Vision 2030.

Key Words:Educational Technology System, Education Technology, Education 
development, Saudi Vision 2030.
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املقدمة:
        حتتــل تكنولوجيــا التعليــم دورًا رئيًســا يف إحــداث التغــريات 
تطويــر  عمليــة  أســاس  وهــي  والتعليــم،  التعلــم  عمليــي  املطلوبــة يف 
التعليــم وجتويــده وحتســن خمرجاتــه، حيــث تعــد قضيــة تطويــر التعليــم 
مــن القضــااي املهمــة الــي حظيــت ابالهتمــام الــدويل؛ فقــد تعالــت 
األصــوات، وزادت املطالبــات بضــرورة النظــر يف النظــم التعليميــة؛ 
لتحديثهــا وتطويرهــا؛ لتغــدو بيئــة مناســبة لتعلّــم اخلــربات، وإتقــان 
املنتجــة؛  العصريــة  احليــاة  وممارســة  القيــم،  واكتســاب  املهــارات، 
والتوافــق مــع االنتصــارات التكنولوجيــة واملعرفيــة مبختلــف جوانــب 

احليــاة.
         وهلــذا الســبب كانــت عملّيــة تطويــر التعليــم حاجــًة ملّحــة، 
تســتهدف  ألهّنــا  الوطنيّــة،  واملصلحــة  األخالقيّــة،  املســؤولّية  متليهــا 
املتعّلم اليوم، وابين املستقبل غدا ) متام وصالح، 2016(، وتستند 
عمليــة تطويــر التعليــم يف مجيــع مراحلهــا إىل تكنولوجيــا التعليــم الــي 
تغــريات جوهريــة يف  التعليميــة حمدثــًة  النظــم  فرضــت نفســها علــى 
العالقــات واملفاهيــم وأمنــاط احليــاة املختلفــة، بــل إهنــا قــد أعــادت 
تشــكيل آليــات التعاطــي مــع مســتوايت األهــداف املختلفــة، وطــرق 
)الشــرمان،  األهــداف  تلــك  إىل  الوصــول  معهــا وتســهيل  التعامــل 
2013م(، وتكنولوجيــا التعليــم كمــا ُعرفــت يف األدبيــات هــي عبــارة 
عــن منظومــة متكاملــة تشــمل العنصــر البشــري واآلالت واملعــدات 
والنظرايت وأساليب العمل )Martirosyan et al.,2017)، أي 
الزمــن،  مــن  فــرتة  شــائًعا يف  اآللــة كمــا كان  علــى  تقتصــر  أهنــا ال 
وقــد ذكــر جاردنــر وهــاورد Gardner & Howard أن تكنولوجيــا 
التعليــم تعيــد هيكلــة املــدارس ابلكامــل؛ إذ إهنــا تغــري طــرق التعلــم، 
وإدارة املدرســة، والتنظيــم، كمــا أن التكنولوجيــا بوجــه عــام هــي أداة 
Mur-(  التطويــر الرئيســة الــي يطوعهــا اإلنســان يف التطويــر واإلبــداع

تكنولوجيــا  مؤمتــر  أوصــى  الســبب  وهلــذا   ،(phy et al., 2019
املعلومــات واالتصــاالت )2013( بوضــع السياســات الــي تشــجع 
الســري حنــو القــرن احلــادي والعشــرين ابالســتعانة بتكنولوجيــا التعليــم 
يف تطويــر العمليــة التعليميــة، وكذلــك أوصــى املؤمتــر الــدويل الرابــع 
علــى  االعتمــاد  بضــرورة   )2018( احلديثــة  للتكنولوجيــا  عشــر 
التكنولوجيــا بوصفهــا األســاس يف التطويــر؛ ممــا حيتــم علــى املســؤولن 
التعليــم،  تطويــر  الواســع يف  مبفهومهــا  التعليــم  تكنولوجيــا  اســتثمار 
وخاصــة يف اململكــة العربيــة الســعودية الــي حرصــت رؤيتهــا الطموحــة 
إصالحيــة  طريــق  2016-كخارطــة  عــام  أطلقتهــا  الــي   2030
مبــا  املنظومــة احلياتيــة بشــكل عــام،  يف كل اجملاالت-علــى تطويــر 
يتــالءم مــع النمــو املعــريف، والثــورة التكنولوجيــة واملعلوماتيــة، والتقــدم 
وقيمهــا  أصالتهــا  علــى  الوقــت  ذات  يف  حمافظــًة  االقتصــادي، 
اإلســالمية، وهويتهــا العربيــة، وقــد أبــرزت رؤيــة 2030 أمهيــة التعليــم 
ودوره يف حتقيــق أهدفهــا؛ حيــث تضمنــت تلــك الرؤيــة العديــد مــن 
بلغــت  والتعلــم  التعليــم  بتطويــر  الصلــة  ذات  واملؤشــرات  املضامــن 
ظهــرت  فقــد  وعليــه  2018(؛  )األمحــدي،  مؤشــرًا   )26( تقريبــا 

احلاجــة إىل معرفــة دور تكنولوجيــا التعليــم، يف تطويــر التعليــم وفًقــا 
لرؤيــة 2030.

مشكلة الدراسة: 
        تعاين معظم الدراسات العربية الي تناولت مفهوم تكنولوجيا 
التعليــم مــن حصــر ذلــك املفهــوم يف األجهــزة واألدوات، األمــر الــذي 
ابت غــري مقبــوٍل خاصــًة مــع اعتمــاد املفهــوم الشــامل لتكنولوجيــا 
التعليــم، ويــزداد األمــر غموًضــا عندمــا تتنــاول تلــك الدراســات دور 
تكنولوجيــا التعليــم يف تطويــر التعليــم، وحتصــر دور تكنولوجيــا التعليــم 
يف األجهــزة واألدوات، ورغــم حداثــة بعــض تلــك الدراســات فإهنــا 
مل أتخــذ ابملفهــوم الشــامل لتكنولوجيــا التعليــم، ومنهــا دراســة ينــج 
وآخريــن )Yang et al., 2020)، ودراســة الصليلــي )2019(، 
ودراســة ابــن انفلــة )2019(، ودراســة ) Lee, 2019(، ودراســة 
حســنن )2018( ؛ ممــا دفــع الباحثــة - ومبــا ميليــه عليهــا ختصصهــا 
األكادميــي )تكنولوجيــا التعليــم( الــذي متتلــئ أدبياتــه بتأصيــل نظــري 
ملصطلــح تكنولوجيــا التعليــم يتجــاوز مفهــوم األجهــزة واملعــدات - 
إىل القيــام ابلدراســة احلاليــة الــي تتنــاول مصطلــح تكنولوجيــا التعليــم 
تلــك  دور  ومعرفــة  متكاملــة،  منظومــة  بوصفــه  الواســع  مبفهومــه 
املنظومــة كمدخــالت وكعمليــات وكمخرجــات وكتغذيــة راجعــة يف 
مفهــوم  لكــون  نظــرًا  اململكــة 2030؛  لرؤيــة  وفًقــا  التعليــم  تطويــر 
تكنولوجيــا التعليــم الواســع يشــمل مجيــع عناصــر التطويــر؛ ورغبــًة مــن 
الباحثــة يف تعزيــز املفهــوم املنظومــي الشــامل لتكنولوجيــا التعليــم عنــد 
معرفــة دوره يف تطويــر التعليــم؛ وعليــه احنصــرت مشــكلة الدراســة يف 
الســؤال اآليت: مــا دور منظومــة تكنولوجيــا التعليــم يف تطويــر التعليــم 

يف ضــوء رؤيــة اململكــة 2030؟
أسئلة الدراسة:

        ســعت الدراســة احلاليــة إىل اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس 
اآليت: مــا دور منظومــة تكنولوجيــا التعليــم يف تطويــر التعليــم يف ضــوء 

رؤيــة اململكــة 2030؟
وتتفرع منه األسئلة اآلتية:

س1: ما منظومة تكنولوجيا التعليم؟
لتطويــر  الالزمــة  التعليــم  تكنولوجيــا  منظومــة  مكــوانت  مــا  س2: 
املخرجــات،  )املدخــالت،  املنظومــة  لعناصــر  وفًقــا  التعليــم 

الراجعــة(؟ التغذيــة  العمليــات، 
س3: مــا دور منظومــة تكنولوجيــا التعليــم كمدخــالت يف تطويــر 

التعليــم يف ضــوء رؤيــة 2030؟
تطويــر  يف  التعليــم كعمليــات  تكنولوجيــا  منظومــة  دور  مــا  س4: 

2030؟ رؤيــة  ضــوء  يف  التعليــم 
س5: مــا دور منظومــة تكنولوجيــا التعليــم كمخرجــات يف تطويــر 

التعليــم يف ضــوء رؤيــة 2030؟
س6: مــا دور منظومــة تكنولوجيــا التعليــم كتغذيــة راجعــة يف تطويــر 

التعليــم يف ضــوء رؤيــة 2030؟
مســتوى               عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل  س7: 
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اجلامعــة؟ ملقــر  تعــزى  العينــة  أفــراد  اســتجاابت  بــن   ) α ≤0.05(
أمهية الدراسة: 

قــد تســهم الدراســة يف إثــراء املكتبــة العربيــة الــي تعــاين   
نقًصــا يف الدراســات املتعلقــة ابملفهــوم الشــامل لتكنولوجيــا التعليــم؛ 
حيــث حصــرت معظــم تلــك الدراســات مفهــوم تكنولوجيــا التعليــم 
الغمــوض  تزيــل  احلاليــة  الدراســة  فــإن  لــذا  واألدوات؛  األجهــزة  يف 
عــن مفهــوم تكنولوجيــا التعليــم مــن خــالل التأصيــل العلمــي ملفهــوم 
مــن  العملــي  ابلتطبيــق  التأصيــل  ذلــك  وربــط  التعليــم،  تكنولوجيــا 
خــالل منهــج حبثــي وأدوات حبثيــة، كمــا أهنــا توجــه أنظــار املســؤولن 
يف التعليــم إىل أمهيــة اعتمــاد املفهــوم املنظومــي لتكنولوجيــا التعليــم، 
وذلك يف عمليات التخطيط والتنفيذ والتقومي ذات العالقة ابلعملية 
الــذي  التعليــم  التعليميــة، كمــا تكتســب أمهيتهــا مــن أمهيــة تطويــر 
ملنظومــة  الفعليــة  األدوار  حتــدد  حيــث  رؤيــة 2030؛  عليــه  تعــول 

التعليــم وفًقــا لرؤيــة 2030. التعليــم يف تطويــر  تكنولوجيــا 
فروض الدراسة:

 ) 0.05≤ α( ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
بــن اســتجاابت أفــراد العينــة تعــزى ملقــر اجلامعــة.

مصطلحات الدراسة:
 تكنولوجيــا التعليــم: عرفتهــا رابطــة االتصــاالت والتكنولوجيــا الرتبويــة 
هــي:  عناصــر  عــدة  تشــمل  مركبــة  أبهنــا: كلمــة  األمريكيــة 
واآلراء،  واألفــكار  املختلفــة  والتجهيــزات  واآلالت  اإلنســان 
وابتــكار  املشــاكل  لتحليــل  اإلدارة  وطــرق  العمــل  وأســاليب 
وتنفيــذ وتقــومي وإدارة احللــول لتلــك املشــاكل الــي تدخــل يف 
اإلنســاين )Warner et al., 2018(، وتتبــى  التعليــم  مجيــع 

التعريــف. ذات  احلاليــة  الدراســة 
العمليــة  تســهم يف حتســن  الــي  التغــريات  إجــراء  التعليــم:  تطويــر   
التعليميــة أبســلوب خمطــط ومنظــم هبــدف إحــداث اإلصــالح 
التعليميــة )طــه، 2018(  العمليــة  يف مجيــع جوانــب وجمــاالت 
والتطويــر يف الدراســة احلاليــة: هــو حتســن املدخــالت للحصــول علــى 

خمرجــات أكثــر متيــزًا وجــودًة وكفــاءًة. 
املاديــة  العناصــر  جمموعــة  وتعــي  النظــام،  مــن  مشــتقة  املنظومــة:   
والبشــرية الــي تعمــل كوحــدة واحــدة، وتتكامــل يف تفاعالهتــا 
لتحقيــق األهــداف املرجــوة )أبــو حشــيش،   2010م(، وتتبــى 

التعريــف. ذات  احلاليــة  الدراســة 
حدود الدراسة:

حدود زمانية: الفصل الدراسي الثاين 1440/1439.
حــدود مكانيــة: طُبقــت علــى جمموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
املختــارة  اجلامعــات  بعــض  التعليــم يف  تكنولوجيــا  املتخصصــن يف 
)امللــك ســعود، امللــك عبــد العزيــز، اجلــوف، حائــل، امللــك فيصــل، 

امللــك خالــد(.
حــدود موضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى دور منظومــة تكنولوجيــا 
التعليــم )املدخــالت، العمليــات، املخرجــات، التغذيــة الراجعــة( يف 

تطويــر التعليــم يف ضــوء رؤيــة 2030.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

مفهوم تكنولوجيا التعليم: 
يف   Technologie تكنولوجيــا  مصطلــح  ظهــر    
جزأيــن  مــن  املصطلــح  ويتكــون  1770م،  عــام  يف  وذلــك  أملانيــا 
مهــا: techn وتعــي يف اللغــة اليواننيــة الفــن أو صناعــة يدويــة و   
Logie وتعــي علًمــا أو نظريــة، وينتــج عــن تركيــب اجلزأيــن معــى 
علــم صناعــة املعرفــة النظاميــة يف فنــون الصناعــة أو العلــم التطبيقــي، 
وليــس لديهــا مقابــل أصيــل يف اللغــة العربيــة، بــل اســتخدمت بنفــس 
مــر  وقــد  )دليــو، 2010(؛   Technologie تكنولوجيــا   لفظهــا 
مفهــوم تكنولوجيــا التعليــم مبراحــل اترخييــة متعــددة؛ حيــث أثــرت تلك 
املراحــل يف املفهــوم، وأصبــح املفهــوم مرتبطًــا ابملرحلــة التارخييــة الــي 

اآليت: النحــو  علــى  متثلــه وهــي 
مراحل تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم:

مــّر مفهــوم تكنولوجيــا التعليــم يف تطــوره أبربــع مراحــل     
 :)Keith & Mia, 2009( اآليت  النحــو  علــى 

املرحلــة األوىل: تعتمــد علــى خماطبــة احلــواس، وتتبــى فكــرة التعلــم عــن 
طريــق احلــواس )التعليــم املرئــي أو الســمعي(. 

املرحلـــة الثانيـــة: تعتمد على استخدام الوسيلة التعليمية يف التدريس 
وإيصــال املعلومة.

املرحلــة الثالثــة: تســتند إىل نظريــة االتصــال الرتبــوي، ومفادهــا انتقــال 
املعرفــة أو املعلومــات مــن شــخص آلخــر، وتتكــون عمليــة االتصــال 
من مرســل ورســالة ومســتقبل ووســيلة لنقل الرســالة والتغذية الراجعة. 
املرحلــة الرابعــة: املرحلــة املنظوميــة، وهــي مشــتقة مــن النظــام، والنظــام 
هــو عبــارة عــن جمموعــة مــن العناصــر املتداخلــة واملتفاعلــة تعمــل معــا 

لتحقيــق هــدف معـــن.
ويدل تتابع تلك املراحل على تطور الفكر اإلنساين يف     
التعاطــي مــع مفهــوم تكنولوجيــا التعليــم، وذلــك بنــاًء علــى احتياجات 
اإلنســان ودائــرة عالقاتــه، فعندمــا كان حيتــاج إىل إيصــال املعلومــة 
فقــط دون اعتبــار لبقيــة العوامــل مت االعتمــاد علــى خماطبــة احلــواس، 
واعتبــار تكنولوجيــا التعليــم منحصــرة يف التعليــم املرئــي أو الســمعي، 
وعندمــا تطــور مفهــوم التدريــس وأصبحــت تكنولوجيــا التعليــم حاضرًة 
يف الصــف املدرســي ويســتخدمها املعلــم يف كثــري مــن األحيــان، مت 
االنتقــال إىل مفهــوم الوســيلة التعليميــة، الــذي تــرادف فــرتة مــن الزمــن 
مــع مصطلــح تكنولوجيــا التعليــم حــى بدايــة ظهــور نظريــة االتصــال، 
مــن  التعليــم وحررتــه  النظــر إىل مصطلــح تكنولوجيــا  أعــادت  الــي 
مفهــوم الوســيلة التعليميــة، حيــث أصبحــت عمليــة االتصــال الرتبــوي 
أن  يعــي  وذلــك  التعليــم،  تكنولوجيــا  مفهــوم  مــن  اليتجــزأ  جــزًءا 
تكنولوجيــا التعليــم أصبحــت مكونــة مــن )مرســل ورســالة ومســتقبل 
املرحلــة  إىل  للوصــول  مهــد  ممــا  راجعــة(؛  وتغذيــة  تعليميــة  ووســيلة 

األخــرية يف تطــور املفهــوم وهــي املرحلــة املنظوميــة.
وعليــه اتضــح أن املرحلــة املنظوميــة هــي مرحلــة نضــج    
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تزيــل  الــي  املرحلــة  وهــي  واســتقراره،  التعليــم  تكنولوجيــا  مصطلــح 
الغمــوض واللبــس عــن املفهــوم؛ حيــث إهنــا قــد مشلــت مجيــع املراحــل 
تلــك  هيأهتــا  جديــدة،  وأدوات  عناصــر  إليهــا  وأضافــت  الســابقة 
األدوات ألن تكــون منظومــة متكاملــة ومرتابطــة مــن العناصــر الــي 
 unisco تتأثــر وتؤثــر فيمــا بينهــا؛ وهلــذا الســبب عرفــت اليونســكو
تكنولوجيــا التعليــم أبهنــا منحــى نظامــي لتصميــم العمليــة التعليميــة 
نتائــج  مــن  انبعــة  حمــددة  ألهــداف  تبًعــا  وتقوميهــا كلهــا  وتنفيذهــا 
األحباث يف جمال التعليم واالتصال البشري مستخدمة املوارد البشرية 
war-(  وغــري البشــرية مــن أجــل إكســاب التعليــم مزيــًدا مــن الفاعليــة

والتكنولوجيــا  االّتصــاالت  ner et al., 2018(، وعرفتهــا مجعيّــة 
الرتبويـّـة يف تعريفهــا عــام 1994م أبهنــا: النظريـّـة والتطبيــق يف تصميــم 
العمليّــات واملصــادر وتطويرهــا واســتخدامها وإدارهتــا وتقوميهــا مــن 
نقــال   Hoban هــوابن  وعرفهــا   ،)2017 )احليلــة،  التعلّــم  أجــل 
عــن جيــل )Gill,2019( أبهنــا: "منظومــة متكاملــة تضــم اإلنســان 
واآللــة واألفــكار واآلراء وأســاليب العمــل حبيــث تعمــل مجيًعــا داخــل 
إطــار واحــد لتحقيــق هــدف أو جمموعــة أهــداف حمــددة؛ وعليــه تتفــق 
التعريفــات الســابقة علــى املعــى الواســع ملصطلــح تكنولوجيــا التعليــم 
الــذي ال ينحصــر يف األجهــزة واألدوات، وأن اآللــة تشــكل جــزًءا 
مــن تكنولوجيــا التعليــم وليســت هــي تكنولوجيــا التعليــم، وعلــى هــذا 
األســاس فتكنولوجيــا التعليــم هــي منظومــة متكاملــة تشــمل العنصــر 
البشــري واألدوات واألجهــزة والنظــرايت وأســاليب العمــل والتخطيــط 
والتنظيــم والتقــومي، وكل مــا يــؤدي إىل زايدة فاعليــة العمليــة التعليميــة 

وحتســينها وتطويرهــا.
عناصر منظومة تكنولوجيا التعليم:

أوضــح تشــارلز هــوابن Charleshaubane نقــال عــن     
الهي وفالن )Leahy & Phelan, 2014( أن تكنولوجيا التعليم 
عبــارة عــن تنظيــم متكامــل يضــم العناصــر اآلتيــة: اإلنســان، اآللــة، 
األفــكار واآلراء، أســاليب العمــل، واإلدارة، وتعمــل تلــك العناصــر 

داخــل إطــار واحــد علــى النحــو اآليت:
املعلــم،  فهــو  التعليميــة،  العمليــة  يف  أســاس  عنصــر  اإلنســان:  أ- 
واملتعلــم، وامليســر، واملقيّــم، واملقــّوم، وألجلــه توضــع األهــداف 

والربامــج. واخلطــط 
ب- اآللـــة: تعمــل اآللــة لتحقيــق أهــداف معينــة، وقــد دخلــت اآللــة 
مجيــع املناشــط احلياتيــة منــذ الثــورة الصناعيــة ألجــل اختصــار 

الوقــت واجلهــد واملــال.
ت- األفــكار واآلراء: تعمــل اآلراء واألفــكار علــى توجيــه اجلهــود 
وتنســيقها ومتكــن اآللــة مــن حتقيــق األهــداف الــي يســعى إليهــا 

اإلنســان.
مــن  املأخــوذة  والطــرق  األســاليب  تعمــل  العمــل:  أســاليب  ث- 
إىل  للوصــول  املنظومــة  العمــل ضمــن  توجيــه  علــى  النظــرايت 

األفضــل. األداء 
ج-اإلدارة: تعمــل اإلدارة علــى ابتــكار األســاليب واألنظمـــة التـــي 

حتكــم ســري العمــل وتنظيمــه مبــا يضمــن حتقيــق األهــداف بــكل 
كفــاءة.

إطــار  بعــض يف  مــع  بعضهــا  العناصــر  تلــك  وتتفاعــل   
دوره  منهــا  ولــكل  ببعــض،  بعضهــا  وتتأثــر  تؤثــر  حيــث  متكامــل، 

بــه. تقــوم  الــذي  احملــدد 
التعليــم  لتطويــر  الالزمــة  التعليــم  مكــوانت منظومــة تكنولوجيــا 

وفًقــا لعناصــر النظــام:
)املدخــالت،  رئيســة  أجــزاء  أربعــة  مــن  النظــام  يتكــون     
وتتكامــل  ترتبــط  الراجعــة(،  التغذيــة  املخرجــات،  العمليــات، 
بعضهــا مــع بعــض، ولــكل منهــا خصوصيــة يف حركــة النظــام الكلــي 
أن  علــى  االســتقرار  مت  إنــه  وحيــث  2007(؛  )يونــس،  وســلوكه 
مشــتقة  )التســمية  منظومــة  عــن  عبــارة  التعليــم  تكنولوجيــا  مفهــوم 
مــن النظــام(، فإنــه البــد مــن إيضــاح مكــوانت تلــك املنظومــة؛ أي 
إيضــاح مكــوانت تكنولوجيــا التعليــم وفًقــا لعناصــر النظــام، وهــي كمــا 
ذكــر أبــو حشــيش )2010( تتمثــل يف: املدخــالت، والعمليــات، 
واملخرجــات، والتغذيــة الراجعــة، وبعــد االطــالع علــى األدبيــات ذات 
والدايــل، 2013م(  )ســالمة  و  )القرعــاوي، 2014(  العالقــة كـــ 
و)الشــرمان، 2013( ميكــن  تفصيــل عناصــر تلــك املنظومــة علــى 

اآليت: النحــو 
1 – املدخــالت: وتتكــون مــن مجيــع العناصــر الضروريــة الــي تشــكل 
الركيــزة األساســية، وتشــمل مدخــالت منظومــة تكنولوجيــا يف 
تطويــر التعليــم مايلــي: األفــراد )املعلمــن والطــالب واملشــرفن 
ومديــري املــدارس(، واألفــكار، والنظــراّيت، وأســاليب العمــل، 
واملــواد،  واألدوات،  واألهــداف،  املتعلمــن،  وخصائــص 

واألجهــزة واخلامــات ومــا إىل ذلــك.
2 – العمليــات: وهــي مــا جيــري علــى املدخــالت مــن إجــراءات 
حتويليــة، وتعــي األنشــطة اهلادفــة إىل حتويــل املدخــالت وتغيريهــا 
مــن طبيعتهــا األوىل إىل شــكل آخــر يتناســب وأهــداف التطويــر.

للعمليــات،  الفعلــي  الناتــج  عــن  عبــارة  وهــي  املخرجــات:   –  3  
وتتحــدد خمرجــات أي نظــام وفــق أهــداف النظــام ووظائفــه، ويف 
عمليــة تطويــر التعليــم تتعــدد املخرجــات فقــد تكــون املخرجــات 
أو  جمــودة،  مناهــج  أو  ماهريــن،  طــالاًب  أو  متميزيــن  معلمــن 

بيئــات مدرســية مطــورة، وذلــك حســب أهــداف التطويــر.
4- التغذيــة الراجعــة: وهــي الــي تقــوم بــدور املراقبــة بــن عناصــر 
النظــام األخــرى وتكــون مهمتهــا ضبــط مســار عمليــة التطويــر 

وتصحيحهــا.
تطوير التعليم:

املعــى اللغــوي للتطويــر: مأخــوذة مــن كلمــة طــور، حيــث    
ورد يف لســان العــرب طــّوره أي حّولــه مــن طــور إىل طــور، وتطــّور: 
حتــّول مــن طــور إىل طــور، والتطــور: التغــرّي التدرجيــّي الــذي حيــدث 
يف أي شــيء مثــل تطــور اجملتمــع، وتطــور العالقــات، أو النظــم )ابــن 
منظــور، 1998م(، أمــا يف االصطــالح فــإن املقصــود يف التطويــر 
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دور منظومة تكنولوجيا التعليم في تطوير التعليم، في ضوء رؤية 
المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠

د. جواهر بنت ظاهر محمد العنزي 

العدد الخامس  - إبريل )4( 2020  - السنة الرابعة 

هــو التحســن وصــواًل إىل حتقيــق األهــداف املرجــوة بصــورة أكثــر 
أهــم  مــن  التعليــم  وتـــعد قضيــة تطويــر  )البــدوي،2017(،  كفــاءة 
القضااي امللحة حمليا وعامليا؛ ذلك أهنا مرتبطة ابالســتثمار يف العقل 
البشــري؛ حيــث يعــد االســتثمار يف العقــل البشــري هــو االســتثمار 
احلقيقــي الــذي ينبغــي أن تســخر لــه مجيــع اإلمــكاانت والطاقــات 
الثالثــة،  األلفيــة  ملواكبــة  مطيــة  وخــري  وســيلة  أفضــل  فهــو  املتاحــة، 
ولتحقيــق نقلــة نوعيــة علــى كافــة املســتوايت، وقــد بذلــت اململكــة 
جهــودا تطويريــة لتطويــر التعليــم وإصالحــه منــذ بدايــة أتسيســها وحــى 
عهدهــا احلــايل، ومــن أبــرز تلــك املشــاريع التطويريــة مشــروع امللــك 
عبــدهللا لتطويــر التعليــم، وهــو كمــا أشــار العثمــان )2015( مــن أكــرب 
املشــاريع اإلصالحيــة لتطويــر التعليــم يف الوطــن العــريب، وخصصــت 
لــه ميزانيــة ضخمــة تصــل إىل )9( تســعة مليــارات، ويشــمل: تطويــر 
املناهــج، تدريــب املعلمــن واملعلمــات، تطويــر البيئــة املدرســية، تطويــر 
األنشــطة الالصفيــة، وقــد بــدأت شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة 
نّفــذ احلصــري ملشــروع امللــك عبــدهللا - يف املضــي قدمــا 

ُ
– وهــي امل

إلجنــاز املشــروع والعمــل علــى حتقيــق أهدافــه، ومل تتوقــف املشــاريع 
اإلصالحيــة عنــد ذلــك املشــروع، بــل اســتمرت اململكــة يف مشــاريعها 
اإلصالحيــة الــي توجتهــا برؤيــة 2030 الــي جعلــت التعليــم ركيــزة 

أساســية يف اإلصــالح والتنميــة.
رؤية اململكة 2030:

هـــي رؤية تبنتهــــا السعودية يف عام 2016، وقد رمست     
وااللتزامــات  واألهــداف  للدولــة،  العامــة  التوجهــات  الرؤيــة  تلــك 
اخلاصــة هبـــا، لتكـــون الســعودية منوذجـــا رائــًدا علــى كافّــة املســتوايت 
ملواكبــة  شــاملة  تنمويــة  رؤيــة إصالحيــة  وتعــد  (العويــد، 2017(، 
مطالــب العصــر ومتغرياتــه والدخــول بقــوة إىل املســتقبل؛ مــن خــالل 
االســتناد إىل ثــالث دعائــم ختتــص هبــا اململكــة وهــي العمــق العــريب 
)األمحــدي،  االســتثمارية  والقــوة  اجلغــرايف،  واملوقــع  واإلســالمي، 
اجملتمــع  هــي:  حمــاور  ثالثــة  علــى  الرؤيــة  تلــك  وترتكــز   ،)2018
احملــاور  وهــذه  الطمــوح،  والوطــن  املزدهــر،  واالقتصــاد  احليــوي، 
تتكامــل مــع بعضهــا يف ســبيل حتقيــق أهــداف هــذه الرؤيــة )التوجيــري 
مــن  عــدد  الرؤيــة علــى  تلــك  اشــتملت  واحمليميــد، 2018(، وقــد 
األهــداف االســرتاتيجية، واملســتهدفات، ومؤشــرات لقيــاس النتائــج، 
الــي يشــرتك يف حتقيقهــا  احملــاور،  مـــن  بعـــدد  وااللتزامــات اخلاصــة 
كل مــن القطــاع العــام واخلــاص وغــري الرحبــي، وأقــر جملــس الشــؤون 
هبــدف  ومتكامــل؛  فعــال  حوكمــة  إطــار  والتنميــة  االقتصاديــة 
ترمجــة هــــذه الرؤيــــة إىل بــــرامج تنفيذيــــة متعــــّددة، حيقــّــق كــــل منهــــا 
للرؤيــة  العاّمــــة  والتوجهــــات  االســــرتاتيجية  األهــداف  مــــن  جــــزًءا 
)العويــد،2017(، وقــد تناولــت تلــك الرؤيــة مجيــع املناشــط احلياتيــة 
مركــزة بشــكل خــاص علــى املنظومــة التعليميــة مــن خــالل حمــوري 
جمتمــع حيــوي، واقتصــاد مزدهــر، دعًمــا للتعليــم ورســالته الســامية 
)التوجيــري واحمليميــد، 2018(؛ حيــث تضمنــت تلــك الرؤيــة )26( 
لــذا  التعليــم والتعلــم )األمحــدي، 2018(،  مؤشــرًا مرتبطًــا بتطويــر 

الرؤيــة حبصــر  هــذه  ملواكبــة  ســعيها  إطــار  يف  التعليــم  وزارة  قامــت 
أهــم التحــدايت الــي تواجههــا وتشــكل حجــر عثــرة أمــام مشــاريعها 
التطويريــة، ومــن أبرزهــا تــدين جــودة املناهــج الدراســية، واالعتمــاد 
لــدى  التقــومي  مهــارات  وضعــف  التقليديــة،  التدريــس  طــرق  علــى 
املعلمــن )األمحــدي، 2018م(؛ ممــا أوجــب عليهــا تطويــر التعليــم 
ملواكبــة تلــك الرؤيــة الطموحــة؛ حيــث بــدأت الــوزارة بوضــع أهــداف 
للتعليــم  يف إطــار التحــول الوطــي 2020 – وهــو برانمــج وطــي 
عــام  إىل  اســرتاتيجية  أهــداف  علــى  حيتــوي  الرؤيــة  لتحقيــق  ميهــد 
تلــك األهــداف حســبما ورد يف تقريــر وزارة  2020- ومــن أهــم 
والتقــومي،  التعليــم  وأســاليب  املناهــج،  تطويــر   )2019( التعليــم 

واالبتــكار. لإلبــداع  احملفــزة  التعليميــة  البيئــة  وحتســن 
تطوير التعليم يف ضوء رؤية السعودية 2030:

وضعــت الرؤيــة خطــة تطويــر تركــز علــى حزمــة متكاملــة    
التعليميــة، وأييت يف صدارهتــا حتديــث  البيئــة  لتطويــر  الربامــج  مــن 
شــامل للمناهــج وأداء املعلمــن، وحتســن البيئــة املدرســية، والرتكيــز 
للمعلمــن  اإلمــكاانت  وتوفــري كل  التدريــس  طــرق  تطويــر  علــى 
)اليامــي، 2018(، ووفًقــا ملــا جــاء يف املوقــع الرمســي لرؤيــة الســعودية 
فــإن هنــاك جمموعــة مــن األهــداف الــي تتضمنهــا الرؤيــة يف جمــال 
التعليــم العــام تشــمل: تطويــر التعليــم العــام؛ إعــادة التأهيــل ومرونــة 
التنقــل بــن املســارات التعليميــة، أن حيــرز الطــالب نتائــج متقدمــة 
مقارنــة مبتوســط النتائــج الدوليــة، واحلصــول علــى تصنيــف متقــدم 
https://vision2030.( يف املؤشــرات العامليــة للتحصيــل العلمــي

gov.sa(، وأضافــت هاديــة اليامــي )2018( أن الرؤيــة اشــتملت 
الرتبويــة  املنظومــة  بتطويــر  تبــدأ  التعليــم  لقطــاع  شــاملة  نظــرة  علــى 
جبميــع مكوانهتــا، واســتحداث جمموعــة كبــرية مــن األنشــطة الثقافيــة 
اخلــاص  القطــاع  مــع  والتعــاون  والرتفيهيــة،  والرايضيــة  واالجتماعيــة 
والقطــاع غــري الرحبــي يف تقــدمي املزيــد مــن الربامــج والفعاليــات املبتكــرة 
الرتبويــة  والقيــادات  املدرســن  وأتهيــل  التعليميــة،  الشــراكة  لتعزيــز 

الدراســية.  املناهــج  وتطويــر 
الدراسات السابقة:

ابلدراســة  إىل حموريــن حســب عالقاهتــا  تقســيمها  ومت    
اآليت: النحــو  علــى  احلاليــة 

احملــور األول: دراســات متعلقــة بتكنولوجيــا التعليــم ودورهــا يف 
تطويــر التعليــم:

دراســة مــاو وآخريــن )Mao et al.,2019( هدفــت     
التعليــم يف مخســة  تكنولوجيــا  حنــو  الوطنيــة  السياســات  معرفــة  إىل 
بلــدان )أملانيــا، بريطانيــا، الصــن، إيطاليــا، اليــاابن(، واتبعــت املنهــج 
الوصفــي التحليلــي مــن خــالل حتليــل األدبيــات املنشــورة يف قواعــد 
التعليميــة،  اإلدارات  مــن  الرمسيــة  والتقاريــر  اإللكرتونيــة  البيــاانت 
والسياســات  الوطنيــة،  السياســات  فحــص  التحليــل  ذلــك  ومشــل 
التعليميــة، والنظــم التعليميــة وعالقتهــا بتكنولوجيــا التعليــم، وتوصلــت 
النتائــج إىل أن هنــاك جهــوًدا متواصلــة الستكشــاف كيفيــة أتثــري 
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التكنولوجيــا التعليميــة يف تعلــم اإلنســان وأدائــه، كمــا أن تكنولوجيــا 
التعليــم حبــد ذاهتــا هــي البنيــة التحتيــة لعمليــة التحديــث والتحســن 
تنفيــذ  الوطنيــة يف  للسياســات  والتطويــر، وأن هنــاك أتثــريًا مباشــرًا 
توصلــت  والتغيــري، كمــا  االبتــكار  وتبــي  التعليميــة،  التكنولوجيــا 
االســرتاتيجيات  اقــرتاح  يف  التعليــم  تكنولوجيــا  دور  إىل  الدراســة 
واإلصالحــات الــي اعتمدهتــا خمتلــف البلــدان إلعــداد اجليــل القــادم 
للقــرن احلــادي والعشــرين، وهــذا يعــي دورهــا كمدخــالت يف عمليــة 
التطويــر، أمــا دراســة إجنيــو )Ingyu,2019( فقــد انقشــت ماضــي 
وحاضــر تكنولوجيــا التعليــم يف املــدارس االبتدائيــة يف كــوراي، واتبعــت 
الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــالل وصــف الوضــع الراهــن 
لتكنولوجيــا التعليــم يف مجيــع املــدارس االبتدائيــة بكــوراي مــن خــالل 
أنشــطة  معــى  وحتديــد  التعليــم،  تكنولوجيــا  مفهــوم  تطــور  دراســة 
للتعليــم  األساســية  واملفاهيــم  الرتبــوي،  الفكــر  وحتليــل  تكنولوجيــا، 
التكنولوجــي الكــوري، ومقارنــة قضــااي تكنولوجيــا التعليــم يف كــوراي 
الــدويل، وبنــاًء علــى ذلــك توصلــت الدراســة إىل تطــور  ابملســتوى 
تكنولوجيــا  وأن  الرتبــوي،  للفكــر  وفًقــا  التعليــم  تكنولوجيــا  مفهــوم 
تشــمل  إهنــا  بــل  وبشــرية،  ماديــة  عناصــر  جمــرد  ليســت  التعليــم 
األهــداف والنظــرايت املتعلقــة أبفضــل املمارســات قبــل أن تكــون 
جمــرد اقتنــاء معــدات، عــالوة علــى كفــاءة تكنولوجيــا التعليــم يف حــل 
املشــكالت التعليميــة، وقدرهتــا علــى ختطيــط وتصميــم نظــم التعليــم، 
والقــدرة علــى تطبيــق النظــرايت الرتبويــة، وهــذا يعــي دورهــا الواضــح 
كعمليات يف منظومة التعليم، وقد سعت دراسة حلواين )2019( 
إىل معرفــة أثــر التكنولوجيــا التعليميــة يف جتويــد التعليــم يف املــدارس 
التحليلــي،  الوصفــي  املنهــج  واتبعــت  بلبنــان،  طرابلــس  يف  الرمسيــة 
واملنهــج املســحي واســتخدمت املقابلــة واملالحظــة واالســتبانة أدواٍت 
للدراســة، وطبقــت الدراســة علــى معلمــي ومعلمــات )11( مدرســة 
اثنوية، وتوصلت الدراسة إىل أن تكنولوجيا التعليم هلا دور فعال يف 
جتويــد التعليــم مــن خــالل إيضــاح األهــداف وتيســري التعليــم وإعطــاء 
 warner( أفضــل املمارســات واخلطــط، أمــا دراســة وارنــر وآخريــن
et al., 2018( فهــي دراســة وصفيــة حتليليــة تستكشــف تعريفــات 
التكنولوجيــا والتكنولوجيــا التعليميــة؛ مــن خــالل اســتخدام الرتبويــن 
العــام  اجلمهــور  اســتخدام  وكذلــك  التعليــم،  تكنولوجيــا  ملصطلــح 
لــذات املصطلــح، وتوصلــت الدراســة إىل أن مصطلــح التكنولوجيــا 
ظاهــرة  وهــي  التقــي،  اجلانــب  األحيــان يف  بعــض  يتــم حصــره يف 
تــكاد تكــون متفقــا عليهــا عامليًــا، واقرتحــت الدراســة أنــه لكــي تدعــم 
التكنولوجيــا يف املــدارس تعلــم الطــالب، جيــب تعريفهــا بطريقــة تصف 
التكنولوجيــا أداًة حلــل املشــكالت، وأن تقــرتن ابملمارســات الــي تركــز 
علــى املعلــم، الــذي جيعــل الطــالب مســتفيدين للمعرفــة بــداًل مــن 
ــيا كعمليــات؛ وذلــك يعــي  ــرة إىل التكنولوجـ حفــظ املعرفــة، أي النظـ
التطـــبيق املنظم للمفـــاهيم واحلقـــائق ونظـــرايت العلوم املختلفة ألجـــل 
أغراض عملية، وبذلك ال يقتصـر مفهوم التكنولوجـيا على األدوات 
واآلالت واألجهزة فقط، بل إنه يشـــمل العمليات، وتدعو الدراسة 

القــادة يف جمــال تكنولوجيــا التعليــم إىل اعتمــاد تعريــف يتضمــن كوهنــا 
عمليــات، وهدفــت دراســة تــوم )2017( إىل معرفــة العالقــة بــن 
وعــي أســاتذة كليــات الرتبيــة أبمهيــة تكنولوجيــا التعليــم يف التطويــر، 
وواقــع اســتخدامهم ملعطياهتــا، واتبعــت املنهــج الوصفــي التحليلــي، 
عينــة  اختيــار  ومت  البيــاانت،  جلمــع  أداة  االســتبانة  مســتخدمًة 
عشــوائية مقدارهــا 402 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة الرتبيــة 
بواليــة اخلرطــوم، وبعــد حتليــل بيــاانت الّدراســة إحصائيًــا، توصلــت 
الدراســة إىل وعــي أســاتذة كليــات الرتبيــة أبمهيــة تكنولوجيــا التعليــم، 
ووجــود اجتاهــات إجيابيــة لديهــم حنــو إمكانيــة تطويــر التعليــم العــايل 
Mar-(  ابســتخدام تكنولوجيــا التعليــم، وســعت دراســة مارتريوســيان

tirosyan,2017( إىل معرفــة املمارســات الــي تؤديهــا التكنولوجيــا 
يف التعليــم التنمــوي، ومعرفــة الوضــع احلــايل للتكامــل التكنولوجــي يف 
تطويــر التعليــم يف واليــة تكســاس، واتبعــت الدراســة املنهــج املســحي 
التدريــس يف  مــن أعضــاء هيئــة  املســح  بيــاانت  مــن خــالل حتليــل 
أفضــل  إىل  النتائــج  وتوصلــت  تكســاس،  واليــة  يف  )70( كليــة 
املمارســات لتكنولوجيــا التعليــم يف التعليــم التنمــوي املتمثلــة يف إدراك 
املاديــة  العناصــر  مــن  التعليــم كمنظومــة متكاملــة  معــى تكنولوجيــا 
وغــري املاديــة، املرتبطــة مــع بعضهــا يف إطــار متكامــل حيتــوي علــى 
أدوات للمراقبــة والضبــط مــن خــالل التغذيــة الراجعــة الــي حتتــوي 
علــى مجيــع عناصــر املنظومــة وتوجههــا لتحقيــق التعليــم التنمــوي، 
كمــا كشــفت الدراســة عــن التحــدايت الــي تواجــه تكنولوجيــا التعليــم 

التنمــوي.
مناقشة دراسات احملور األول:

تتوافــق مجيــع دراســات هــذا احملــور مــع الدراســة احلاليــة     
يف اتباعهــا املنهــج الوصفــي، كمــا أهنــا تلتقــي مــع مجيــع الدراســات 
الســابقة يف الرتكيــز علــى مفهــوم تكنولوجيــا التعليــم، ومعرفــة دوره 
يف االرتقــاء ابلعمليــة التعليميــة، إال أن بعــض الدراســات الســابقة 
قــد توســعت يف الدراســة التارخييــة ملفهــوم تكنولوجيــا التعليــم ومعرفــة 
In-( ودراســة   ،(Mao et al.,2019  ( تطــوره كدراســ  ةمراحــل 

ابقــي  أمــا   )warner et al., 2018( ودراســة   ،(gyu, 2019
الدارســات فقــد ســعت بشــكل رئيــس إىل معرفــة دور تكنولوجيــا 
التعليــم يف تطويــر التعليــم وبذلــك تتفــق بشــكل أكــرب مــع الدراســة 
احلاليــة كدراســة حلــواين )2019(، ودراســة تــوم )2017(، ودراســة 
)Martirosyan,2017)، كمــا اتفقــت هــذه الدراســة مــع بعــض 
تــوم  كدراســة  اجلامعــة(  )أســاتذة  العينــة  يف  الســابقة  الدراســات 
تعمــق  ويالحــظ   ،(Martirosyan,2017( ودراســة   ،)2017(
ــا التعليــم كمنظومــة  الدراســات األجنبيــة يف تناوهلــا ملفهــوم تكنولوجي
املنظومــي  املفهــوم  الدراســات علــى  تلــك  متكاملــة؛ حيــث ركــزت 
ســواًء  املفهــوم  ذلــك  مكــوانت  بعــض  أو  التعليــم،  لتكنولوجيــا 
املدخــالت أو العمليــات أو املخرجــات أو التغذيــة الراجعــة، يف حــن 
مل تتنــاول الدراســات العربيــة املفهــوم املنظومــي لتكنولوجيــا التعليــم، 
حيــث اقتصــرت معظمهــا علــى املفهــوم الضيــق لتكنولوجيــا التعليــم 
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 )2019( حلــواين  دراســة  عــدا  واألدوات،  األجهــزة  املنحصــر يف 
الــي توصلــت إىل أن تكنولوجيــا التعليــم هلــا دور فعــال يف جتويــد 
التعليــم مــن خــالل إيضــاح األهــداف وتيســري التعليــم وإعطــاء أفضــل 
ضمــن  ضمنيًــا  اعتبارهــا  علــى  يــدل  وهــذا  واخلطــط؛  املمارســات 
املدخــالت، وعليــه اتضــح النقــص يف الدراســات العربيــة الــي تناولــت 

تكنولوجيــا التعليــم ممــا دفــع الباحثــة إلجــراء الدراســة احلاليــة. 
وتتميــز الدراســة احلاليــة عــن دراســات هــذا احملــور بكوهنــا     
أسســت بعمــق ملفهــوم منظومــة تكنولوجيــا التعليــم؛ حيــث تناولــت 
مجيــع أبعــاد املنظومــة )املدخــالت والعلمليــات واملخرجــات والتغذيــة 
الراجعــة( الــي مل يتــم تناوهلــا بشــكل متكامــل يف الدراســات الســابقة، 
كمــا اســتثمرت تلــك األبعــاد األربعــة ملعرفــة دورهــا يف عمليــة تطويــر 

التعليــم.
احملــور الثــاين: دراســات متعلقــة بتطويــر التعليــم يف ضــوء رؤيــة 

:2030
إعــداد  إىل  هدفــت  الــي   )2018( اليامــي  دراســة     
مــن   2030 رؤيــة  ضــوء  يف  التعليــم  لتطويــر  مقرتحــة  اســرتاتيجية 
أجــل تطويــر املنظومــة الرتبويــة جبميــع مكوانهتــا، واتبعــت الدراســة 
املنهــج الوصفــي التحليلــي الواثئقــي املقــارن؛ مــن خــالل اســتعراض 
األدبيــات الســابقة واألطــر النظريــة ذات الصلــة، وحتديــد أوجــه القــوة 
والفــرص املتاحــة وأوجــه الضعــف والتحــدايت احلاليــة واملســتقبلية، 
واالســتعانة ابخلطــط االســرتاتيجية للــوزارة، وأهــداف برانمــج التحــول 
الوطــي اخلاصــة ابلتعليــم، وتوصلــت النتائــج إىل العديــد مــن القضــااي 
واالســرتاتيجيات والسياســات ذات العالقــة مبســتقبل التعليــم، والــي 
مت تقدميهــا بشــكل مبســط وواضــح وجاهــزة للتطبيــق العملــي علــى 
حتديــد  إىل   )2018( األمحــدي  دراســة  وهدفــت  الواقــع،  أرض 
متطلبــات تطويــر مناهــج العلــوم الطبيعيــة للمرحلــة الثانويــة يف ضــوء 
األهــداف االســرتاتيجية لرؤيــة 2030، ووضــع تصــور مقــرتح آلليــة 
التطويــر يف ضــوء تلــك املتطلبــات، واعتمــد الباحــث علــى املنهــج 
الوصفي املســحي، ومت تصميم اســتبانة تكونت من مخســة حماور، مت 
تطبيقهــا علــى 92 خمتًصــا يف تعليــم العلــوم، وأظهــرت النتائــج موافقــة 
أفــراد العينــة بدرجــة كبــرية جــدا علــى متطلبــات التطويــر املقرتحــة، 
ويف ضــوء ذلــك قــام الباحــث ببنــاء التصــور املقــرتح لكيفيــة تطويــر 
مكــوانت مناهــج العلــوم الطبيعيــة يف ضــوء أهــداف 2030، أمــا 
دراســة الروقــي )2018( فقــد هدفــت إىل إعــداد برانمـــج تدريـــي 
ابملرحلــــة  العربيـــة  اللغـــة  ملعلمـــي  التدريســـي  األداء  لتطويـــر  مقـــرتح 
الثانويــــة، يف ضــــوء رؤيــة 2030؛ ومت إعــداد قائمــة ابملعاييــــر املهنيــــة 
جلـــودة األداء، وقــد طُبقــت بطاقــة املالحظــة علـــى )40( معلمـــاً، 
أظهــرت النتائــج ضعًفــا يف مســـتوى األداء التدريســـي ملعلمــــي اللغــــة 
العربيــة يف املعايــري املهنيــة، وذلك ال يتوافق مع رؤية 2030، وعليه 
مت إعــداد الربانمــج املقــرتح القائــم علــى التمكــن مــن املــادة الدراســية، 
والتخطيــط اجليــد وتنظيــم بيئــة التعلــم، ومتابعــة التحصيــل الدراســي 

للطــالب، واالســتفادة مــن نتائــج التقــومي لتحســن األداء. 

مناقشة دراسات احملور الثاين: 
تتفــق دراســات هــذا احملــور مــع الدراســة احلاليــة يف املنهــج     
علــى  تركيزهــا  تتفــق معهــا يف  الوصفــي(، كمــا  )املنهــج  املســتخدم 
اليامــي  دراســة  أقرهبــا  وكانــت  رؤيــة 2030،  وفــق  التعليــم  تطويــر 
)2018( الــي ركــزت علــى تطويــر التعليــم وفــق رؤيــة 2030، أمــا 
الدراســتان الباقيتــان، دراســة األمحــدي )2018(، ودراســة الروقــي 
)2018(، فركــزات علــى تطويــر جوانــب أخــرى يف العمليــة التعليميــة 
كجانــب املناهــج وجانــب املعلمــن، كمــا أن مجيــع دراســات هــذا 
مقــرتح  أو  اســرتاتيجية  تقــدمي  علــى  بينهــا  فيمــا  اتفقــت  قــد  احملــور 
للتطويــر، أمــا الدراســة احلاليــة فســعت إىل تســليط الضــوء علــى الــدور 
الواســع لتكنولوجيــا التعليــم يف تطويــر التعليــم، وعــدم حصــر ذلــك 
الــدور يف اآلالت واألجهــزة، حيــث مازالــت بعــض الدراســات حتصــر 
مكــوانت  ابقــي  مغفلــًة  واألدوات  األجهــزة  يف  التعليــم  تكنولوجيــا 

التعليــم. تكنولوجيــا 
جمتمع الدراسة:

     تكــون جمتمــع الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف 
ويبلــغ  التعليــم،  تكنولوجيــا  يف  املتخصصــن  الســعودية  اجلامعــات 
عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــات الســعودية بشــكل عــام 

التعليــم،2019(. وزارة  )تقريــر   71347
عينة الدراسة: 

عينــة قصديــة مكونــة مــن )45( عضــًوا مــن أعضــاء هيئــة      
التدريــس املتخصصــن يف تكنولوجيــا التعليــم يف بعــض اجلامعــات 
املختــارة )امللــك ســعود، امللــك عبــد العزيــز، اجلــوف، حائــل، امللــك 

خالــد(. امللــك  فيصــل، 
أداة الدراسة:

مبنظومــة  املتعلقــة  األدبيــات  علــى  االطــالع  بعــد      
مت  العالقــة  ذات  الســابقة  الدراســات  وعلــى  التعليــم،  تكنولوجيــا 
إعــداد اســتبانة مكونــة مــن جزأيــن؛ اجلــزء األول معلومــات عامــة، 
واجلــزء الثــاين يقيــس دور منظومــة تكنولوجيــا التعليــم يف تطويــر التعليــم 
مــن مكــوانت  يتنــاول جانبًــا  حمــور  حمــاور، كل  أربعــة  إىل  مقســما 
املخرجــات،  العمليــات،  التعليــم )املدخــالت،  منظومــة تكنولوجيــا 

التعليــم. تطويــر  يف  دوره  لقيــاس  الراجعــة(  التغذيــة 
صدق أداة الدراسة: 

مت عــرض االســتبانة علــى جمموعــة مــن احملكمــن مــن      
ذوي االختصــاص يف تكنولوجيــا التعليــم وعددهــم ســبعة، وطلــب 
منهــم إبــداء آرائهــم حــول صحــة الصياغــة اللغويــة، ومــدى مالءمــة 
الفقــرات للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، وبعــد األخــذ مبالحظاهتــم مت 
تعديــل بعــض فقــرات االســتبانة، وإضافــة بعــض الفقــرات، لتصبــح 
مكونــة مــن )35( فقــرة موزعــة علــى أربعــة حمــاور حتتــوي علــى مخســة 

بدائــل مت حتديــد قيمتهــا مــن خــالل املعادلــة:
مقدارالبدائــل = أكــرب قيمــة يف املقيــاس- أقــل قيمــة يف املقيــاس / 
عــدد بدائــل االســتبانة = 5 – 1 / 8 = 0.8 وعليــه مت تصنيــف 

الفئــات كمــا يف اجلــدول )1(  
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 احملور األول: دور منظومة تكنولوجيا التعليم كمدخالت يف تطوير
.التعليم يف ضوء رؤية 2030

 احملور الثاين: دور منظومة تكنولوجيا التعليم كعمليات يف تطوير التعليم يف ضوء
.رؤية 2030

 االرتباط ابلدرجة الكلية االرتباط ابحملوررقم العبارة
 االرتباط ابلدرجة الكليةاالرتباط ابحملوررقم العبارةللمقياس

للمقياس

1.886**0,836**10,836**0,742**

20,846**0,699**20,741**0,641**

30,733**0744**30,696**0,856**

40,900**0,806**40,809**0,846**

50,816**0,726**50,802**0,746**

60,706**0,812**60,644**0,841**

70,736**0,876**70,890**0,926**

80,699**0,877**80,780**0,643**

90,901**0,898**90,690**0,740**

 احملور الثالث: دور منظومة تكنولوجيا التعليم كمخرجات يف تطوير
.التعليم يف ضوء رؤية 2030

 احملور الرابع: دور منظومة تكنولوجيا التعليم كتغذية راجعة يف تطوير التعليم يف
.ضوء رؤية 2030

 االرتباط ابلدرجة الكلية االرتباط ابحملوررقم العبارة
 االرتباط ابلدرجة الكليةاالرتباط ابحملوررقم العبارةللمقياس

للمقياس

1.796**0,746**10,646**0,670**

20,606**0,649**20,706**0,819**

30,807**0,776**30,842**0,646**

40,706**0,756**40,670**0,768**

50,806**0,678**50,877**0,706**

60,844**0,795**60,853**0,766**

70,839**0,808**70,646**0,805**

80,801**0,822**80,705**0,765**

90,733**0,920**90,821**0,779**

جدول )2( 
معامل االرتباط بن درجة كل فقرة مع درجة احملور الذي تنتمي إليه ومع الدرجة الكلية لالستبانة

 ال أوافق ال أوافقأوافق أحياان أوافقأوافق بشدة
بشدة

1-1.811.80-2.612.60-3.413.40-4.214.20 -5مدى املتوسطات

جدول )1(
 تصنيف الفئات وفق تدرج االستبانة

صدق االتساق الداخلي لالستبانة:   
مت التأكد من صدق االتساق الداخلي من خالل    
حساب معامل االرتباط لبريسون بن درجة كل فقرة مع درجة 

احملور الذي تنتمي إليه، وكذلك االرتباط بن درجة كل فقرة مع 

الدرجة الكلية لالستبانة، كما يف جدول )2(.
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دور منظومة تكنولوجيا التعليم في تطوير التعليم، في ضوء رؤية 
المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠

د. جواهر بنت ظاهر محمد العنزي 

العدد الخامس  - إبريل )4( 2020  - السنة الرابعة 

**دالة عند مستوى )0.01( * دالة عند مستوى )0.05(
اتضــح مــن جــدول )2( أن مجيــع قيــم معامــالت االرتبــاط موجبــة 
ومرتفعــة، وتشــري إىل االتســاق الداخلــي بــن درجــة كل فقــرة مــع 

درجــة احملــور الــذي تنتمــي إليــه ومــع الدرجــة الكليــة لالســتبانة.

ثبات أداة الدراسة:
االســتبانة،  حمــاور  مجيــع  علــى  ألفــا كرونبــاخ  معادلــة  تطبيــق  ومت 
الدراســة،  أداة  حملــاور  الثبــات  معامــالت  يوضــح  اآليت  واجلــدول 

.)3( جــدول  يف  ولــألداة ككل كمــا 

عدد الفقراتمعامل الثباتاحملاور

0.879 دور منظومة تكنولوجيا التعليم كمدخالت يف تطوير التعليم يف ضوء رؤية 2030

0.949 دور منظومة تكنولوجيا التعليم كعمليات يف تطوير التعليم يف ضوء رؤية 2030

0.919 دور منظومة تكنولوجيا التعليم كمخرجات يف تطوير التعليم يف ضوء رؤية 2030

0.888 دور منظومة تكنولوجيا التعليم كتغذية راجعة يف تطوير التعليم يف ضوء رؤية 2030

0.9035األداة ككل

جدول)3(
 معامالت الثبات )كرونباخ ألفا( حملاور أداة الدراسة واألداة ككل

يظهــر مــن اجلــدول )3( أن قيــم معامــل الثبــات حملــاور   
الدراســة تراوحــت بــن0.94 - 0.87   ، كمــا بلغــت قيمــة معامــل 
ومقبولــة. جيــدة  اثبتــة  قيــم  وهــي   ،)0.90( لــألداة ككل  الثبــات 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
إجابة السؤال األول:  مت اإلجابة عنه من خالل اإلطار النظري.
إجابة السؤال الثاين:  ومت اإلجابة عنه من خالل اإلطار النظري.

منظومــة  دور  "مــا  إجابة السؤال الثالث:  ونصــه 
رؤيــة  ضــوء  التعليــم يف  تطويــر  يف  التعليــم كمدخــالت  تكنولوجيــا 
املتوســطات  حســاب  مت  الســؤال  هــذا  عــن  ولإلجابــة  2030؟"، 
احملــور  فقــرات  مــن  فقــرة  لــكل  املعياريــة  واالحنرافــات  احلســابية 
:)4( جــدول  يف  كمــا  العــام،  املتوســط  وحســاب  املخصــص 

 املتوسطالفقرةالرقم
درجة التقييمالرتتيباالحنراف املعيارياحلسايب

موافقة شديدة4.880.941تتضمن تكنولوجيا التعليم أهداف التطوير الذي تنشده رؤية 12030

بعمليــة2 املتعلقــة  واملمارســات  النظــرايت  التعليــم  تكنولوجيــا   تتضمــن 
لتطويــر موافقة شديدة4.700.963.ا

 تشــمل تكنولوجيــا التعليــم مجيــع األجهــزة واألدوات الــي حتقــق التطويــر3
موافقة شديدة4.210.866الــذي تطمــح إليــه رؤيــة 2030

 تتضمــن تكنولوجيــا التعليــم املناهــج الدراســية الــي حتتــاج إىل التطويــر يف4
موافقة متوسطة3.130.909ظــل رؤيــة 2030

لرؤيــة5 وفًقــا  ســُيعدل ســلوكه  الــذي  املتعلــم  التعليــم  تكنولوجيــا   تتضمــن 
موافقة شديدة20304.800.812

 تتضمــن تكنولوجيــا التعليــم املعلــم الــذي ســُيطور أداءه املهــي وفــق رؤيــة6
موافقة شديدة4.330.815  .2030

 تشــمل تكنولوجيــا التعليــم البيئــات املدرســية الــي حتتــاج إىل التطويــر وفــق7
موافقة3.991.047رؤيــة 2030

 تتضمــن تكنولوجيــا التعليــم طــرق التدريــس الــي ســُتطور مبــا يتفــق مــع8
2030 موافقة3.601.098رؤيــة 

التطويــر9 املســتهدفة يف  التعليميــة  األنشــطة  التعليــم  تكنولوجيــا   تتضمــن 
لرؤيــة 2030 موافقة شديدة4.350.994املناســب 

4.220.93 املتوسط العام

جدول )4( 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة املتعلقة بدور منظومة تكنولوجيا التعليم كمدخالت يف تطوير التعليم يف ضوء رؤية 2030.
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اتضــح مــن اجلــدول )4( أن املتوســط احلســايب العــام بلــغ   
)4.22( ممــا يــدل علــى املوافقــة الشــديدة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى 
دور تكنولوجيــا التعليــم كمدخــالت يف عمليــة تطويــر التعليــم، وقــد 
بــن )4,88 - 3,13(، حيــث  احلســابية  املتوســطات  تراوحــت 
بدايــة ابلفقــرة  موافقــة شــديدة  علــى درجــة  فقــرات  حصلــت )6( 
رقــم )1( الــي تنــص علــى أنــه: "تتضمــن تكنولوجيــا التعليــم أهــداف 
التطويــر الــذي تنشــده رؤيــة 2030"؛ حيــث حصلــت علــى املرتبــة 
الــي  األوىل مبتوســط حســايب )4.88(، وانتهــاًء ابلفقــرة رقــم )3( 
تنــص علــى أنــه "تشــمل تكنولوجيــا التعليــم مجيــع األجهــزة واألدوات 
حيــث  2030"؛  رؤيــة  إليــه  تطمــح  الــذي  التطويــر  حتقــق  الــي 
فيمــا  السادســة مبتوســط حســايب )4.21(،  املرتبــة  حصلــت علــى 
حصلــت فقــراتن علــى موافقــة بشــكل عــام، ومهــا الفقــرة )7(، الــي 
الــي  البيئــات املدرســية  أنــه تشــمل تكنولوجيــا التعليــم  تنــص علــى 
حتتــاج إىل التطويــر وفــق رؤيــة 2030 مبتوســط حســايب )3.99(، 
والفقــرة )8( الــي تنــص علــى أنــه "تتضمــن تكنولوجيــا التعليــم طــرق 
التدريــس الــي ســُتطور مبــا يتفــق مــع رؤيــة 2030" مبتوســط حســايب 
ونصهــا:  األخــرية  املرتبــة  يف   )4( الفقــرة  جــاءت  فيمــا   ،)3.60(
"تتضمــن تكنولوجيــا التعليــم املناهــج الدراســية الــي حتتــاج إىل التطويــر 
متوســطة  موافقــة  علــى  حصلــت  حيــث  2030"؛  رؤيــة  ظــل  يف 
مبتوســط حســايب )3.13(، وتــدل هــذه النتائــج علــى وعــي أفــراد 
العينــة مبصطلــح تكنولوجيــا التعليــم مبفهومــه املنظومــي الــذي يعــي أن 
تكنولوجيــا التعليــم مــن وجهــة نظرهــم تشــمل مجيــع مدخــالت عمليــة 

تطويــر التعليــم )األهــداف، النظــرايت، العنصــر البشــري، األنشــطة 
املدخــالت  املدرســية(، أي أن  البيئــة  التدريــس،  التدريســية، طــرق 
هــي األســاس واملرتكــز ونقطــة البدايــة، وتشــمل مجيــع العناصــر املاديــة 
والبشــرية لعمليــة التطويــر، يضــاف إليهــا العوامــل والظــروف احمليطــة 
الــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد بــدء عمليــة التطويــر، علًمــا 
أن تلــك املدخــالت ســتكون هــي ذاهتــا املخرجــات بعــد خضوعهــا 
للمعاجلــة مــن خــالل العمليــات الــي جُتــرى يف النظــام، وتتفــق هــذه 
الدراســة مــع دراســة )Mao et al., 2019( الــي توصلــت إىل أن 
تكنولوجيــا التعليــم متثــل البنيــة التحتيــة لعمليــة التطويــر ســواء علــى 
مســتوى العناصــر املاديــة أو العناصــر البشــرية، وكذلــك تتفــق مــع 
دراســة )Ingyu, 2019( الــي توصلــت إىل أن تكنولوجيــا التعليــم 
عبــارة عــن أهــداف ونظــرايت قبــل أن تكــون جمــرد اقتنــاء معــدات، 
وكذلــك تتفــق مــع دراســة حلــواين )2019( الــي توصلــت إىل أن 
تكنولوجيــا التعليــم هلــا دور فعــال يف جتويــد التعليــم مــن خــالل إيضــاح 
األهــداف وإعطــاء أفضــل املمارســات واخلطــط وهــذا يعــي دورهــا 

كمدخــالت.
إجابة السؤال الرابع: 

ونصه: "ما دور منظومة تكنولوجيا التعليم كعمليات    
يف تطوير التعليم يف ضوء رؤية 2030؟"، ولإلجابة عن هذا 

السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل 
فقرة من فقرات احملور املخصص وحساب املتوسط العام، كما يف 

جدول )5(:
جدول )5( 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة املتعلقة بدور منظومة تكنولوجيا التعليم كعمليات يف تطوير التعليم يف ضوء رؤية اململكة 2030

 املتوسطالفقرةالرقم
درجة التقييمالرتتيباالحنراف املعيارياحلسايب

موافقة شديدة4.290.896.تطبق تكنولوجيا التعليم املفـاهيم واحلقـائق والنظـرايت لتحقيق التطوير1

موافقة3.960.738.حتلل تكنولوجيا التعليم خصائص املتعلم لتحديد طريقة التعلم املناسبة2

 حتلــل تكنولوجيــا التعليــم املــوارد املتاحــة ألجــل اســتخدامها االســتخدام3
موافقة شديدة4.390.743 .األمثــل

موافقة شديدة40.872. 44.تصمم تكنولوجيا التعليم بيئات التعلم املناسبة للتطوير4

 تصمــم تكنولوجيــا التعليــم املــواد التعليميــة املناســبة لتحقيــق األهــداف 5
موافقة شديدة4.500.741.التعليميــة

موافقة3.880.699.تستخدم تكنولوجيا التعليم املواد التعليمية مبا يتواءم مع عملية التطوير6

أهــداف7 حيقــق  مبــا  والتعلــم  التعليــم  عمليــي  التعليــم  تكنولوجيــا   تنفــذ 
لتطويــر موافقة شديدة4.301.015.ا

 تؤثــر تكنولوجيــا التعليــم يف التفاعــالت والعالقــات بــن عناصــر العمليــة8
موافقة4.110.697.التعليميــة

موافقة شديدة4.330.774.تقّيم تكنولوجيا التعليم عمليي التعليم والتعلم وفًقا ألهداف التطوير9

4.240.79املتوسط العام
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دور منظومة تكنولوجيا التعليم في تطوير التعليم، في ضوء رؤية 
المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠

د. جواهر بنت ظاهر محمد العنزي 

العدد الخامس  - إبريل )4( 2020  - السنة الرابعة 

 املتوسطالفقرةالرقم
احلسايب

 االحنراف
درجة التقييمالرتتيباملعياري

موافقة شديدة4.510.811.تنتج تكنولوجيا التعليم مناهج تعليمية مطورة1

موافقة شديدة4.410.882.حتقق تكنولوجيا التعليم تغريات إجيابية يف سلوك املتعلمن املعريف2

موافقة3.760.657.حتقق تكنولوجيا تغريات إجيابية يف سلوك املتعلمن املهاري3

موافقة40.814. 04.حتقق تكنولوجيا تغريات إجيابية يف سلوك املتعلمن الوجداين4

موافقة متوسطة3.330.798.حتقق تكنولوجيا التعليم تغريات إجيابية يف أداء املعلمن املهي5

موافقة4.000.785.تنتج تكنولوجيا التعليم بيئات مدرسية مطورة6

موافقة3.800.996.تنتج تكنولوجيا التعليم طرق تدريس مناسبة للمتعلم7

موافقة متوسطة2.960,789.تنتج تكنولوجيا التعليم أنشطة تعليمية حمققة ألهداف التطوير8

موافقة شديدة4.220.643.تنتج تكنولوجيا التعليم خربات تعليمية متنوعة9

3.890.79 املتوسط العام

جدول )6(
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة املتعلقة بدور منظومة تكنولوجيا التعليم كمخرجات يف تطوير التعليم يف ضوء رؤية اململكة 

2030

العــام  املتوســط احلســايب  اجلــدول )6( أن  مــن  اتضــح   
علــى دور منظومــة  عــام  بشــكل  املوافقــة  علــى  يــدل  ممــا   )3.89(
تراوحــت  وقــد  التعليــم،  تطويــر  التعليــم كمخرجــات يف  تكنولوجيــا 

املتوســطات احلســابية بــن )2.96- 4.51(، حيــث حصلــت )3( 
فقــرات علــى موافقــة شــديدة، ابتــداًء ابلفقــرة رقــم )1( ومتوســطها 
)4.51( الــي تنــص علــى أنــه ” تنتــج تكنولوجيــا التعليــم مناهــج 

اتضــح مــن اجلــدول )5( أن املتوســط احلســايب العــام بلــغ   
)4.24(؛ ممــا يــدل علــى املوافقــة الشــديدة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى 
دور تكنولوجيــا التعليــم كعمليــات يف تطويــر التعليــم، وقــد تراوحــت 
املتوســطات احلســابية بــن )- 3,88 4.50 (، حيــث حصلــت 
)6( فقــرات علــى درجــة موافقــة شــديدة، بدايــة ابلفقــرة رقــم )5( الــي 
تنــص علــى أنــه "تصمــم تكنولوجيــا التعليــم املــواد التعليميــة املناســبة 
لتحقيــق األهــداف التعليميــة"، حيــث حصلــت علــى املرتبــة األوىل 
مبتوســط حســايب )4.50(، وانتهاًء ابلفقرة رقم )1( الي تنص على 
أنــه "تطبــق تكنولوجيــا التعليــم املفـــاهيم واحلقـــائق والنظـــرايت لتحقيــق 
التطويــر؛ حيــث حصلــت علــى املرتبــة السادســة مبتوســط حســايب 
)4.29(، فيمــا حصلــت )3( فقــرات علــى موافقــة بشــكل عــام، 
بــدًءا مــن الفقــرة رقــم )8( الــي حصلــت علــى املرتبــة الســابعة والــي 
تنــص علــى أنــه "تؤثــر تكنولوجيــا التعليــم يف التفاعــالت والعالقــات 
بــن عناصــر العمليــة التعلميــة"، مبتوســط حســايب )4.11(، وانتهــاًء 
ابلفقــرة )6( الــي حصلــت علــى املرتبــة التاســعة والــي تنــص علــى أنــه 
"تســتخدم تكنولوجيــا التعليــم املــواد التعليميــة مبــا يتــواءم مــع عمليــة 
علــى  النتائــج  تلــك  وتــدل  مبتوســط حســايب )3.88(،  التطويــر"، 
موافقــة أفــراد العينــة بشــكل عــام علــى الــدور الــذي تؤديــه تكنولوجيــا 
التعليــم كعمليــات، إذ إهنــا األداة الرئيســة يف حتويــل املدخــالت إىل 
خمرجات؛ من خالل التطبيق النظامي للمفـاهيم واحلقـائق ونظـرايت 
العلــوم املختلفــة، ومــن خــالل تصميــم عمليــي التعلــم والتعليــم واملــواد 
التعليميــة املناســبة لتحقيــق األهــداف التعليميــة، ومــن خــالل تصميــم 

األنشــطة واخلــربات وتنفيــذ االســرتاتيجيات التعليميّــة املناســبة لعمليــة 
التطويــر، وتشــمل العلميــات كمــا أشــار القرعــاوي )2014( مجيــع 
عمليــات املعاجلــة الــي تتــم مــن خــالل منظومــة تكنولوجيــا التعليــم 
بدرجــة كبــرية  النظــام  جنــاح  ويتوقــف  التطويــر،  مدخــالت  علــى 
علــى كفــاءة العمليــات وقدرهتــا علــى اســتيعاب املدخــالت املتاحــة 
هــذه  وتتفــق  املســتهدفة،  النتائــج  حســب  خمرجــات  إىل  وحتويلهــا 
النتيجــة مــع دراســة )warner et al., 2018( الــي توصلــت إىل 
أنــه لكــي تدعــم التكنولوجيــا يف املــدارس تعلــم الطــالب جيــب تعريفهــا 
من خالل النظـــرة إليها كعمليات تطبق املفاهيم واحلقـــائق ونظـــرايت 
العلــوم املختلفــة ألجـــل حتقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة، ودعــت 
تعريــف  اعتمــاد  إىل  التعليــم  تكنولوجيــا  جمــال  يف  القــادة  الدراســة 
 Ingyu,( دراســة  مــع  تتفــق  وكذلــك  عمليــات،  يتضمــن كوهنــا 
2019( الــي أثبتــت كفــاءة تكنولوجيــا التعليــم يف حــل املشــكالت 
التعليميــة، وقدرهتــا علــى ختطيــط وتصميــم نظــم التعليــم، والقــدرة علــى 

تطبيــق النظــرايت الرتبويــة وهــذا يعــي دورهــا كعمليــات.

إجابة السؤال اخلامس: 
ونصــه: "مــا دور منظومــة تكنولوجيــا التعليــم كمخرجــات   
هــذا  التعليــم يف ضــوء رؤيــة 2030؟"، ولإلجابــة عــن  يف تطويــر 
الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لــكل 
فقــرة مــن فقــرات احملــور املخصــص وحســاب املتوســط العــام، كمــا يف 

 )6( جــدول. 
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علــى  الــي حصلــت  رقــم )9(  ابلفقــرة  وانتهــاًء  مطــورة”،  تعليميــة 
املرتبــة الثالثــة، والــي تنــص علــى أنــه "تنتــج تكنولوجيــا التعليــم خــربات 
حصلــت  فيمــا   ،)4.22( حســايب  مبتوســط  متنوعــة"،  تعليميــة 
)4( فقــرات علــى موافقــة بشــكل عــام، بــدًءا مــن الفقــرة رقــم )4( 
الــي حصلــت علــى املرتبــة الرابعــة، والــي تنــص علــى أنــه” حتقــق 
تكنولوجيــا تغــريات إجيابيــة يف ســلوك املتعلمــن الوجــداين”، مبتوســط 
حســايب )4.04(، وانتهــاًء ابلفقــرة )3( الــي حصلــت علــى املرتبــة 
الســابعة، والــي تنــص علــى أنــه "حتقــق تكنولوجيــا التعليــم تغــريات 
إجيابيــة يف ســلوك املتعلمــن املهــاري"، مبتوســط حســايب )3.76(، 
وقــد حصلــت فقــراتن علــى موافقــة متوســطة مهــا الفقــرة )5( الــي 
حصلــت علــى املرتبــة الثامنــة، وتنــص علــى أنــه "حتقــق تكنولوجيــا 
التعليــم تغــريات إجيابيــة يف أداء املعلمــن املهــي"، مبتوســط حســايب 
)3.33(، والفقرة )8(، الي حصلت على املرتبة التاســعة، ونصها: 
" تنتــج تكنولوجيــا التعليــم أنشــطة تعليميــة حمققــة ألهــداف التطويــر"، 
مبتوســط حســايب )2.96(، وتــدل هــذه النتائــج علــى أن أفــراد العينــة 

املدخــالت  عــن  عبــارة  هــي  نظــام  أي  املخرجــات يف  أن  يدركــون 
بعــد مرورهــا مبرحلــة املعاجلــة مــن خــالل العمليــات، إال أهنــا ختتلــف 
عــن املدخــالت يف كوهنــا أكثــر متيــزًا وجــودًة وكفــاءة، وقــد متثلــت 
املخرجــات يف مجيــع العناصــر املســتهدفة يف عمليــة التطويــر يف ضــوء 
رؤيــة 2030، ســواء كانــت تلــك العناصــر ماديــة أم بشــرية، وتعتمــد 
علــى  التطويــر  ومــدى حتقيقهــا ألهــداف  املخرجــات  تلــك  جــودة 
مــدى قــدرة العمليــات علــى إعــادة صياغــة املدخــالت وهندســتها 

مــن جديــد.
إجابة السؤال السادس: 

التعليــم كتغذيــة  تكنولوجيــا  منظومــة  دور  "مــا  ونصــه:   
راجعــة يف تطويــر التعليــم يف ضــوء رؤيــة 2030؟، ولإلجابــة عــن 
هــذا الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة 
لــكل فقــرة مــن فقــرات احملــور املخصــص وحســاب املتوســط العــام، 

.)7( جــدول  يف  كمــا 

 املتوسطالفقرةالرقم
احلسايب

 االحنراف
درجة التقييمالرتتيباملعياري

موافقة3.480.887تقدم تكنولوجيا التعليم وسائل وأساليب لتقومي املدخالت.1

موافقة3.810.815تقدم تكنولوجيا التعليم وسائل وأساليب لتقومي العمليات.2

موافقة4.060.693تقدم تكنولوجيا التعليم وسائل وأساليب لتقومي املخرجات.3

موافقة شديدة4.230.642حتدد تكنولوجيا التعليم نقاط الضعف والقوة يف النظام التعليمي.4

موافقة شديدة4.530.761تقدم تكنولوجيا التعليم الدَّْعم الَفْورِي مبا حيقق أهداف التطوير.5

موافقة4.010.994تسهم تكنولوجيا التعليم يف تصحيح مسار العملية التعليمية.6

تســاعد تكنولوجيــا التعليــم يف اختــاذ القــرار حــول جــدوى االســتمرار يف عمليــة 7
موافقة متوسطة2.980.818التطويــر.

موافقة3.430.946تقدم تكنولوجيا التعليم حلوال آنية لرفع كفاءة العملية التعليمية.8

3.810.82املتوسط العام

جدول )7( 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة املتعلقة بدور منظومة تكنولوجيا التعليم كتغذية راجعة يف تطوير التعليم يف ضوء رؤية 2030.

العــام  املتوســط احلســايب  مــن اجلــدول )7( أن  اتضــح   
بلــغ )3.81(؛ ممــا يــدل علــى املوافقــة العامــة مــن قبــل أفــراد العينــة 
علــى دور تكنولوجيــا التعليــم يف التغذيــة الراجعــة يف عمليــة تطويــر 
 ،)4.53  -2.98( بــن  احلســابية  املتوســطات  تراوحــت  التعليــم، 
حيــث حصلــت فقــراتن علــى درجــة موافقــة شــديدة، ومهــا الفقــرة 
رقــم )5( ومتوســطها )4.53(، ومرتبتهــا األوىل والــي تنــص علــى أنــه 
ْعــم الَفــْورِي مبــا حيقــق أهــداف التطويــر"،  "تقــدم تكنولوجيــا التعليــم الدَّ
والفقــرة رقــم )4( ومتوســطها )4.23(، والــي تنــص علــى أنــه "حتــدد 
تكنولوجيــا التعليــم نقــاط الضعــف والقــوة يف النظــام التعليمــي"، فيمــا 
حصلــت )5( فقــرات علــى موافقــة بشــكل عــام، بــدًءا مــن الفقــرة 

رقــم )3( الــي حصلــت علــى املرتبــة الثالثــة، والــي تنــص علــى أنــه 
املخرجــات"،  لتقــومي  وأســاليب  وســائل  التعليــم  تكنولوجيــا  "تقــدم 
مبتوســط حســايب )4.06(، وانتهــاء ابلفقــرة )1( الــي حصلــت علــى 
التعليــم  تكنولوجيــا  "تقــدم  أنــه  علــى  تنــص  والــي  الســابعة،  املرتبــة 
وســائل وأســاليب لتقــومي املدخــالت"، مبتوســط حســايب )3.48(، 
التعليــم  تكنولوجيــا  "تســاعد  ونصهــا:   )7( الفقــرة  فيمــا حصلــت 
يف اختــاذ القــرار حــول جــدوى االســتمرار يف عمليــة التطويــر" علــى 
مبتوســط  متوســطة  موافقــة  علــى  حصلــت  حيــث  األخــرية،  املرتبــة 
حســايب )2.98(، وتــدل هــذه النتيجــة علــى وعــي أفــراد العينــة بــدور 
تكنولوجيــا التعليــم يف الضبــط والتوجيــه وتعديــل املســار مــن خــالل 
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 مستوى الداللةقيمة فمتوسط املربعاتجمموع املربعاتدرجات احلريةمصدر التباين
اإلحصائية

0.263*40.9970.4051.565بن اجملموعات

4415.9280.261داخل اجملموعات

جدول )8(
 نتائج حتليل التباين ملعرفة داللة الفروق بن استجاابت أفراد العينة الي تعزى ملقر اجلامعة

*غري دالة إحصائيا عند مستوى )0.05(
يتضح من اجلدول )8( أن قيمة ف غري دالة إحصائيا،         
مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بن استجاابت 
أفراد العينة تعزى إىل مقر اجلامعة؛ وعليه مت قبول الفرض الصفري، 
ويعود ذلك إىل أن عينة الدراسة يف خمتلف اجلامعات السعودية هم 
مــن املتخصصــن يف تكنولوجيــا التعليــم املتأسســن نظــراًي مــن خــالل 
دراســتهم التخصصيــة علــى اإلحاطــة ابملفهــوم املنظومــي لتكنولوجيــا 
التعليــم؛ حيــث يقتضــي بروتكــول الدراســة التخصصيــة بنــاء إطــار 
نظــري وخلفيــة عميقــة ملفهــوم تكنولوجيــا التعليــم، إضافــة إىل أهنــم 
مــن محلــة درجــة الدكتــوراه؛ وهــذا يعــي إملامهــم العميــق ابملفهــوم، 
كمــا أن ممارســتهم األكادمييــة للتخصــص تفــرض عليهــم التعمــق يف 
املفهــوم مــن خــالل املقــررات النظريــة الــي يدرســوهنا لطالهبــم، أو مــن 
خــالل األحبــاث الــي يقومــون هبــا، لــذا فإنــه ال إشــكال لديهــم يف 
اإلحاطــة ابملفهــوم املنظومــي لتكنولوجيــا التعليــم ودوره يف التطويــر 

مهمــا اختلــف مقــر اجلامعــة.
التوصيات:

يف ضوء النتائج توصي الدراسة مبا يلي:  
•  تعزيــز الوعــي مبفهــوم منظومــة تكنولوجيــا التعليــم الشــامل مــن 

املعلمــن. إعــداد  الرتبيــة وبرامــج  برامــج كليــات  خــالل 
• اإلفــادة مــن املفهــوم املنظومــي لتكنولوجيــا التعليــم عنــد تصميــم 

التعليميــة. والبيئــات  الربامــج 
• إعــداد املعلمــن يف كليــات الرتبيــة إعــداًدا جيــًدا متوافًقــا مــع املفهــوم 

املنظومــي لتكنولوجيا التعليم.
التخطيــط والتنظيــم  التعليــم يف  • اإلفــادة مــن منظومــة تكنولوجيــا 
لرؤيــة  وفًقــا  التعليميــة  العمليــة  تطويــر  عنــد  والتقــومي  والتنفيــذ 

.2030
• اقــرتاح منــوذج تعليمــي قائــم علــى منظومــة تكنولوجيــا التعليــم وقيــاس 

أثــره يف تطويــر التعليــم يف ضــوء رؤيــة 2030.
املقرتحات:

يف ضوء النتائج تقرتح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية:
يف  التعليــم  تكنولوجيــا  منظومــة  دور  حــول  دراســات  إجــراء   •

التعليمــي. التصميــم 

• إجــراء دراســات حــول اتجاهــات املعلمــن نحــو منظومــة 

التعليــم. تكنولوجيــا 

• إجــراء دراســات حــول أثــر التكامــل بــن عنــارص منظومــة 

التعليــم.  تكنولوجيــا 

التغذيــة الراجعــة الــي متثــل دور املراقــب لعناصــر املنظومــة وتفاعالهتــا؛ 
عمليــة  يف  االســتمرار  جــدوى  بشــأن  القــرار  اختــاذ  عنــه  ينتــج  ممــا 
 )Martirosyan,2017( التطويــر، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة
الــي توصلــت إىل معــى تكنولوجيــا التعليــم كمنظومــة متكاملــة مــن 
العناصــر املاديــة وغــري املاديــة املرتبطــة مــع بعضهــا يف إطــار متكامــل 
حيتــوي علــى أدوات للمراقبــة والضبــط مــن خــالل التغذيــة الراجعــة، 
وتتفــق كذلــك مــع دراســة تــوم )2017( الــي توصلــت إىل وعــي 
أســاتذة كليــات الرتبيــة أبمهيــة تكنولوجيــا التعليــم، ووجــود اجتاهــات 
التعليــم  التدريــس حنــو إمكانيــة تطويــر  لــدى أعضــاء هيئــة  إجيابيــة 

العــايل ابســتخدام تكنولوجيــا التعليــم.
   وخالصــة القــول: إن عمليــة تطويــر التعليــم تســتند إىل 
التعليــم  تكنولوجيــا  أن  ذلــك  التعليــم يف كل مراحلهــا؛  تكنولوجيــا 
هــي املكــوانت الالزمــة لعمليــة التطويــر، وكذلــك هــي العمليــات الــي 
جُتــرى يف أثنــاء عمليــة التطويــر، مث ســتكون هــي املخرجــات املأمولــة 
مــن عمليــة التطويــر، عــدا كوهنــا تقــدم التغذيــة الراجعــة يف كل مراحــل 

التطويــر.
ويف جانــب تطويــر التعليــم يف ضــوء رؤيــة 2030 تتفــق     
الــي قامــت إبعــداد  اليامــي )2018(،  هــذه الدراســة مــع دراســة 
اســرتاتيجية مقرتحــة لتطويــر التعليــم يف ضــوء رؤيــة 2030، وتتفــق 
الــي توصلــت إىل وضــع  كذلــك مــع دراســة األمحــدي )2018( 
تصــور مقــرتح لتطويــر مناهــج العلــوم الطبيعيــة يف ضــوء أهــداف رؤيــة 
2030، كمــا تتفــق مــع دراســة الروقــي )2018( الــي توصلــت إىل 
إعداد برانمـــج تدريـــي مقـــرتح؛ لتطويـــر أداء معلمـــي اللغـــة العربيـــة يف 

ضــــوء رؤيــة 2030.
إجابة السؤال السابع: 

ونصــه: "هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد   
مســتوى )α ≥0.05( بــن اســتجاابت أفــراد العينــة تعــزى ملقــر 
التبايــن  الســؤال مت حســاب حتليــل  هــذا  عــن  اجلامعــة؟” لإلجابــة 
الــي  العينــة  أفــراد  بــن اســتجاابت  الفــروق  األحــادي ملعرفــة داللــة 

:)8( جــدول  يف  اجلامعــة، كمــا  ملقــر  تعــزى 
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فاعلية برنامج إرشادي في خفض مستوى االحتراق النفسي
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د: خالد بن عبدالرزاق الغامدي 
أستاذ علم النفس المشارك  - قسم علم النفس -  كلية التربية  - جامعة شقراء
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املستخلص:
هدفــت الدراســة احلاليــة اىل معرفــة مــدى فاعليــة الربانمــج اإلرشــادي يف خفــض مســتوى االحــرتاق النفســي لــدى عينــة الدراســة،   
وتكونــت العينــة مــن )20( مرشــداً طالبيــاً، وزعــت عشــوائيا إىل جمموعتــن، )10( يف اجملموعــة التجريبيــة، و)10( يف اجملموعــة الضابطــة، ومت 
اســتخدام مقيــاس االحــرتاق النفســي ، والربانمــج االرشــادي، مــن إعــداد الباحــث )2017م(، وأجريــت الدراســة وفــق املنهــج شــبه التجريــي؛ 
ملناســبته ملثــل هــذه الدراســات، وقــد توصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اجملموعتــن لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة 
الــي خضعــت للربانمــج اإلرشــادي، ممــا يــدل علــى أتثــري الربانمــج يف احلــد مــن مســتوى االحــرتاق النفســي لــدى العينــة التجريبيــة، بينمــا مل 
تظهــر فــروق إحصائيــة بــن القياســن القبلــي والبعــدي لــدى افــراد اجملموعــة الضابطــة، وكذلــك توصلــت الدراســة إىل اســتمرار أتثــري فاعليــة 
الربانمــج علــى القيــاس التتبعــي لــدى افــراد اجملموعــة التجريبيــة بعــد )30( يومــاً مــن املتابعــة، ممــا يــدل علــى اســتمرار أثــر الربانمــج، وجــاءت 
أهــم توصيــات الدراســة  إبعطــاء موضــوع االحــرتاق النفســي اهتمامــا ومتابعــة وخاصــة لــدى ذوي املهــن اإلنســانية ،ومــن يعملــون يف بيئــات 
مكتظــة ، كاملــدارس واملستشــفيات، ومنــح العاملــن حوافــز ومكافئــات ختفــف مــن وطــأة الشــعور ابلتوتــر والضغــط ، ومــن االحــرتاق النفســي، 
وكذلك إجراء دراســات هتدف إىل معرفة فاعلية الربامج اإلرشــادية الي تبى على العالج العقالين االنفعايل الســلوكي يف خفض مســتوايت 

االحــرتاق النفســي لفئــات أخــرى مــن املهنيــن.
الكلمات املفتاحية: فاعلية -برانمج إرشادي – االحرتاق النفسي – املرشد الطاليب

Abstract
 The current study aimed at building a collective counseling program and knowing the level 
of psychological burnout among student counselors in Riyadh, as well as the effectiveness of the 
counseling program in reducing the level of psychological burnout among a sample of them, and the 
study sample consisted of (20) student guides, randomly distributed into two groups (10) In the expe-
rimental group, and (10) in the control group, the psychological combustion scale and the indicative 
program were used, prepared by the researcher (2017), and the study was conducted according to the 
quasi-experimental approach to its suitability for such studies, and the study found that there were sta-
tistically significant differences between the two groups In favor of the experimentation group Which 
subjected to the indicative program, which indicates the effect of the program in reducing the level of 
psychological combustion among the experimental sample, while there were no statistical differences 
between the pre and post measurements among the members of the control group, and the study also 
found the continued impact of the effectiveness of the program on the follow-up measurement among 
members of the experimental group After (30) days of follow-up, which indicates the continuing im-
pact of the program, and the most important recommendations of the study came to give attention to 
the subject of psychological combustion and follow-up, especially for those with human professions 
and those working in overcrowded environments such as schools and hospitals, and to give workers 
incentives and rewards that reduce N the impact of stress and pressure and then psychological com-
bustion, as well as conducting studies to find out the effectiveness of guidance programs based on the 
rational treatment of emotional behavior in reducing combustion levels and other  categories of  pro-
fessional

Key Words:Effectiveness- indicative program- psychological Burnout- Student 
guide

)قُدم للنرش يف 2020/2/26، وقُبل للنرش يف 2020/3/8(
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مقدمة 
أن مصطلــح  ذكــر داوين وزمــالؤه )1989م: 254(   
االحــرتاق النفســي أصبــح شــائع االســتخدام يف بدايــة العقــد األخــري 
مــن القــرن املاضــي وذلــك لوصــف احلالــة النفســية للمهنيــن الذيــن 
يعملــون يف جمــال اخلدمــة االجتماعيــة أو اإلنســانية، ويقضــون وقتــاً 
طوياًل متواصاًل يف العمل اجملهد مع عمالئهم، إذ إن طبيعة عملهم 
تقتضــي أن يكونــوا علــى اتصــال مباشــر ووثيــق مــع االفــراد الذيــن 
مــن  أو كل  الطبيــب  أو  املعلــم  أو  فاملرشــد  مســاعدهتم،  حيتاجــون 
ميتهــن مهنــه -يكــون التفاعــل فيهــا بــن املهــي والعميــل - معرضــون 
لالحرتاق النفســي بســبب تفاعالهتم مع مشــكالت العميل النفســية 
مصحوبــة  تكــون  قــد  والــي  واجلســدية،  والعاطفيــة  واالجتماعيــة 
مبشــاعر الغضــب أو االرتبــاك أو اخلــوف واليــأس ، وأحيــاان أخــرى 
قــد تكــون مشــكالت العميــل غــري واضحــة املعــامل، فتصبــح حياتــه 
الــذي  وأشــد إحباطــاً، والشــخص  ابلنســبة للمهــي أكثــر غموضــاً 
يعمــل ابســتمرار مــع األفــراد حتــت ظــروف كهــذه ميكــن أن يصــاب 
ابلتوتــر الــذي يتطــور إىل اســتنفاذ انفعــايل يــؤدي بــدوره إىل االحــرتاق 
النفســي. ويعتــرب االحــرتاق النفســي املرحلــة املتأخــرة مــن املراحــل الــي 
تواجــه الفــرد نتيجــة الضغــوط النفســية، ســواء تعلــق األمــر ابجلانــب 
األســاس  ولكــن  الدراســي،  أو  املهــي  أو  االجتماعــي  أو  األســري 
يف ظهــور هــذا املصطلــح هــو ميــدان العمــل، ومــا قــد يعانيــه الفــرد 
مــن أعبــاء ومســؤوليات كثــرية وضغوطــات شــديدة قــد تــؤدي بــه يف 
هنايــة املطــاف إىل اإلصابــة ابلضغــوط النفســية، ومنــه إىل االحــرتاق 
النفســي، خاصــة وأن االحــرتاق النفســي يعتــرب اهنيــار الفــرد حتــت 
وطــأة الضغــوط والتوتــرات الــي تفــوق احتمالــه، ســواء يف العمــل أو 

األســرة أو الظــروف الــي يتعــرض هلــا )فــرج، 2009م(. 
االحــرتاق  أن   (Maslach، 1982( ماســالش  وتــرى   
النفسي جمموعة اعراض تتمثل يف االجهاد العصي واستنفاذ الطاقة 
العاطفيــة والتجــرد مــن النواحــي الشــخصية، واالحســاس بعــدم الرضــا 
عن اإلجناز الشــخصي يف اجملال املهي، والي ميكن ان حتدث لدى 
االشــخاص الذيــن يــؤدون االعمــال الــي تقتضــي التعامــل املباشــر 
مــع االفــراد. واالحــرتاق النفســي عنــد املعلــم واملرشــد الطــاليب حيــدث 
نتيجــة تداخــل العوامــل واملصــادر البيئيــة والشــخصية، لذلــك فهــو 
ميثــل تعطيــاًل لقــدرات الفــرد األدائيــة، وينتــج عــن إدراك الفــرد جملموعــة 
من الضغوط يف اجملال املهي وتفاعلها مع شــخصيته، )عبدالرشــيد، 

2011م(.
ان  اىل  واألجنبيــة  العربيــة  الدراســات  بعــض  وأشــارت   
اجملــال  يف  العاملــن  مــن  للكثــري  قلــق  مصــدر  النفســي  االحــرتاق 
التعليمــي عمومــا واالرشــادي بشــكل خــاص، فهــو حيــدث بســبب 
التعــرض ابســتمرار للضغــوط لفــرتات طويلــة، واملرتبطــة بــزايدة اعــداد 
الطــالب ونقــص املــوارد وغمــوض الــدور وقلــة الدعــم والتدريــب وعدم 
املشاركة يف صنع القرار )دراسة العلي، 2003م دراسة عبدالرشيد، 
 KYRIACOU,(وأشــار  .)Friedman,1991 2011م، 

2001( اىل عــدة عوامــل ومصــادر لالحــرتاق النفســي عنــد املعلمــن 
وامههــا، وجــود طلبــة دوي دافعيــة تعليميــة منخفضــة، ضغــط الوقــت 
وحجــم العمــل، والتعايــش معــه التغيــري والتقييــم املســتمر مــن قبــل 
االخريــن كالطــالب واالابء واملشــرفن، وأخــريا حالــة الفــرد ومســتوى 

تقييمــه لداتــه.
ويرى الباحث ان االحرتاق النفســي كنتيجة ســلوكية ما   
هــو اال جمموعــة اعــراض ظاهــرة ملشــكالت كثــرية ليــس اقلهــا الضغــوط 
النفســية الــي يعانيهــا الفــرد، كمــا انــه نتيجــة متوقعــة خللــل فكــري 
وســلوكي لفــرتة زمنيــة غــري قليلــة، وأبرزهــا التفكــري بطريقــة غــري عقالنية 
ومهــددة للــذات مــع ارتبــاط كل ذلــك مبشــاعر الدونيــة واحلــط مــن 
تقديــر الــذات ممــا يظهــر منطقيــاً علــى ســلوك وتصرفــات الفــرد علــى 
شــكل علــل نفســية وجســدية بعــدد مــن املظاهــر واالعــراض تنطــوي 
مجيعهــا حتــت مــا يُعــرف "ابالحــرتاق النفســي". ونظــراً لنتائــج عــدد 
مــن الدراســات الــي تناولــت العالقــة بــن املهــن اإلنســانية واالحــرتاق 
النفســي والــي أكــد بعضهــا العالقــة ونفاهــا البعــض االخــر، وكــون 
الباحث ممارس ســابق ملهنة املرشــد الطاليب، وعلى اطالع اتم بكل 
العوامــل احمليطــة هبــا، وألن مهنــة اإلرشــاد الطــاليب مــن املهــن الــي 
حتتــاج اىل مهــارات وخــربة واتقــان ابإلضافــة اىل صفــات شــخصية 
ينبغــي أن يتصــف هبــا املمــارس لإلرشــاد الطــاليب، كاالتــزان االنفعــايل 
والصــرب وغريهــا، فضــال عــن أعــداد الطــالب الكبــرية ومشــكالهتم 
الســلوكية املتنوعــة واملتزايــدة، ممــا يزيــد مــن املعــاانة والظــروف املهنيــة 
الصعبــة الــي يشــعر هبــا مرشــدوا الطــالب يف املــدارس، لــكل ذلــك 
وبنــاء  الدراســة  هــذه  اجــراء  الباحــث  العلميــة رأى  للمكتبــة  واثــراًء 
برانمــج ارشــادي مجعــي للمســامهة يف احلــد مــن االحــرتاق النفســي 

لــدى مرشــدي الطــالب ابملــدارس.
مشكلة الدراسة: 

يعد )فرويد بربجر( أول من استخدم مصطلح االحرتاق   
النفســي ليشــري إىل األفــراد الذيــن يعملــون يف املهــن اإلنســانية والذيــن 
Cedo-(  يرهقــون أنفســهم يف الســعي لتحقيــق أهــداف مســتحيلة.

line, 1982: 18)، وأش��ار(Friedman,1991( اىل ان مفهــوم 
االحــرتاق النفســي يرتبــط مبهنــة التعليــم أكثــر مــن غريهــا مــن املهــن، 
وكلمــا كان العاملــون هبــذه املهنــة، ســواء كانــوا معلمــن او مرشــدين 
النفســي  لالحــرتاق  وعيــا  أكثــر  تربويــن،  مشــرفن  او  مديريــن  او 
والوقايــة منــه والتقليــل مــن آاثره كلمــا أدى ذلــك اىل فاعليــة أفضــل 

الرمحــن، 1992م: 10(. )عبــد 
ويشــري الباحــث – وحســب أحــدث النظــرايت النفســية   
أبــرز  هــي  ذاتــه  حــول  الفــرد  وأفــكار  املعتقــدات  أن  املعرفيــة-إىل 
أســباب الســواء أو االســتواء النفســي، حســب نــوع تلــك األفــكار 
ســلباً او إجيــاابً، واهــم تلــك املعتقــدات واألفــكار هــي األفــكار غــري 
العقالنيــة جتــاه االحــداث واملؤثــرات. "وأتخــذ األفــكار غــري العقالنيــة 
ينبغــي  ضوئهــا  ويف  الزائــدة؛  والكماليــة  املطلقــة  املطالــب  أشــكال 
بنــاء  وجيــب، وتتمثــل يف إصــدار احلكــم والتقييــم علــى األحــداث 
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علــى قناعاهتــم ومعتقداهتــم الالعقالنيــة، وتقودهــم إىل االنفعــاالت 
الســلبية غــري الصحيــة وهــي مــا يوصلهــم إىل املشــكالت النفســية" 
نظريــة   )Ellis( أليــس  الــربت  طــور  وقــد    .)Warren, 2011(
العــالج العقــالين االنفعــايل، وبــن أن األفــراد لديهــم اســتعداد  يف 
ألن يطــوروا التفكــري الالعقــالين "Irrational thinking" لديهــم 
خــالل مراحــل حياهتــم، كمــا أظهــرت بعــض الدراســات أن العــالج 
املعــريف يعتــرب أســلوابً مناســباً وفاعــاًل يف خفــض االحــرتاق النفســي 

.)Howard & Johnson , 2004( املعلمــن  لــدى 
ويــرى الباحــث أن واقــع املــدارس يف اململكــة العربيــة الســعودية يؤكــد 
أن أعــداد املرشــدين قليلــة جــدا وال تتناســب مــع أعــداد الطــالب 
الكبــرية، ممــا ال يســاهم يف تقــدمي خدمــة ارشــادية ُمثلــى، فضــال عــن 
وللحاجــة  بــل  متخصصــن،  غــري  الطالبيــن  املرشــدين  معظــم  أن 
امللحــة مت حتويــل عــدد مــن املعلمــن بتخصصــات خمتلفــة إىل مهــن 
اإلرشــاد الطــاليب، فضــال عــن املشــكالت األســرية واالجتماعيــة ، 
ســلوك  علــى  أثــر  لــه  الــذي ال شــك  اهلائــل  التكنولوجــي  والتقــدم 
الطــالب وحدتــه، لــكل مــا تقــدم وغــريه، فــإن املرشــد الطــاليب يتعــرض 
مــن  العمــل ، وتزيــد  مــن اإلجنــاز يف  تقلــل  لضغــوط نفســية كبــرية 
يعــرف ابالحــرتاق  مــا  النهايــة  ينتــج عنــه يف  التعــب واإلهنــاك، ممــا 
النفســي، ومن هنا رأى الباحث ضرورة إجراء هذه الدراســة ، وبناء 
برانمــج عالجــي إرشــادي يف حماولــة للحــد مــن االحــرتاق النفســي 

عنــد عينــة مــن مرشــدي الطــالب مبدينــة الــرايض.
وتتلخــص مشــكلة البحــث يف التســاؤل الرئيــس التــايل: مــا مــدى 
فاعليــة برانمــج إرشــادي عقــالين للحــد مــن االحــرتاق النفســي لــدى 

عينــة مــن مرشــدي الطــالب مبدينــة الــرايض؟
وينبثق من التساؤل الرئيسي هذين التساؤلن التالين:

س1/ هــل توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن متوســطي أداء 
االحــرتاق  مقيــاس  علــى  الضابطــة  واجملموعــة  التجريبيــة  اجملموعــة 

الربانمــج؟  تطبيــق  بعــد  النفســي 
س2/ هــل توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن متوســطي أداء 
النفســي  االحــرتاق  مقيــاس  علــى  والضابطــة  التجريبيــة  اجملموعــة 

الربانمــج؟ تطبيــق  بعــد  التتبعــي 
أمهية الدراسة: 

- حماولــة احلــد مــن االحــرتاق النفســي الــذي قــد يتســبب يف أعــراض 
الرضــا  بعــدم  يشــعره  ممــا  الطــاليب،  للمرشــد  وحتــدايت كبــرية 
عــن اإلجنــاز الشــخصي لــه يف اجملــال املهــي، ورمبــا يتســبب يف 

انســحابه مــن عملــه ومهنتــه كمرشــد. 
-  تنبــع أمهيــة الدراســة مــن أمهيــة تطويــر برانمــج اإلرشــاد اجلمعــي 
املســتند إىل العــالج العقــالين االنفعــايل الســلوكي وتطبيقــه علــى 

عينــة حتتــاج إىل الدعــم واملســاندة النفســية يف هــذا اجملــال. 
جتــاه  علميــاً  رافــداً  احلاليــة  الدراســة  تكــون  الباحــث أن  يتوقــع    -
اســتحداث إجــراءات وأســاليب نفســية للحــد مــن االحــرتاق 

الدراســة. لعينــة  النفســي 

- الدراســة احلاليــة قــد تكــون نــواة لدراســات قادمــة تتنــاول فاعليــة 
برامج اإلرشــاد اجلمعي القائمة على العالج العقالين االنفعايل 
الســلوكي يف خفــض مســتوى االحــرتاق النفســي لــدى عينــات 

أخــرى مشــاهبة. 
حدود الدراسة: 

تتحــدد الدراســة ابملــكان الــذي أجريــت فيــه وهــو مدينــة   
الــرايض، ومشلــت املــدارس التابعــة ملكتــب اشــراف شــرق الــرايض. 
ملــدة  الدراســة  تطبيــق  بفــرتة  الزمنيــة  احلــدود  وارتبطــت    
-1438 الدراســي  العــام  مــن  الثــاين  الفصــل  خــالل  شــهرين 

1439ه، كما حتدد هذه الدراســة ونتائجها أبفراد الدراســة والذين 
مت تطبيــق أدوات الدراســة عليهــم، وابملقيــاس املســتخدم وخصائصــه 
الســيكومرتية، والربانمــج اإلرشــادي املطــور الــذي مت تطبيقــه علــى 

التجريبيــة.  الدراســة  عينــة 
مصطلحات الدراسة: 

االجهــاد  يف  تتمثــل  االعــراض  مــن  "جمموعــة  النفســي:  االحــرتاق 
الشــخصية،  النواحــي  مــن  والتجــرد  الطاقــة  واســتنفاذ  العصــي، 
واالحســاس بعــدم الرضــا عــن اإلجنــاز الشــخصي يف اجملــال املهــي، 
والــي ميكــن ان أن حتــدث لــدى األشــخاص الذيــن يــؤدون االعمــال 
الي تقتضي التعامل املباشــر مع االفراد" )Maslach،1982م(.

ويعــرف االحــرتاق النفســي إجرائيــاً ابلدرجــة الــي حيصــل   
املســتخدم يف  النفســي  املســتجيب علــى مقيــاس االحــرتاق  عليهــا 

الدراســة.  هــذه 
برانمج اإلرشاد اجلمعي: 

اإلرشــادي  الربانمــج  2010م(  )اخلواجــة،  يعــرف   
اجلماعــي أبنــه "نــوع مــن األســاليب واخلدمــات اإلرشــادية، والــي 
تتضمــن النشــاطات والعمليــات اإلرشــادية املخططــة والــي ترمــي إىل 
حتقيــق أهــداف معينــة مــن خــالل اجملموعــة اإلرشــاديًة، وحيــدث مــن 
خاللــه عمليــة تفاعــل بــن جمموعــة مــن الطلبــة املسرتشــدين والذيــن 
وفــق  يتــم مجعهــم  حيــث  متشــاهبة،  مشــرتكة  مشــكلة  مــن  يعانــون 
مبــادئ ومعايــري حمــددة، بغــرض مســاعدهتم يف التعبــري عــن مشــكلتهم 
املناســبة  احللــول  إىل  وصــوال  أســباهبا  وثقــة، وكشــف  وأمــان  حبريــة 

اجملموعــة".  هــذه  ألفــراد  التكيــف  لتحقيــق 
ويعــرف الباحــث الربانمــج االرشــادي يف هــذه الدراســة   
ابإلجــراءات العلميــة املنظمــة واهلادفــة واملخطــط هلــا، تنفــذ مــن خــالل 
جمموعــة مــن اجللســات اإلرشــادية، والــي تســتند علــى فنيــات معرفيــة 
عقالنية، ويســتخدم يف تنفيذها أســلوب اإلرشــاد اجلماعي ملســاعدة 
النفســي،  االحــرتاق  مســتوى  مــن  للحــد  التجريبيــة  الدراســة  عينــة 

تدريبيــة.  ارشــادية  مــن )8( جلســات  واملكــون 
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

اواًل: مفهوم االحرتاق النفسي
يف الســنوات األخــرية، تلقــت قضيــة االحــرتاق النفســي   
الدراســات  مــن  هائــل  عــدد  فهنــاك  البحــث،  مــن  اهتمامــاً كبــرياً 
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العدد الخامس  - إبريل )4( 2020  - السنة الرابعة 

والــي  النفســي،  االحــرتاق  ظاهــرة  حــول  أجريــت  الــي  والبحــوث 
علــى  ســواء  البينــة  وعواقبهــا  الظاهــرة  هــذه  خطــوة  علــى  أكــدت 
العمــل أو يف احليــاة األســرية للفــرد )Evers, 2005(. وارتبطــت 
ظاهــرة االحــرتاق النفســي )Burnout( مــع مــا يعــرف بتغيــري العمــل 
والبحــث عــن عمــل جديــد، وأيضــاً التغيــب عــن العمــل، واخنفــاض 
الــروح املعنويــة، واخنفــاض يف مشــاعر الرضــا الوظيفــي ألولئــك الذيــن 
يعانون منه )Koustelios & tsigilis, 2005(. وترى ماسالش 
)maslach( أن االحــرتاق النفســي مبثابــة حالــة إهنــاك للنواحــي 
عــن  للشــخص  ســلي  مفهــوم  تكــون  إىل  تــؤدي  والذهنيــة  البدنيــة 
ذاتــه، فضــاًل عــن تكويــن اجتاهــات ســلبية حنــوا لعمــل واحليــاة والنــاس 
Mas-(  واآلخريــن وكذلــك االفتقــاد إىل الدافعيــة والشــعور ابلغضــب

 .)lach, Schaufeli, & Leiter, 2001
كمــا ينظــر إىل االحــرتاق النفســي علــى أنــه حالــة مــن   
االجهــاد العاطفــي والعقلــي واجلســمي والنامجــة عــن تعــرض الفــرد 
إىل الضغــط النفســي ملــدة طويلــة، وحيــدث ذلــك عندمــا يشــعر الفــرد 
تلبيــة مطالــب اثبتــة مــع اســتمرار  قــادر علــى  ابإلرهــاق وأنــه غــري 
الضغــط، والبــدء بفقــدان االهتمــام والدافــع الــذي أدى إىل القيــام 
بــدور معــن أو وظيفــة معينــة فيــا ملقــام األول، حبيــث تظهــر أعــراض 
مثــل االخنفــاض احلــاد يف االنتاجيــة واســتنزاف الطاقــة، ويــرتك الفــرد 
يف حالــة مــن الشــعور ابلعجــز املتزايــد، وحالــة مــن اليــأس واالســتياء، 
ويف هنايــة املطــاف، إحســاس الفــرد أبنــه كان لديــه شــيئاً أكثــر ممــا 
يــوم يف  العمــل، يشــعر أبن كل  أعطــى. والفــرد احملــرتق نفســياً يف 

 .)Gold, 2001( يــوم ســيء وغــري ســار العمــل هــو 
متالزمــة  أبنــه  النفســي  االحــرتاق  يعــرف  أن  وميكــن   
نفســية مكونــة مــن التعــب واإلهنــاك االنفعــايل وتغيــري يف الشــخصية 
أو تبددهــا )Depersonaliztion( أي – الشــعور ابنــه مل يعــد 
هــو نفســه-، واخنفــاض اإلجنــاز الشــخصي الــذي حيــدث عنــد األفــراد 
Mas-(  والذيــن يعملــون يف مهــن تتطلــب التعامــل مــع أفــراد آخريــن

االحــرتاق   )1993( وســالمة  مقابلــة  ويعــرف    .)lach, 1993
النفســي أبنــه "االســتجابة املؤملــة لضغــوط العمــل املرتاكمــة واملتعاقبــة 
ذات التأثــري الســلي علــى الفــرد وتنــوع االســتجابة هلــذه الضغــوط 
يف طبيعتهــا مــن حيــث درجــة تكرارهــا وتعــرض الفــرد هلــا". ويعــرف 
االحــرتاق النفســي أيضــاً أبنــه ظاهــرة تتمثــل يف التغــريات الســلبية يف 
العالقــات واالجتاهــات والســلوك اخلــاص ابلفــرد كــرد فعــل لضغــوط 
العمــل، ومــن أهــم مظاهرهــا فقــدان االهتمــام ابلعميــل وأداء العمــل 
وفقــدان  التغيــري  ومقاومــة  الدافعيــة،  يف  والنفــص  روتينيــة،  بطريقــة 

1986م(.  )عســكر،  االبتكاريــة 
اثنياً: أسباب االحرتاق النفسي

تؤكــد كابــل )1991( أن الضغــوط النفســية واالحــرتاق   
يرتبطــان خبصائــص الشــخصية، فاألشــخاص احملققــن لذواهتــم أكثــر 
يصلــون  ال  وابلتــايل  الضغــوط  يف  والتحكــم  التعامــل  علــى  قــدرة 
اىل مرحلــة االحــرتاق )عبــد اجلــواد، 1994(. وقــد ذكــر )ايســن 

وآخــرون، 1999( اهــم األســباب الــي تــؤدي اىل االحــرتاق النفســي 
الوظيفــي،  او  االجتماعــي  او  الفــردي  ابجلانــب  يتعلــق  مــا  ســواء 
ومنهــا، مــدى واقعيــة الفــرد يف توقعاتــه وامالــه، وزايدة حصــر االهتمــام 
ابلعمــل، وعــدم الوعــي والتبصــر مبشــكلة االحــرتاق النفســي، وزايدة 
اعتمــاد افــراد اجملتمــع علــى املؤسســات االجتماعيــة، ممــا يولــد عبئــاً 
وظيفيــاً علــى العاملــن يف تلــك املؤسســات، ومــن مث تقــدمي خدمــات 
املهــي ابإلحبــاط  شــعور  اىل  يــؤدي  ممــا  منخفــض،  ذات مســتوى 
وتزايــد الضغــوط عليــه. "وهنــاك شــبه اتفــاق بــن معظــم الباحثــن 
أكثــر  يكــون  عملــه  يف  والتزامــاً  اخالصــاً  األكثــر  املهــي  أن  علــى 
عرضــه لالحــرتاق النفســي، كمــا أنــه كلمــا ازداد طموحــه يف احــداث 
تغيــريات اجتماعيــه ازداد احتمــال تعرضــه للضغــوط ومــن مث االحــرتاق 

.)1989 وآخــرون،  )داوين  النفســي" 
اثلثاً: أعراض االحرتاق النفسي

تشــري )احلــراتوي، 1999( إال أن بعــض الباحثــن قــد   
هــي: فئــات  أربــع  إىل  النفســي  االحــرتاق  أعــراض  صنفــوا 

ضغــط  ارتفــاع  وتشــمل  )اجلســمية(:  الفســيولوجية  األعــراض   -1
الدم، وآالم الظهر، واإلهناك الشــديد حبيث يفقد الفرد محاســه 

ونشــاطه والشــعور ابلتعــب وضعــف عــام يف اجلســم.
2-  األعــراض املعرفيــة اإلدراكيــة: وتتمثــل بعــدم القــدرة علــى الرتكيــز 
الفــرد وينعكــس ذلــك علــى شــخصيته  وتغيــري يف منــط إدراك 

وتصرفاتــه.
عــن  الرضــا  وعــدم  األداء  رداءة  ومنهــا  الســلوكية:  األعــراض    -3

العمــل وعــدم االلتــزام. التغيــب عــن  مســتواه فضــاًل عــن 
4-  األعــراض النفســية: وتتمثــل بتغيــريات عواطــف الفــرد وانفعاالتــه 
وظهــور الطابــع الســلي عليهــا مثــل اإلحســاس ابخلــوف والقلــق 

والنســيان واليــأس.
االســتدالل  إبمكانيــة   )Cedoline, 1982( ويؤكــد   
علــى وجــود االحــرتاق النفســي مــن خــالل عــدد مــن املؤشــرات او 

وأبرزهــا: االعــراض، 
أ . شــعور الفــرد ابإلهنــاك اجلســدي والنفســي، ممــا يــؤدي اىل شــعور 
الفــرد بفقــدان الطاقــة النفســية واملعنويــة، وابلتــايل فقــدان الشــعور 

بتقديــر الــذات.
اخلدمــة،  هلــم  يقــدم  الــي  والفئــة  العمــل  حنــو  الســلي  االجتــاه  ب . 

للعمــل. الدافعيــة  وفقــدان 
ت . النظــرة الســلبية للــذات واالحســاس ابليــأس والعجــز والفشــل 

2000م(. )الفــرج، 
رابعاً: مراحل االحرتاق النفسي

اشــارت شــهاب )2001( اىل ثــالث مراحــل متــر هبــا   
وهــي: النفســي،  االحــرتاق  عمليــة 

بــن  التــوازن  عــدم  عــن  انجــم  ضغــط  مرحلــة  األوىل:  املرحلــة  أ . 
لتنفيــذه  الالزمــة  والقــدرات  العمــل  متطلبــات 

ب . شعور الفرد ابلقلق واإلجهاد.
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ت . التغــريات الــي تظهــر يف اجتاهــات الفــرد وســلوكه مثــل: امليــل 
ملعاملــة األشــخاص بطريقــة آليــة

وذكــر زيــدان )1998( جمموعــة مــن املراحــل لالحــرتاق   
: وهي ، لنفســي ا

أ. مرحلة التبلد، تنمو ببطء، وينخفض فيها الرضا وتقل الكفاءة
ب. مرحلة االنفصال، يدرك الفرد ما حدث، ويبدأ يف االنسحاب 

النفسي واعتالل صحته
ت. املرحلــة احلرجــة، وهــي أقصــى مراحــل االحــرتاق، حيــث خيتــل 

تفكــري الفــرد، وقــد يفكــر يف االنتحــار.
الدراسات السابقة: 

فيمــا يلــي ســأتناول الدراســات الســابقة، وســوف أقــوم   
يلــي: كمــا  التارخيــي،  التسلســل  حســب  بســردها 

االحــرتاق  "مســتوايت  بعنــوان   ،)1991 )احلــراتوي،  -دراســة 
النفســي لــدى املرشــدين الرتبويــن يف املــدارس احلكوميــة ابألردن"، 
وهدفت الدراســة إىل الكشــف عن مســتوى االحرتاق النفســي لدى 
املرشــدين الرتبويــن، وبيــان أثــر متغــريات اجلنــس واملؤهــل واخلــربة يف 
االرشــاد، ابإلضافــة اىل عــدد الطلبــة الذيــن يتعامــل معهــم املرشــد يف 
درجــة االحــرتاق النفســي لــدى املرشــدين، وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن )84( مرشــداً ومرشــدة ، وتوصلــت الدراســة إىل أن املرشــدين 
وأن  متوســطة،  بدرجــة  النفســي  االحــرتاق  مــن  يعانــون  الرتبويــن 
الذكــور كانــوا مســتفيدين أكثــر مــن االانث علــى مســتوى التكــرار، 
وأن درجــة االحــرتاق النفســي لــدى االانث أعلــى منهــا عنــد الذكــور 
الشــعور  الطلبــة يف  لعــدد  اثــر  هنــاك  الشــدة، وكان  علــى مســتوى 

ابالحــرتاق بينمــا مل يكــن هنــاك أثــر ملتغــريي املؤهــل أو اخلــربة.
- دراسة )الزيود، 1999( بعنوان "واقع االحرتاق النفسي للمرشد 
النفسي والرتبوي يف حمافظة الزرقاء يف األردن" وقد هدفت الدراسة 
إىل معرفــة مســتوايت االحــرتاق النفســي عنــد املرشــدين النفســين 
والرتبويــن يف املــدارس احلكوميــة التابعــة حملافظــة الزرقــاء، واســتخدم 
مقيــاس )جليــدر( لالحــرتاق النفســي، وضمنــت الدراســة متغــريات 
الدراســة  نتائــج  واظهــرت  واملؤهــل،  والتخصــص  واخلــربة  اجلنــس 
لــدى  بلــغ درجــة متوســطة  ان مســتوى االحــرتاق النفســي عمومــاً 
لــدى  منــه  اكثــر  االانث  لــدى  االحــرتاق  ان  الدراســة، كمــا  عينــة 
الذكــور، كمــا اثــرت احلــربة واملؤهــل األقــل يف ارتفــاع درجــة االحــرتاق 

النفسي.  
برانمــج  فاعليــة  تقييــم  إىل  وهدفــت   )Porter, 2000( -دراســة 
نفســي تربــوي مجعــي )Psychoeducational( خلفــض االحــرتاق 
النفســي لــدى معلمــي املــدارس العامــة. وقــد تكونــت عينــة الدراســة 
تعليميــة يف واليــة  أربــع مناطــق  مــن  الثانويــة  املــدارس  مــن معلمــي 
"وايومنــج" )Wyoming( علــى أســاس تطوعــي وقــد مت تقســيمهم 
مقيــاس  الدراســة  واســتخدمت  وضابطــة.  جتريبيــة  جمموعتــن  إىل 
نتــاج الدراســة عــدم  ماســالش لالحــرتاق الداخلــي، وقــد أظهــرت 
فاعليــة الربانمــج اإلرشــادي اجلمعــي يف خفــض مســتوايت االحــرتاق 

النفســي لــدى عينــة الدراســة، ومت إرجــاع ذلــك إىل أن أفــراد عينــة 
الدراســة كانــوا يتصفــون مبســتوايت عاليــة مــن االحــرتاق النفســي مل 

يؤثــر الربانمــج اإلرشــادي اجلماعــي علــى خفضهــا.
معرفــة  إىل  الدراســة  وهدفــت   )2002( املهــداوي  دراســة   -
للمرحلتــن  النفســن  للمرشــدين  النفســي  االحــرتاق  مســتوايت 
االبتدائيــة واملتوســطة وعالقتــه ببعــض املتغــريات الشــخصية، حيــث 
اتبعــت الدراســة األســلوب الوصفــي، حيــث تكونــت العينــة الدراســية 
مــن )105( مرشــد طــاليب، واســتخدم مقيــاس ماســلك لالحــرتاق 
النفســي، وتوصلــت الدراســة إىل إن عينــة الدراســة تعرضــت لدرجــة 
الشــعور  ونقــص  االنفعاليــة  ببعــدي  النفســي  االحــرتاق  مــن  عاليــة 
ابإلجنــاز وبدرجــة متوســطة بتبلــد املشــاعر وذلــك مبســتوى التكــرار 
, وتعرضــوا مبســتوى متوســط يف اإلجهــاد االنفعــايل وتبلــد املشــاعر 
علــى مســتوى الشــدة، ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى 
فــروق ذات  التعليميــة، وال توجــد  التخصــص واخلــربة واملرحلــة  إىل 
داللــة إحصائيــة بــن ذوي الســمات املرتفعــة واملنخفضــة )الســيطرة، 
املســئولية االجتماعيــة، االنفعاليــة( يف مجيــع أبعــاد االحــرتاق النفســي 
)اإلجهــاد االنفعــايل، تبلــد املشــاعر، نقــص الشــعور ابإلجنــاز( علــى 

مســتوى التكــرار والشــدة. 
-دراســة العنــزي واملشــعان )2002م(، وهدفــت اىل التعــرف علــى 
الوظيفــي  واألداء  النفســي  ابالحــرتاق  وعالقتــه  العمــل  خصائــص 
لــدى موظفــي القطــاع احلكومــي بدولــة الكويــت، وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن )500( موظفــا مــن اجلنســية الكويتيــة، و)15( مــن 
النفســي،  الباحثــان مقيــاس االحــرتاق  الوافــدة، واســتخدم  العمالــة 
مــن اعــداد ماســالش وآخــرون )1992م(، وتوصلــت الدراســة اىل 
نتائــج منهــا وجــود عالقــة موجبــة بــن األداء الوظيفــي الفعــال وبــن 
شــعور املوظــف ابإلجنــاز الشــخصي، بينمــا كانــت العالقــة ســلبية بــن 

االهنــاك االنفعــايل واألداء الوظيفــي.
-دراسة الزهراين )2008(  وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة طبيعة 
العالقــة بــن االحــرتاق النفســي وبعــض مســات الشــخصية  ) الثبــات 
إذا  معرفــة  وكذلــك  املســؤولية(  الســيطرة،  االجتماعيــة،  االنفعــال، 
كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف متوســطات درجــات 
العمــر،  اخلــربة،  )ســنوات  االختــالف  نتيجــة  النفســي  االحــرتاق 
املؤهــل العلمــي، واحلالــة االجتماعيــة( لــدى عينــة مــن العامــالت يف 
مدينــة جــدة، وقــد أجريــت الدراســة علــى )150( عاملــة بطريقــة 
ماســلك  النفســي  االحــرتاق  مقيــاس  تطبيــق  مت  حيــث  عشــوائية 
ومقيــاس الربوفيــل الشــخصي جلــوردن البــورت،و كشــفت الدراســة 
وجــود عالقــة ارتباطيــه عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن االحــرتاق 
النفســي وبعــض مســات الشــخصية )الثبــات االنفعــايل، االجتماعيــة، 

الســيطرة(. 
 Honglin, Yu-Cheng. دراســة )هوجنلن وبوشــينج وموشــينج -
مــن  مكونــة  عينــة  علــى  وأجريــت   )& Mao- Sheng (2009
)342( مســاعدا ومرشــدا طالبيــا مــن )6 جامعــات( يف شــنغهاي 
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)Shanghai( أظهــرت نتائجهــا أن احلالــة النفســية اجليــدة ترتبــط 
االســرتاتيجيات  وأن  املرشــد،  عنــد  النفســي  الضغــط  مــع  عكســياً 
اجليــدة للتعامــل مــع الضغــوط النفســية هامــة جــداً يف التغلــب علــى 
خمتلــف املشــاكل النفســية لــدى ذوي مهــن املســاعدة. كمــا أظهــرت 
النتائــج أن املرشــدين الذكــور كتبــوا تقاريــر عــن أنفســهم كانــت أكثــر 
ســلبية من اإلانث خبصوص معاانهتم من الضغوط النفســية واملهنية، 
وأن هنــاك حاجــة لتدريبهــم علــى مهــارات التكيــف والتعامــل اإلجيــايب 

مــع هــذه الضغــوط.
فاعليــة  علــى  التعــرف  إىل  وهدفــت   )2010( القــذايف  -دراســة 
اســرتاتيجية قائمــة علــى التعلــم النشــط يف خفــض االحــرتاق النفســي 
ابملرحلــة  النفــس  علــم  ملعلمــي  اللفظــي  التفاعــل  مهــارات  وتنميــة 
الثانويــة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن )30( معلمــاً ومعلمــة ابملرحلــة 
مــن  الذكــور، و)15(  مــن  منهــم )15(  اجلديــد  ابلــوادي  الثانويــة 
اإلانث. وأظهــرت بعــض نتائــج الدراســة فاعليــة اســرتاتيجية قائمــة 
علــى التعلــم النشــط )اســرتاتيجية التفكــري اجلمعــي( يف تدريــس علــم 

النفــس يف خفــض االحــرتاق النفســي لــدى املعلمــن. 
- دراســة عبدالرشــيد )2011( وهدفــت اىل معرفــة فعاليــة برانمــج 
مــن  عينــه  لــدى  النفســي  االحــرتاق  مســتوى  خفــض  ارشــادي يف 
معلمــي الرتبيــة اخلاصــة ابململكــة العربيــة الســعودية، وتكونــت عينــة 
جمموعتــن  علــى  ابلتســاوي  موزعــن  معلمــا،   )20( مــن  الدراســة 
النفســي  االحــرتاق  مقيــاس  الباحــث  واســتخدم  وضابطــة،  جتريبيــة 
والربانمــج االرشــادي الــذي قــام إبعــداده، واظهــرت النتائــج فروقــاً 
دالة احصائياً يف خفض مســتوى االحرتاق النفســي لصاحل اجملموعة 

التجريبيــة.
أثــر  ملعرفــة  هدفــت  نوعيــة  دراســة   )warren, 2011( دراســة   -
االستشــارة النفســية املبنيــة علــى العــالج العقــالين االنفعــايل الســلوكي 
ومــدى  النفســين  املرشــدين  قبــل  مــن  هلــم  قدمــت  والــي   )rept(
مــن  فئــة  الدراســة علــى  اجملــال، حيــث أجريــت  هــذا  فاعليتهــم يف 
املعلمــن الذيــن تلقــوا تدريبــاً واستشــارات نفســية مبنيــة علــى العــالج 
االحــرتاق  أعــراض  مــع  للتعامــل  الســلوكي  االنفعــايل  العقــالين 
الذيــن  املعلمــن  خــربات  أن  النتائــج  وأظهــرت  لديهــم،  النفســي 
تلقــوا االستشــارات النفســية املبنيــة علــى العــالج العقــالين االنفعــايل 
الســلوكي قــد أظهــرت ردوداً إجيابيــة لديهــم حــول املســاعدة املقدمــة 
الصحــة  حتســن  يف  الســبب  االستشــارات كانــت  هــذه  وأن  هلــم، 
مــع  اآلخريــن  مــع  عالقاهتــم  يف  حســنت  وأيضــاً  لديهــم،  النفســية 

عائالهتــم. وكذلــك  والطلبــة  املعلمــن  زمالئهــم 
مســتوايت  قبــاس  اىل  وهدفــت  )2011م(  النــوري  دراســة   -
لــدى  الدميوغرافيــة  املتغــريات  ببعــض  وعالقتــه  النفســي  االحــرتاق 
عينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف بعــض كليــات ومعاهــد بغــداد، 
الباحــث  واســتخدم  أســتاذا،   )60( مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت 
النتائــج  واظهــرت  النفســي،  لالحــرتاق  واجنلــو(  )روبــرت  مقيــاس 
تعــرض أعضــاء هيئــة التدريــس اىل مســتوايت عاليــة مــن االحــرتاق 

النفســي، كمــا أظهــرت النتائــج أن الذكــور أكثــر عرضــه لالحــرتاق 
االانث. مــن  النفســي 

- دراســة )schaufeli,et.al, 2011( وهدفــت اىل التعــرف علــى 
فاعليــة التدخــل املعــريف الســلوكي يف خفــض االحــرتاق النفســي لــدى 
طالب اجلامعة، وتكونت عينة الدراسة من )72( فردا يف اجملموعة 
الدراســة  واســتخدمت  الضابطــة،  اجملموعــة  يف  و)72(  التجريبيــة 
 schaufeli,( لســكوفيلي  االكادميــي  النفســي  االحــرتاق  مقيــاس 
النتائــج ان اجملموعــة  2002(، وبرانمــج معــريف ســلوكي، واظهــرت 
أكثــر  الســلوكي كانــت  املعــريف  للربانمــج  تعرضــت  الــي  التجريبيــة 
الدراســي، كمــا  الذاتيــة وحتســنا يف االندمــاج  الكفــاءة  ارتفاعــا يف 
أظهــرت نفــس اجملموعــة اخنفاضــا يف مســتوايت االحــرتاق النفســي 

بعــد انتهــاء جلســات الربانمــج االرشــادي.
للتعــرف  وهدفــت   )Hamamci,&Bercin, 2012( دراســة   -
علــى اهــم االســرتاتيجيات املعرفيــة والســلوكية لــدى مدرســي الطــالب 
خفــض  يف  تســاعد  والــي  تركيــا،  يف  عنتــاب  غــازي  مــدارس  يف 
مــن  ومعلمــة  الذكــور  مــن  العينــة  وتكونــت  النفســي،  االحــرتاق 
االانث، واســتخدم الباحثــان مقيــاس ماســالش لالحــرتاق النفســي، 
وبرانمــج ارشــادي قائــم علــى املهــارات املعرفيــة والســلوكية، وتوصلــت 
الدراســة اىل فاعليــة الربانمــج االرشــادي املقــرتح يف خفــض مســتوى 
االحــرتاق النفســي، كمــا أفــادت النتائــج ان التدريــب علــى الســلوك  
التوكيــدي مــن اهــم التقنيــات الفعالــة يف خفــض االحــرتاق النفســي.

دراســة  إىل  هدفــت  دراســة   )Rahmatia, 2015( دراســة   -
مــن  مكونــة  عينــة  علــى  اجلامعــات  لطــالب  األكادميــي  االحــرتاق 
)120 طالبــاً وطالبــة(، ومت تطبيــق أدوات الدراســة عليهــم، مقيــاس 
النتائــج  وأظهــرت  النفســي.  االحــرتاق  ومقيــاس  الذاتيــة،  الكفــاءة 
النفســي  الذاتيــة واالحــرتاق  الكفــاءة  بــن  هنــاك عالقــة ســلبية  أن 
األكادميــي، واملتغــريات األخــرى مثــل اســتنفاد املــدة األكادمييــة وعــدم 

األكادمييــة.  الفعاليــة  وعــدم  األكادميــي  االهتمــام 
- دراســة املشــاقبة )2016( وهدفــت اىل التعــرف علــى مســتوي 
االحــرتاق النفســي لــدى املرشــد الطــاليب يف منطقــة احلــدود الشــمالية 
وعالقته ببعض املتغريات، وتكونت عينة الدراسة من )74( مرشدا 
ومرشــدة، واســتخدم الباحــث مقيــاس ماســالش لالحــرتاق النفســي، 
واظهــرت النتائــج ان مســتوى االحــرتاق النفســي عنــد املرشــد الطــاليب 
بــن  احصائيــا  دالــة  فــروق  تظهــر  مل  بينمــا  متوســط،  بدرجــة  كان 

الذكــور واالانث علــى مقيــاس االحــرتاق النفســي.
التعقيب على الدراسات السابقة:

ابســتعراض الدارســات الســابقة فــان الباحــث ســيتناوهلا مــن حيــث 
االيت:

)ا( من حيث اهلدف:
واختلفــت،  تنوعــت  أهدافهــا  الســابقة  الدراســات    
لــدى  مــن عدمــه  النفســي  االحــرتاق  شــيوع  مــدى  فبعضهــا درس 
عينــات خمتلفــة، وبعضهــا هــدف إىل معرفــة كفــاءة برانمــج ارشــادي 
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للحــد مــن االحــرتاق النفســي وخفضــه، والبعــض منهــا ايضــاً هــدف 
ومتغــريات  النفســي  االحــرتاق  بــن  والفــروق  العالقــات  معرفــة  اىل 
أخــرى، امــا الدراســة احلاليــة فقــد هدفــت اىل معرفــة مــدى فاعليــة 
برانمــج إرشــادي يف احلــد مــن مســتوى االحــرتاق النفســي لــدى عينــة 

الدراســة.
)ب( من حيث املنهج:

الدراسات السابقة تعددت أهدافها وعيناهتا وبناًء على     
ذلــك تنوعــت واختلفــت املناهــج املســتخدمة يف تلــك الدراســات مــا 
بــن املنهــج الوصفــي، والوصفــي االرتباطــي، والتجريــي، امــا الدراســة 
احلاليــة وبنــاًء علــى هــدف الدراســة وعينتهــا فقــد اســتخدم الباحــث 

املنهــج شــبه التجريــي لتحقيــق اهــداف الدراســة.
)ج( من حيث النتائج:

أشــارت اغلــب النتائــج اىل شــيوع االحــرتاق النفســي لــدى املعلمــن 
واملرشــدين، وعمومــا مســتوايته اعلــى عنــد االانث منــه عنــد الذكــور، 
وأثبتــت معظــم الدراســات أمهيــة وفاعليــة الربامــج االرشــادية يف احلــد 
مــن االحــرتاق النفســي ماعــدا دراســة بورتــر )porter, 2000( الــي 
أشــارت إىل عــدم فاعليــة الربانمــج االرشــادي يف خفــض االحــرتاق 

النفســي عنــد عينــة الدراســة.
وقد اتفقت نتائج بعض الدراسات السابقة يف االغلب   
وكانت هناك دراســة واحدة تعارض تلك النتيجة، ويســعي الباحث 

يف الدراســة احلاليــة لتأكيــد تلــك النتائــج او العكــس، وللوصــول اىل 
بنــاء برانمــج ارشــادي فاعــل للحــد مــن مســتوايت االحــرتاق النفســي 

لــدى عينــة الدراســة.
فروض الدراسة: 

1- توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن متوســطي أداء اجملموعــة 
التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة علــى مقيــاس االحــرتاق النفســي بعــد 

تطبيــق الربانمــج. 
2- توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن متوســطي أداء اجملموعــة 
التجريبيــة والضابطــة علــى مقيــاس االحــرتاق النفســي التتبعــي بعــد 

تطبيــق الربانمــج.
منهج وإجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة:
التجريــي  املنهــج  الدراســة  هــذه  الباحــث يف  اســتخدم   
إجــراء  مث  والضابطــة،  التجريبيــة  اجملموعتــن  تصميــم  خــالل  مــن 
القيــاس القبلــي والبعــدي للمجموعتــن، والقيــاس التتبعــي للمجموعــة 

التاليــة: املتغــريات  مــع  الباحــث  وتعامــل  التجريبيــة، 
1- املتغري املستقل، وهو الربانمج االرشادي.

2- املتغــري التابــع، وهــو درجــات اجملموعــة التجريبيــة علــى مقيــاس 
االحــرتاق النفســي بعــد تطبيــق الربانمــج.

وبناء على ما سبق يكون التصميم التجريي كما يف جدول )1(:

قياس تتبعيقياس بعديالربانمج االرشاديقياس قبليجمموعة جتريبية

قياس تتبعيقياس بعدي..................قياس قبليجمموعة ضابطة

جدول )1( تصميم املنهج املستخدم يف الدراسة

جمتمع الدراسة:
ملكتــب  التابعــن  الطــالب  مرشــدي  مــن  الدراســة  جمتمــع  تكــون   

1439/1438ه. الدراســي  للعــام  الــرايض،  شــرق  اشــراف 
عينة الدراسة: 

مرشــداً   )20( مــن  التجريبيــة  الدراســة  عينــة  تكونــت   
درجاهتــم  ممــن كانــت  قصديــة  بطريقــة  اختــريوا  والذيــن  طالبيــاً 
بطريقــة  وزعــت  حيــث  النفســي،  االحــرتاق  مقيــاس  علــى  مرتفعــة 
التعيــن العشــوائي إىل جمموعتــن متســاويتن )جمموعــة جتريبيــة)10( 

مرشــدين.   )10( ضابطــة  وجمموعــة  مرشــدين، 
إجراءات الدراسة: 

- زايرة مكتــب إشــراف شــرق الــرايض، واالطــالع علــى النطــاق 
اجلغــرايف للمــدارس الثانويــة التابعــة هلــم، وكذلــك أعــداد املرشــدين 
الطالبيــن، وتوزيعهــم بتلــك املــدارس، واحلصــول علــى املوافقــة؛ 

لتطبيــق مقيــاس الدراســة والربانمــج اإلرشــادي. 
الطــالب  مرشــدي  علــى  النفســي  االحــرتاق  مقيــاس  تطبيــق  مت   -
مبــدارس القطــاع الثانويــة املمثلــة للنطــاق اجلغــرايف، ومت اختيــار 
عينــة الدراســة مــن )20( مرشــدا بطريقــة قصديــة ممــن كانــت 

لديهــم عاليــة.  النفســي  مســتوايت االحــرتاق 
-  وزعــت عينــة الدراســة ابلطريقــة العشــوائية مــن خــالل ســحب 
وجمموعــة  جتريبيــة  جمموعــة  متســاويتن؛  جموعتــن  إىل  األرقــام 
ضابطــة، تكــون كل منهــا مــن )10( أفــراد؛ حيــث مت ضبــط 
نتائــج  علــى  تؤثــر  أن  ميكــن  الــي  الداخلــي،  الصــدق  عوامــل 
البحــث، مــن خــالل اســتخدام العشــوائية يف توزيــع األفــراد علــى 

اجملموعتــن. 
اجملموعتــن  علــى كال  القبلــي  االختبــار  بتطبيــق  الباحــث  قــام   -

والضابطــة. التجريبيــة 
- مت تطبيــق برانمــج اإلرشــاد اجلمعــي موضــوع الدراســة مــن قبــل 
اجملموعــة  أمــا  فقــط،  )التجريبيــة(  اجملموعــة  علــى  الباحــث 
إجــراء  فــرتة  أثنــاء  تدريــي  برانمــج  ختضــع ألي  فلــم  الضابطــة 

الدراســة. 
- قــام الباحــث إبجــراء القيــاس البعــدي علــى اجملموعتــن ومت أيضــاً 
علــى  الربانمــج  انتهــاء  مــن  شــهر  بعــد  املتابعــة  قيــاس  تطبيــق 

والضابطــة.  التجريبيــة  اجملموعــة 
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أدوات الدراسة: 
مقياس االحرتاق النفسي: 

الســعودية  للبيئــة  مناســباً  ليكــون  الباحــث مقياســاً          طــور 
مــن مرشــدي الطــالب والعاملــن يف املهــن االنســانية كمعلمــي وزارة 
التعليم او من يعملون مع حاالت وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
وقــد اســتفاد الباحــث مــن أفــكار الدراســات ذات العالقــة مبوضــوع 
بعــض  مــن  االســتفادة  املقيــاس. ومت  أعــداد  النفســي يف  االحــرتاق 
 )Maslach( املقاييــس املعــدة هلــذا الغــرض؛ مثــل مقيــاس ماســالش
لالحــرتاق النفســي )Maslach & Jackson, 1986)، ومقيــاس 
الرافعــي والقضــاة )2010(، ومــن خــالل األدب النفســي يف هــذا 
اجملــال، وعليــه فقــد اختــريت الفقــرات الــي مت اإلشــارة إليهــا يف العديــد 
مــن الدراســات واملقاييــس كمؤشــرات لالحــرتاق النفســي عنــد توافرهــا 
بدرجــة معينــة، وتكــون املقيــاس يف صورتــه األوليــة )57( فقــرة، وقــد 
مت حــذف )7( فقــرات لعــدم ارتباطهــا ابجملــال او لعــدم مناســبتها، 
وبذلــك تكونــت الصــورة النهائيــة مــن )50( فقــرة موزعــة علــى ثالثــة 
وبعــد  مــن )1 – 17(  االنفعــايل وفقراتــه  اإلجهــاد  )بعــد  أبعــاد، 
تبلــد املشــاعر وفقراتــه مــن )18 – 34 ( وبعــد اخنفــاض اإلجنــاز 

الشــخصي وفقرتــه مــن ) 35 – 50(.
حساب اخلصائص السيكومرتية للمقياس:  

اواًل: صدق املقياس
1- الصدق الظاهري: 

مت التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس، حيث   
قــام الباحــث ابســتخراج صــدق احملتــوى للمقيــاس، مــن خــالل عرضــه 
علــى )8( مــن احملكمــن مــن ذوي اخلــربة واالختصــاص يف جمــاالت 
امللــك ســعود وجامعــة  النفــس يف جامعــة  النفســي وعلــم  اإلرشــاد 
ام القــرى ومرشــدين طالبيــن مــن امليــدان، وذلــك؛ إلبــداء آرائهــم 
مــن حيــث وضــوح الفقــرات، ومــدى انتمــاء الفقــرات للمقيــاس، ومت 
االخــذ مبالحظــات احملكمــن، وأبقيــت الفقــرات الــي كانــت نســبة 
االتفــاق عليهــا )80%( فمــا فــوق، وأجريــت التعديــالت علــى بعــض 

الفقــرات بنــاء علــى مالحظاهتــم العلميــة. 
2- صدق االتساق الداخلي:

كمــا مت تطبيــق املقيــاس علــى عينــة اســتطالعية مكونــة   
مــن )30( مرشــدا طالبيــا بطريقــة االختيــار العشــوائي، وقــد وجــد 
الباحــث تشــبع مجيــع جمــاالت مقيــاس االحــرتاق النفســي ابلفقــرات 
مــع  للفقــرات  االرتبــاط  معامــالت  حســاب  مت  هلــا، كمــا  املنتميــة 
-0،68( بــن  تراوحــت  ارتبــاط  مبعامــالت  هلــا  املنتميــة  اجملــاالت 

عنــد  احصائيــاً  ودالــة  مرتفعــة،  ارتبــاط  معامــالت  وهــي   )0،78
مســتوى الداللــة )0،01(، وهــذا يؤكــد متيــز املقيــاس ابتســاق داخلــي 

علــى صدقــه.  يــدل 
اثنياً: ثبات املقياس

1-طريقة إعادة التطبيق:
قــام الباحــث حبســاب ثبــات املقيــاس بتطبيقــه علــى عينــة مكونــة مــن 

)30( مرشدا، مث إعادة التطبيق بعد أسبوعن، ومت حساب معامل 
معامــل  وهــو   ،)0،86( الكليــة  الدرجــة  وبلغــت  بريســون  ارتبــاط 

ارتبــاط مرتفــع ودال إحصائيــا عنــد مســتوى )0،01(.
2-كرونباخ الفا:

الداخلــي  االتســاق  ثبــات  معامــل  اســتخرج  مت  كمــا    
)التجانــس( للمقيــاس ابســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا، وقــد بلغــت 
قيمــة معامــل ألفــا )0,944( وهــي قيمــة مناســبة لثبــات املقيــاس، 
كمــا اســتخرج معامــل ثبــات املقيــاس ابســتخدام الطريقــة النصفيــة، 
الفرديــة،  الفقــرات  هــو  األول  نصفــن:  إىل  املقيــاس  جتزئــة  ومتــت 
ابســتخدام  الثبــات  معامــل  واســتخرج  الزوجيــة،  الفقــرات  والثــاين 
معادلــة بريســون حيــث كانــت قيمــة معامــل الثبــات املصحــح مبعادلــة 
ســبريمان بــراون )0,911(، وابلتــايل اعتــرب املقيــاس مناســباً ألغــراض 

الدراســة. 
تصحيح املقياس:

املقيــاس حيتــوي علــى تدريــج مخاســي )موافــق بشــدة –   
موافــق – متوســط – غــري موافــق – غــري موافــق بشــدة(. حيــث 
التــوايل )1، 2، 3، 4، 5( وبنــاء  التاليــة علــى  الدرجــات  أتخــذ 
علــى ذلــك فــإن اعلــى درجــة ميكــن أن حيصــل عليهــا املفحــوص هــي 
)250(، وأقــل درجــة هــي )50(. كمــا مت حتديــد درجــة مســتوى 
االحــرتاق النفســي بنــاء علــى متوســطات األوزان )1 – 5(، وعلــى 
النحــو التــايل؛ 1.49 فمــا دون منخفضــة، 1.5 – 3.49 متوســطة، 
3.5 – 5 مرتفعــة. حيــث اعتــرب كل مرشــد حيصــل علــى درجــة أكــرب 
يعــاين مــن االحــرتاق  املتوســط )159.5( فأعلــى  مــن أو تســاوي 
النفســي، وهــذه الدرجــة تعــادل متوســطات األوزان مــا بــن )3,5 – 
5( واعتــرب كل مــن حيصــل علــى درجــة أقــل مــن أو تســاوي املتوســط 
)65,5( ال يعــاين مــن االحــرتاق النفســي، وهــذه الدرجــة تعــادل 

متوســطات األوزان )أقــل أو يســاوي 1.49(. 
برانمج اإلرشاد اجلمعي: 

لتحقيــق اهــداف هــذه الدراســة طــور الباحــث برانجمــا   
علــى مهــارات التفكــري  لإلرشــاد اجلمعــي، والــذي يتضمــن تدريبــاً 
العقــالين واملكــون مــن )8( جلســات مــدة كل منهــا )45( دقيقــة. 
مــن  علــى)12( حمكمــا  الربانمــج مت عرضــه  مــن صــدق  وللتحقــق 
وبنــاء  الطــالب؛  النفــس، ومرشــدي  اإلرشــاد وعلــم  املختصــن يف 
علــى مالحظاهتــم واقرتاحاهتــم مت إخــراج الربانمــج يف صورتــه احلاليــة. 
وحيتــوي   ،)%91( بلغــت  مرتفعــة  صــدق  بدرجــة  الربانمــج  ومتيــز 
الربانمــج علــى جلســات تدريبيــة تتضمــن مهــارات التفكــري العقــالين 
اجللســات  يف  املشــاركون  ميارســها  تدريبيــة  وأنشــطة  والســلوكي، 
التدريبيــة، وفيمــا يلــي وصــف موجــز جللســات الربانمــج التدريــي: 
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اجللسة التمهيدية: وهتدف إىل التعارف وبناء األلفة بن املشاركن. 
اجللسة األوىل: وهتدف إىل التعريف ابلربانمج االرشادي وأهدافه واإلجراءات الي ستتبع. 

اجللسة الثانية: وهدف إىل التعريف ابالحرتاق النفسي واسبابه وبعض اعراضه وضرورة مواجهته او احلد منه.
اجللســة الثالثــة: وهدفــت إىل تدريــب املشــاركن علــى فنيــات انفعاليــة Emotive Techniques ، وهــي الفنيــات الــي تتصــدى 
ملشــاعر وأحاســيس املسرتشــد وردود فعلــه جتــاه املواقــف واملثــريات املختلفــة، وخربتــه الســابقة خاصــة مــا يتعلــق منهــا مبشــكالته 
املتعــددة. ولتحقيــق ذلــك مت تدريبهــم علــى مهــارات التفكــري العقــالين والــي يقــوم هبــا املسرتشــد، واســتخدام فنيــات لعــب الــدور، 

وتقــدمي التغذيــة الراجعــة، واســتخدام عــرض البوربوينــت لبعــض الرســومات املعــربة عــن االنفعــاالت املختلفــة. 
اجللســة الرابعــة: وهتــدف اىل التدريــب علــى مهــارة )ABC( وبيــان أثــر املعتقــدات الالعقالنيــة يف الســلوك واملشــاعر. ومــدى أمهيــة 

االعتقــادات يف الوصــول اىل نتائــج مرضيــه او ســوية. 
 )C(مثــل وفــاة قريــب او الفشــل يف جتــاوز مقــرر دراســي ال يــؤدي اىل النتيجــة او الســلوك )A( وملخــص هــذه اجللســة ان احلــدث او املثــري

)B(كاحلــزن او االنطــواء، بــل مــا يــؤدي علميــاً اىل النتيجــة هــو طريقــة تفكــريك او اعتقــادك
اجللسة اخلامسة: تدريب املشاركن على ممارسات معرفية عملية من خالل تطبيق ربط النتائج ابالعتقادات

اجللســة السادســة: وهدفــت إىل تدريــب املشــاركن علــى مهــارة التعــرف علــى الســلوكيات غــري املقبولــة والنامجــة عــن التفكــري الالعقــالين 
لديهــم. ولتحقيــق ذلــك، مت مناقشــة مهــارات اســتخدام الفنيــات الســلوكية، وهــي الفنيــات الــي تســاعد املسرتشــد علــى التخلــص 
مــن الســلوك غــري املرغــوب فيــه أو تعديلــه أو تغيــريه إىل ســلوك مرغــوب فيــه وتدعيمــه، وتشــجعيهم التوقــف عــن الســلوكيات غــري 

املقبولــة مــن خــالل التدريــب علــى االســرتخاء ولعــب الــدور، وأســلوب النمذجــة، وأســلوب الفكاهــة واملــرح. 
اجللســة الســابعة:   مت اســتعراض موجــز ملــا دار خــالل الربانمــج التدريــي، ومناقشــة خــربات املشــاركن فيــه ومــدى انعــكاس تطبيــق التفكــري 
العقــالين علــى حياهتــم مــن جوانبهــا املختلفــة، ومناقشــهم يف الواجبــات املنزليــة والــي هدفــت إىل إعطــاء الفرصــة للمسرتشــد؛ ليقــوم 
مبمارســة مــا تــدرب عليــه ،ومــا تعملــه مــن مهــارات أثنــاء اإلرشــاد اجلمعــي، وكذلــك اســتخدام أســاليب األشــراط اجلزائــي، كالتعزيــز 
التفاضلــي ،وفنيــات الضبــط الــذايت لألفــكار، وأســلوب التدريــب علــى االســرتخاء ؛ لتحســن التأمــل الــذايت لألفــكار العقالنيــة ، 

وحتليلهــا، ورفــض األفــكار الالعقالنيــة املســببة للتوتــر، والســلوك واملشــاعر الســلبية، وتقــدمي التغذيــة الراجعــة. 
اجللســة الثامنــة: وهدفــت إىل تقييــم الربانمــج مــن خــالل عــرض كل مشــارك خلرباتــه أمــام اجملموعــة ومناقشــتهم؛ ملواقفــه ومــدى تقدمــه. وقــد 
حتقــق ذلــك مــن خــالل تلقــي األعضــاء؛ للتعزيــز مــن قبــل أفــراد اجملموعــة، ومناقشــتهم يف ســبل االســتمرار مبــا مت تدريبهــم عليــه، 

وأمهيــة ذلــك يف حياهتــم الدراســية واملهنيــة واالجتماعيــة.

املقيــاس  تطبيــق  جــرى  األخــرية  اجللســة  ختــام  ويف   
عليهــم، وتقــدمي الشــكر للمشــاركن علــى اســتمراريتهم يف الربانمــج 
االســتمرارية يف  ملناقشــة  علــى حضورهــم  التأكيــد  ومت  اإلرشــادي، 

يومــاً.  بعــد)30(  الحقــة  جلســة 
األساليب االحصائية املستخدمة يف الدراسة: 

اجملموعتــن  ألداء  املعياريــة  واالحنرافــات  احلســابية  املتوســطات   -
واملتابعــة. والبعــدي  القبلــي  االختبــار  علــى  والضابطــة(  )التجريبيــة 

- حتليل التباين املشــرتك )a nova( للكشــف عن فعالية الربانمج 

اإلرشــادي يف خفض مســتوايت االحرتاق النفســي. 
نتائج الدراسة:

الفــرض األول: )توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط 
أداء اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضابطــة علــى مقيــاس االحــرتاق 

النفســي بعــد الربانمــج(. 
وللتحقــق مــن ذلــك مت حســاب املتوســطات احلســابية   
واالحنرافــات املعياريــة لــألداء علــى القيــاس البعــدي )مقيــاس االحــرتاق 

:)2( اجلــدول  مــن  مبــن  هــو  النفســي( كمــا 

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباجملموعة

163.25.01القياس القبلي التجريبية 

161.55.38القياس القبلي الضابطة 

144.35.15القياس البعدي التجريبية 

160.57.05القياس البعدي الضابطة 

جدول )2(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء أفراد اجملموعتن التجريبية والضابطة على مقياس االحرتاق النفسي
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فاعلية برنامج إرشادي في خفض مستوى االحتراق النفسي
لدى عينة من مرشدي الطالب بمدينة الرياض

د: خالد بن عبدالرزاق الغامدي 
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مــن خــالل اجلــدول الســابق أظهــرت النتائــج وجــود فــرق   
ذي داللــة إحصائيــة بــن املتوســطات احلســابية للمجموعــة التجريبيــة 
والضابطــة علــى مقيــاس االحــرتاق النفســي. وأن هــذا الفــرق لصــاحل 
اجملموعــة التجريبيــة ممــا يعــي أن الربانمــج اإلرشــادي املســتخدم يف 
هذه الدراســة كان فعااًل يف خفض مســتوى االحرتاق النفســي لدى 

العينــة التجريبيــة بعــد انتهــاء تطبيــق الربانمــج.  
وملعرفــة فيمــا إذا كانــت هــذه الفــرق بــن املتوســطات احلســابية ذا ت 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى α فقــد مت حســاب حتليــل التبايــن 
املشــرتك )a nova( وذلــك بعــد أخــذ متغــري التبايــن )األداء علــى 

القيــاس القبلــي( بعــن االعتبــار واجلــدول )3( يوضــح ذلــك: 

مستوى الداللةقيمة فمتوسطات املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين

0.00*19.276*564.5161564.413القياس القبلي املصاحب 

0.00**1617.46411632.55457.42بن اجملموعتن 

526.1851629.776اخلطأ 

2287.618الكلي

جدول )3(
 نتائج حتليل التباين املشرتك ألداء أفراد اجملموعتن التجريبية والضابطة على مقياس االحرتاق النفسي القياس البعدي

التبايــن  حتليــل  نتائــج  ان   )3( اجلــدول  مــن  يالحــظ   
املشــرتك للقيــاس البعــدي للمجموعتــن التجريبيــة والضابطــة علــى 
مقيــاس االحــرتاق النفســي عنــد أخــذ الفــروق علــى القيــاس القبلــي 
بــن  إحصائيــة  داللــة  فــرق ذي  وجــود  علــى  تــدل  االعتبــار  بعــن 
املتوسطات احلسابية على القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية 
الــي تلقــت تدريبــاً علــى العــالج العقــالين االنفعــايل علــى مقيــاس 
االحــرتاق النفســي. إذ بلغــت قيــم ف )19.276( وهــذه القيمــة 
الفــرض  نقبــل  ممــا جيعلنــا  البعــدي ذات داللــة إحصائيــة،  للقيــاس 
االول. وابلنظــر إىل املتوســطات الــوارد يف اجلــدول )2( فــإن هــذا 
الفــرق لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة وهــذا يعــي أن الربانمــج اإلرشــادي 
املســتخدم يف هذه الدراســة كان فعااًل يف خفض مســتوى االحرتاق 
النفســي لــدى العينــة التجريبيــة بعــد انتهــاء تطبيــق الربانمــج، ولــذا 
دراســة  مــع  احلاليــة  الدراســة  نتيجــة  وتتفــق  األول.  الفــرض  نقبــل 
schaufeli,et.  ( ودراســة   )Hamamci,&Bercin, 2012(

al, 2011( ، ودراســة )عبــد الرشــيد، 2011( ودراســة )القــذايف، 
2010م( ، بينمــا جــاءت نتيجــة الدراســة احلاليــة غــري متفقــة مــع 

)Porter,2000( دراســة 
ويرجــع الباحــث هــذه النتيجــة اىل مــا هــو متوقــع مــن   
اكتســاب افــراد العينــة التجريبيــة لعــدد مــن أســاليب التفكــري املنطقيــة 
الــي احتواهــا الربانمــج االرشــادي مــن خــالل اجللســات االرشــادية 
الــي حضروهــا، كالتعــرف علــى األفــكار غــري املنطقيــة الــي لــدى كل 
منهــم ومــدى أتثريهــا علــى مشــاعره ومــن مث ســلوكه، وكذلــك مهــارة 
عقالنيــة  أبفــكار  واســتبداهلا  ومواجهتهــا  األفــكار  لتلــك  التصــدي 
التخلــص مــن األعبــاء  الفــرد يف  تــؤدي اىل ســلوك إجيــايب يســاعد 
لــه نتائــج مرضيــة وتشــعره ابإلجنــاز  وحــل مشــكالته بطريقــة هتيــئ 

واالهنــاك. اإلحبــاط  مــن  بــدال  والعطــاء 
كمــا ان الربانمــج اإلرشــادي اعتمــد علــى نظريــة "الــربت   
اليــس" ومــا جــاء فيهــا مــن العالقــة بــن  املثــريات واألفــكار والســلوك 

، وهــو مــا رمــز لــه ب)A-B-C(، ومــا احتوتــه مــن معيــار هــام 
الــي  اإلجيابيــة  او  الســلبية  النتائــج  مــدى  علــى  للحكــم  واساســي 
يتوصــل اليهــا االفــراد ، ويتشــكل بنــاًء عليهــا ســلوكهم اإلجيــايب او 
الســلي، ومــن هنــا فقــد اكتســب افــراد اجملموعــة التجريبيــة تكنيــكات 
وأســاليب هامــة يف التفريــق بــن املثــري او احلــدث وبــن مــا يتوقعونــه 
من نتائج، وان قدرهتم على تغيري أفكارهم غري العقالنية واســتبداهلا 
أبفــكار عقالنيــة منطقيــة ســيؤدي طبيعيــاً اىل شــعورهم بشــكل افضــل 
ومــن مث التصــرف بشــكل إجيــايب، وقــد انعكــس ذلــك علــى نتائــج 
بــن  الواضحــة  اإلحصائيــة  الفــروق  خــالل  مــن  احلاليــة  الدراســة 
اســتجاابهتم علــى املقيــاس القبلــي والبعــدي، لصــاحل القيــاس البعــدي. 
أساســي  بشــكل  االرشــادي جــاءت  الربانمــج           وفاعليــة 
مــن تبــي النظريــة العقالنيــة االنفعاليــة ممــا ســاهم يف تزويــد املرشــدين 
بفنيــات عديــدة ميكــن اســتخدامها خــالل اإلرشــاد اجلمعــي مثــل؛ 
لعــب الــدور واالســرتخاء، وتفنيــد األفــكار غــري املنطقيــة والســخرية 
منهــا، وأيضــاً تركيزهــا علــى تدريــب الفــرد علــى ممارســة هــذه الفلســفة 
العقالنيــة يف حياتــه العمليــة الطبيعيــة. كمــا نتبــن مــن خــالل النتائــج 
هلــذه الدراســة فاعليــة املهــارات املعرفيــة الســلوكية يف زايدة فاعليــة 
املرشــدين، وهــذا ســوف يؤثــر إجيــاابً علــى كيفيــة أدائهــم واجنازهــم 
املهــي، ممــا يــؤدي إىل أن يصبــح املرشــدين الذيــن تلقــوا تدريبــا مــن 
والتوتــر  العمــل  لضغــوط  حتمــاًل  أكثــر  االرشــادي  الربانمــج  خــالل 
تفكــري عقــالين  إىل  املرشــدين  تفكــري  ان حتــول  عنــه، كمــا  الناتــج 
تفهمــاً  وأكثــر  منطقيــة  أكثــر  وبشــكل  األداء،  فاعليــة  يف  ســاهم 
وضبطــاً لســلوكياهتم. وميكــن القــول أبن التدخــالت اإلرشــادية ذات 
للتعامــل  املهــارات املتخصصــة  املتدربــن  أثــر وفاعليــة يف إكســاب 
مــع املواقــف الصعبــة ســواء يف بيئــة العمــل املدرســية أو يف احليــاة 
العاديــة هلــم، وابلتــايل جتنبهــم الوصــول إىل حالــة االســتنفاذ واالحــرتاق 
النفســي، وانعــكاس ذلــك إجيابيــاً علــى املواقــف االرشــادية خصوصــا 

واألداء يف العمليــة الرتبويــة عمومــا. 
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الفــرض الثــاين: )توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن متوســط 
أداء اجملموعــة التجريبيــة والضابطــة علــى مقيــاس االحــرتاق النفســي 

القبلــي والتتبعــي(. 
وللتحقــق مــن ذلــك مت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات 

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباجملموعة

163.25.02القياس القبلي التجريبية 

161.56.48القياس القبلي الضابطة 

145.18.21القياس التتبعي التجريبية 

160.97.27املقياس التتبعي الضابطة

جدول )4(
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمجموعتن التجريبية والضابطة على قياس املتابعة / مقياس االحرتاق النفسي

بــن  ظاهــري  فــرق  وجــود   )4( اجلــدول  مــن  يتبــن   
التجريبيــة والضابطــة  أفــراد اجملموعتــن  املتوســطات احلســابية ألداء 

املتابعــة(.  )قيــاس  النفســي  االحــرتاق  مقيــاس  علــى 
املتوســطات  بــن  الفــرق  هــذا  إذا كان  فيمــا  وملعرفــة   

احلســابية ذا داللــة إحصائيــة، فقــد مت حســاب حتليــل التبايــن املشــرتك 
)a nova( وذلــك بعــد أخــذ متغــري التبايــن )األداء علــى القيــاس 

ذلــك:  يوضــح   )5( واجلــدول  االعتبــار  بعــن  القبلــي( 

مستوى الداللةقيمة فمتوسطات املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين

0.00*11.087*226.8151226.815القياس القبلي املصاحب 

0.00*9.988*204.7781204.778بن اجملموعتن 

390.1761724.364اخلطأ 

0.00*11.096*640.0219226.815الكلي

226.8151القياس القبلي )املصاحب(

جدول )5(
 نتائج حتليل التباين املشرتك ألداء أفرد اجملموعتن التجريبية والضابطة على مقياس االحرتاق النفسي قياس املتابعة

التبايــن  حتليــل  نتائــج  أن   )5( اجلــدول  مــن  يالحــظ   
املشــرتك للقيــاس البعــدي للمجموعتــن التجريبيــة والضابطــة علــى 
مقيــاس االحــرتاق النفســي عنــد أخــذ الفــروق علــى القيــاس القبلــي 
بــن  إحصائيــة  داللــة  فــرق ذي  وجــود  علــى  تــدل  االعتبــار  بعــن 
التجريبيــة  للمجموعــة  املتابعــة  قيــاس  علــى  احلســابية  املتوســطات 
الــي تلقــت تدريبــاً علــى العــالج العقــالين االنفعــايل علــى مقيــاس 
القيمــة  وهــذه   )9.988( قيــم ف  بلغــت  إذ  النفســي.  االحــرتاق 
للقيــاس البعــدي وقيــاس املتابعــة ذات داللــة إحصائيــة، وعليــه فقــد مت 

الثــاين.  الفــرض  قبــول 
وابلنظــر إىل املتوســطات الــواردة يف اجلــدول )4( فقــد   
أظهــرت النتائــج وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة بــن املتوســطات 
علــى  التتبعــي  للقيــاس  والضابطــة  التجريبيــة  للمجموعــة  احلســابية 
اجملموعــة  لصــاحل  الفــرق  هــذا  وأن  النفســي.  االحــرتاق  مقيــاس 
التجريبيــة ممــا يعــي أن برانمــج اإلرشــاد اجلمعــي القائــم علــى العــالج 
مســتوى  خفــض  يف  فاعــاًل  الســلوكي كان  االنفعــايل  العقــالين 
االحــرتاق النفســي لــدى اجملموعــة التجريبيــة بعــد 30 يومــا مــن تطبيــق 
الربانمــج، وممــا يبــن اســتمرار فاعليــة الربانمــج االرشــادي خــالل فــرتة 
War-(  املتابعة. وتتفق نتائج الدراســة احلالية مع نتائج دراســة وارن

ren, 2011)، ودراســة )schaufeli,et.al.2011(، فاالستشــارة 
النفســية املتخصصــة املبنيــة علــى النظريــة العقالنيــة االنفعاليــة، والدعــم 
واملســاندة للمعلــم أمــور هامــة يف حتســن احلالــة النفســية لــه، وهامــة 
أيضاً يف احداث قناعة لدى املعلم يف تبي فلسفة أكثر عقالنية يف 

احلياة، واستمرار أثرها لفرتة تتجاوز فرتة تطبيق الربانمج.  
وتدلــل النتيجــة أن الربانمــج االرشــادي كان فعــااًل مــن   
حيــث اســتمرار أتثــريه بعــد االنتهــاء مــن املعاجلــة يف خفــض مســتوى 
االحــرتاق النفســي لــدى أفــراد اجملموعــة التجريبيــة. فاســتمرار أتثــري 
الربانمــج اإلرشــادي يف اجملموعــة التجريبيــة مبــا أحتــوى مــن مهــارات 
واســرتاتيجيات إرشــادية انعكــس إجيــاابً علــى املرشــدين، ومتثــل يف 
حتســن مســتوى تفاعالهتــم مــع اآلخريــن مــن انحيــة املبــادرة، والبــدء 
ابلتفاعــل اإلجيــايب مــع اآلخريــن، إضافــة إىل العنايــة ابلــذات، وقلــة 
أعــراض االحــرتاق النفســي. وهــذا يشــري إىل األثــر الواضــح للربانمــج 
اإلرشــادي يف اجملموعــة التجريبيــة بعــد انتهــاء الربانمــج وخــالل فــرتة 

املتابعــة. 
ويــرى الباحــث ان هــذه نتيجــة منطقيــة بنــاًء علــى االدب   
النظــري لعلــم النفــس، ومــا اســفرت عنــه التطبيقــات النفســية املعتمــدة 
علــى النظريــة العقالنيــة االنفعاليــة الســلوكية يف العــالج النفســي، ومــا 
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حتتويــه مــن أســاليب معرفيــة وســلوكية تعمــل علــى تعديــل األفــكار 
بفعاليــة، وقــدرة علــى احــداث أثــر بعيــد املــدى ومســتمر، بعكــس 
بعــض األســاليب النفســية األخــرى كتلــك الــي متــارس يف النظريــة 
األمــد، وغــري  لكنــه قصــري  مباشــرا،  اثــرا  الســلوكية، حيــث حتــدث 
مســتمر لفــرتات زمنيــة طويلــة. كمــا نتبــن ومــن خــالل نتائــج الدراســة 
أن التحســن يف مســتوى اخنفاض االحرتاق النفســي بســبب الربانمج 
كان مســتمراً؛ ممــا يعــي أن التغيــري يف طريقــة التفكــري مــن التفكــري 
يعــد مهــارة واســرتاتيجية هامــة  العقــالين؛  التفكــري  الالعقــالين إىل 
للتعامــل مــع االحــرتاق النفســي، فالتفكــري العقــالين ســاهم يف حتســن 
تفســري ورؤيــة العوامــل الضاغطــة، والــي كان يفســروهنا ســابقاً بطريقــة 
العقالنيــة، أي ســلبية أو تضخيميــه أو مثاليــة، هــذه وحبســب نظريــة 
واملشــاعر  الســلبية  الســلوكيات  مــن  دائــرة  إىل  يــؤدي  فإنــه  أليــس، 
صحيــح  والعكــس  جــراً،  وهلــم  الســلي  التفكــري  مث  ومــن  الســلبية 

ابلنســية لألفــكار العقالنيــة.

التوصيات: 
من خالل ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فإنه الباحث يقرتح 

التوصيات التالية: 
وخاصــة  ومتابعــة  اهتمــام  النفســي  االحــرتاق  موضــوع  اعطــاء   -
لــدى ذوي املهــن اإلنســانية ومــن يعملــون يف بيئــات مكتظــة 

واملستشــفيات. كاملــدارس 
- احلــاق املرشــدين الطالبيــن بــدورات تدريبيــة نفســية قائمــة علــى 
تعينهــم  آليــات  اكتســاب  علــى  تســاعدهم  علميــة  نظــرايت 
االرشــادي  العمــل  وصعــوابت  النفســية  الضغــوط  ختطــي  يف 

عمومــاً. واملهــي  خصوصــاً 
النفســي  الدعــم  يف  فاعليتهــا  واملاديــة  املعنويــة  احلوافــز  اثبتــت    -
لألفــراد، لــذا يقــرتح الباحــث منــح العاملــن حوافــز ومكافــآت 
ختفــف مــن وطــأة الشــعور ابلتوتــر والضغــط ومــن مث االحــرتاق 

النفســي. 
- إجــراء دراســات هتــدف إىل معرفــة فاعليــة برامــج إرشــادية تبــى 
على العالج العقالين االنفعايل الســلوكي يف خفض مســتوايت 

االحــرتاق لفئــات أخــرى مــن املهنيــن. 
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المستخلص:
هــدف هــذا البحــث إىل تعريــف التطــرف الفكــري، وعــرض ركائــزه وأخطــاره، وســبل معاجلتــه مــن وجهــة نظــر طالبــات جامعــة   
حائــل فــرع الشــملي. مت اســتخدام املنهــج الوصفــي املســحي، ومت إعــداد أدوات الدراســة: االســتبانة، وأســئلة املقابلــة وتوزيعهــا علــى عينــة 
الدراســة الــي بلغــت 118 طالبــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن التكــرارات والنســب املئويــة ملفهــوم التطــرف الفكــري، أظهــرت مفهــوم املغــاالة 
يف التحيــز لفكــرة أو مبــدأ معــن دون التفكــري يف البدائــل أو مناقشــتها يف املرتبــة األوىل، وجــاءت املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة 
لتظهــر أن أهــم ركائــز ظهــور التطــرف الفكــري هــي العوملــة، وفيمــا يتعلــق ابآلاثر النامجــة عــن التطــرف الفكــري فقــد جــاء انعــدام التواصــل 
االجتماعــي يف املرتبــة األوىل، وأمــا أخطــار التطــرف الفكــري علــى الفــرد فقــد جــاء التفــكك األســري يف املرتبــة األوىل، وعلــى اجملتمــع فقــد 
جــاء متزيــق وحــدة اجملتمــع وحــدوث خلــل يف الرتكيبــة الثقافيــة واالجتماعيــة يف املرتبــة األوىل. أمــا التكــرارات والنســب املئويــة عــن ســبل 
معاجلــة التطــرف الفكــري فقــد جــاء الفهــم الصحيــح لإلســالم يف املرتبــة األوىل، مث االهتمــام ابلرتبيــة األســرية يف املرتبــة الثانيــة، مث التعــاون بــن 
مؤسســات اجملتمــع احمللــي يف املرتبــة الثالثــة. وأوصــت الدراســة ابهتمــام أعضــاء هيئــة التدريــس بتنميــة التفكــري اإلجيــايب والوعــي النقــدي لــدى 

الطالبــات للحــد مــن التطــرف الفكــري.
الكلمات املفتاحية: التطرف الفكري، ركائزه، سبل معاجلته.

Abstract
  This study aims this research is to define intellectual extremism, its pillars and dangers dan-
gers to the individual and society and ways to address it from the viewpoint of students Ha'il Univer-
sity, Shamlli branch. An analytical investigation was used, and the study survey tools were prepared, 
and interview questions and distributed it to the study sample and reached 118 students. The results of 
the study showed that the concept of intellectual extremism is related mainly to the excessive bias of a 
particular idea or principle without thinking about or discussing alternatives. Where this concept came 
in the first place.  Results shows also that globalization is ones of the most importin pillars of    the 
intellectual extremism. In fact, arithmetic averages and standard deviations of this pillar comes in the 
first place.  However, among, the effects of intellectual extremism, the lack of social communication 
comes the first.  Hence, intellectual extremism can causes family disintegration and family distraction, 
which came in the first place as intellectual extremism dangers on individual. But, as intellectual extre-
mism dangers on society, disruption of the unity of society and an imbalance in the cultural and social 
structure came in the first place. Finally, correct understanding of Islam, comes firs as repetitions and 
percentages of ways to address intellectual extremism. Then interesting and improving, family educa-
tion came in the second place. Moreover, the cooperation between institutions and the community is 
also an importin way to address intellectual extremism that comes in the third place. Aiming to reduce 
intellectual extremism, it is advised that the faculty members reflect positive thinking. Same, they 
should refuse abusive behavior.

Key Words: Intellectual extremism, its pillars, and ways to treat it.   

)قُدم للنرش يف 2020/1/27، وقُبل للنرش يف 2020/3/9(
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املقدمة:
إن انتشــار العوملــة بشــكل كبــري وســريع ومــا رافقهــا مــن   
انفجــار معــريف هائــل، وانتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي، وثــورة 
االتصــاالت واإلنرتنــت الــي جعلــت مــن العــامل قريــة صغــرية، وكذلــك 
دور الغــزو الفكــري، وتصــارع احلضــارات، وتعــدد املذاهــب، أظهــر 
مــا يســمى ابلفكــر املتطــرف الــذي يضعــف قــوة األمــة ويفقدهــا أمنهــا 
واســتقرارها. ولقــد أشــارت حتليــالت يف جمــاالت نفســية واجتماعيــة 
وشــرعية إىل ظهــور هتديــدات أمنيــة بكافــة صورهــا تنطلــق مــن فكــر 
منحــرف يدفــع بعــض األفــراد واجلماعــات إىل تبــي رؤى وتصــورات 
ومعتقــدات معينــة تــربر هلــم القيــام أبعمــال هتــدد أمــن اجملتمــع لتحقيــق 
أهدافهــم، ومــن هنــا تعــد قضيــة التطــرف الفكــري وخطــره علــى الفــرد 

واجملتمــع أمــرا ابلــغ األمهيــة )البكــر، 2012(. 
وال شــك أن الشــباب هم بناة املســتقبل ألي جمتمع من   
اجملتمعات يطمح حنو مســتقبل أفضل، فهو الرصيد األساســي لكل 
أمــة وعمادهــا املتــن مــن القــوى البشــرية والرقــي. وقطــاع الشــباب ال 
يوجــد مبعــزل عــن جمــرايت احليــاة االجتماعيــة والسياســية مــن حولــه، 
فــدوره يؤثــر يف هــذه اجملــرايت ويتأثــر هبــا، ممــا ينعكــس علــى ســلوكه 
وأخالقياتــه وشــبكة عالقاتــه االجتماعيــة وانتماءاتــه. ويتميــز جمتمعنــا 
فئــة  يف  والســيما  الدميوغــرايف  بنائــه  يف  الســكانية  ابلكثافــة  العــريب 
الشــباب، وهــذا يعــي أن اجملتمــع ميلــك يف بنائــه قــوة مهمــة مــن قــواه 
األساســية. فــإذا مــا اســتطاع أن يوظــف القــوة بشــكل مالئــم وفعــال، 
ويســتثمر طاقاهتــا علــى حنــو ســليم، كانــت هــذه القــوى إجيابيــة بنــاءة 
والنهــوض  اجملتمــع  حتديــث  يف  الصحيــح  دورهــا  ممارســة  تســتطيع 
والســري بــه قدمــا حنــو مســتقبل أكثــر رفاهيــة واســتقرار، كذلــك إذا 
وتــرك  الكبــرية  وإمكاانتــه  شــبابه  قــوة  اســتيعاب  يف  اجملتمــع  فشــل 
الشــباب يعــاين مــن مشــكالت خمتلفــة، فإنــه يصبــح مهــدًدا ابلعديــد 
مــن االضطــراابت الــي هتــدد أمنــه واســتقراره وتعوقــه عــن التنميــة، 

ودخولــه مصيــدة التطــرف الفكــري )ســليمان ومنيــب، 2007(.
أو  فكــرا  التمســك  يف  املبالغــة  أبنــه  الفكــري  التطــرف  ويعــرف 
ســلوكا جبملــة مــن األفــكار قــد تكــون دينيــة عقائديــة أو سياســية 
أو اقتصاديــة أو أدبيــة أو فنيــة تشــعر القائــم هبــا ابمتــالك احلقيقــة 
املطلقــة، وختلــق فجــوة بينــه وبــن النســيج االجتماعــي الــذي يعيــش 
ذاتــه وعــن  عــن  يــؤدي إىل غربتــه  الــذي  األمــر  إليــه،  فيــه وينتمــي 
اجلماعــة، ويعوقــه عــن ممارســة التفاعــالت اجملتمعيــة الــي جتعلــه فــردا 
منتجــا )الربعــي، 2002: 25(. والتطــرف الفكــري خيــل ابلنظــام 
يف  االعتــدال  عــن  احنرافــه  حبكــم  اجملتمعــي،  وابلنظــام  االجتماعــي 
النظــام  أثــر ختريــي يف  لــه  فيكــون  التفكــري،  الفهــم واالســتقامة يف 
االجتماعــي، ويشــكل خطــرا علــى العناصــر املعياريــة اجملتمعيــة الــي 
هــي األســاس يف نظــام اجتماعــي مســتقر، ويف أمــن جمتمعــي واقعــي.

اجملتمــع،  يف  طريقــه  الفكــري  التطــرف  يشــق  وحينمــا   
ويتحــول مــن حالــة فرديــة إىل حالــة جمتمعيــة قــد أتخــذ شــكل تيــار يف 
اجملتمــع أو فرقــة أو تنظيــم أو مــا شــابه ذلــك، فإنــه يلعــب دورًا ســلبيا 

وضــرب  والتضليــل  احلقائــق،  علــى  والتشــويش  األوراق،  خلــط  يف 
املســرية احلضاريــة  أثــرا ســلبيا يف  يــرتك  واملعايــري، كمــا  القيــم  نســق 
لألمــم والشــعوب، ألنــه يعرقــل هــذه املســرية أو يتســبب يف حرفهــا أو 
قصورها، وهذا يســبب إشــكالية قد تتحول إىل فتنة يف اجملتمع. رمبا 

ثقافيــة )حممــد، 2015(.  أو  فتنــة دينيــة أو سياســية  تكــون 
مــّر  امليــالدي  العشــرين  القــرن  مــن  الرابــع  العقــد  ويف    
الفكــر اإلســالمي مبرحلــة حرجــة تســتدعي معاجلــة منهجيــة تلتفــت 
حنــو التطــرف الفكــري ألنــه يــؤدي إىل التــآكل والتحلــل والضعــف 
واالضطراب. والتطرف نتاج عوامل شــى تســتدعي تتبعها وتوظيف 
أفضــل النظــرايت العمليــة لفهمهــا مبوضوعيــة قــدر اإلمــكان وعــدم 
معهــا  التعايــش  وكيفيــة  مواجهتهــا  وســبل  وآاثرهــا  أســباهبا  إغفــال 

.)Jose,2008:.351(
الطاقــة  مصــادر  مــن  حتويــه  ملــا  اجلامعــات  دور  وأييت   
البشــرية املتميــزة علميــاً، والقــادرة علــى التفاعــل والتعامــل إجيابيــاً مــع 
مجيــع املســتجدات واملتغــريات ومواكبــة التطــورات العلميــة والعمليــة، 
ولقد أصبح التعليم اجلامعي املعاصر رســالة مهمة يف جمتمعنا العريب 
املتطلــع إىل التقــدم والتطــور والنمــو واالزدهــار، وعليــه تقــع مســؤولية 
نشــر الثقافــة العامــة، وتعاليــم الديــن اإلســالمي واآلداب واألخــالق 
الفــرد  املختلفــة، وتوعيــة  املشــكالت  احلميــدة، واإلســهام يف حــل 
مبخاطــر التطــرف الفكــري والعمــل علــى مواجهتهــا، والتســلح ابلفكــر 
اإلجيــايب البنــاء الــذي يتوافــق مــع تعاليــم ديننــا احلنيــف )اخلطيــب، 
الــي  التعليميــة  املؤسســات  أهــم  مــن  اجلامعــات  وتعــد   .)2003
تســهم يف حــل الكثــري مــن املشــكالت داخــل اجملتمــع، نظــراً ملــا يقــع 
علــى عاتقهــا مــن وظائــف متعــددة هدفهــا بنــاء اجملتمــع وتطويــره، 
مــن خــالل رفــده ابلكــوادر البشــرية املؤهلــة واملتخصصــة. كمــا تُعــد 
مــن أهــم القطاعــات الــي تضــم أبنــاء اجملتمــع ذوي التأهيــل العــايل، 
والتخصصــات املتميــزة واخلــربة العميقــة الواســعة يف مجيــع اجملــاالت، 
ُتكــّون  بذلــك  املعرفــة وتطويرهــا وتعميقهــا، وهــي  نشــر  أجــل  مــن 

القيــادة الفكريــة والعلميــة للمجتمــع )أبــو مغلــي، 2000(. 
إنَّ الّتعليــم هــو األســلوب األمثــل للحصــول علــى نوعيــة   
متميــزة مــن األفــراد القادريــن علــى بنــاء حضــارة قويــة متماشــية مــع 
متطلبــات العصــر، واجلامعــات هــي جمــال خصــب تنضــج فيــه مــدارك 
املتعلمــن نضوجــا يؤهلهــم إلدراك العلــم وطلبــه، ويســاعدهم علــى 
معرفــة نظرايتــه ومناهجــه، ويعطيهــم املقــدرة علــى معاجلــة مشــكالهتم، 
حاجاتــه  لتحقيــق  الفــرد  ســلوك  يف  مســتمر  تعديــل  عمليــة  وتعــد 
ورغباتــه )عبــد احلكيــم وزويــن وامليــايل، 2009(. وتعــد اجلامعــات 
جــزءاً ال يتجــزأ مــن منظومــة الشــراكة بينهــا وبــن اجملتمــع، وهلــا قدرهتــا 
علــى تعزيــز سياســات وبرامــج املؤسســات التعليميــة، والنتيجــة حتقيــق 

.)Alberta ducation,2005( منهــا  املرجــوة  األهــداف 
تكــون خطــورة التطــرف الفكــري علــى الشــباب أشــد إذا   
أدى إىل نشــوء اإلرهــاب فيشــكل خطــرا علــى األمــة )كــوان،2009: 
29، القدميــي،2008، احلــارث،2007، 16(. واخلطــر احلقيقــي ال 
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يكمــن يف وجــود بعــض األفــراد مــن ذوي الفكــر املتطــرف، فهــؤالء 
ال خيلــو منهــم أي جمتمــع أو ديــن، وإمنــا يكمــن يف انتشــار فكــر 
التطــرف، واتســاع دائرتــه، وتزايــد أشــياعه، وحتولــه إىل جــزء مــن ثقافــة 
اجملتمــع، مث حماولــة فرضــه ابلقــوة )اجلامعــة اإلســالمية ابملدينــة املنــورة، 
أســباب،  لعــدة  أعمارهــم  مقتبــل  الشــباب يف  2009(. وينحــرف 
التعامــل  يف  اخلــربة  وقلــة  واألفــكار،  املشــاعر  نضــج  عــدم  منهــا 
االجتماعــي، والتأثــر أبحــالم اليقظــة، والعيــش يف طفولــة حمرومــة، 
)العمــر،  الســوء  رفــاق  ومصاحبــة  األهــداف،  حتقيــق  يف  والفشــل 
2009: 73(. واجلهــل بثقافــة اآلخــر )الوقيــان، 2009، 100(. 
وقــد حــذر اإلســالم أشــد التحذيــر مــن مجيــع صــور التطــرف والغلــو 
)الربهبــاري،2009: 212(. )املقــدم، 2008(. وهنــاك جمموعــة مــن 
املفاهيــم املتقاربــة يقــود بعضهــا إىل البعــض اآلخــر مثــل االحنــراف 

.)1995 واإلرهــاب. )حســانن،  والعنــف  والتطــرف 
ســيتطرق هــذا البحــث لبيــان املــراد ابلتطــرف الفكــري   
طالبــات  منظــور  مــن  معاجلتــه،  وســبل  وآاثره  ركائــزه،  أو  وأســبابه 
جامعــة حائــل فــرع الشــملي. وإن التصــدي للتطــرف الفكــري أمــر 
البــد منــه لتحقيــق اليقظــة بــن أفــراد اجملتمــع، والعمــل علــى مراجعــة 
األســري،  املســتوى  علــى  واملســتقبل  ابلواقــع  املرتبطــة  املعطيــات 
االحنرافــات  وجتنــب  اخللــل،  مواطــن  ملعرفــة  واجملتمعــي  والفــردي، 
الفكريــة الــي هتــدد اســتقرار األفــراد واجملتمــع، مثــل اإلرهــاب والعنــف، 
وحنتــاج إىل جهــود كبــرية حلفــظ األجيــال وعــدم التأثــر هبــا. )اجلحــي، 
2007م(. وجيــب العمــل علــى بنــاء األجيــال وتعزيــز دور الشــباب، 

.)2009 )القــرين،  التعليــم  خــالل  مــن  ذلــك  ويكــون 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

إن الناظــر إىل اجملتمعــات العربيــة علــى الصعيــد العمــري   
جيــد أهنــا جمتمعــات شــابة حيــث يشــكل الشــباب تقريبــا أكثــر مــن 
نصــف اجملتمــع، وعليــه حتــرص اجلامعــات ومؤسســات الرتبيــة والتعليــم 
املختلفــة علــى إطــالع الشــباب علــى اآلاثر الوخيمــة للتطــرف والغلــو 
لــدول  الرتبويــة  للبحــوث  العــريب  الســيئة )املركــز  واإلرهــاب وآاثرهــا 
جــاء  هنــا  مــن   .)141 )املــري،2005:   .)21  :2006 اخلليــج، 
هــذا البحــث لبيــان خطــورة الفكــر املتطــرف والعمــل علــى معاجلتــه 

الفكــري. التطــرف  وحتصــن اجملتمــع وأفــراده مــن 
أضحــى  والعوملــة  الرقميــة  املعلوماتيــة  الثــورة  ظــل  يف   
فتــح  ممــا  ابألفــراد،  والتأثــري  التأثــر  علــى  الفائقــة  قدرتــه  للجميــع 
اجملــال لدفــع املعرفــة – بكافــة أشــكاهلا اإلجيابيــة والســلبية-وحجبها 
النــاس؛ ألننــا أصبحنــا يف عصــر يصعــب فيــه الســيطرة علــى  عــن 
دحــض  يف  أكــرب  صــار  التحــدي  أن  والقناعــات، كمــا  األفــكار 
األفــكار الــي تدعــو إىل التطــرف ومناقشــة شــبهاته، ومنــع األفــكار 
املتطرفــة مــن التســلل إىل عقــول النــاس، والعمــل علــى تبصريهــم هبــذا 
الفكــر املنحــرف. ويعــد الطالــب هــو املدخــل واملخــرج الرئيــس يف 
والتفكــري  واملعلومــات  املعرفــة  إكســابه  علــى  وتعمــل  اجلامعــات، 
العلمــي والبحــث والتحلــي ابلقيــم األخالقيــة احلميــدة وتعاليــم الديــن 

اإلســالمي وتكويــن االجتاهــات اإلجيابيــة، وتنميــة قدراتــه ومواجهــة 
الفكــري  التطــرف  الدراســة:  هــذه  جــاءت  هلــذا  املتطرفــة  األفــكار 
طالبــات  نظــر  وجهــة  مــن  واجملتمــع  الفــرد  علــى  وأخطــاره  وركائــزه 
جامعــة حائــل وآليــات معاجلتــه، وتســعى هــذه الدراســة لإلجابــة عــن 

اآلتيــة:  األســئلة 
1- ما مفهوم التطرف الفكري؟

2- مــا العوامــل املؤديــة لظهــور التطــرف الفكــري كمــا تراهــا طالبــات 
جامعــة حائــل /فــرع الشــملي؟

3- مــا أخطــار التطــرف الفكــري علــى الفــرد واجملتمــع كمــا تراهــا 
طالبــات جامعــة حائــل /فــرع الشــملي؟

4-  مــا اآلاثر النامجــة عــن التطــرف الفكــري كمــا تراهــا طالبــات 
جامعــة حائــل /فــرع الشــملي؟

5- مــا ســبل معاجلــة التطــرف الفكــري كمــا تراهــا طالبــات جامعــة 
حائــل /فــرع الشــملي؟

أهداف الدراسة: هدفت الدراسة إىل التعرف على: 
- مفهوم التطرف الفكري والتعرف على آاثره.

- أســباب وركائــز ظهــور التطــرف الفكــري مــن وجهــة نظــر طالبــات 
جامعــة حائــل.

- أخطار التطرف الفكري على الفرد وعلى اجملتمع.
 - ســبل معاجلــة التطــرف الفكــري مــن وجهــة نظــر طالبــات جامعــة 

حائــل فــرع الشــملي.
 أمهية الدراسة: أتيت أمهية الدراسة احلالية على النحو اآليت:

مــن  الفكــري  التطــرف  معاجلــة  آليــات  حــول  مقرتحــات  وضــع   -
حائــل.  جامعــة  طالبــات  نظــر  وجهــة 

يف  واملســئولن  اجلامعيــة  القيــادات  الدراســة  تســاعد  أن  يؤمــل   -
التطــرف  مفهــوم  بتعريــف  الطلبــة  لتوعيــة  نتائجهــا  اســتخدام 

معاجلتــه. وكيفيــة  الفكــري 
- قــد تفيــد نتائــج هــذه الدراســة اجملتمــع ومؤسســاته يف التعــرف علــى 

اخلطــورة الــي هتــدد أمــن األفــراد واألســر واجملتمــع وســالمتهم. 
- يؤمــل أن تســاعد الدراســة الباحثــن يف دراســة التطــرف الفكــري 

وأخطــاره يف خمتلــف مؤسســات التعليــم.
مصطلحــات الدراســة: تعــرف مصطلحــات الدراســة علــى النحــو 

اآليت:
الشــرع، واالحنــراف  والتنطــع يف قضــااي  الغلــو  الفكــري:  التطــرف 
املتشــدد يف فهــم قضــااي الواقــع واحليــاة، فامليــل حنــو أي طــرف 
ســواء كان غلوا أو تقصريا، تشــددا أو احنالال يعد أمرا مذموما 
يف العقــل والشــرع )القحطــاين، 2009(. ويعــرف أيضــا علــى 
معتقــدات  أيــة  تقبــل  علــى  القــدرة  بعــدم  يتســم  أســلوب  أنــه 
معهــا  التســامح  علــى  أو  الشــخص  معتقــدات  عــن  ختتلــف 

.)140 )رمضــان،2007: 
التطــرف الفكــري إجرائيــاً: هــو أن يتبــى الفــرد فكــرًا مــا، وال يلتــزم 
املنظمــة  االجتماعيــة  والنظــم  الديــن  ووســطية  ابألعــراف  فيــه 
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للمجتمــع، وأخطــار هــذا الفكــر املتطــرف تقــع علــى مــن يتبــى 
الفكــر املتشــدد الفــرد نفســه وأســرته واجملتمــع.

جامعــة  يف  فعــاًل  ابلدراســة  امللتحقــات  الفتيــات  هــنَّ  الطالبــات: 
حائــل فــرع الشــملي يف الفصــل الدراســي األول مــن العــام اجلامعــي 

2020/2019م. 

حدود الدراسة وحمدداهتا:
    اقتصرت هذه الدراسة على اآليت:

- حــدود بشــرية: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى طالبــات جامعــة 
حائــل فــرع الشــملي ختصــص رايض األطفــال.

- حــدود مكانيــة: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى جامعــة حائــل فــرع 
الشــملي يف اململكــة العربيــة الســعودية.

- حــدود زمانيــة: طبقــت هــذه الدراســة خــالل الفصــل الدراســي 
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- حــدود موضوعيــة: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى معرفــة التطــرف 
وركائــزه وأخطــاره علــى الفــرد واجملتمــع وســبل معاجلتــه.

الدراسات السابقة:  
الســابقة  الدراســات  يف  الباحثــن  مــن  عــدد  تنــاول   
الدراســات.  هــذه  لبعــض  عــرض  يلــي  وفيمــا  الفكــري،  التطــرف 
  دراســة عبيــد )1996( عــن التطــرف والعنــف، أجريــت 
علــى طلبــة التعليــم الثانويــة األزهــري، وذلــك مــن أجــل محايتهــم مــن 
الوقــوع يف دائــرة التطــرف والعنــف، وهــي دراســة ميدانيــة، وطبقــت 
الطلبــة واألخــرى علــى  الدراســة )اســتبانتان( واحــدة علــى  أدوات 
املدرســن وشــيوخ املعاهــد الدينيــة واملوجهــن واملديريــن. وحــددت 
اجملتمــع  يف  الرتبيــة  وســائط  هبــا  تقــوم  تربويــة  مســئوليات  الدراســة 
املصــري حلمايــة هــؤالء الطلبــة، وذلــك ألهنــم ميــرون مبرحلــة خطــرية 
مــن حياهتــم تتمثــل يف مرحلــة الشــباب الــي حتتــاج إىل نــوع خــاص 
مــن العنايــة واالهتمــام، وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق تبعــا 
والتخصــص  الدراســية  والفرقــة  اجلغرافيــة  واملنطقــة  اجلنــس  ملتغــريات 
علمــي / أديب، وقدمــت الدراســة توصيــات للمســئولن عــن التعليــم 
والعنــف  التطــرف  دائــرة  يف  االنــزالق  مــن  دارســيه  حلمايــة  الديــي 
الثمانينيــات  حقبــي  خــالل  املصــري  اجملتمــع  جتتــاح  الــي كانــت 

العشــرين. القــرن  مــن  والتســعينيات 
Ber-( ويف دراســة قــام هبــا إلــن بريســن وميشــيل بريســ ن 

التطــرف، مســاعدة  بعنــوان صدمــة   )son and Berson,2001
املعلمــن يف  الباحثــان دور  تنــاول  التغلــب عليهــا.  علــى  األطفــال 
حتقيــق االســتقرار وختفيــف الصدمــات والكــوارث الــي متــر ابلبــالد، 
وأشارت الدراسة إىل أن التطرف يولد اخلوف واالكتئاب يف نفوس 
الطــالب، وال بــد للمدرســة مــن مواجهــة هــذه األزمــة، علمــا أبن 
نفــوس وعقــول  يــرتك آاثره اخلطــرة علــى  التطــرف ال  أو  اإلرهــاب 
الصغــار فقــط، بــل ميتــد األمــر ليشــمل جمتمــع الكبــار، فهــم أكثــر 

املعلمــن  بعــض  أن  الدارســة إىل  أشــارت  املــزاج.  لتعكــر  اســتجابة 
يتجنــب عــالج قضــااي التطــرف خوفــا مــن ردود الفعــل، أو بســبب 
نقــص املعلومــات، ممــا يدفــع إىل جتنــب مناقشــة األحــداث والرتكيــز 
علــى حتضــري وختطيــط الــدروس والعمــل الروتيــي. الدعــم املقــدم يف 
أحنــاء املدرســة واجملتمــع األوســع نطاقــا ميكــن أن يســاعد املتعلــم علــى 
مكافحــة اآلاثر الســلبية للتطــرف. طالبــت الدراســة املعلــم ابلعنايــة 
املناقشــة  ابب  فتــح  وهــي  التطــرف،  صدمــة  ملواجهــة  أمــور  بعــدة 
آمنــة  بيئــة  وإجيــاد  واجتاهاهتــم،  الطــالب  مشــاعر  علــى  والتعــرف 
وداعمــة وواعيــة، والتأكيــد أن رعايــة اجملتمــع للجميــع، وبيــان القــدرة 
علــى التعامــل مــع القضــااي املعقــدة، ومتكــن الشــباب مــن خرباهتــم 
ابلوقائــع والصــور املتنوعــة، وتعزيــز القيــم واألخــالق اإلجيابيــة مثــل 
الصــدق وحماربــة اإلشــاعات، والتأكيــد علــى املعلمــن أن مســؤولية 
الكبــار خلــق األمــان لألطفــال، واحلــث علــى الســلوك املنتــج الســوي، 
التصــدي  اســرتاتيجيات  وبيــان  والرعــب،  اخلــوف  عــن  واالبتعــاد 

الفعــال للتعامــل مــع املصاعــب واألمــراض النفســية. 
وأجــرى الســعيدين )2005( دراســة تناولــت قضيــة دور   
املؤسسات الرتبوية يف الوقاية من الفكر املتطرف، وأكدت الدراسة 
املرتتبــة  نظــرا لألخطــار  مــن األمهيــة  أهنــا قضيــة علــى درجــة كبــرية 
مــن كوهنــا ظاهــرة أصبحــت ملموســة  عليهــا، وتنبــع هــذه األمهيــة 
علــى أرض الواقــع يف خمتلــف اجملتمعــات اإلنســانية علــى حــد ســواء. 
وهــي قضيــة ابتــت تــؤرق اإلنســان وتزعجــه بعــد أن صــارت تســتخدم 
الوســائل التدمرييــة لتحقيــق أغراضهــا. كمــا تنبــع أمهيتهــا مــن صلتهــا 
الوثيقــة ابألمــن واالســتقرار، وبفئــة مهمــة مــن الشــعوب وهــم فئــة 
الشــباب. وقــد تناولــت الدراســة حتليــال هلــذه الظاهــرة مــن حيــث 
الكفيلــة  أســهمت يف وجودهــا، والســبل  الــي  جذورهــا، والعوامــل 
ابلوقايــة منهــا، واملؤسســات الرتبويــة املعنيــة مبعاجلتهــا ومواجهتهــا.

وقامــت بنجــر )2006( بدراســة بعنــوان: الــدور الرتبــوي    
والتطرف-منظــور  الغلــو  مــن  أبنائهــا  وقايــة  يف  اخلليجيــة  لألســرة 
تربــوي إســالمي. اهتمــت بظاهــرة التطــرف ومعرفــة دوافعهــا وحتديــد 
حجمهــا وآاثرهــا وتداعياهتــا علــى دول اخلليــج، ويف ذات الوقــت 
تضــع الدراســة رؤيتهــا لتحديــد دور األســرة اخلليجيــة املتعلــق بتنشــئة 
األبنــاء علــى االعتــدال والوســطية اإلســالمية قبــل أن يقــع األبنــاء 
ضحــااي تيــار الغلــو والتطــرف والعنــف واإلرهــاب، فليــس أعظــم مــن 
توجيهــات الرتبيــة اإلســالمية يف محايــة األبنــاء وصيانــة شــخصياهتم 
إذا مــا اتبعــت األســرة الوســطية الذهبيــة الــي أقرهــا القــرآن الكــرمي 

وطبقهــا الرســول صلــى هللا عليــه وســلم مــع أســرته وأهلــه. 
الرتبيــة  دور  عــن  دراســة   )2006( احلريــري  أجــرى   
اإلســالمية يف املدرســة االبتدائيــة يف مواجهــة ظاهــرة التطــرف. أشــار 
ســلبية  انعكاســات  وهلــا  متجــددة  قدميــة  أهنــا ظاهــرة  إىل  الباحــث 
علــى تطــور اجملتمعــات البشــرية وأمنهــا واســتقرارها، ووضــح موقــف 
اإلســالم الــذي حيــرم أشــكال العنــف والتطــرف كافــة، مث تطرقــت 
الدراســة إىل دور الرتبيــة اإلســالمية يف املرحلــة االبتدائيــة يف حتصــن 
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الطلبــة مــن االنــزالق يف مهــاوي االحنــراف الفكــري الــذي يــؤدي إىل 
نتائــج عــدة  الدراســة إىل  الفكــري واإلرهــاب. وخلصــت  التطــرف 
وطــن،  هلــا وال  ديــن  عامليــة ال  ظاهــرة  اإلرهــاب  ظاهــرة  أن  أمههــا 
وهــي عمــل إجرامــي، وهــي تناقــض قيــم الديــن اإلســالمي الــذي حيــرم 
حترميــا قاطعــا قتــل النفــس وترويــع اآلمنــن وإهــالك احلــرث والنســل، 
وأن اتبــاع أســلوب الرتبيــة اإلســالمية هلــو الضمــان األساســي بعــون 
هللا تعــاىل إلعــداد جيــل متمســك بعقيدتــه الــي حتميــه مــن أشــكال 
التطــرف كافــة، وهــو مــن التوصيــات الراميــة إىل تعضيــد دور الرتبيــة 

املرحلــة االبتدائيــة. اإلســالمية يف حتقيــق أهدافهــا يف 
وأمــا دراســة الدغيــم )2006( بعنــوان االحنــراف الفكــري   
اخلليــج  لــدول  التعــاون  جملــس  الوطــي يف دول  األمــن  علــى  وأثــره 
األفــكار،  احنــراف  يعــي  الفكــري  االحنــراف  أن  فوجــدت  العربيــة، 
أو املفاهيــم، أو املــدركات عمــا هــو متفــق عليــه مــن معايــري وقيــم، 
ومعتقــدات ســائدة يف اجملتمــع، وكشــف البحــث عــن جمموعــة مــن 
مظاهــر االحنــراف مثــل النزعــة يف العــداء واالنتقــام وقــدرة املنحرفــن 
ابلشــباب  التغريــر  وخباصــة  النــاس  وخــداع  التضليــل  علــى  فكــراي 
واســتغالهلم، مــع تشــويه احلقائــق وطمســها، وتقــدمي أدلــة غــري كافيــة 
أو مناقضــة للواقــع وذلــك مــن خــالل أحاديــة الرؤيــة. ومــن مظاهــر 
االحنــراف تربيــر الغــاايت واملقاصــد والوصــول إليهــا بطــرق ختالــف 
الشــريعة والعــادات والقوانــن مثــل القتــل والتفجــري والتدمــري يف كل 
زمــان ومــكان، ومــن أشــكال االحنــراف امليــل إىل اخلــالف والتناقــض 
الفكــري الســلوكي، وكذلــك التبســيط املخــل لقضــااي عظيمــة مــن 
نظــرة  وعظائمهــا  جديــة،  نظــرة  األمــور  توافــه  إىل  النظــر  خــالل 
ســطحية، وأن أســباب االحنــراف هــي الغلــو والتطــرف وســوء التنشــئة 
االجتماعيــة واملنهــج اخلفــي والتقليــد األعمــى وهامشــية مؤسســات 
اجملتمــع املــدين وأخــريا التعميــم والتســرع يف األحــكام. ومــن الطــرق 
أتكيــد  الباحــث  منظــور  مــن  وتقوميــه  الفكــر  لتصحيــح  العالجيــة 
التوافــق  األبنــاء  فيهــا  جيــد  ســليمة  أســرية  بيئــة  وإجيــاد  األســرة  دور 
واحلــوار اهلــادف واالحــرتام املتبــادل مــع مراعــاة املراقبــة الواعيــة لألبنــاء 
والبنــات، وتكريــس املزيــد مــن الوقــت ملتابعــة نشــاطاهتم واحلــرص علــى 
عــدم اجنرافهــم مــع التيــارات املنحرفــة واملشــوهة. كمــا أكــد البحــث 
أمهيــة دور وســائل اإلعــالم يف حماربــة األفــكار املتطرفــة الــي تغــذي 
اإلرهــاب والعنــف وذلــك مــن خــالل دعــم األفــكار الــي ترفــع مــن 
الــروح املعنويــة لــدى املواطنــن يف مواجهــة احلــوادث اإلرهابيــة، كمــا 
نــوه البحــث أبمهيــة اســتضافة املختصــن يف علــوم الشــريعة واحليــاة 
لتوضيــح املنزلقــات الفكريــة الــي يتبناهــا الفكــر املنحــرف والــرد عليهــا 
اإلرهــاب ضــرورة  عــالج  ســبل  ومــن  موحــدة وموضوعيــة.  بصــورة 
فســح اجملــال للــرأي اآلخــر وقبــول احلــوار معــه والدعــوة واســتخدام 
احلجــة والربهــان، وكذلــك ربــط املدرســة ابجملتمــع احمللــي مــن خــالل 
وضــع مناهــج جديــدة حــول الوقايــة مــن اجلرميــة واالحنــراف، إضافــة 
إىل جانــب تفعيــل دور املؤسســات االجتماعيــة كاملســاجد والنــوادي 
الدعــاة واألئمــة  مــن  لتنميــة جيــل  التكنولوجيــا  الرايضيــة وتوظيــف 

وحرفيــة  بســرعة  اإلنرتنــت  مــع  التعامــل  يف  املتخصصــن  واخلطبــاء 
فائقــة، مــع التمتــع بقــدرة علــى التفنيــد الفكــري والــرد على الشــبهات.

أثــر  بعنــوان  دراســة   )2007( والعنــزي  املتــويل  أجــرى   
إىل  هدفــت  اخلليجــي.  الوطــي  األمــن  علــى  الفكــري  االحنــراف 
التعــرف علــى مفهــوم االحنــراف الفكــري وأســبابه ودوافعــه يف دول 
اخلليــج العربيــة ودراســة آاثر االحنــراف الفكــري يف األمــن العــام يف 
الوصفــي االســتنباطي  املنهــج  البحــث علــى  اعتمــد  املنطقــة.  دول 
الســلوك  هــو  الفكــري  االحنــراف  أن  النتائــج  وأظهــرت  التحليلــي، 
اإلنســاين العقلــي املخالــف لقواعــد الضبــط االجتماعــي والنظــام العام 
مبدلــوالت، ممــا حيــدث اضطــراابت يف اجملتمــع، وأهــم اآلاثر املرتتبــة 
علــى ظاهــرة االحنــراف الفكــري يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي 
هــي الغلــو يف الديــن والتكفــري والتحريــض علــى اجلرائــم اإلرهابيــة، 
وأوضحــت الدراســة وجــوب اتبــاع دول اخلليــج العربيــة الســرتاتيجية 
املرتتبــة  واآلاثر  الفكــري  االحنــراف  ظاهــرة  ملكافحــة  موحــدة  أمنيــة 
عليهــا يف إطــار املســئولية التضامنيــة ألجهــزة الدولــة يف املكافحــة. 
أوصــت الدراســة إبنشــاء مراكــز متخصصــة للحــوار الوطــي بــن كافــة 
فئــات اجملتمــع يف جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة، كمــا أوصــت 

إبنشــاء مواقــع علــى شــبكة اإلنرتنــت تعــى ابحلــوار.
 التعليق على الدراسات السابقة:

التطــرف  حــول  الســابقة  الدراســات  معظــم  أكــدت   
الفكــري أنــه ظاهــرة لقيــت اهتمامــاً مــن قبــل الباحثــن والدارســن.

1- أمهيــة املوضــوع؛ أن التطــرف الفكــري يتزايــد يف اجملتمعــات يف 
العصــر احلاضــر، وحيتــاج ذلــك ملعرفتهــا وإجــراء دراســات عــن 

مفهومهــا وأســباهبا ومعاجلتهــا.
مبحاولتهــا  الســابقة  الدراســات  عــن  احلاليــة  الدراســة  وتتميــز   -2
الكشــف عــن مفهــوم التطــرف الفكــري ومرتكزاتــه مــن وجهــة 

نظــر طالبــات جامعــة حائــل.
3-  كمــا تتميــز الدراســة احلاليــة عــن الدراســات الســابقة بوضــع 

الفكــري. التطــرف  ملعاجلــة  ســبل ومقرتحــات 
للتطــرف  الســلبية  التأثــريات  توضــح  احلاليــة  الدراســة  أن  4- كمــا 

واجملتمــع. الفــرد  الفكــري يف 
يف  الدراســة  هــذه  ملوضــوع  مشــاهبة  دراســات  وجــود  ونــدرة    -5
هــذه  عــن  دراســتها  تفــرد  الباحثــة  وتــرى  الســعودي،  اجملتمــع 

أمهيتهــا. يف  وتعتقــد  الدراســات 
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

بتصميــم  تتعلــق  الــي  اإلجــراءات  اجلــزء  هــذا  تضمــن   
جمتمــع  وحتديــد  الدراســة،  منهــج  حيــث  مــن  وتنفيذهــا،  الدراســة 
الدراســة، وعينتهــا، وأداة الدراســة، والتحقــق مــن صدقهــا وثباهتــا، 
فضــاًل عــن إجــراءات الدراســة، واملعاجلــة اإلحصائيــة الــي اســتخدمت 

النتائــج. اســتخراج  يف 
منهج الدراسة:

اعتمــدت هــذه الدراســة علــى املنهــج الوصفــي املســحي،   
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هبدف وصف وحتديد مفهوم ومرتكزات ومعاجلة التطرف الفكري، 
بيــاانت، ومعاجلتهــا  مــن  مــا مت مجعــه  بنــاء علــى  وحتليلــه وتفســريه 
إحصائيــا، ويعــد هــذا املنهــج أكثــر املناهــج مناســبة هلــذا النــوع مــن 
الدراســات )اجلنحــي، 2007(. )الســعيدين، 2005(. )والزايــد، 

الدراســة. ألغــراض  ملالءمتهــا  نظــراً   .)2006
جمتمع الدراسة:

تكــون جمتمــع الدراســة مــن )234(طالبــة مــن طالبــات   
ختصــص  البكالوريــوس،  مرحلــة  مــن  الشــملي  فــرع  حائــل  جامعــة 
جامعــة  والتســجيل يف  القبــول  إحصائيــة  األطفــال حســب  رايض 
العــام  مــن  األول  الدراســي  الفصــل  يف  الشــملي  فــرع  حائــل/ 

2020/2019م. املوافــق  الدراســي1441/1440هـ 
عينة الدراسة:

تكونــت عينــة الدراســة مــن )118( طالبــة يف جامعةائــل   
يف  طالبــة   )234( مــن  الدراســة  جمتمــع  تكــون  إذ  الشــملي  فــرع 
الفصــل الدراســي األول لعــام 2020/2019م، تشــكل مــا نســبته 

الدراســة. جمتمــع  جممــوع  مــن   )%50.427(
أدوات الدراسة:

مت إعــداد أدوات الدراســة وهــي االســتبانة واملقابلــة حيــث 
إنــه مت الرجــوع إىل األدب النظــري والدراســات الســابقة، وقــد أتلفــت 
االســتبانة يف صورهتــا األوليــة مــن 35 فقــرة؛ إذ مت االســتعانة بدراســة 
)عبيد، 1996(؛ ودراســة )املتويل والعنزي، 2007(. إذ إن دراســة 
)عبيــد، 1996( اســتخدمت أداتــن وزعتــا علــى الطلبــة ممــن هــم 
يف مرحلــة الشــباب، وهــذه الدراســة وزعــت أدواهتــا علــى طالبــات 
اجلامعــة وهــن يف مرحلــة الشــباب أيضــا. كمــا أن دراســة )املتــويل 

والعنــزي، 2007( تناولــت أثــر التطــرف الفكــري ومفهومــه وأســبابه 
ودوافعــه وعليــه فــإن االطــالع علــى األدب النظــري للدراســة املذكــورة 

مت إلعــداد أدوات هــذه الدراســة.   
أمــا األداة الثانيــة فهــي أســئلة املقابلــة؛ إذ اســتخدمت   
الســؤالن )األول، واخلامــس( حيــث مت  عــن  هــذه األداة لإلجابــة 
عرضهــا علــى عينــة الدراســة ومــن مث مت حســاب التكــرارات والنســب 

الدراســة.  عينــة  أفــراد  الســتجاابت  املئويــة 
صدق األدوات:

أعضــاء  مــن  مخســة  علــى  الدراســة  أدوات  عــرض  مت           
فقــرات  قامــوا مبراجعــة  التدريســية يف جامعــة حائــل، حيــث  اهليئــة 
األداة وإبــداء الــرأي حــول مــدى وضوحهــا وانتمائهــا للمجــال، ويف 
ضــوء مقرتحاهتــم مت تعديــل وحــذف بعــض الفقــرات لتصبــح فقــرات 

فقــرة.    )34( الدراســة 
ثبات أدوات الدراسة:

          للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة، فقــد مت التحقــق بطريقــة 
املقيــاس،  بتطبيــق   )test-retest( االختبــار  وإعــادة  االختبــار 
وإعــادة تطبيقــه بعــد أســبوعن علــى جمموعــة مــن خــارج عينــة الدراســة 
مكّونة من )15( طالبة، ومن مث مت حســاب معامل ارتباط بريســون 

بــن تقديراهتــم يف املرتــن.
االتســاق  بطريقــة  الثبــات  معامــل  حســاب  أيضــاً  ومت 
الداخلــي حســب معادلــة كرونبــاخ ألفــا، واجلــدول رقــم )1( يبــن 
معامــل االتســاق الداخلــي وفــق معادلــة كرونبــاخ ألفــا وثبــات اإلعــادة 
لــألداة ككل واعتــربت هــذه القيــم مالئمــة لغــاايت هــذه الدراســة.

جدول )1(
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لألداة ككل

االتساق الداخليثبات اإلعادةاملوضوع

0.870.79ركائز ظهور التطرف الفكري

0.890.81اآلاثر النامجة عن التطرف الفكري

0.860.76أخطار التطرف الفكري على الفرد

0.900.85أخطار التطرف الفكري على اجملتمع

إجراءات الدراسة:
بعــد التحقــق مــن صــدق أداة القيــاس وثباهتــا، وحتديــد   
عينــة الدراســة، وزعــت االســتبانة علــى أفــراد عينــة الدراســة حيــث 
جامعــة  طالبــات  مــن  طالبــة   )234( مــن  الدراســة  جمتمــع  تكــون 
رايض  ختصــص  البكالوريــوس  مرحلــة  مــن  الشــملي  فــرع  حائــل 
األطفــال، وبلــغ عــدد االســتباانت العائــدة )120( اســتبانة، اســتبعد 
منهــم )2( اســتبانتان لعــدم اكتمــال إجاابهتــا، وبذلــك أصبــح عــدد 
االســتباانت الــي أدخلــت إىل احلاســوب )118( اســتبانة، وجــرى 
حتليلهــا حبســب الطــرق اإلحصائيــة املناســبة، ومت حســاب التكــرارات 

والنســب املئويــة علــى األداة املقابلــة عــن الســؤال األول واألخــري.
املعيار اإلحصائي:

أدوات  لتصحيــح  الثالثــي  ليكــرت  ســلم  اعتمــاد  مت   
الدراســة، إبعطــاء كل فقــرة مــن فقراتــه درجــة واحــدة مــن بــن درجاتــه 
الثــالث )موافــق، حمايــد، معــارض( وهــي متثــل رقميــاً )3، 2، 1( 
علــى الرتتيــب، وقــد مت اعتمــاد املقيــاس اآليت ألغــراض حتليــل النتائــج:

- قليلة من 1.00- 1.66
- متوسطة من 2.67- 2.33

- مرتفعة من 3-2.34
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املعاجلة اإلحصائية:
            اســتخدمت املعاجلــات اإلحصائيــة املناســبة ألســئلة 

اآليت: النحــو  علــى  الدراســة 
1- لإلجابــة عــن الســؤال األول مت حســاب التكــرارات والنســب 
املئويــة الســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة علــى أداة الدراســة.

مت  واخلامــس  والرابــع  والثالــث  الثــاين  الســؤال  عــن  لإلجابــة   -2

علــى  املعياريــة  واالحنرافــات  احلســابية  املتوســطات  اســتخدام 
األداة. فقــرات 

3- لإلجابــة عــن الســؤال الســادس مت حســاب التكــرارات والنســب 
املئويــة الســتجاابت أفــراد عينــة الدراســة علــى ســبل املعاجلــة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال األول: ما مفهوم التطرف الفكري؟

املوضوع
اإلجاابت

االتساق الداخليثبات اإلعادة

33.9%40املغاالة يف التحيز لفكرة أو مبدأ معن دون التفكري يف البدائل أو مناقشتها

48.3%57التشدد يف الرأي الشخصي وفرضه ابلقوة وعدم احرتام آراء اآلخرين

57.6%68 خمالفة الدين والقيم والعرف

70.3%83احنراف يف أساليب التفكري وأهدافه واألساليب اإلجيابية السوية

50.0%59التعصب لطائفة معينة أو عرق أو فكر معن

16.9%20 أخرى 

جدول رقم )2(
التكرارات والنسب املئوية ملفهوم التطرف الفكري من وجهة نظر طالبات جامعة حائل

يتضــح مــن خــالل اجلــدول )2( فيمــا يتعلــق ابلتكــرارات 
والنســب املئويــة ملفهــوم التطــرف الفكــري مــن وجهــة نظــر طالبــات 
جامعــة حائــل، أن العينــة تتفــق علــى أن املغــاالة يف التحيــز لفكــرة أو 
مبدأ معن دون التفكري يف البدائل أو مناقشتها وبتكرار بلغ )40( 
وبنســبة مئويــة بلغــت )33.9%( جــاءت يف املرتبــة األوىل، وتعــزى 
هــذه النتيجــة إىل أن مجيــع عينــة الدراســة يعرفــن مفهــوم التطــرف 
الفكــري  التطــرف  النتيجــة تشــري إىل مــدى أتثــري  الفكــري، وهــذه 
يف األفــراد، وكرههــم ملمارســة التطــرف الفكــري، وأن عينــة الدراســة 
يتفقــن علــى أن اخللــل يف التفكــري والتشــدد يف األمــور وإلغــاء اآلخــر 
واإلكــراه يف إلــزام النــاس ابألفــكار اهلدامــة وغــري اإلجيابيــة أكثــر وأمشــل 
لتعريــف التطــرف الفكــري، وتتفــق التعريفــات املذكــورة يف الدراســة 
الراهنــة مــع مــا جــاء يف دراســة ) املتــويل والعنــزي، 2007م، الدغيــم، 

2006م(. 
        تالهــا التشــدد يف الــرأي الشــخصي وفرضــه ابلقــوة وعــدم 

بلغــت  مئويــة  وبنســبة   )57( بلــغ  وبتكــرار  اآلخريــن  آراء  احــرتام 
بلــغ  وبتكــرار  والعــرف  والقيــم  الديــن  خمالفــة  وتالهــا   ،)%48.3(
)68( وبنسبة مئوية بلغت )57.6%(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة 
إىل أن التشــدد يف الــرأي يلغــي حــق اآلخريــن يف التســامح والعيــش 
بســالم وعــدم إيــذاء اآلخريــن، واالبتعــاد عــن أوامــر ونواهــي اإلســالم 
ممــا يــؤدي إىل االبتعــاد عــن القيــم والعــرف القائــم عليــه يف اجملتمــع، 
تالهــا التعصــب لطائفــة معينــة أو عــرق أو فكــر معــن بتكــرار بلــغ 
)59( وبنسبة مئوية بلغت )50.0%(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة 
إىل أن التعصــب جلماعــة أو فكــر معــن ال ينمــي العقــل وال يقــرب 
النــاس، وعــدم احرتامهــم  الفــن والتعــايل علــى  النــاس ويــزرع  بــن 

وتنفيــذ كل مــا تطلبــه اجلماعــة منــه مهمــا كان إجيابيًّــا أو ســلبيًّا.
 الســؤال الثــاين: مــا العوامــل املؤديــة إىل ظهــور التطــرف الفكــري 

كمــا تراهــا طالبــات جامعــة حائــل/ فــرع الشــملي؟

الدرجةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبركائز ظهور التطرف الفكريالرقم

مرتفعة2.36.8321العوملة7

متوسطة2.14.7842الظلم والقهر1

متوسطة1.90.7593التبعية العمياء2

متوسطة1.73.7474الفراغ4

قليلة1.62.7035اجلهل3

جدول رقم )3(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات لعوامل ظهور التطرف الفكري مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية
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الدرجةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبركائز ظهور التطرف الفكريالرقم

قليلة1.59.7196التأثر ابلغرب5

قليلة1.50.6897التفكك األسري6

قليلة1.37.7028أفكار هدامة عرب وسائل اإلعالم املختلفة8

اتبع - جدول رقم )3(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات لعوامل ظهور التطرف الفكري مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

يبن اجلدول )3( أن املتوســطات احلســابية قد تراوحت   
مــا بــن )1.37-2.36(، حيــث جــاءت العوملــة يف املرتبــة األوىل 
وتعــزى  مرتفعــة،  وبدرجــة   )2.36( بلــغ  حســايب  متوســط  أبعلــى 
الســلبية وتبعــد األفــراد  تثــري األفــكار  العوملــة  النتيجــة إىل أن  هــذه 
عــن قيمهــم، يف حــن جــاءت )أفــكار هدامــة عــرب وســائل اإلعــالم 
املختلفــة( يف املرتبــة األخــرية ومبتوســط حســايب بلــغ )1.37( وبدرجــة 
قليلــة، وتعــزى هــذه النتيجــة املنخفضــة إىل أن العينــة مييــزن بــن مــا 

تنشــره وســائل اإلعــالم املختلفــة إن كان ضــارا أو  مفيــدا وال يتأثــرن 
بــه. تتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة الدغيــم )2006م( مــن حيــث 
أمهيــة دور وســائل اإلعــالم يف حماربــة األفــكار املتطرفــة الــي تغــذي 
اإلرهــاب والعنــف وذلــك مــن خــالل دعــم األفــكار الــي ترفــع مــن 

الــروح املعنويــة لــدى املواطنــن يف مواجهــة احلــوادث اإلرهابيــة.
الســؤال الثالــث: مــا اآلاثر النامجــة عــن التطــرف الفكــري كمــا تراهــا 

طالبــات جامعــة حائــل/ فــرع الشــملي؟
جدول رقم )4(

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات واآلاثر النامجة عن التطرف الفكري مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

الدرجةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايب اآلاثر النامجةالرقم

مرتفعة2.60.6681انعدام التواصل االجتماعي1

مرتفعة2.36.7572انتشار اخلوف6

متوسطة1.97.8363االبتعاد عن الوازع الديي3

متوسطة1.72.8054زعزعة األمن4

قليلة1.64.7225 انتشار العنف2

قليلة1.57.7346التبعية5

فيمــا يتعلــق ابآلاثر النامجــة عــن التطــرف الفكــري، يبــن   
اجلــدول )4( أن انعــدام التواصــل االجتماعــي جــاء يف املرتبــة األوىل 
وتعــزى  مرتفعــة،  وبدرجــة   )2.60( بلــغ  حســايب  متوســط  أبعلــى 
التواصــل  يف  تؤثــر  الفكــري  التطــرف  نتيجــة  أن  إىل  النتيجــة  هــذه 
االجتماعــي بــن النــاس واالنعــزال عــن اآلخريــن، وتقطــع العالقــات 
االجتماعيــة بــن األفــراد، يف حــن جــاءت التبعيــة يف املرتبــة األخــرية 
ومبتوســط حســايب بلــغ )1.57( وبدرجــة قليلــة، وتعــزى هــذه النتيجــة 
أفــكار أو طائفــة أو مجاعــة ال تنمــي  التبعيــة العميــاء وراء  إىل أن 

التفكــري اإلجيــايب والتوصــل للمعلومــة الصحيحــة، وجيــب الرتكيــز علــى 
التحلــي ابلصفــات واألخــالق احلميــدة والــوازع الديــي. تتفــق هــذه 
علــى  ركــز  إنــه  حيــث  مــن  عبيــد )1996م(  دراســة  مــع  الدراســة 
توصيــات للمســئولن عــن التعليــم الديــي حلمايــة األفــراد مــن االنــزالق 

يف دائــرة التطــرف.
الســؤال الرابــع: مــا أخطــار التطــرف الفكــري علــى الفــرد واجملتمــع 

كمــا تراهــا طالبــات جامعــة حائــل/ فــرع الشــملي؟

الدرجةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايب أخطار التطرف الفكري على الفردالرقم

متوسطة2.33.7191التفكك األسري1

متوسطة2.27.8642شيوع أمراض نفسية لدى أفراد اجملتمع8

متوسطة1.70.7883شيوع أفكار ختالف قيم اجملتمع بن األفراد2

جدول رقم )5(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات النامجة عن أخطار التطرف الفكري على الفرد مرتبة تنازلياً حسب 

املتوسطات احلسابية
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التطرف الفكري، ركائزه وأخطاره على الفرد والمجتمع وسبل معالجته 
 من وجهة نظر طالبات جامعة حائل

د. رشا سامي إسماعيل خابور

العدد الخامس  - إبريل )4( 2020  - السنة الرابعة 

يبن اجلدول )5( أن "التفكك األسري" جاء يف املرتبة   
متوســطة،  وبدرجــة  بلــغ )2.33(  متوســط حســايب  أبعلــى  األوىل 
وتعــزى هــذه النتيجــة إىل أن نتيجــة التطــرف الفكــري أنــه يؤثــر يف 
االنعــزال عــن  بــن األســر واألزواج والنــاس ويــؤدي إىل  العالقــات 
اآلخريــن وعــدم بنــاء العالقــات بــن النــاس، يف حــن جــاء الشــعور 
ابخلوف يف املرتبة السادسة واألخرية ومبتوسط حسايب بلغ )1.42( 
وبدرجــة قليلــة، وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إىل أن األحــداث اجلاريــة 

مــن جــراء التطــرف الفكــري مــن ختريــب واعتــداءات وقتــل تشــعر 
الفــرد ابخلــوف وعــدم األمــان، علــى الرغــم مــن أهنــا جــاءت آبخــر 
مرتبــة وبدرجــة قليلــة، فــإن ذلــك لشــعورهم مبواجهــة وحتــدي اخلــوف 
ومســبباته. تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الدغيــم )2006م( مــن 
حيــث التأكيــد علــى دور األســرة وإجيــاد بيئــة أســرية ســليمة جيــد فيهــا 
األبنــاء التوافــق واحلــوار اهلــادف واالحــرتام املتبــادل مــع مراعــاة املراقبــة 

الواعيــة لألبنــاء والبنــات
جدول رقم )6(

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات للفقرات املتعلقة أبخطار التطرف الفكري على اجملتمع مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

الدرجةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايب أخطار التطرف الفكري على الفردالرقم

 متزيــق وحــدة اجملتمــع وحــدوث خلــل يف الرتكيبــة الثقافيــة3
مرتفعة2.87.3821واالجتماعيــة

مرتفعة2.81.5272التأثري السلي يف اجلانب االقتصادي للمجتمع2

مرتفعة2.76.5343شيوع أفكار خمالفة لقيم اجملتمع6

مرتفعة2.75.5984توقف التنمية يف اجملتمع4

مرتفعة2.74.6195انتشار العنف داخل اجملتمع11

مرتفعة2.67.6676فقدان اجملتمع لطاقات وجهود أبنائه7

مرتفعة2.65.6717زعزعة أمن اجملتمع8

مرتفعة2.64.6368انطواء أصحاب هذه األفكار وانعزاهلم عن اجملتمع10

مرتفعة2.63.6649تشويه صورة اإلسالم واملسلمن5

متوسطة2.57.72210انعدام التواصل بن أفراد اجملتمع9

متوسطة1.39.66711 انعدام الثقة بن أفراد اجملتمع1

قليلة1.30.63112  اإلسهام يف نشر اجلهل12

الدرجةالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايب أخطار التطرف الفكري على الفردالرقم

قليلة1.64.7344يضعف من شخصية الفرد4

قليلة1.60.7185عدم شعور الفرد ابألمان5

قليلة1.59.7426عدم الثقة3

قليلة1.52.7377يصبح الفرد اتبًعا لآلخرين ال عقل له7

قليلة1.42.7438الشعور ابخلوف6

اتبع - جدول رقم )5(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات النامجة عن أخطار التطرف الفكري على الفرد مرتبة تنازلياً حسب 

املتوسطات احلسابية

فيبــن اجلــدول )6( أن "متزيــق وحــدة اجملتمــع وحــدوث   
خلــل يف الرتكيبــة الثقافيــة واالجتماعيــة" جــاء يف املرتبــة األوىل أبعلــى 
متوســط حســايب بلغ )2.87( وبدرجة مرتفعة، وتعزى هذه النتيجة 
جوانبــه  اجملتمــع يف  يؤثــر يف  أنــه  الفكــري  التطــرف  نتيجــة  أن  إىل 
املختلفــة الثقافيــة واالجتماعيــة حيــث مينــع التواصــل االجتماعــي بــن 
النــاس، ويــؤدي إىل االنعــزال عــن اآلخريــن، يف حــن جــاء تفشــي 

األمــراض داخــل اجملتمــع يف املرتبــة األخــرية ومبتوســط حســايب بلــغ 
)1.30( وبدرجــة قليلــة، وتعــزى هــذه النتيجــة إىل أن اإلســهام يف 
نشــر اجلهــل حيــدث بســبب العــودة إىل الــوراء يف التفكــري بــدال مــن 
التقــدم لألمــام، أو التخلــف واجلهــل وتفشــي األميــة وعــدم تنميــة 
التفكــري اإلجيــايب والتوصــل للمعلومــة الصحيحــة. وقــد جــاءت يف 
الســابقة،  الســنوات  عــن  تقــل  األميــة  نســب  ألن  األخــرية  املرتبــة 
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جدول رقم )7(
التكرارات والنسب املئوية لسبل معاجلة التطرف الفكري

النسب املئويةالتكراراتالفقرةالرقم

5212.6214الفهم الصحيح لإلسالم1

5212.6214 االهتمام ابلرتبية األسرية2

317.5242التعاون بن مؤسسات اجملتمع احمللي3

307.282حتقيق العدالة4

297.0389تنمية الوالء واالنتماء5

256.068االبتعاد عن رفاق السوء6

256.068تربية األفراد على أن اإلسالم دين حياة7

204.854النهوض بدور العلماء يف التوعية والتثقيف8

204.854االهتمام ابلرتبية اإلسالمية9

204.854فتح ابب املناقشة والتعرف على مشاعر الطلبة واجتاهاهتم10

194.612إجياد بيئة داعمة وآمنة وواعية11

174.126التأكيد أن رعاية اجملتمع للجميع12

153.641بيان القدرة على التعامل مع القضااي املعقدة13

112.669متكن الشباب من خرباهتم ابلوقائع والصور املتنوعة14

112.669تعزيز القيم واألخالق احلميدة مثل الصدق وحماربة اإلشاعات15

112.669مساعدة الطلبة يف التعلم من مأساة التطرف الفكري16

92.1845احلث على السلوك املنتج السوي واالبتعاد عن اخلوف والرعب17

51.214تعّقد وضخامة صدمات اإلرهاب18
القاعــة19 داخــل  الفكــري  التطــرف  تبعــات   مناقشــة 

الصحيحــة املفاهيــم  لغــرس  وخارجهــا 
51.214

 الرتكيز على أمهية الصحة النفســية واللجوء إىل املرشــد20
النفســي للعالج

51.214

412100.00اجملموع

يبــن اجلــدول )7( أن "الفهــم الصحيــح لإلســالم" جــاء   

يف املرتبــة األوىل أبعلــى نســبة تكــرار 52، وبلغــت النســبة املئويــة 
)12.6214(، وتعــزى هــذه النتيجــة إىل أن اتبــاع تعليمــات الديــن 
اإلسالمي واتباع أوامره والتحلي ابألخالق احلميدة وجتنب السلوك 
غــري املقبــول يتــم مــن خــالل فهــم تعليمــات الديــن وتطبيــق تعاليمــه 
عندئــذ يســعى الفــرد إىل معاجلــة التطــرف الفكــري، واالبتعــاد عنــه 
يتــم مــن خــالل الفهــم الصحيــح لإلســالم وتعليماتــه، واتبــاع وتنفيــذ 

كل مــا جــاء فيــه، يف حــن جــاء الرتكيــز علــى أمهيــة الصحــة النفســية 
واللجــوء إىل املرشــد النفســي للعــالج يف املرتبــة األخــرية وبتكــرار بلــغ 
5 تكــرارات وبنســبة مئويــة بلغــت )1.214(، وتعــزى هــذه النتيجــة 
إىل أن الذيــن لديهــم تطــرف فكــري يعانــون مــن مشــاكل نفســية، 
وعــالج هــذه املشــاكل يتــم عــن طريــق معــاجل نفســي متخصــص حــى 
يبتعــد عــن األســباب الــي تــؤدي إىل التطــرف الفكــري لديــه. تتفــق 
هــذه الدراســة مــع دراســة عبيــد )1996( مــن حيــث إنــه ركــز علــى 

كمــا أن األّميــن يعيشــون يف جمتمــع يبحثــون عــن األمــن والســالم 
واالبتعــاد عــن التطــرف الفكــري وال يشــجعون علــى ممارســته. تتفــق 
هــذه النتيجــة مــع دراســة املتــويل والعنــزي )2007( مــن حيــث إهنــم 
أوصــوا إبنشــاء مراكــز متخصصــة للحــوار الوطــي بــن كافــة فئــات 

اجملتمــع.
الســؤال اخلامــس: مــا ســبل معاجلــة التطــرف الفكــري كمــا تراهــا 

طالبــات جامعــة حائــل/ فــرع الشــملي؟
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التطرف الفكري، ركائزه وأخطاره على الفرد والمجتمع وسبل معالجته 
 من وجهة نظر طالبات جامعة حائل

د. رشا سامي إسماعيل خابور

العدد الخامس  - إبريل )4( 2020  - السنة الرابعة 

التعليــم الديــي حلمايــة األفــراد مــن االنــزالق يف دائــرة التطــرف.
التوصيات:

يف ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة مبا أييت: 
- اهتمــام أعضــاء هيئــة التدريــس بتنميــة التفكــري اإلجيــايب والوعــي 

النقــدي لــدى الطالبــات للحــد مــن التطــرف الفكــري.
- إبراز النموذج والقدوة احلسنة لدى الطالبات من خالل السماح 
للطالبــات ابلتعبــري عــن آرائهــن أبســلوب ســليم واالهتمــام آبراء 

اآلخريــن وأخــذ آرائهــم بعــن االعتبــار وعــدم التشــدد واملغــاالة.
- والرتكيز على الصحة النفســية من خالل مشــاركة املرشــد النفســي 

يف املعاجلــة والتخلــص مــن األفــكار املتطرفــة.
- ضــرورة العمــل علــى حمــو األميــة واجلهــل حــى ال يتأثــروا أبفــكار 

املتشــددين واملتطرفــن.
- إاتحة الفرص الكافية لتوظيف الطلبة بعد التخرج من 
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املراجع 
أواًل: املراجع العربية

أبــو مغلــي، مسيــح. )2000(. تطويــر التعليــم العــايل نظــرة مســتقبلية. 
ورقــة عمــل منشــورة مقدمــة إىل مؤمتــر: التعليــم العــايل يف 
األهليــة.  الزرقــاء  جامعــة  والطمــوح.  الواقــع  بــن  األردن 
التــل.  شــادية  تقريــر   .2000 أاير،   18-16 األردن. 

جامعــة الزرقــاء األهليــة. عمــان
ابحلــارث، عــدانن حســن. )2007(. أســس الرتبيــة العقليــة للفتــاة 

املســلمة. )الطبعــة األوىل(. بــريوت.
الربهبــاي، أبــو حممــد احلســن بــن علــي بــن خلــف. )2009(. غايــة 
املنــة علــى شــرح الســنة. تقــدمي أمحــد بــن ســبالك. [دراســة 
وتعليــق وحتقيــق مجعــة بــن صــاحل]. )الطبعــة الثانيــة(. ألفــا 

للنشــر والتوزيــع.
العلــوم  مناهــج  يف  األمنيــة  املفاهيــم   .)2012( رشــيد.  البكــر، 
الســعودية.  العربيــة  اململكــة  الثانويــة يف  الشــرعية ابملرحلــة 
جملــة البحــوث األمنيــة. اجمللــد )24(. العــدد )29(. 41-

.77
لألســر  الرتبــوي  الــدور  )م2006(.  أرشــد.  بنــت  آمنــة  بنجــر، 
والتطرف-منظــور  الغلــو  مــن  أبنائهــا  وقايــة  يف  اخلليجيــة 
تربــوي إســالمي. مســتقبل الرتبيــة العربيــة. اجمللــد )12(. 

القاهــرة.  .2006 أكتوبــر   .)43( العــدد 
 – الــدويل  املؤمتــر   .)2009( املنــورة  ابملدينــة  اإلســالمية  اجلامعــة 
اإلرهــاب بــن تطــرف الفكــر وفكــر التطــرف. 27-25 مايو 
http;//www.iu.edu.sa/erhaabcon/  .2009

index.htmi

اجملتمــع  وقايــة  يف  الرتبيــة  دور   .)2007( فايــز.  بــن  علــي  اجلــي، 
مــن االحنــراف الفكــري. مؤمتــر جامعــة احلســن بــن طــالل 
الرقمــي. عمــان، األردن. العصــر  الــدويل يف اإلرهــاب يف 

اإلســالمية  الرتبيــة  دور   .)2006( حممــد.  بــن  هللا  عبــد  حريــري، 
يف املدرســة االبتدائيــة يف مواجهــة ظاهــرة اإلرهــاب. جملــة 
اجمللــد )15(.  العــدد )33(.  الــرايض.  األمنيــة.  البحــوث 
حســانن، حممــد مســري. )1995(. الرتبيــة واجملتمــع. دور الرتبيــة إزاء 
مشــكالت األســرة والتلــوث واإلدمــان واإلرهــاب. )الطبعــة 

األوىل(. مصــر.
العــايل.  والتعليــم  العلمــي  البحــث   .)2003( أمحــد.  اخلطيــب، 
املســرية  دار  عمــان:  األوىل(.  )الطبعــة  الريمــوك.  جامعــة 

والتوزيــع. للنشــر 
الدغيــم، حممــد. )2006(. االحنــراف الفكــري وأثــره علــى األمــن 
العــريب.  اخلليــج  لــدول  التعــاون  جملــس  دول  يف  الوطــي 
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العامــة.
رمضــان، حممــود عبــد العليــم. )2007(. األنشــطة الطالبيــة ودورهــا 

يف مواجهــة العنــف السياســي لــدى طــالب جامعــة القاهــرة 
دراســة ميدانيــة. جملــة كليــة الرتبيــة. جامعــة طنطــا. العــدد 
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القــرين، علــي بــن عبــد اخلالــق. )2009(. أجيالنــا إمــا مذعــورة وإمــا 
مأخــوذة وإمــا ال مباليــة. فمــاذا نفعــل. يف جســور تربويــة-

لــدول اخلليــج – العــدد اخلامــس.  مكتــب الرتبيــة العــريب 
الكويــت.

كــوان. )2009(. االحنــراف الفكــري أضــر ابجملتمعــات اإلســالمية، 
 .48 الســنة   6434-11988 العــدد  الوطــن،  جريــدة 

.http://www.kuna.net.kw موقــع كــوان- 
أثــر االحنــراف  املتــويل، حممــد، والعنــزي، عبــد الرمحــن. )2007(. 
الفكــري علــى األمــن الوطــي اخلليجــي. )الطبعــة األوىل(. 

الكويــت: دار اإلميــان للطباعــة.
حممد، الفاتح عبد الرمحن. )2015(. دور الشباب واملرأة يف مكافحة 
http;//www.islamtoday. التطــرف العنيــف. حبــوث
  .net/bohooth/artshow-86-218116.htm

الــزايرة 2019/10/1.  اتريــخ 
وثيقــة   .)2006( اخلليــج.  لــدول  الرتبويــة  للبحــوث  العــريب  املركــز 
األهــداف العامــة للمــواد الدراســية مبراحــل التعليــم يف الــدول 
األعضــاء مبكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخلليــج الكويــت.



111

التطرف الفكري، ركائزه وأخطاره على الفرد والمجتمع وسبل معالجته 
 من وجهة نظر طالبات جامعة حائل

د. رشا سامي إسماعيل خابور

العدد الخامس  - إبريل )4( 2020  - السنة الرابعة 

الكويتيــة حرة...ولكــن.  الصحافــة  املــري، محــد ســامل. )2005(. 
الكويــت.

املقــدم، حممــد بــن أمحــد بــن إمساعيــل. )2008(. أصــول بــال أصــول: 
حبــث واف يف الــرد علــى عــدوان الصوفيــة ومدعــي املهديــة 
علــى مصــادر التلقــي واملرجعيــة الشــرعية. )الطبعــة الثانيــة(. 

اإلســكندرية: الــدار العامليــة.
الوقيــان، فــارس مطــر. )2009م(. املواطنــة يف الكويت-مكوانهتــا 
الراهنــة. )الطبعــة األوىل(.  السياســية والقانونيــة وحتدايهتــا 

الكويــت: مركــز الدراســات االســرتاتيجية واملســتقبلية.

 Arab References
Abu Mughali, Samih (2000). Higher Educa-

tion Development: A Future Outlook, 
a published working paper presented 
to the conference: Higher Education in 
Jordan: Reality and Ambition, Zarqa 
Private University, Jordan. May 16-18, 
2000 CE, Shadia Al Tal Report, Am-
man: Al-Zarqa Private University.

Al-Juhani, Ali bin Fayez. (2007). The role of 
education in protecting society from 
intellectual deviation, Hussein Bin 
Talal International University confe-
rence on terrorism in the digital age, 
Amman, Jordan.

Al-Deghaim, Muhammad Al-Deghaim. 
)2006(. Intellectual Deviation and Its 
Impact on National Security in the 
Countries of the Cooperation Council 
for the Arab Gulf States, Riyadh: The 
Cooperation Council for the Arab Gulf 
States. General Secretariat.

Al-Zayed, Abdullah bin Abdul Aziz. (2006). 
Protecting the Muslim Society from 
Intellectual Deviation, Islamic Resear-
ch Journal, No. 77, Riyadh.

Al-Saeedeen, Tayseer Bin Hussain. (2005). 
The role of educational institutions in 
the prevention of extremist thought, 
Journal of Security Research, Volume 
14, No. 30, Rabih Al-Akher - May. 
Riyadh.

Al-Marri, Hamad Salem. (2005). The Kuwaiti 
press is free ... but, Kuwait.

Arab Center for Educational Research for the 
Gulf States. )2006(. Document of the 
general objectives for the educational 
subjects in the stages of education in 
the member states of the Arab Bure-
au of Education for the Gulf States, 
Kuwait.

Al omr, Maan Khalil. (2009). Deviation So-
ciology, 1st floor, Amman, Jordan: Dar 
Al Shorouk.

Al bker, Rashid. (2012). Security concepts in 
the legal sciences curricula at the se-
condary level in the Kingdom of Saudi 
Arabia. Security Research Journal, Vo-
lume 24, No. 29, pp. 41-77.

Al-Qadimi, Nawaf. (2008). Islamists a record of 
identity and renaissance Approaches in 
thought and practice, 1st floor, Casablan-
ca: Arab Cultural Center.

Al-Qahtani, Mesfer. (2009). Intellectual extre-
mism and the crisis of religious awarene-
ss. Madrak retrieved on February 23 2020. 
From the website hittp: //mdarik.islamon-
line.net.

Al-Waqyan, Fares Matar. (2009). Citizenship 
in Kuwait - its political and legal com-
ponents and its current challenges, i 1, 
Kuwait: Center for Strategic and Future 
Studies.

Alberta Education. (2005).The Heart of Matter: 
Character and    Citizenship Education in 
Alberta School, Learning and Teaching 
Resources Branch, Alberta, Canada.

Al moqdm. Muhammad bin Ahmed bin Ismail. 
(2008/1429 H). Origins without origins: 
a thorough research in responding to the 
aggression of Sufism and the prosecutor 
of Mahdia on the sources of receiving and 
the legal reference, 2nd floor, Alexandria, 
Jordan: Al-Dar Al-Alamiya.

Al qarni, Ali bin Abdul Khaliq. (2009). Our gene-
rations are either terrified or taken or not 
careless. So what do we do. In Educational 
Bridges - Arab Bureau of Education for 
the Gulf States - Fifth

Bl-Harith, Adnan Hassan. (2007). The founda-
tions of mental education for a Muslim 
girl, 1st floor, Beirut: Jordan.

Bengar, Amna bint Arshad. (2006). the educatio-
nal role of Gulf families in protecting their 
children from extremism and extremism 
- an Islamic educational perspective. The 
Future of Arab Education, Volume 12, No. 
43, October 2006. Cairo.



مجلة العلوم اإلنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

العدد الخامس  - إبريل )4( 2020  - السنة الرابعة 
112

Barbhari, Abu Muhammad al-Hassan bin Ali bin 
Khalaf. (2009). the very purpose of ex-
plaining the Sunnah. Ahmed bin Sabalak 
presented, study, commentary and investi-
gation Juma bin Saleh. Alpha 2, for publi-
cation and distribution.

Jose, M (2007). Globalization, education, and 
cultural diversity. In Educational theories 
and practices from the majority world. 
Edited by; Dasen, p & Akkari, A. London; 
SAGE Publication

Hassanein, Mohamed Samir. (1995). Education 
and society, the role of education about 
family problems, pollution, addiction and 
terrorism, 1st edition, Egypt.

Hariri, Abdullah bin Mohammed.  (2006). The 
role of Islamic education in the elemen-
tary school in facing the phenomenon of 
terrorism, Journal of Security Research, 
No. 33, Volume 15, Riyadh.

Metwally, Muhammad, and Al-Anzi, Abdul Rah-
man. (2007). The Impact of Intellectual 
Deviation on Gulf National Security, 1st 
Fl. Kuwait: Dar Al-Iman for Printing.

Mohammed. Al-Fateh Abdul Rahman. (2015). 
the role of youth and women in com-
bating violent extremism. Search 
http://www.islamtoday.net/bohooth/
artshow-86-218116.htm. Date of visit 
1/10/2019.

Obaid, Abu Bakr Zidan. (1996). an educational 
study to prevent male and female high 
school students from Azhari from falling 
into the cycle of extremism and violence. 
Journal of Education, Faculty of Educa-
tion, Al-Azhar University, No. 65.

Khatib, Ahmed. (2003). Scientific Research and 
Higher Education, Yarmouk University, 
1st floor, Amman, Jordan: Al Masirah 
House for Publishing and Distribution.

Kuna. (2009). Intellectual deviation has harmed 
Islamic societies, Al-Watan newspaper, is-
sue No. 11988-6434, year 48. KUNA http: 
// www.kuna.net.kw.

Ramadan Mahmoud Abdel-Alim. (2007). Stu-
dent activities and their role in facing po-
litical violence among Cairo University 
students, a field study, Journal of the Fa-
culty of Education, Tanta University, No. 

36, Volume 1, pp. 106-203
Suleiman, Azza Muhammad, and Muneeb, Than-

ni Mohamed Othman. (2007). Violence 
among university youth, Naif Arab Uni-
versity for Security Sciences, Riyadh. P. 3.

Islamic University of Madinah (2009). Interna-
tional Conference - Terrorism between ex-
tremism of thought and the thought of ex-
tremism. May 25-27, 2009. http://ww.iu.
edu.sa/erhaabcon/index.htmi

اثنياً: املراجع اإلجنليزية   
Alberta Education. (2005).The Heart of Matter: 

Character and    Citizenship Education in 
Alberta School, Learning and Teaching 
Resources Branch, Alberta, Canada.

Berson, I. R. and Berson, M. J. (2001). The Trau-
ma of Terrorism; Helping Children Cope. 
Social Education. Volume; 65. Issue;6. 
Page Number;341. National Council for 
the Social Studies.

Jose, M 2007. Globalization, education, and 
cultural diversity. InEducational theories 
and practices from the majority world. 
Edited by; Dasen, p & Akkari, A . London; 
SAGE Publication.



113

فاعلية أنشطة إثرائية مقترحة قائمة على ما وراء الذاكرة في تنمية 
مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول المتوسط 

د. زيد بن مهلهل الشمري 

العدد الخامس  - إبريل )4( 2020  - السنة الرابعة 
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املستخلص:
هــدف البحــث إىل دراســة فاعليــة أنشــطة إثرائيــة مقرتحــة قائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة يف تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى   
طالب الصف األول املتوســط، واعتمد على املزاوجة بن املنهجن الوصفي التحليلي، وشــبه التجريي يف حتقيق أهدافه،  وقد قام الباحث 
بتحديــد قائمــة مبهــارات الفهــم القرائــي املناســبة لعينــة البحــث، وإعــداد اختبــار الفهــم القرائــي يف ضوئهــا، وتلــى ذلــك اختيــار الوحدتــن األوىل 
والثانيــة مــن كتــاب )لغــي اخلالــدة( املقــرر علــى طــالب الصــف األول املتوســط، كمــا مت تصميــم عــدد مــن األنشــطة اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا 
ــا لتدريســهما،  وراء الذاكــرة، والــي تتــالءم مــع حمتــوى الوحدتــن، ومهــارات الفهــم القرائــي املســتهدف تنميتهــا، وأعــد الباحــث دليــاًل إجرائًي
وتكونــت عينــة البحــث مــن عــدد )65( طالبــاً مــن طــالب مدرســة املتنــي االبتدائيــة مبدينــة حائــل، مت تقســيمهم إىل جمموعتــن متكافئتــن، 
إحداهــم ضابطــة، واثنيهمــا: جتريبيــة درســت الوحدتــن املشــتملتن علــى األنشــطة اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة، وقــد توصــل البحــث 
إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســطي درجــات اجملموعتــن؛ التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق 
البعــدي الختبــار مهــارات الفهــم القرائــي ككل لصــاحل درجــات اجملموعــة التجريبيــة«، وكذلــك وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
داللــة )0.05( بــن متوســطي درجــات اجملموعــة التجريبيــة الضابطــة يف  التطبيــق البعــدي علــى اختبــار الفهــم القرائــي يف مســتوايت الفهــم 

القرائــي )احلــريف – االســتنتاجي – التطبيقــي( كٍل علــى حــدة لصــاحل متوســط درجــات التطبيــق البعــدي.

الكلمات املفتاحية: ما وراء الذاكرة - الفهم القرائي- تعرف الكلمات
Abstract
 The research aimed at studying the effectiveness of meta-memory based on proposed en-
richment activities in developing reading comprehension skills of first middle Grade Students. the 
researcher used a compromise of both the Descriptive Method and Quasi-experimental Approach as 
he determined a list of reading comprehension skills suitable for the research sample and prepared a 
test for reading comprehension in the light of this list, then he choosed two units (first & second) from 
“Loghaty Al-Khaleda” textbook and designed some enrichment activities that are based on meta-me-
mory which are convenient with the content of the two units and the reading comprehension skills that 
are intended to be developed, In addition, the researcher made a guide  for teaching them. Furthermore, 
he selected a random sample of “EL Metanaby Elementary School” (65 Student) on Hail and divided 
it into two equal groups control that studied then with the traditional method and experimental which 
studied the two units with the enrichment activities. The study results confirmed that there are signifi-
cant statistical differences on (0.05) level between the average scores of the two groups (experimental 
and control in posttest of reading comprehension skills as a whole for the experimental one and also 
there are significant statistical differences on 0.05 level between the average scores of experimental 
- control groups in the post-test of reading comprehension skills in its levels (verbatim-deductive-app-
lied) Separately for the average scores of post-Test..

Key Words :Meta Memory – developing- Enrichment Activities-Reading Compre-
hension Skills.

)قُدم للنرش يف 2019/12/31 ، وقُبل للنرش يف 2020/3/11 (
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املقدمة: 
لقــد كــرم هللا اإلنســان وفضلــه علــى ســائر املخلوقــات،   
إىل مســتوى  لغتــه  التفكــري، وتطويــر  علــى  قدرتــه  و  العقــل  بنعمــة 
مكنــه مــن أن يصنــع لنفســه اترخًيــا وإراًث حضــاراًي يتوارثــه جيــل بعــد 
جيــل، ويطــور حاضــره، ويستشــرف مســتقبله حــى حيقــق مفهــوم 
االســتخالف كمــا قــدره لــه اخلالــق ســبحانه وتعــاىل، وتتميــز اللغــة 
العربيــة علــى ســائر لغــات العــامل  خبصائــص عديــدة ارتقــت هبــا لتنــال 
شــرف اســتيعاب القــرآن الكــرمي إبعجــازه العلمــي واللغــوي. وللغــة 
العربيــة – كســائر اللغــات - فنــون أربعــة؛ هــي االســتماع والتحــدث 
والقــراءة والكتابــة، مــع األخــذ يف االعتبــار القواعــد والتفكــري قامســن 
مشــرتكن بــن هــذه الفنــون. ويف االســتماع والقــراءة يكــون الشــخص 
مســتقبال، أمــا يف التحــدث والكتابــة فيكــون مرســال، وجيــب أن يتــم 
الرتكيــز علــى هــذه الفنــون يف أثنــاء تعليــم اللغــة العربيــة. والقــراءة يف 
جوهرهــا عمليــة اتصــال بــن الكاتــب والقــارئ تســاعد القــارئ علــى 
يقــرؤه )مدكــور،  ملــا  قريبــة أو مماثلــة  يراهــا  الــي  املعــاين  اســتحضار 

.)2006:34
ومُتثــل القــراءة املدخــل الرئيــس للتعلــم، والركيــزة األساســية   
ترتبــط  لرقــي الشــعوب؛ حيــث إن مكانــة الفــرد اجتماعيــاً وثقافيــاً 
بقدرتــه علــى القــراءة، كمــا تعــد القــراءة أبشــكاهلا املختلفــة مــن أهــم 
وســائل االتصــال بــن اإلنســان والعــامل الــذي يعيــش فيــه؛ فهــي النافــذة 
املفتوحــة الــي يطــل مــن خالهلــا علــى العــامل اخلارجــي، وهــي الوســيلة 
الــي يكتســب هبــا املعــارف واملعلومــات واخلــربات، وتكمــن أمهيتهــا 
للفــرد يف أهنــا وســيلته األساســية للــكالم مــع اآلخريــن )اخلمايســة، 
2010م: 87(. والقــراءة -منــذ القــدم- مــن أهــم وســائل التعلــم 
اإلنســاين، وأســاس تقدمــه، وبنــاء فكــره واجتاهاتــه وتنميــة شــخصيته 
مــن  اإلنســان  يتمكــن  -مــن خالهلــا-  حيــث  املختلفــة؛  أببعادهــا 
االنفتــاح علــى معــارف العصــر احلديــث، واالتصــال ابملعرفــة حاضرهــا 
وماضيهــا، فضــاًل عــن ومواصلــة تعلمــه وأداء وظائفــه علــى النحــو 
املطلــوب، فهــي كانــت؛ وال تــزال مــن أهــم مــا مييــز الشــعوب واألمــم 

املتقدمــة.
-مبســتوايهتا  القــراءة  ملهــارات  الطالــب  امتــالك  إن   
املختلفــة- متكنــه مــن التقــدم تعليميًــا، حيــث تكســبه القــدرة علــى 
تنميــة قدراتــه الذهنيــة، وتوســع مــن مداركــه الفكريــة ومتكنــه علــى 
أفــكاره  توجيــه  علــى  والقــدرة  التفكــري  منطقيــة  مــن  البعيــد  املــدى 
واحلديــث والكتابــة اإلقناعيــة. وبنــاًء عليــه فــإن هنــاك ضــرورة ألن 
العــام  التعليــم  مراحــل  يف  القــراءة  مهــارات  مــن  الطالــب  يتمكــن 
املختلفــة، والبــد أن تكــون عمليــة الفهــم واالســتيعاب مرافقــة لعمليــة 
إىل  القــراءة  تعليــم  يهــدف  الــي  احملوريــة  املهــارة  ابعتبارهــا  القــراءة، 
تنميتهــا، فهــي اجلوهــر احلقيقــي لعمليــة القــراءة. فلقــد أكــد )جــاد، 
2003(  علــى ان الفهــم القرائــي هــو اهلــدف األمســى مــن القــراءة 
يف العمليــة التعليميــة ككل، ومــن مث جيــب أن حيــرص املعلــم علــى 
حتقيقــه؛ فقــراءة بــال فهــم تعــد مضيعــة للوقــت و إهــدارًا للطاقــات 

البشــرية.
ومــن مث فــإن اهلــدف األســاس مــن القــراءة هــو متكــن   
بفكــره،  الســمو  وابلتــايل  القرائــي،  الفهــم  مهــارات  مــن  الطالــب 
وإظهار موهبته، وتوســيع آفاقه، وإبراز ابتكاراته. إن ارتقاء اإلنســان 
وثقافتــه مل تعــد تتوقــف علــى كميــة املقــروء فقــط، بــل علــى أســلوب 
األخطــاء  الطالــب يف  فوقــوع  للمقــروء،  واســتثماره  نفســها  القــراءة 
القرائيــة ينجــم عــن إخفاقــه يف عمليــة الفهــم القرائــي، وضعــف قدرتــه 
علــى اســتخالص املعــاين مــن النــص املقــروء )عيســى، 2017: 3(. 
ويتطلــب ذلــك بــال شــك قــدرة مــن الطالــب علــى االنتبــاه املســتمر 
كمــا ســبق القــراءة وعلــى االنغمــاس يف النــص ومــع النــص، ليتمكــن 
مــن ســرب معانيــه وفهــم مــا يرمــي إليــه الكاتــب، ويتعــود قــراءة النــص 
بــل  ملًمــا ابملعــى فحســب  ليــس  برؤيتــه اخلاصــة، ومــن مث يصبــح 

شــريًكا فيــه.
املهمــة  التعليميــة  املراحــل  مــن  املتوســطة  املرحلــة  وتعــد   
وحلرجــة، حيــث تتوســط مــا بــن التعليــم االبتدائــي والثانــوي، ويشــهد 
الطــالب يف هــذه املرحلــة تغــريات فســيولوجية، تتبعهــا تغــريات يف 
منــط الشــخصية، وابلتــايل تتغــري نظرهتــم للحيــاة، وهــي املرحلــة األمثــل 
يف توجيــه الشــخصية؛ ففيهــا يتطلــع الطالــب للبحــث عــن القــدوة، 
الكبــار  جمــاراة  يف  الشــديدة  والرغبــة  واالســتطالع،  املعرفــة  وحــب 
والتشــبه هبــم )شــند وآخــرون 2017(. ويدفعــه ذلــك يف الغالــب 
حلــب القــراءة و اإلقبــال الكبــري عليهــا، وذلــك مــا ينبغــي أن يدركــه 
املعلمــون بصفــة عامــة ومعلمــو اللغــة العربيــة  بصفــة خاصــة، نظــرًا 
ببنــاء  األخــرية  عــن عالقــة  فضــاًل   ابلقــراءة  العربيــة  اللغــة  الرتبــاط 
منظومــة القيــم وعــادات العقــل وآليــات التفكــري. وذلــك مــا حــدا 
الباحــث إىل الرتكيــز علــى املرحلــة املتوســطة، والصــف األول املتوســط 
حتــداًي لتوجيهــه وأتهيلــه ومتكينــه مــن مهــارات الفهــم القرائــي مــن 

التعليميــة. املرحلــة  بدايــة 
 )Cutting. M& Cole.P.2009( مــن  ويؤكــد كل   
أن غايــة مهــارة القــراءة هــي عمليــة الفهــم الــي ختدمهــا مكــوانت 
القــراءة ودقتهــا، ومــن مث يرتتــب علــى ضعــف  أخــرى مثــل ســرعة 
الفهــم القرائــي نتائــج ســلبية هتــدد فعليًــا املســتقبل التعليمــي للطالــب. 
ومــن مث فــإن إمهــال االهتمــام ابلفهــم القرائــي والعمليــات مــا وراء 
املعرفيــة، وآليــات الذاكــرة، ومــا وراءهــا  منــذ مراحــل مبكــرة ســوف 
وتقــدم  الدراســية،  املــواد  علــى حتصيــل  ســلبًيا  بعــده  مــا  لــه  يكــون 
الطالــب يف مراحــل التعليــم املختلفــة. حيــث يتطلــب الفهــم القرائــي 
عمليــات ذهنيــة معقــدة أثنــاء عمليــة القــراءة ومــا بعدهــا، ويوازيهــا 
خمــزون  يف  يتحكــم  أن  القــارئ  وبقــدرة  ابلذكــرة،  تتعلــق  عمليــات 
الذاكــرة، واســتدعائه يف الوقــت املناســب، ومــن مث فإنــه كلمــا زادت 
قــدرة القــارئ علــى الوعــي آبليــات ختزيــن املعلومــات وتشــفريها، زادت 
أفضــل  بشــكل  فيهــا  والتحكــم  اســتدعائها  احتماليــة  علــى  قدرتــه 

)الفهيقــي،2017(.
وراء  مــا  وراء  ملــا  مــوازاًي  بعــًدا  الذاكــرة  وراء  مــا  وميثــل   
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فاعلية أنشطة إثرائية مقترحة قائمة على ما وراء الذاكرة في تنمية 
مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول المتوسط 

د. زيد بن مهلهل الشمري 

العدد الخامس  - إبريل )4( 2020  - السنة الرابعة 

املعرفيــة. حيــث تركــز األوىل علــى الوعــي بكيفيــة التشــفري والتخزيــن، 
ومن مث االستدعاء، وبذا ختتلف عن الثانية الي تركز على عمليات 
مــا قبــل التعلــم ومراقبــة عمليــات املعرفــة، وبنــاء عليــه تســبق الثانيــة 
األوىل زمنيًــا أثنــاء عمليــة القــراءة أو التعلــم بوجــه عــام. تعــرف مــا وراء 
الذاكــرة أبهنــا  املعرفــة الشــخصية الــي ميتلكهــا الفــرد حــول منظومــة 

الذاكــرة لديــه والتنظيــم الــذايت لعملياهتــا، وتشــمل وعيــه اإلجــراءات 
واالتفــاق مــع مديــر مدرســة املتنــي مبدينــة حائــل ومــدرس الفصــل،  
قــام الباحــث - أثنــاء احلصــة - بتوجيــه  عــدد مــن األســئلة الــي 
تقيــس مســتوايت الفهــم املشــار إليهــا  للطــالب يف الفصــل، وكانــت 

اســتجاابهتم علــى النحــو التــايل: 

 مستوى الفهم الذيالسؤال
يقيسه السؤال

 عدد الطالب الذين أجابوا إجابة
 صحيحة تعكس توافر الفهم احلريف

لديهم  وفًقا للسؤال

 متوسط حتقق مستوى
الفهم يف العينة

55%11مستوى الفهم احلريفحدد األفكار الرئيسة الي اشتمل عليها الدرس
مــاذا أفــادت مجلــة يشــد بعضــه بعًضــا" بعــد قولــه 
)صلــى هللا عليــه و ســلم(: " كالبنيــان املرصــوص"؟ 

مستوى الفهم 
25%5االستنتاجي

خــرت موقًفــا مــن حياتــك اليوميــة، ميكــن أن تطبــق 
فيــه مــا تعلمتــه مــن الــدرس

مستوى الفهم 
14%3التطبيقي

جدول )1(
أعداد الطالب والنسب املئوية لتوافر الصعوبة يف مهاريت التعرف والفهم

يتبــّن مــن النســب املئويــة الــي وردت يف اجلــدول الســابق   
أّن الطــالب لديهــم ضعــف شــديد يف مهــارات الفهــم القرائــي عنــد 
مســتوايت )احلــريف – االســتنتاجي – التطبيقــي(، و ذلــك يعطــي 
مؤشــرًا أبن املســتوايت األعلــى مثــل الناقــد والتذوقــي واإلبداعــي هبــا 

أيًضــا. قصــور 
حتديد مشكلة البحث وأسئلته:

ويف ضــوء مــا تقــدم يتضــح وجــود مشــكلة، تتمثــل يف:   
األول  الصــف  لــدى طــالب  القرائــي  الفهــم  مهــارات  "ضعــف يف 
املتوســط ابململكــة العربيــة الســعودية )جمتمــع البحــث(؛ ممــا قــد يعــزى 
إىل قصــور يف الرتكيــز علــى األنشــطة والتدريبــات القائمــة علــى مــا 
عــن  اإلجابــة  احلــايل  البحــث   اســتهدف  ومــن مث  الذاكــرة."  وراء 

التاليــة: األســئلة 
س1: مــا مهــارات الفهــم القرائــي املناســبة لطــالب الصــف األول 

الســعودية؟ العربيــة  املتوســط ابململكــة 
س2:مــا األنشــطة اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة املناســبة 
لكتــاب )لغــي اخلالــدة( الــي يتوقــع إســهامها يف تنميــة مهــارات 

الفهــم القرائــي لــدى )عينــة البحــث( ؟
س3: مــا فاعليــة األنشــطة اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة يف 

تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى )عينــة البحــث(؟
أهداف البحث: 

 هدف هذا البحث إىل:
1. حتديــد  مهــارات الفهــم القرائــي املناســبة لطــالب الصــف األول 

املتوســط ابململكــة العربيــة الســعودية.
2. التوصــل إىل عــدد مــن األنشــطة اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا وراء 
الذاكــرة، والــي تناســب حمتــوى كتــاب لغــي اخلالــدة املقــرر علــى 
الصــف األول املتوســط ) جمتمــع الدراســة(، ويف الوقــت نفســه 

يتوقــع إســهامها يف تنميــة بعــض مهــارات الفهــم القرائــي املناســبة 
)لعينــة البحــث(.

3. دراســة فاعلية األنشــطة اإلثرائية القائمة على ما وراء الذاكرة يف 
تنميــة بعــض مهــارات الفهــم القرائــي لــدى تالميــذ الصــف األول 

املتوســط )عينة البحث(.
أمهية البحث:

1. توجيــه عنايــة القائمــن علــى تطويــر املناهــج الدراســية إىل أمهيــة مــا 
وراء الذاكرة يف تعليم القراءة.

2. توجيــه املعلمــن إىل ضــرورة مراعــاة مــا وراء الذاكــرة يف األنشــطة 
و التدريبــات وطرائــق التدريــس أثنــاء تعليــم اللغــة العربيــة بوجــه 

عــام و تعليــم القــراءة بوجــه خــاص.
3. إلقــاء الضــوء علــى ضــرورة اهتمــام الباحثــن يف جمــال تعليــم اللغــة 
العربيــة ابلفهــم القرائــي مــن خــالل الرتكيــز علــى املتغــريات ذات 
ختزيــن  مبراقبــة  هتتــم  الــي  العقليــة  والعمليــات  ابلذاكــرة  الصلــة 

املعــارف وتشــفريها و تنظيمهــا، ومراقبــة هــذه العمليــات.
القرائــي  الفهــم  مهــارات  بقائمــة  واملعلمــات  املعلمــن  إمــداد   .4
قــد يســهم يف  ممــا  املتوســط،  الصــف األول  لطــالب  املناســبة 

بتنميتهــا. أكــرب  بشــكل  االهتمــام 
5.  تقــدمي منــوذج عملــي ملعلمــي اللغــة العربيــة علــى أمهيــة األنشــطة 
اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة يف تنميــة مهــارات الفهــم 

القرائــي.
املعلمــن  توجيــه  يف  الرتبويــن  املشــرفن  البحــث  هــذا  يفيــد    .6
ألمهيــة مــا وراء الذاكــرة يف تنميــة الفهــم القرائــي بوجــه خــاص و 

الدراســي بوجــه عــام. التحصيــل 
حدود البحث:

 اقتصر البحث احلايل على احلدود التالية:
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1.  احلــدود املوضوعيــة: الكشــف عــن فاعليــة أنشــطة إثرائيــة قائمــة 
علــى مــا وراء الذاكــرة - تناســب حمتــوى كتــاب لغــي اخلالــدة – 
يف تنميــة بعــض مهــارات الفهــم القرائــي عنــد مســتوايت )احلــريف 
– االســتنتاجي – التطبيقــي( املناســبة لطــالب الصــف األول 

املتوســط )عينــة البحــث(.
التجريبيــة خــالل  املعاجلــة  شــبه  الزمــي:  مت  تطبيــق  2.  احلــد 
الفصــل الدراســي األول مــن العــام الدراســي، 2020/2019، 
الفــرتة مــن 2019/10/1م إىل 18/ 2019/12م. يف خــالل 

املتوســطة،  املتنــي  مبدرســة  الدراســة  طبقــت  املــكاين:  احلــد    .3
حائــل. مبدينــة  التعليــم  إلدارة  التابعــة 

فروض البحث: حتددت فروض البحث احلايل يف:
1.  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مســتوى داللة )0.05( 
يف  والضابطــة  التجريبيــة  اجملموعتــن  درجــات  متوســطي  بــن 
القرائــي ككل  الفهــم  البعــدي علــى اختبــار مهــارات  التطبيــق 

لصــاحل متوســط درجــات اجملموعــة التجريبيــة.
2. توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( 
بــن متوســطي درجــات اجملموعــة التجريبيــة اجملموعــة الضابطــة 
يف التطبيــق البعــدي علــى اختبــار مهــارات الفهــم القرائــي يف 
علــى  التطبيقــي( كٍل   – االســتنتاجي   – )احلــريف  املســتوايت 

حــدة لصــاحل متوســط درجــات اجملموعــة التجريبيــة.
منهج البحث: استخدم البحث احلايل:

)أ( املنهــج الوصفــي التحليلــي: للتوصــل لإلجابــة عــن ســؤايل البحــث 
األول والثــاين، مــن خــالل اســتقراء الدراســات الســابقة واألدب 

الرتبــوي ذات الصلــة. 
)ب( املنهــج شــبه التجريــي: الــذي يعتمــد علــى نظــام اجملموعتــن 
املتكافئتــن؛ و ذلــك لإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئلة 

البحــث، واختبــار صحــة الفــروض.
مصطلحات البحث:

تعريفهــا إجرائيًــا أبهنــا: مهــارات  ميكــن  القرائــي:  الفهــم  مهــارات 
طــالب  يتقنهــا  الــي  والتطبيقــي  االســتنتاجي  و  احلــريف  الفهــم 
الصــف األول املتوســط )عينــة البحــث( الذيــن يدرســون كتــاب 
أنشــطة  األول ابســتخدام  الدراســي  الفصــل  اخلالــدة يف  لغــي 
إجرائيــة قائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة، ويســتدل علــى إتقانــه هلــذه 
املهــارات مــن خــالل حتليــل إجاابتــه يف اختبــار الفهــم القرائــي 

الــذي أعــد يف ضــوء املهــارات املشــار إليهــا ســلًفا. 
مــن  جمموعــة  أبهنــا:  إجرائيًــا  تعريفهــا  ميكــن  الذاكــرة:  وراء  مــا 
العمليــات الــي يقــوم هبــا طــالب الصــف األول املتوســط )عينــة 
البحــث( قبــل عمليــة القــراءة وأثنائهــا وبعدهــا تتمثــل يف قيامهــم 
مبراقبــة  أنفســهم يف  ترميــز املعرفــة، وختزينهــا بشــكل منظــم، 
ميكنهم من اســرتجاعها بســهولة مى أرادوا ذلك، ويتم تدريبهم 
علــى هــذه العمليــات مــن خــالل جمموعــة مــن األنشــطة اإلثرائيــة 

الــي أعــدت لذلــك قصــًدا.

األنشــطة اإلثرائيــة: يقصــد ابألنشــطة اإلثرائيــة تعديــل يف شــكل 
إضافــة حملتــوى )كتــاب لغــي اخلالــدة( الفصــل الدراســي األول 
- حتديــًدا يف الوحدتــن )األوىل والثانيــة( - املقــرر علــى طــالب 
الصــف األول املتوســط )عينــة البحــث( جلعلــه مناســًبا لتنميــة 
خــربات  بتضمينــه  وذلــك  لديهــم،  القرائــي  الفهــم  مهــارات 
تعليميــة تعكــس عمليــات مــا وراء الذاكــرة واســرتاتيجياهتا الغــري 

موجــودة يف املقــرر بصورتــه احلاليــة.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تســتهدف الدراســة النظريــة اســتقراء الدراســات الســابقة   
واألدب الرتبــوي ذات الصلــة ابلفهــم القرائــي، وكيفيــة تنميتــه لــدى 
الذاكــرة،  مبــا وراء  مــن خــالل االهتمــام  املتوســطة  املرحلــة  طــالب 
هبــدف  وذلــك  تصمــم يف ضوئهــا،  الــي  اإلثرائيــة  األنشــطة  ســيما 
اإلجابــة التوصــل إىل قائمــة الفهــم القرائــي املناســبة لعينــة البحــث، 
وتصميــم عــدد مــن األنشــطة اإلثرائيــة املناســبة لكتــاب لغــي اخلالــدة، 

الذاكــرة. وراء  ملــا  الفلســفية  األطــر  تعكــس  والــي 
          وبنــاًء عليــه ســيتم تنــاول الدراســة النظريــة مــن خــالل 

التاليــن: احملوريــن 
احملور األول: مهارات الفهم القرائي يف املرحلة املتوسطة.
احملور الثاين: األنشطة اإلثرائية يف ضوء ما وراء الذاكرة.

احملور األول : مهارات الفهم القرائي يف املرحلة املتوسطة:
تعد القراءة من أهم فنون اللغة؛ فهي بوابة املعرفة، وهي   
الوســيط املهــم يف عمليــي التعليــم والتعلــم، فضــاًل عــن عالقتهــا القويــة 
ابالرتقــاء بتفكــري املتعلــم، وابلتــايل التأثــري علــى حياتيــه الشــخصية 
والعمليــة بشــكل مباشــر. والقــراءة كوهنــا تتكــون مــن مهــارات تراكميــة 
ومتداخلــة، وعمليــات ذهنيــة ابلغــة التعقيــد، فقــد تعــددت الدراســات 
العلميــة الــي تناولتهــا مــن منــاح خمتلفــة. وتشــمل القــراءة جمموعــة مــن 
املهــارات، مثــل: التعــرف الفهــم، والتذكــر، واالســتنتاج، والتقــومي، تتــم 
مــن عمليــات ال ميكــن مالحظتهــا يف ذاهتــا، ومــا نلمســه منهــا فقــط 
هــو املثــريات الــي حتــدث يف البدايــة، وتتمثــل يف رؤيــة الرمــز املكتــوب، 
واالســتجاابت الــي أتيت يف النهايــة يف صــورة ســلوك يعــرب عــن فهــم 

الشــخص ملــا يقــرأ.
ومــن مث فــإن األحــداث العقليــة الــي حتــدث داخــل الفــرد   
، وتتوســط بــن املثــريات واالســتجاابت، فمــا يــزال علمــاء النفــس 
أن  إال  التعقيــد،  ابلــغ  أمــر  ألنــه  عمليًــا؛  عنهــا  الكشــف  حياولــون 
الثابــت فيــه يتمثــل يف التفــرد واخلصوصيــة الــي متيــز قــارئ عــن غــريه 
يف اســتقباله ملعــاين النــص املقــروء )موســى، 2007(. وبنــاًء عليــه 
فــإن لــكل قــارئ بصمتــه يف اســتقبال النــص املقــروء، ولعــل ذلــك مــا 
نســخ املفهــوم القــدمي عــن كــون القــراءة متثــل مهــارات اســتقبال، وهــذا 
شــيء خيالــف الواقــع، حيــث يســتحيل أن يســتقبل القــراء مضمــون 
النــص بــدالالت واجــدة، فــكل يــرى النــص مبفهومــه ومنظــوره اخلــاص 
الــذي كونــه مــن خرباتــه ومســتوى معرفتــه وتفكــريه، وليــس ذلــك يعــي 
أنــه ال توجــد بــن القــراء قواســم مشــرتكة يف فهــم نــص بعينــه، لكــن 
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هــي شــخصية القــارئ الــي قــد تكافــئ إىل حــد كبــري شــخصية كاتــب 
النــص نفســه يف طرحــه و تعاطيــه مــع قضيــة بعينهــا.

ويشــري إبراهيــم )2002(  إىل أن القــراءة تتمثــل يف جانبــن رئيســن 
مهــا:

)االســتجابة  ويعــي  الفســيولوجي،  اجلانــب  وهــو  األول:  اجلانــب 
الفسيولوجية( ملا هو مكتوب، متمثاًل يف حركة العن وتنقالهتا 

عــرب الكلمــات وربــط ذلــك مبركــز اإلبصــار، ومــن مث املــخ. 
اجلانــب الثــاين: طبيعــة القــراءة، وتعــي العمليــات العقليــة الــي يــربز 
منهــا التفســري، واالســتنتاج. فالقــراءة ليســت جمــرد عمليــة عقليــة 
متميــزة، وإمنــا هــي نشــاط فكــري متكامــل. فتعلــم القــراءة جيــب 
أن يقــوم علــى األبعــاد التاليــة: تعــرف نطــق، فهــم، نقــد موازنــة، 
حــل مشــكلة. وقــد انعكســت طبيعــة القــراءة وخصوصيتهــا علــى 
تعريف املتخصصن هلا، فقد عرفها شريف وأخرون )2009( 
أبهنــا: »عمليــة عقليــة، انفعاليــة، دافعيــة تشــمل تفســري الرمــوز، 
والرســوم الــي يتلقاهــا القــارئ عــن طريــق عينيــه، وفهــم املعــاين، 
والربــط بــن اخلــربة الســابقة وهــذه املعــاين، واالســتنتاج،  والنقــد، 
وعرفهــا  املشــكالت« )ص 17(.  وحــل  والتــذوق،  واحلكــم، 
السفاســفة )2011( أبهنــا: »عمليــة نفســية لغويــة يقــوم القــارئ 
بواســطتها إبعــادة بنــاء معــى عــرب عنــه الكاتــب يف صــورة رمــوز 
مكتوبــة، والقــراءة يف ضــوء ذلــك هــي عمليــة اســتخالص املعــى 
مــن الرمــز املكتــوب، أو هــي أداة اتصــال فكــري بــن القــارئ 

والكاتــب مــن خــالل الرمــز املكتــوب« )ص 85(.
وكمــا متــت اإلشــارة ســابًقا فــإن تعريفــات القــراءة تعكــس   
طبيعتهــا الــي تتجــاوز جمــرد فــك الرمــوز والنطــق إىل مســتوايت عليــا 
مــن الفهــم تكــون نتاًجــا لعمليــات ذهنيــة ابلغــة التعقيــد، كمــا تعكــس 
التعريفــات و طبيعــة القــراءة مــدى أمهيتهــا الــي تتمثــل ابلنســبة للفــرد 

واجملتمــع.
وتنقســم مهــارات القــراءة إىل قســمن: األول يتمثــل يف   
مهــارات التعــرف، واألخــري ميثــل مهــارات الفهــم، ويعــد مــن انفلــة 
فالطالــب  األول،  دون  حتققــه  يســتحيل  الثــاين  القســم  إن  القــول 
والكلمــات،  احلــروف واألصــوات  تعــرف  مهــارات  الــذي ال جييــد 
يصعــب عليــه حتقيــق الفهــم، وابلتــايل، يكــون جــل اهتمــام تعليــم 
اللغــة العربيــة يف الصفــوف األوليــة، هــي إكســاب الطالــب ملهــارات 
يتناســب  مبــا  الفهــم  مهــارات  وأيًضــا  الدنيــا  واملســتوايت  التعــرف، 
معقــدة  عمليــة  القرائــي  الفهــم  ألن  وذلــك  اللغــوي.  قاموســه  مــع 
مــن خالهلــا يســتخدم القــارئ قدراتــه العقليــة الســتنباط املعــى مــن 
النــص املكتــوب، واحلصــول علــى املعــى مــن خــالل الســياق وربطهــا 
خبرباتــه الســابقة. ويشــري )خلــف هللا، 2011( إىل أن الفهــم القرائــي 
القــراءة ال  وأثنــاء  القــراءة،  طريــق  عــن  املعــى  علــى  احلصــول  هــو: 
يســتطيع القــارئ أن يكمــل الفكــرة يف ذهنــه حــى ينهــي الفقــرة الــي 
يقرأهــا، فــإن كلمــة واحــدة قــد يكــون هلــا أكثــر مــن معــى يف عبارتــن 
خمتلفتــن، والقــارئ البــد لــه أن يقــرأ املوضوعــن حــى النهايــة ليعــرف 

الكلمــة يف كال املوضوعــن. معــى 
الفهــم  مهــارات  علــى  احلــايل  البحــث  لرتكيــز  ونظــرًا   
القرائــي للمرحلــة املتوســطة، فســيتم الرتكيــز عليهــا مــن خــالل اســتقراء 

الصلــة. ذات  الرتبــوي  واألدب  الســابقة  الدراســات 
وقــد  صنــف )أبــو لــن وخلــف هللا، 2010( مهــارات الفهــم القرائــي 

يف املســتوايت التالية:
1- مســتوي الفهم املباشــر: )احلريف(: ويعي فهم الكلمات واجلمل 
واألفــكار واملعلومــات واألحــداث فهمــا مباشــرًا كمــا ورد ذكرهــا 

صراحــة يف النــص. 
الطالــب  قــدرة  بــه  ويقصــد  االســتنتاجي:  الفهــم  مســتوى   -2
علــى اســتنتاج العالقــات بــن األفــكار والربــط بينهــا، والقيــام 

املقــروء.  النــص  لفهــم  واالفرتاضــات  ابلتخمينــات 
قــدرة الطالــب علــى فهــم  الفهــم االســتيعايب: ويعــي  3- مســتوى 
احملتــوي جيــًدا مث تصنيفــه وتنظيمــه يف إطــار فكــري معــن. 

4- مســتوى الفهــم التطبيقــي: ويعــي القــدرة علــي تطبيــق املعلومــات 
علــي  والقــدرة  جديــدة  أخــري  جمــاالت  يف  النــص  يف  الــواردة 

اســتخدام املقــروء يف حــل املشــكالت. 
5- مســتوى الفهــم النقــدي: ويعــي قــدرة التلميــذ ومهارتــه يف إصــدار 
احلكــم علــي املــادة املقــروءة مــن حيــث اللغــة والداللــة والوظيفــة، 

مث تقوميهــا .
القــدرة  ويعــي  الوجــداين(:  )الفهــم  التذوقــي:  الفهــم  مســتوى   -6
علــى اكتشــاف مشــاعر الكاتــب والتعبــري عنهــا مــن وجهــة نظــره 

أبســلوب لغــوي مناســب.  
7- مســتوي الفهــم اإلبداعــي: ويقصــد هبــذا املســتوي قــدرة التلميــذ 
أو مســار فكــري  اجتــاه  واقــرتاح  أفــكار جديــدة  ابتــكار  علــى 
حقائــق  مــن  معــروف  هــو  ممــا  الطالــب  يبــدأ  حيــث  جديــد، 
ومعلومــات؛ ولكنــه يــرى هلــا اســتخدامات جديــدة وغــري تقليديــة 

أو يــرى بينهــا عالقــات متميــزة. 
وهنــاك العديــد مــن الدراســات الــي صنفــت مهــارات   
الفهــم القرائــي املناســبة لطــالب الصــف اخلــري مــن املرحلــة االبتدائيــة 
والصــف األول مــن املرحلــة املتوســطة، وفــق هــذا االجتــاه، مثــل دراســة 
)الســيد، 2012( ودراســة )عابــد، 2013(، دراســة  )حســن، 
2014م( ودراسة )كامل، 2015(،  دراسة )الفهيقي، 2017(، 
التــايل: النحــو  )الطــارف، 2020(  ميكــن إمجاهلــا علــى  ودراســة 

 )1( حتديد األفكار الرئيسة والفرعية. 
)2( التمييز بن األفكار الرئيسة والثانوية. 

)3( تصنيف األفكار واملعلومات. 
)4( فهم العالقات القائمة بن األفكار. 

)5( توظيف عالمات الرتقيم لفهم العالقات بن اجلمل. 
)6( إدراك عالقات األلفاظ مبعانيها. 
)7( فهم املعى من احملتوى والرتاكيب. 
)8( فهم التفاصيل يف النص املقروء. 
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)9( تتبع التسلسل يف النص املقروء. 
)10( تصور النتائج املتوقعة. 

)11( تلخيص األفكار الرئيسة للمقروء. 
)12( إدراك هدف الكاتب واجتاهاته. 

)13( الربط بن النص املقروء وبن املعارف السابقة. 
)14( ربط املادة املقروءة بفروع اللغة األخرى. 

)15( الطالقة يف القراءة اجلهرية. 
)16( السرعة يف القراءة الصامتة. 

)17( تنظيم املعلومات املكتسبة من املقروء. 
)18( تلخيص املقروء أو بعض فقراته. 
)19( اختيار عناوين مناسبة ملا يقرأ. 
)20( التفريق بن احلقيقة  واخليال. 

)21( نقد النص املقروء. 
)22( جودة النطق. 
)23( صحة النطق. 

)24( متثل املعى. 
)25( تنمية مهارات التعرف على الكلمة

جديــر ابلذكــر إن الباحــث قــد قــام ببنــاء قائمــة مهــارات   
الفهــم القرائــي )الصــورة املبدئيــة( لطــالب الصــف األول املتوســط 
)عينــة البحــث( يف ضــوء مــا ســبق، ولــذا يكــون قــد أجــاب عــن 

البحــث. أســئلة  مــن  األول  الســؤال 
احملور الثاين: األنشطة اإلثرائية يف ضوء ما وراء الذاكرة

حياتنــا  مناحــي  شــى  يف  رئيًســا  دورًا  الذاكــرة  تلعــب   
اليوميــة، فــال تفكــري بــدون ذاكــرة، وغيــاب التفكــري يســاوي غيــاب 
احلياة، لذا فإن الذاكرة متثل احلياة احلقيقية لإلنسان. ونظرًا ألمهيتها 
يــرى علمــاء النفــس املعــريف أن التحــدي احلقيقــي الــذي يواجهونــه 
اليوم يتمثل يف مدى إمكانية مضاعفة الذاكرة اإلنســانية من حيث 
تفعيــل دور االســرتاتيجيات  مــن خــالل  اســتيعاهبا  فعاليتهــا وســعة 
املعرفيــة ومــا وراء املعرفيــة كضــرورة حتميــة ملواجهــة االنفجــار العلمــي 
واملعــريف احلاليــن )الدمــرداش، 2010(. وتؤثــر الذاكــرة يف العديــد 
مــن املهــارات الضروريــة الالزمــة للنجــاح الدراســي، وحتديــًدا القــدرة 
علــى فهــم املقــروء واســتيعابه، وتلعــب ســعة الذاكــرة دورًا مهًمــا يف 

التمييــز بــن الطــالب يف مســتوايت الفهــم الــي حيققوهنــا.
فقــد أكــد )اجلــراح، 2010( أن الطــالب يســتخدمون   
ثــالث عمليــات تتعلــق ابلذاكــرة  عنــد تعلمهــم ملــادة جديــدة هــي: 
)حفــظ املعلومــات يف الذاكــرة، واختــاذ القــرار خبصــوص حمتــوى هــذه 
املعلومــات، مث تفعيــل املعرفــة الســابقة مــن أجــل التوفيــق بــن مجيــع 
الذاكــرة  وتعــد  املعــريف(.  البنــاء  يف  املوجــودة  واملعلومــات  املعــارف 
شــرطًا أساًســا للحياة النفســية، وحجر الزاوية للنمو النفســي، بدوهنا 
يــدرك الفــرد اإلحساســات الــي تتكــرر عليــه، كمــا أدركهــا يف املــرة 
األوىل وبذلــك ال حيــدث تعلــم، وال نســتطيع أن خنطــط للمســتقبل 
اســتنادا إىل اخلــربة املاضيــة.  وتشــارك الذاكــرة عــددا مــن العمليــات 

املعرفيــة  األخــرى يف بنيــة العقــل مثــل اإلدراك والتصــور والتفكــري، 
وحتكــم الذاكــرة الكثــري مــن أداءات الفــرد الظاهــرة  واملضمــرة، ممــا 
دعــا بعــض العلمــاء واملفكريــن العتبــار أن احلضــارة تنتقــل مــن جيــل 

إىل جيــل عــن طريــق الذاكــرة )عاشــور، 2013(.
 )Meta-memory( الذاكــرة  وراء  مــا  مفهــوم  ويعــد   
أحــد املفاهيــم احلديثــة نســبيا يف علــم النفــس املعــريف، فقــد ظهــر يف 
Aware- )األدب الســيكولوجي ليشــري إىل العالقــة بــن الوعــي
Intros- وأثــر املعرفــة االســتبطانية ،Memory والذاكــرة  )ness

pective Knowledge  للفــرد مبكــوانت مــا وراء الذاكــرة. حيــث 
تشــري إىل العمليــات الــي مــن خالهلــا يســتطيع النــاس فحــص حمتــوى 
ذاكرهتــم، و مــن مث تقييمــه؛ لــذا فإهنــا  علــى الرغــم مــن اعتمادهــا علــى 
الذاكــرة  إال أهنــا ختتلــف عنهــا  حيــث تقــوم بــدور املراقــب و املقيــم 

.)Metcalfe & Dunlosky, 2008( نفســها   للذاكــرة 
  وحتــدد أبهنــا مــا نعرفــه عــن ذاكرتنــا، وكل مــا يناســب 
ومــا  اكتشــافها،  وإعــادة  وختزينهــا  املعلومــات  تســجيل  عمليــات 
يتطلبــه ذلــك مــن اســتخدام اســرتاتيجيات وأنشــطة معينــة بطريقــة 
يف  واألنشــطة  االســرتاتيجيات  هــذه  اســتخدام  وتعميــم  ســليمة، 
مواجهــة مشــكالت الذاكــرة والتغلــب عليهــا  يف أي موقــف مــن 
مواقــف احليــاة )Maltin,W, 2005( . ولــذا فــإن مــا وراء الذاكــرة 
تعــد متطلبــاً مهًمــا مــن املتطلبــات اجلوهريــة للفهــم القرائــي وعمليــة 
التعلــم بوجــه عــام، فبدوهنــا تنشــأ جمموعــة مــن االضطــراابت متتــد مــن 
مشــكالت التعلــم املتوســطة وحــى العجــز عــن التعلــم متاًمــا، كمــا أهنــا 
توفــر تغذيــة راجعــة ضروريــة للطالــب يف تعزيــز معلوماتــه املتعلقــة مبــا 

.)2008 )زكــري،  الذاكــرة  وراء 
ووفقا لســكنيدر )Schneider, 2008) فإن ما وراء   
الذاكــرة تتألــف مــن املعرفــة ثالثــة مســتوايت مــن االســرتاتيجيات، 
هــي، االســرتاتيجيات الداخليــة، مثــل: التصــور العقلــي عــن شــيء 
التســوق،   بقوائــم  املعرفــة  مثــل:  اخلارجيــة،  واالســرتاتيجيات  مــا، 
واســرتاتيجيات املعرفــة العامــة أبداء الذاكــرة،  مثــل: املعرفــة بتأثــري 
 Karably &Zabrucky,( زابروكــى  ويتفــق كارابلــى،  اإلرجــاء. 
P.34 ,2009)، الشــرقاوي )2003( على أن ما وراء الذاكرة هي 
املعرفــة الشــخصية الــي ميتلكهــا الفــرد حــول منظومــة الذاكــرة لديــه، 

والــي يســتطيع أن يعــرب عنهــا لفظيــا واخلاصــة بــكل مــن:
- متغــريات الفــرد: وتشــمل وعيــه الــذايت مبنظومــة الذاكــرة و كيفيــة 

عملهــا وعملياهتــا و حتليــل الذاكــرة ومهاراهتــا والقــدرات املرتبطــة 
هبــا.

- املهمــة: وتشــمل معلومــات عــن متطلبــات التذكــر اخلاصــة ابملهــام 
املختلفــة والســعة احملــدودة ابلنظــام لتلبيــة هــذه املتطلبــات.

- الوعــي ابالســرتاتيجية و اختيــار االســرتاتيجية املناســبة و توظيفهــا 
و مراقبــة فاعليتهــا و كفــاءة النشــاط املعــريف.

أمــا الكيــال )2006( فــريى  إهنــا الوعــي الــذايت للفــرد   
ومتطلبــات  املهــام  صعوبــة  و  ســهولة  وتشــخيص  ذاكرتــه  بســعة 
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تذكــر وتوظيفهــا  اســرتاتيجيات  مــن  يناســبها  مــا  وانتقــاء  معاجلتهــا 
املراقبــة والتنظيــم  مبــا حيقــق زايدة دقــة أحكامــه حــول قدرتــه علــى 
والتقــومي الــذايت للذاكــرة. يف حــن تركــز الســليمان )2001( علىأهنــا 
تعتمــد علــى مكونــن مهــا: املراقبــة Monitoring  وتعــى معرفــة 
  Control الفــرد ابملعلومــات الــي يتــم جتهيزهــا أو معاجلتهــا، والضبــط
ويعــى معرفــة الفــرد ابالســرتاتيجيات املتاحــة لتحســن قدرتــه علــى 

املعلومــات. معاجلــة  أو  جتهيــز 
أمــا عيســى )2008(  فرياهــا وعــي الطفــل بعمليــات   
وختزينهــا،  املعلومــات،  بتشــفري  صلــة  لــه  مــا  وكل  لديــة،  الذاكــرة 
 )Rehman, 2011(ريهمــان أمــا  ذلــك.  أراد  مــى  واســتدعائها 
والــي جيــب  املســتخدمة  املتعلــم ابالســرتاتيجيات  أهنــا وعــي  فــريى 
اســتخدامها يف بعــض املهــام، فهــي تتضمــن املعرفــة واملعلومــات حــول 

واســرتاتيجياهتا. الذاكــرة  أنظمــة 
ويــرى القفــاص )2013( إهنــا املعرفــة مبنظومــة الذاكــرة   
ابلذاكــرة  املرتبطــة  والقــدرات  ومهاراهتــا  وعملياهتــا  عملهــا  وكيفيــة 
ابملهــام  اخلاصــة  التذكــر  متطلبــات  عــن  الفــرد  معلومــات  وكذلــك 
ووعــي  املتطلبــات  تلــك  لتلبيــة  ابلنظــام  احملــدودة  والســعة  املختلفــة 
وتوظيفهــا  منهــا  املناســب  واختيــار  التذكــر  ابســرتاتيجيات  الفــرد 
التعريفــات  ومــن جممــل  املعــريف.  النشــاط  فعاليتهــا وكفــاءة  ومراقبــة 
الســابقة يتبــن أن الباحثــن قــد ركــزوا علــى أن مــا وراء الذاكــرة متثــل 
معرفــة الفــرد وإدراكــه ووعيــه بذاكرتــه أو أبي شــيء لــه صلــة بتشــفري 

اســتدعائها. علــى كيفيــة  والتعــرف  وختزينهــا،  املعلومــات، 
مــن  اســتقراؤها  مت  عمليــات  عــدة  علــى  الذاكــرة  وراء  مــا  وحتتــوي 

التــايل: النحــو  علــى  الســابقة  الدراســات 
1. الوعــي:Awareness وهــو يعــى أن يكــون الفــرد واعيــاً ابحلاجــة 
للتذكــر كمتطلــب ضــروري مســبق للذاكــرة الفعالــة، فمعرفــة الفرد 
أبنــه ســيحتاج لتذكــر مــادة مــا يؤثــر ابلطبــع ف يف طريقــة تعلمــه 
وفهمــه هلــا، ومــن مث يســتطيع تقييــم ذاكرتــه، حينئــذ يعــرف نقــاط 
الــقوة والضعــف لديــه )عيســى، 2004(. وهــو أيضــاً ”إملــام 
الفعالــة  للذاكــرة  ضــروري  للتذكــر كمتطلــب  ابحلاجــة  املتعلــم 
وملمــا بنواحــي القــوى والضعــف يف ذاكرتــه” )عبــد الفتــاح، 

2004(. وقــد صنــف الشــرقاوي )2003( الوعــي إىل:
أ . الوعــي ابالنتبــاه: يعكــس معرفــة الفــرد أبمهيــة انتباهــه للمهمــة، مثــل 
أن يتحــدث بصــوت عــال لنفســه أو أن يعيــد بنــاء البيئــة لتصبــح 

مناســبة لــه أو يقلــل مــن عناصــر التشــتيت فيهــا.
ب . الوعــي ابلذاكــرة: و يقصــد بــه معرفــة عمليــات الذاكــرة وتنظيمهــا 
كما هو احلال عندما يعي األفراد أبن استدعاءهم للمعلومات 
ســيكون أفضــل إذا مــا أجابــوا عــن األســئلة املوجهــة إليهــم يف 

احلجــرة نفســها الــي اختــربوا فيهــا مــن قبــل.
ج . الوعــي ابلفهــم: و يشــري إىل مراقبــة الفــرد لفهمــه ملــا يتلقــاه مــن 
معلومــات ومعرفتــه ابالســرتاتيجيات املناســبة لــزايدة قدرتــه علــى 

الفهــم، والتعديــل فيهــا إذا مــا فشــل يف فهــم شــيء مــا.

2. التشــخيص Diagnosis: وبقصــد بــه األنشــطة األساســية الــي 
تتضمن ختطيط الفرد وتوجيهه وتقييمه لسلوكه اخلاص بذاكرته 

)النجار،2007(. ويشــري التشــخيص ملهارتن فرعيتن :
تقديــر صعوبــة مهمــة التذكــر: ويقصــد هبــا حتديــد موضــع صعوبــة 
يكــون مســتوى  أن  فبدهــي  بــه،  املتعلقــة  املتغــريات  التذكــر و 
موقــف  مــن  أو  معلومــة ألخــرى  مــن  خمتلــف  التذكــر  صعوبــة 
تتعلــق  تكــون مرتبطــة أبدوات  قــد  الصعوبــة  أن  آلخــر، كمــا 
)الفهيقــي،  التذكــر  علــى  تســاعد  الــي  ابألدوات  أو  مبتغــري 
مــن  بــكل  التذكــر  صعوبــة  ترتبــط  عــام  وبشــكل   .)2017
مقــدار املــادة واأللفــة ابملعلومــات وســرعة تقــدمي املــادة وطريقــة 
تنظيمهــا. فــكل مــا كانــت املعلومــات املطلــوب تعلمهــا أكثــر 

. أكــرب  التذكريــة  املهــام  كانــت صعوبــة 
حتديــد متطلبــات التذكــر :عــادة مــا يتــم التذكــر بطريقــة   
خمتلفــة وفقــا لنــوع االختبــار، هــل مــن نــوع اختيــار مــن متعــدد أو 
مــن النــوع املقــال أو الشــفوي . حيــث إن مطالــب التذكــر لــكل 
نــوع منهــا ختتلــف عــن غريهــا الختــالف اهلــدف مــن التذكر)فضــل، 
2013(. ومــن مث ميكــن القــول أبن التشــخيص يــؤدي إىل معرفــة 
الفــرد ابالســرتاتيجيات الــي تســتخدم يف ختزيــن واســرتجاع املعلومــات 
بطريقــة ذات كفــاءة، واختيــار االســرتاتيجيات املناســبة حلــل مهمــة 

وتنفيذهــا. مــا 
املراقبــة  أن  جــروان )2002(  ذكــر   :Monitoring املراقبــة  )ج( 
املعرفيــة ضروريــة عندمــا يكــون اهلــدف منهــا حتســن العمليــات 
املعرفية، وذلك ألهنا حتتوى على جمموعة من املهارات الفعالة، 
وهــي: حتديــد اهلــدف مــن املهمــة، اإلبقــاء علــى اهلــدف يف بــؤرة 
اخلطــوات،  أو  العمليــات  تسلســل  علــى  واحلفــاظ  االهتمــام، 
ومعرفــة مــى يتحقــق اهلــدف، ومعرفــة مــى جيــب االنتقــال إىل 
العمليــة التاليــة، واختيــار العمليــة املالئمــة الــي تتبــع يف الســياق، 
واكتشــاف العقبــات واألخطــاء، ومعرفــة كيفيــة التغلــب علــى 

العقبــات والتخلــص مــن األهــداف.
وبنــاًء عليــه فــإن مراقبــة الذاتيــة تتمثــل يف متابعــة الفــرد ملــا   
مت عملــه، ومــا جيــرى عملــه، ومــا حيتــاج إىل عملــه؛ إلكمــال مهمــة 

لنفســه.  الفــرد  يقدمهــا  راجعــة  تعمــل كتغذيــة  الــي  التذكــر، 
دور األنشــطة اإلثرائيــة القرائيــة القائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة  يف 
تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى طــالب الصــف األول املتوســط:

يقصــد ابألنشــطة اإلثرائيــة تعديــل يف شــكل إضافــة حملتــوى )كتــاب 
الوحدتــن  يف  حتديــًدا   - األول  الدراســي  الفصــل  اخلالــدة(  لغــي 
املتوســط  األول  الصــف  طــالب  علــى  املقــرر   - والثانيــة(  )األوىل 
)عينــة البحــث( جلعلــه مناســًبا لتنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لديهــم، 
وذلــك بتضمينــه خــربات تعليميــة تعكــس عمليــات مــا وراء الذاكــرة 

واســرتاتيجياهتا الغــري موجــودة يف املقــرر بصورتــه احلاليــة.
األنشــطة اإلثرائيــة  بوجــه عــام  تنقســم إىل قســمن مت األخــذ هبمــا 

يف البحــث احلــايل:



مجلة العلوم اإلنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

العدد الخامس  - إبريل )4( 2020  - السنة الرابعة 
120

1. األنشــطة اإلثرائيــة األفقيــة: ويقصــد هبــا تزويــد الطــالب خبــربات 
غنيــة يف عــدد مــن املوضوعــات الدراســية واملهــارات املختلفــة.

2. األنشــطة اإلثرائيــة الرأســية: ويقصــد هبــا تزويــد الطــالب خبــربات 
يف  أو  الدراســية،  املوضوعــات  مــن  معــن  موضــوع  يف  غنيــة 

بعينهــا. مهــارات 
أهــم املالمــح العامــة لألنشــطة اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا   

احلــايل: البحــث  تبناهــا  الــي  الذاكــرة  وراء 
تكــون  أن  ابلضــرورة  يســتلزم  فــال  النهــاايت  مفتوحــة  تكــون   .1

واحــدة. هلــا  االســتجاابت 
2.  يتطلب أداء هذه األنشطة تطبيق عمليات ما وراء الذاكرة.

3. مرتبطــة مبهــارات الفهــم القرائــي املســتهدف تنميتهــا، وعمليــات 
مــا وراء الذاكــرة، واحملتــوى الثقــايف للــدرس.

4. هتيــئ فرًصــا حقيقيــة لالنغمــاس يف النصــوص املقــروءة مث إعطــاء 
النــص  فهــم  ضــوء  يف  الذاتيــة  اخلــربات  عــن  للتعبــري  الفــرص 
املقــروء، كمــا أهنــا توفــر فرًصــا للمعلــم ملراعــاة الفــروق الفرديــة بــن 

طالبــه بصــورة فعالــة.
5. فتــح آفــاق واســعة للبحــث و االستكشــاف وحــل املشــكالت 
والربــط بــن اخلــربات الســابقة والالحقــة، والربــط بــن خــربات 
التعلــم الــي حيتويهــا النــص املقــروء واخلــربات األخــرى يف املــواد 

الدراســية املختلفــة. 
أســس تصميــم األنشــطة اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة 

لتنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى )عينــة البحــث(:
1. األساس اللغوي:

بصفــة  اللغــة  طبيعــة  دراســة  خــالل  مــن  اشــتق  وقــد   
عامــة، وطبيعــة مهــارات الفهــم القرائــي عنــد املســتوايت )احلــريف – 
علــى  أهــم خصائصــه  عــرض  وميكــن  التطبيقــي(،   – االســتنتاجي 

التــايل: النحــو 
القــراءة،  مث  والتحــدث  ابالســتماع،  تبــدأ  متكامــل  اللغــة كل   •
فالكتابــة، ومــن مث ال ميكــن الفصــل بــن املهــارات اللغويــة عنــد 
تعلمهــا مــن انحيــة، وال ميكــن الفصــل بــن أي مــن مهــارات 

اللغــة ومهــارات التفكــري مــن انحيــة أخــرى.
• إن إتقــان الطالــب ملهــارات الفهــم القرائــي ال تكــون مبعــزل عــن 

مهــارات مــا وراء الذاكــرة.
• تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي تعتمــد علــى املمارســة و التدريــب 
للعديــد مــن األنشــطة اللغويــة الــي تراعــي وعــي الطالــب إبدارة 

خمــزون الذاكــرة.
لتنميــة  وتوجيههــا  اإلثرائيــة،  األنشــطة  علــى  التجربــة  الرتكيــز يف   •

املســتهدفة. القرائــي  الفهــم  مهــارات 
ســهلة  بلغــة  مكتوبــة  التجربــة  يف  اإلثرائيــة  األنشــطة  تكــون  أن   •

البحــث. عينــة  لســن  ومناســبة  وواضحــة 
2. األســاس النفســي: مــن خــالل دراســة خصائــص النمــو املختلفــة 

للطــالب يف املرحلــة املتوســطة، ميكــن اشــتقاق مــا يلــي:

البحــث( اجلســمية  الطــالب )عينــة  • مراعــاة خصائــص وقــدرات 
والعقليــة واللغويــة، وذلــك مــن خــالل:

خلصائــص  مناســبتها  مــن  والتأكــد  اإلثرائيــة،  األنشــطة   تنــوع   •
البحــث( )عينــة  الطــالب 

• مراعــاة حاجــات وميــول الطــالب املختلفــة كالنشــاط و حلركــة، 
املســتمر هلــم، وعمــل  الفــردي واجلماعــي، والتشــجيع  والتعلــم 

املســابقات للمنافســة الشــريفة فيمــا بينهــم.
3. األساس الرتبوي:

البحــث، حيــث  التدريســية يف تطبيــق جتربــة  تتنــوع األســاليب    •
مناســبتها  مــع  اإلثرائيــة  واألنشــطة  أبهدافــه   مرتبطــة  تكــون 

البحــث(. )عينــة  للطــالب 
• شــرح األســاس النظري ملهارة الفهم القرائي املســتهدفة قبل ممارســة 
الطــالب هلــا، وتدريبهــم عليهــا وبيــان أمهيــة مــا وراء الذاكــرة يف 

مســاعدته علــى إتقاهنــا.
• التدريــب املســتمر، و بــط التقــومي والواجبــات ابألنشــطة اإلثرائيــة، 

وعمليــات مــا وراء الذاكــرة الــي متثلهــا األنشــطة.
أشــكال األنشــطة اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة   
الــي ســوف يتــم تضمينهــا دروس وحــديت )قيــم إســالمية – أعــالم( 
مــن كتــاب لغــي اخلالــدة، الفصــل الدراســي األول املقــرر علــى الصــف 

البحــث(: )عينــة  املتوســط  األول 
جديــر ابلذكــر إنــه مت مراعــاة حمتــوى كل درس ومهــارات   
الفهــم القرائــي املســتهدف تنميتهــا يف حمتــوى النشــاط وهدفــه، وقــد 
اشــتمل كل درس مــن دروس الوحــدة علــى ثالثــة أشــكال لألنشــطة 

التــايل: النحــو  علــى  اإلثرائيــة 
1. أنشطة ما قبل القراءة:

أتــت هــذه األنشــطة يف شــكل موجهــات علــى النحــو   
: يل لتــا ا

عزيزي الطالب قبل أن تبدأ القراءة، قم ابآليت:
- حــدد مهــارة الفهــم القرائــي الــي ســوف تتــدرب عليهــا يف هــذا 

الــدرس، مــن خــالل الرجــوع إىل نواتــج التعلــم يف الكتــاب، وإذا 
مل تســتطع مــن حتديدهــا، اســأل املعلــم.

- انتبه، سوف يواجهك املعلم أبسئلة تقيس هذه املهارة.
أكثــر  الفهــم  قــادرًا  جيعلــك  ســوف  الســابقة  ابخلطــوات  قيامــك   -

املعلومــات. واســرتجاع 
2. أنشطة أثناء القراءة:

- هــل تتذكــر املهــارة الــي تتــدرب عليهــا يف هــذا الــدرس، لقــد حددهتا 

يف نشــاط ما قبل القراءة.
- هل فهمت ما قرأته؟ إذا كانت إجابتك بال، حدد السبب.

- حدد موضع الصعوبة فيما قرأت، وسببها من وجهة نظرك.

فهمتــه  و  قرأتــه  مــا  تتذكــر  قــد جيعلــك ال  الــذي  الســبب  اخــرت   -
للتــو )طــول النــص – صعوبــة اللغــة – التشــتت الذهــي بســبب 
خارجــي – التشــتت الذهــي بســبب داخلــي(  - ســبب آخــر 
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فاعلية أنشطة إثرائية مقترحة قائمة على ما وراء الذاكرة في تنمية 
مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول المتوسط 

د. زيد بن مهلهل الشمري 

العدد الخامس  - إبريل )4( 2020  - السنة الرابعة 

هــو......(.
- إذا حددت املوضع الذي تتوقع أنك ستنساه، قم برتميزه )اربطه 

بشيء مألوف تعرفه(، سيساعدك ذلك على تذكره.
3. أنشطة ما بعد القراءة:

- أسئلة تقيس مهارات الفهم املستهدفة.
- قبل اإلجابة تذكر النشاط الذي قمت به أثناء القراءة.

- هل ابلفعل نسيت ما توقعته و حددته يف نشاط أثناء القراء؟
- هــل الرتميــز الــذي قمــت بــه ذكــرك ابإلجابــة الصحيحــة؟ إذاكانــت 

اإلجابة )ال( اذكر السبب.
- أعــد اإلجابــة عــن الســؤال مــرة أخــرى. إذا كانــت إجابتــك غــري 
صحيحــة، ارجــع للنــص مــرة أخــرى، وقــم بتحديــد موضــع النســيان، 
وأعــد ترميــزه مــرة أخــرى، مث عــد لإلجابــة عــن الســؤال مــرة أخــرى، 

و هكــذا.
         ولــذا تكــون قــد متــت اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مــن أســئلة 

البحث.
إجـراءات البحـث

 تضمنت إجراءات البحث ما يلي:
أواًل: حتديــد قائمــة مهــارات الفهــم القرائــي: وتطلــب ذلــك القيــام 

ابإلجــراءات التاليــة:
مــن أجــل اإلجابــة عــن الســؤال األول مــن أســئلة البحــث الــذي   
اســتهدف التوصــل إىل قائمــة مهــارات الفهــم القرائــي املناســبة 
العربيــة الســعودية،  لطــالب الصــف األول املتوســط ابململكــة 

التاليــة: متــت اإلجــراءات 
أ ـ حتديــد اهلــدف مــن إعــداد القائمــة: وهــو التوصــل إىل مهــارات 
الفهــم القرائــي املناســبة جملتمــع البحــث، واملــراد تنميتهــا لــدى 
عينــة البحــث مــن خــالل األنشــطة اإلثرائيــة – القائمــة علــى 
مــا وراء الذاكــرة – والــي ســيتم تضمينهــا يف تدريــس دروس 
الوحدتــن األوىل والثانيــة )القيــم اإلســالمية – األعــالم( مــن 
علــى  املقــرر  األول(  الدراســي  )الفصــل  اخلالــدة  لغــي  كتــاب 
إعــداد اختبــار  املتوســط، واالعتمــاد عليهــا يف  الصــف األول 

القرائــي. الفهــم 
الصلــة  ذات  الرتبــوي  األدب  و  الســابقة  الدراســات  مســح  ـ  ب 

القرائــي. الفهــم  مبهــارات 
ج ـ حتليل أهداف تعليم القراءة يف الصف األول املتوسط.

د. االطــالع علــى كتــاب الطالــب املقــرر )لغــي اخلالــدة(، و دليــل 
املعلــم .

ه ـ استخالص مهارات الفهم القرائي ووضعها يف قائمة مبدئية.
اللغــة  تعليــم  جمــال  اخلــرباء يف  مــن  عــدد  علــى  القائمــة  عــرض  و. 
املطلوبــة.  التعديــالت  إجــراء  مث  صدقهــا،  مــن  لتأكــد  العربيــة؛ 
ز ـ أصبحت القائمة يف صورهتا النهائية، وقد اشتملت على )17( 

مهــارة فرعية.
اثنيًــا ــــ  إعــداد األنشــطة اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة: 

وقــد مــر إعدادهــا ابخلطــوات التاليــة:
أ– حتديــد اهلــدف مــن )إعــداد األنشــطة اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا 

وراء الذاكــرة(:
متثــل اهلــدف يف اســتخدام هــذه األنشــطة مــن خــالل   
القرائــي  الفهــم  مهــارات  لتنميــة  البحــث  موضــع  الوحدتــن  دروس 

البحــث. عينــة  لــدى 
ب–  مصادر بناء األنشطة اإلثرائية القائمة على ما وراء الذاكرة: 

اعتمد الباحث على عدد من املصادر، متثلت يف اآليت: 
• الدراسات السابقة و األدب الرتبوي ذات الصلة مبا وراء الذاكرة.

اللغويــة بشــكل  الصلــة ابألنشــطة  البحــوث ذات  الدراســات و   •
عــام، ومــا يتعلــق ابألنشــطة القرائيــة علــى وجــه اخلصــوص. 

 جـــ –  الصــورة املبدئيــة : لألنشــطة القائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة 
والــي تناســب مهــارات الفهــم القرائــي املشــار إليهــا ســابًقا، و 
تناســب يف الوقــت نفســه دروس الوحدتــن موضــع الدراســة.

د–  التأكــد مــن صــدق األنشــطة اإلثرائيــة: مت ذلــك مــن خــالل 
عرضهــا علــى عــدد مــن اخلــرباء املتخصصــن يف طــرق تدريــس 
اللغــة العربيــة، وعلــم النفــس الرتبــوي، مث وضعــت يف صورهتــا 

النهائيــة.
اثلثًــا: إعــداد دليــل املعلــم لتدريــس الوحدتــني األوىل والثانيــة: 
)القيــم اإلســالمية – األعــالم( مــن كتــاب لغــي اخلالــدة )الفصــل 
الدراسي األول( املقرر على الصف األول املتوسط، ابستخدام 
األنشــطة اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة احملــددة ســلًفا.

أ . اهلدف من إعداد الدليل:
مســاعدة املعلــم علــى تدريــس الوحدتــن موضــع البحــث   
مــن كتــاب لغــي اخلالــدة ابالعتمــاد علــى األنشــطة اإلثرائيــة لتنميــة 

القرائــي. الفهــم  مهــارات 
ب .  حمتوى الدليل:

• مقدمة تشرح اهلدف منه، وفلسفة إعداده.
• إطــار نظــري يتنــاول تنميــة مســتوايت الفهــم القرائــي مــن ابالعتمــاد 

علــى مــا وراء الذاكــرة، مــع الرتكيــز علــى االنشــطة اإلثرائيــة.
• خطــوات تدريــس دروس الوحدتــن )القيــم اإلســالمية – األعــالم( 
مضمنــة األنشــطة اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة. )كل 

درس علــى حــدة(
• يضمــن كل درس عــدداً مــن مهــارات الفهــم القرائــي املســتهدف 

تنميتهــا، وتصــاغ يف شــكل نواتــج تعلــم.
• تضمــن النصــوص القرائيــة األنشــطة اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا وراء 
الذاكــرة املناســبة للمحتــوى الثقــايف للــدرس، ويف الوقــت نفســه 

تناســب مهــارات الفهــم القرائــي املــراد تنميتهــا.
الــدرس إىل هنايتــه، علــى أن  التقــومي يكــون مســتمرًا مــن بدايــة   •
يتــم إثــراؤه مبــا حيقــق قيــاس مهــارات الفهــم القرائــي املضمنــة يف 

درس. كل 
• يوجــد تقوميــي جتميعــي يف هنايــة الوحــدة لقيــاس مهــارات الفهــم 
القرائــي الــي مت التدريــب عليهــا يف مجيــع دروس الوحــدة جمتمعــة.
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علــى  موزعــة  الذاكــرة  وراء  مــا  علــى  القائمــة  اإلثرائيــة  األنشــطة   •
الــدرس يف ثالثــة أشــكال: )أنشــطة مــا قبــل القــراءة – أنشــطة 
أثنــاء القــراءة – أنشــطة بعــد القــراءة(، و ذلــك لضمــان متثيــل 

مجيــع عمليــات مــا وراء الذاكــرة.
مهــارات  اختبــار  بنــاء  مت  القرائــي:  الفهــم  اختبــار  إعــداد  رابعــاً: 

التاليــة: للخطــوات  وفقــاً  القرائــي  الفهــم 
أ ـ اهلــدف مــن االختبــار: هــو قيــاس مــدى متكــن طــالب الصــف 
األول املتوســط )عينــة البحــث( مــن مهــارات الفهــم القرائــي، 
وقيــاس أثــر اســتخدام األنشــطة اإلثرائيــة يف تنميــة تلــك املهــارات.

ب ـ صياغــة مفــردات االختبــار: مت اختيــار حمتــوى االختبــار يف 
اختبــار يف  مفــردات كل  متنوعــة، ومت صياغــة  فقــرات  شــكل 

صــورة اختيــار مــن متعــدد.
جـــ ـ ضبــط االختبــار: للتأكــد مــن صــدق االختبــار، مت عرضــه علــى 
تدريــس،  املناهــج وطــرق  املتخصصــن يف جمــال  مــن  جمموعــة 
وذلــك للتأكــد مــن صــدق مفرداتــه، ووضوحــه، ومالءمتــه هلــدف 
وقــد مت  التعليمــات.  مــن وضــوح  للتأكــد  االختبــار، وكذلــك 

تعديــل االختبــار، و مــن مث وضعــه يف صورتــه النهائيــة .
التجربــة  تطبيــق  مت  لالختبــار:  االســتطالعية  التجربــة  ـ  د 
ــا مــن جمتمــع البحــث  االســتطالعية لالختبــار علــى )33( طالًب
مــن غــري عينــة البحــث األصليــة مبدرســة املتنــي املتوســطة، وذلــك 
وحتـــديد  اختبــار،  مفــردات كل  وضــوح  مــن  التأكــد  هبــدف: 
الزمــن املناســـب لإلجابــة عــن أســئلة االختبــار. وقــد وجــد أن 
متوســط الزمـــن املناســـب لإلجابــة عــن أســئلة كل اختبــار )60( 

دقيقــة.
ه ـ ثبــات االختبــار: مت حســاب ثبــات االختبــار بتطبيــق االختبــار 
علــى عينــة مــن تالميــذ الصــف األول املتوســط، مث أعيــد تطبيقــه 
بعــد مــرور أســبوعن مــن التطبيــق األول، ومت حســاب معامــل 
االرتبــاط بــن التطبيقــن ووجـــد أنــه يســاوي )0.83( ، وهــذا 

يــدل علــى أن االختبــار علــى درجــة عاليــة مــن الثبــات، وابلتــايل 
فهــو صــاحل للتطبيــق.

–  تطبيــق اختبــار مهــارات الفهــم القرائــي: طبــق الباحــث االختبــار 
قبــاًل علــى اجملموعــة التجريبيــة، والــي تكونــت مــن )33( طالًبــا مــن 
طــالب الصــف األول املتوســطة مبدرســة املتنــي، يف شــهر أكتوبــر 
مــن العــام الدراســي 2019/2018، مث مت تطبيقــه بعــداًي يف هنايــة 

التجربــة يف شــهر ديســمرب مــن العــام نفســه.
تطبيقهــا،  وكيفيــة  الدراســة،  ألدوات  عــرض  بعــد   
والتحكيــم عليهــا، توصــل الباحــث إىل املعاجلــة التجريبيــة، وفيمــا يلــي 

تفصيــاًل:     ذلــك  توضيــح 
- التدريــس )املعاجلــة التجريبيــة(: اعتمــدت علــى الطريقــة الســمعية 
الشــفهية إىل جانــب اســرتاتيجية فــك التشــفري الصــويت. واشــتمل كل 
درس علــى جمموعــة مــن التدريبــات، اهلــدف منهــا تنميــة مهــارات 
فــك  اســرتاتيجية  ابســتخدام  القرائــي،  والفهــم  الكلمــات  تعــرُّف 
التشــفري الصــويت، كمــا ينبغــي أن تتســم األنشــطة ابملرونــة، واللعــب 
مــع التالميــذ، حــى تثــري دافعيــة التالميــذ حنــو التعلــم. وقــد وضعــت 
الدراســة احلاليــة يف اعتبارهــا عنــد اختيــار الوســيلة أن تكــون مناســبة 
للمحتوى الذي يهتم بتدريســه، وتكون ســهلة االســتخدام ومتاحة، 
ويوفــر اســتخدامها جــوا مــن التفاعــل بــن املعلــم والتلميــذ يف أثنــاء 
عملية التدريس، ومن هنا كان اختيار الباحث للمعينات والوســائل 
اآلتيــة: الســبورة البيضــاء واألقــالم امللونــة، البطاقــات املصــورة، قصــص 
الوســائل  إلعــداد  العامــة  األســس  الباحــث  راعــى  وقــد  احلــروف، 

التعليميــة واســتخدامها.
خامًسا: التصميم التجرييب للبحث: 

   اســتخدم الباحــث طريقــة اجملموعتــن املتكافئتــن: األوىل جتريبيــة 
املتغــري  عــدا  املتغــريات،  ضبــط  روعــي  وقــد  ضابطــة.  واألخــرى 
التجريــي؛ وهــو فاعليــة األنشــطة اإلثرائيــة املقرتحــة القائمــة علــى مــا 
وراء الذاكــرة والــذي يتوقــع أن يؤثــر علــى متغــري البحــث التابــع املتمثــل 

يف مهــارات والفهــم القرائــي.

بعدياملعاجلة التجريبيةقبلي اجملموعات

مهارات الفهم التجريبية
القرائي

التدريس ابستخدام األنشطة اإلثرائية املقرتحة القائمة على ما وراء الذاكرة
مهارات الفهم القرائي

التدريس ابلطريقة التقليديةالضابطة

جدول )2(
 التصميم التجريي للبحث

سادًســا–  التجربــة امليدانيــة: مــرت عمليــة تطبيــق التجربــة امليدانيــة 
بعــدة مراحــل، هــي:

أ–  اختيــار عينــة البحــث: مت اختيــار عينــة البحــث بطريقــة عشــوائية 
مــن جمتمــع البحــث املتمثــل يف طــالب الصــف األول املتوســط 
حبائــل، هبــدف تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لديهــم، مــن خــالل 
عــدد مــن األنشــطة اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة بعــد 
مــن  والثانيــة  األوىل  الوحدتــن  يف  القرائــي  احملتــوى  تضمينهــا 
علــى  املقــرر  األول  الدراســي  الفصــل  اخلالــدة(  )لغــي  كتــاب 

الصــف األول املتوســط ابململكــة العربيــة الســعودية. وقــد بلــغ 
عــدد أفــراد العينــة يف التجربــة النهائيــة 65 مــن مدرســة املتنــي 
املتوســطة مبدينــة حائــل، مت  تقســيمهم إىل جمموعتــن )جمموعــة 
جتريبيــة وعددهــا 33 تلميــذاً، وجمموعــة ضابطــة وعددهــا 32 

تلميــذاً(.
ب –  تطبيــق أدوات البحــث قبــاًل: مت تطبيــق أداة البحــث )اختبــار 
الفهــم القرائــي( قبلًيــا؛ بعــد  اكتمــال اإلجــراءات الرمسيــة املقننــة 
لذلــك. وقــد مت التطبيــق يــوم الثــالاثء املوافــق 10/1/ 2019م.
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 مهارات
 عدداجملموعةعدد األسئلةالفهم القرائي

الطالب
 املتوسط
احلسايب

 االحنراف
قيمةدرجات احلريةاملعياري

)ت)
 الداللة

اإلحصائية

12احلريف
329,781,62التجريبية

دالة*635,39
336,912,58الضابطة

12االستنتاجي
329,251,46التجريبية

دالة*638,07
335,881,88الضابطة

12التطبيقي
328,561,58التجريبية

دالة*638,91
334,611,98الضابطة

36الدرجة الكلية
3227,594,31التجريبية

دالة*638,29
3317,395,54الضابطة

جدول )3(
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيم )ت( للفروق بن متوسطي درجات تالميذ اجملموعتن التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات الفهم 

القرائي

)*( حيث إن قيمة )ت( عند مستوى داللة )0,05( =  2,00 
      يتضــح مــن اجلــدول الســابق وجــود فــرق دال إحصائيــاً 
بــن متوســطي درجــات طــالب اجملموعتــن؛ التجريبيــة والضابطــة، 
)احلــريف،  القرائــي  الفهــم  مهــارات  الختبــار  البعــدي  التطبيــق  يف 
االســتنتاجي، التطبيقــي(؛ لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة. وبنــاًء عليــه، 
يتــم الفــرض األول، ونصــه: "توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســطي درجــات اجملموعتــن التجريبيــة 
والضابطــة يف التطبيــق البعــدي علــى اختبــار مهــارات الفهــم القرائــي 
اجملموعــة  درجــات  متوســط  لصــاحل  احملــددة ككل  املســتوايت  يف 

التجريبيــة".

2. توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( 
القبلــي  التطبيقــن  يف  التجريبيــة  اجملموعــة  درجــات  متوســطي  بــن 
والبعــدي علــى اختبــار مهــارات الفهــم القرائــي يف املســتوايت )احلــريف 
التطبيقــي( )كٍل علــى حــدة( لصــاحل متوســط  – االســتنتاجي – 
الدرجــات  يف التطبيــق البعــدي." . ولتحديــد حجــم أتثــري املتغــري 
املســتقل )التدريــس ابســتخدام األنشــطة اإلثرائيــة املقرتحــة القائمــة 
علــى مــا وراء الذاكــرة( علــى املتغــري التابــع املتمثــل يف مهــارات الفهــم 
القرائــي؛ مت حســاب قيمــة )   ، d  مبعلوميــة قيمــة )ت( للفــرق 
قيمــة  التــايل يوضــح  الطــالب،  واجلــدول  بــن متوســطي درجــات 

هــذا التأثــري:

ج- تنفيذ التجربة األساسية: مت تنفيذ التجربة األساسية ابتداء من 
اســتغرقت  حيــث  إىل 2019/12/20م،  2019م   /10/1
مــدة التطبيــق شــهرين وعشــرين يوًمــا، هــي مــدة التدريــب علــى 
تنمية مهارات الفهم القرائي املســتهدفة، وقد اســتغرق التدريب 
علــى بعــض املهــارات أســبوعاً وبعضهــا 10 أايم، و مهــارات 
الوحدتــن،  مــدار  أخــرى كانــت موجــودة يف كل درس علــى 
بدايــة مــن درس )قبــس مــن القــرآن يف الوحــدة األوىل انتهــاًء 

بــدرس )أم ســلمة رضــي هللا عنهــا( هنايــة الوحــدة الثانيــة .

نتائج البحث و تفسريها:
اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث ) و األخــري( مــن أســئلة البحــث، و 
نصــه : مــا فاعليــة أنشــطة إثرائيــة قائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة يف 
تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى طــالب الصــف األول املتوســط؟

ولإلجابــة عــن الســؤال الســابق واختبــار صحــة الفــرض املتعلــق بــه؛  
  T-test )ت(  وقيــم  املعيــاري  واالحنــراف  املتوســط  حســاب  مت 
التطبيــق  يف  والضابطــة  التجريبيــة؛  اجملموعتــن  طــالب  لدرجــات 
البعــدي الختبــار مهــارات الفهــم القرائــي، كمــا هــو مبــن ابجلــدول 

التــايل:

داللة حجم التأثريقيمة ) D)قيمة )     (قيمة   )ت(         املتغري التابعاملتغري املستقل

التدريس ابستخدام األنشطة اإلثرائية 
املقرتحة القائمة على ما وراء الذاكرة

كبري5,390,561,36احلريف

كبري8,070,712,03االستنتاجي

كبري8,910,752,25التطبيقي

كبري8,290,722,59مهارات الفهم القرائي ككل

جدول )4( 
قيمة )d ( ومقدار حجم أتثري األنشطة اإلثرائية املقرتحة القائمة على ما وراء الذاكرة كبري يف تنمية مهارات الفهم القرائي )احلريف- االستنتاجي- التطبيقي( لدى 

عينة البحث.



مجلة العلوم اإلنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

العدد الخامس  - إبريل )4( 2020  - السنة الرابعة 
124

التدريــس  أتثــري  حجــم  أن   )4( جــدول  مــن  يتضــح   
ابســتخدام األنشــطة اإلثرائيــة املقرتحــة القائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة 
االســتنتاجي-  )احلــريف-  القرائــي  الفهــم  مهــارات  تنميــة  يف  كبــري 
تراوحــت   )d( قيمــة  إن  حيــث  البحــث؛  عينــة  لــدى  التطبيقــي( 
مــا بــن )1,36 – 2,59(، وهــى قيــم مرتفعــة مبقارنتهــا ابلقيمــة 
مــن  يعــزز  بــدوره  وهــذا  الســابق، 65(؛  )املرجــع  املعياريــة   )0,8(
قبــول الفــرض الثــاين ونصــه:  توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى داللــة )0.05( بــن متوســطي درجــات اجملموعــة التجريبيــة 
يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي علــى اختبــار مهــارات الفهــم القرائــي 
علــى  )كٍل  التطبيقــي(   – االســتنتاجي  )احلــريف –  املســتوايت  يف 

البعــدي". التطبيــق  يف  الدرجــات  متوســط  لصــاحل  حــدة( 
وىف ضــوء مــا تقــدم تكــون متــت اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث واألخــري 

مــن أســئلة البحــث.
التعليق على النتائج و تفسريها:

1– تتفــق النتائــج املشــار إليهــا أعــاله مــع مــا أكــده اإلطــار النظــري؛ 
حيــث أتكــد أن مثــة عالقــة إمربيقيــة قويــة بــن متغــريي البحــث، 
فمــا وراء الذاكــرة تعتمــد علــى قــدرة املتعلــم علــى التحكــم يف 
خمــزون الذاكــرة مــن خــالل عــدة عمليــات ابلغــة التعقيــد تتمثــل 

يف )التشــفري، املعاجلــة والتنظيــم، االســتدعاء(.
الــي كانــت  2.  و ذلــك مــا متــت مراعاتــه يف األنشــطة اإلثرائيــة 
توجــه الطالــب قبــل القــراءة إىل الرتكيــز وترميــز املعــارف واملفاهيــم 
حــى ميكنــه اســتدعاؤها، وأمــا أنشــطة أثنــاء القــراءة فكانــت يف 
شــكل موجهــات للطالــب حتفــزه علــى مراقبــة نفســه أثنــاء القــراءة 
والتأكــد مــن تنظيــم مــا تعلمــه بطريقــة تســهل عليــه اســتدعاؤه، 
وكان يــرتك لــكل طالــب احلريــة يف ذلــك، ينظــم ويعــاجل ابلطريــق 

الــي تناســبه.
 3. ثبــت أن أنشــطة مــا وراء الذاكــرة تناســب هــذه الفئــة العمريــة 
تفضــل خــوض اجملهــول والتحــدي، حيــث أكــد طــالب اجملموعة 
التجريبيــة أن التجربــة كانــت ثريــة وجذابــة جــًدا ابلنســبة هلــم، 

لعــدة أســباب، ذكروهــا علــى النحــو التــايل:
• اســتخدام أنشــطة مــا وراء الذاكــرة يف تعلــم القــراءة جعلتــه ذا معــى 

وقيمة.
• اكتشف كل منهم قدراته ومواهبه الي مل يعرف عنها من قبل.

• بدأوا يكتشفون معاين و أفكار جديدة من النص.
• رغم صعوبة األسئلة مقارنة مبا درسوه من قبل إال أهنا ممتعة.

• كانت هناك حرية  أكثر يف عملية التعلم.
• املعلم كان أكثر حتفيزًا و تشجيًعا هلم.

4. بنــاًء عليــه، تتفــق نتائــج هــذا البحــث مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 
 Al ودراســة   ،)2011( ســاملان  ودراســة   ،)2010( اجلــراح 
Farahati )2012( دراســة الفهيقــي )2017(، و دراســة 

الطــارف )2020(. 
نــواة  فــإن دليــل املعلــم للوحدتــن موضــع الدراســة، يعــد  5. وبــذا 

جيــدة ميكــن اإلفــادة منهــا يف تغطيــة بقيــة مقــرر )لغــي اخلالــدة(.
 6– كمــا  تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج الدراســات الســابقة الــي 
عنيــت بوضــع برامــج تدريبيــة لتنميــة مهــارات تـَعـــــرُّف الكلمــات، 
مثــل: دراســة )العنــزي، 2008(، )جابــر وآخــرون، 2014(.

7.  اشــتملت املعاجلــة التجريبيــة علــى جمموعــة كبــرية مــن األنشــطة 
والتدريبــات اإلثرائيــة القائمــة علــى مــا وراء الذاكــر، وقــد تنوعــت 
بــن )الفــردي واجلماعــي(، ومــا هــو )قبــل القــراءة – أثنــاء القــراءة 

– بعــد القــراءة(.
  8– املشاركة اإلجيابية للطالب أثناء فرتة تطبيق التجربة ساعدهتم 
علــى الشــعور ابلثقــة، واحلريــة وعــدم اخلجــل، وقــد ســاعد هــذا 

يف التفاعــل بســهولة يف مجيــع الــدروس.
لوحــات  مــن  التعليميــة؛  ابملعينــات  التجريبيــة  املعاجلــة  تزويــد   –9
اإلثرائيــة  األنشــطة  مــع  تتناســب  تقدمييــة  وعــروض  وبطاقــات 
املقرتحــة قــد زاد مــن فاعليتهــا وتفاعــل الطــالب معهــا، ومــن مث 

أثــر ذلــك علــى إجيابيــة النتائــج.
توصيــات البحــث: يف ضــوء مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج ميكــن 

تقدمي التوصيات التالية:
1. تضمن كتب )لغي اخلالدة( يف املرحلة املتوســطة أنشــطة إثرائية 

قائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة  لتنميــة مهــارات الفهــم القرائــي.
2. اإلفــادة مــن نتائــج هــذا البحــث يف إعــادة النظــر يف حمتــوى كتــب 
اللغــة العربيــة املكــررة يف مراحــل التعليــم العــام ملراعــاة مــا وراء 

الذاكــرة يف معاجلــة حمتواهــا الثقــايف واملهــاري.
3. إعــادة النظــر يف أدلــة معلمــي اللغــة العربيــة لالهتمــام ابســتخدام 
مــا وراء  التدريبــات يف ضــوء  األنشــطة و  التدريــس و  طرائــق 

الذاكــرة.
تنميــة  إلمكانيــة  إجيابيًــا  مؤشــرًا  تعطــي  البحــث  هــذا  نتائــج   .4
املــواد  العــام يف مجيــع  التعليــم  الدراســي يف مراحــل  التحصيــل 
املناهــج  بنــاء  يف  الذاكــرة  وراء  مــا  مراعــاة  مت  إذا  الدراســية، 

وتدريســها.
5. تفعيــل دور الطــالب يف تطويــر مناهــج اللغــة العربيــة يف مجيــع 
البحــث احلــايل أن  نتائــج  أثبتــت  العــام، فقــد  التعليــم  مراحــل 
مراعــاة وجهــة نظــر الطــالب وإشــراكهم يف العمليــة التعليميــة هلــا 

دور كبــري يف تنميــة مهاراهتــم و قدراهتــم.
6. تطويــر قــدرات املعلــم بكثــرة االطــالع، وتلقــي الــدورات التأهيليــة 
املناســبة، واإلعــداد اجليــد ووضــع اخلطــط املناســبة لتنميــة مهاراتــه 
التدريســية يف ضوء النظرايت و املداخل التدريســية احلديثة الي 

تســهم يف تنميــة مهــارات القــراءة لــدى طالبــه.
7. تدريــب تالميــذ املرحلــة املتوســطة علــى اســتخدام عمليــات مــا 
خــاص  بشــكل  العربيــة  اللغــة  مهــارات  تعلــم  الذاكــرة يف  وراء 

واملــواد الدراســية األخــرى بشــكل عــام. 
البحوث املقرتحة:

1- فاعليــة برانمــج تدريــي مقــرتح قائــم علــى مــا وراء الذاكــرة يف 
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فاعلية أنشطة إثرائية مقترحة قائمة على ما وراء الذاكرة في تنمية 
مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول المتوسط 

د. زيد بن مهلهل الشمري 

العدد الخامس  - إبريل )4( 2020  - السنة الرابعة 

الصــف  طــالب  لــدى  التحليليــة  القــراءة  تدريــس  مهــارات  تنميــة 
املتوســط. الثالــث 

2- فاعليــة اســرتاتيجية مقرتحــة قائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة يف تنميــة 
الفهم االســتماعي لدى طالب الصف األول املتوســط.

3- حتليــل حمتــوى كتــاب لغــي اخلالــدة للصــف األول املتوســط يف 

ضــوء مفاهيــم وعمليــات مــا وراء الذاكــرة.
4- فاعليــة أنشــطة مقرتحــة قائمــة علــى مــا وراء الذاكــرة يف عــالج 

األخطــاء اإلمالئيــة لــدى طــالب الصــف األول املتوســط.
التذوقــي  الفهــم  تنميــة  يف  الذاتيــة  املراقبــة  اســرتاتيجية  فاعليــة   -5

الثانــوي. الثالــث  الصــف  طــالب  لــدى  األدبيــة  للنصــوص 
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مراجع البحث
أواًل: املراجع العربية

إبراهيــم، حممــد الســيد. )2002(. فعاليــة منــط االختبــارات يف تنميــة 
مســتوايت الفهــم يف القــراءة لــدى عينــة مــن تالميــذ املرحلــة 
االبتدائيــة األزهريــة. رســالة ماجســتري غــري منشــورة. جامعــة 

األزهــر. القاهــرة.
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املستخلص:
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى أمهيــة إعــداد معلمــي الطلبــة املوهوبــن ذوي صعــوابت التعلــم للمســامهة يف حتقيــق رؤيــة   
اململكــة العربيــة الســعودية 2030. واســتخدم البحــث النوعــي وكانــت أداة الدراســة )مقابــالت(، وتكونــت العينــة مــن مقابلــة 18 مــن معلمــي 
صعــوابت التعلــم يف منطقــة املدينــة املنــورة، وتوصلــت الدراســة إىل النتائــج التاليــة: غيــاب التطــور املهــي اخلــاص مبعلمــي الطلبــة املوهوبــن ذوي 
صعــوابت التعلــم. والتخطيــط مــن أجــل التطــور املهــي لتحقيــق رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030. كمــا تشــري النتائــج إىل أن هنــاك حاجــة 
لبنــاء قــدرات معلمــي الطلبــة املوهوبــن ذوي صعــوابت التعلــم وتطويرهــا مبــا يتماشــى مــع رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030. كمــا جيــب 
أن تقــود وزارة التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية عمليــة بنــاء هــذه القــدرات للمعلمــن وتطويرهــا. كمــا تســاعد نتائــج الدراســة املعلمــن علــى 
البحــث عــن األســاليب املثلــى للتعــرف علــى الطلبــة املوهوبــن ذوي صعــوابت التعلــم ودعمهــم مــن أجــل حتقيــق رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 
2030. وأوصــت الدراســة أن علــى وزارة التعليــم توفــري مــدارس واســرتاتيجيات تقــومي وبيئــات تعلــم داعمــة لتعزيــز قــدرة املعلمــن علــى تلبيــة 

احتياجات الطلبة املوهوبن ذوي صعوابت التعلم لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 203. 

الكلمات املفتاحية: الطلبة املوهوبن ذوي صعوابت، معلمو صعوابت التعلم، رؤية اململكة العربية السعودية 2030.

Abstract
        This study aimed to identify the importance of preparing teachers of students with learning disa-
bilities to help realise the Kingdom’s Vision 2030. The researcher conducted the qualitative approach 
(interviews) by holding interviewing with 18 teachers of learning disabilities from Al Madinah.The 
study has concluded a number of resulted through the two sections. Frislly, absence of SGLD-Specific 
Professional Development and the secondly, and the planning of professional development to achie-
ve Vision 2030. The findings suggest that there is a need for capacity building of SGLD teachers in 
keeping with Saudi Arabia’s Vision 2030.The capacity-building process should be spearheaded by the 
Ministry of Education in Saudi Arabia. The results will help teachers to seek optimal methods to iden-
tify and assist SGLD to achieve this aim. The findings have implications for the Ministry of Education, 
which needs for schools and assessment systems to provide identification processes and supportive 
learning environments to enhance teachers’ ability to meet the needs of SGLD to achieve Vision 2030.

Key Words:Students with giftedness and learning disabilities, Teachers of learning 
disabilities, 2030 Vision.
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Introduction.
 Saudi Arabia is struggling to adjust its 
education system. The goal of the transformation 
is to align the system with the Kingdom’s strate-
gic plan, Vision 2030. However, the process has 
been challenging because it calls for imparting 
skills to students that will enable them to work 
anywhere in the world. The reforms should also 
be sustainable. The study aims to provide a back-
ground and context to Saudi Arabia’s educational 
system and its 2030 Vision (Mitchell & Alfuraih, 
2018). It also aims to show the importance of 
preparing the teachers of students with learning 
disabilities to realise the Kingdom’s Vision 2030. 
The study argues that focus should be placed 
on the education sector. This includes the con-
tinuous training of diverse education cadres to 
help identify and support students with gifted-
ness and learning disabilities )SGLD( as opposed 
to at home. 
 Saudi Arabia’s Vision 2030 is in line 
with the goal of their education. They both aim 
to develop a generation that can make decisions 
responsibly. Vision 2030 aims to provide the 
Kingdom’s citizens with learning opportuni-
ties. It also seeks to improve the outcomes and 
quality of learning and upgrade teachers’ ability 
and skills. Furthermore, Vision 2030 encourages 
creation and innovation in the capacity building 
of teachers and learners )Saudi Arabia’s Vision 
2030, 2016). It considers the teachers to be the 
crucial players in the education sector, thus the 
need for their empowerment (Fakeeh, 2016). 
It is important to prepare teachers of students 
with learning disabilities to identify and support 
SGLD. This holistic approach will help society to 
develop and become self-reliant. 
 In my own experience as an academic 
and an educator working with SGLD in Saudi 
primary schools, many SGLD in general class-
rooms seem to be misidentified as students with 
learning disabilities by their teachers. A review of 
the scholarly literature on students with learning 
disabilities in Saudi Arabia suggests that this is-
sue has not yet been thoroughly or systematically 
investigated (Alsamirim, 2018). Therefore, this 
study will contribute to the emerging body of 
work on preparing teachers of learning disabili-
ties to identify and support SGLD in the KSA to 
achieve Vision 2030. 
 Moreover, there is currently a gap 
between the skills required in workplaces and 

those that students have been able to acquire 
through education (Alsamiri, 2019). Therefore, 
it can be argued that investment in teachers is a 
suitable method for filling the gap. For instan-
ce, preparing teachers of students with learning 
disabilities to identify and support SGLD can 
help prepare students for life after school. Stu-
dies have shown that the preparation of students 
with learning disabilities at both the local and in-
ternational levels is deficient in identifying and 
supporting SGLD (Alsamiri & Aljohni, 2019). 
Consequently, the main objective of this study is 
to investigate how learning disabilities teachers 
can identify and support SGLD in achieving Vi-
sion 2030. This includes developing curricular 
goals and education policy and philosophy and 
integrating these into teachers’ training. The goal 
of empowerment is to facilitate the realisation of 
Saudi Arabia’s Vision 2030 (Fakeeh, 2016). The 
study seeks to develop a proposed perspective 
that will encourage the professional development 
of teachers so that the Vision can be met. 
Literature Review.
 Scholars have been able to determi-
ne the possibility of a gifted person having a 
learning disability. This has been elaborated in 
studies that consider the discrepancy and para-
dox between academic performance and SGLD 
(Alsamiri, 2019; Chimhenga, 2016; Gari et al., 
2015; Wormald, Rogers, & Vialle, 2015). SGLD 
are capable of high achievement in regard to ge-
neral intellectual ability, content areas, creativity, 
divergent thinking, and/or leadership. This is des-
pite the fact that they possess at least one disabili-
ty according to the eligibility standards set by the 
relevant educational authorities (Ramsay-Cohen, 
2016; Ronksley-Pavia, 2015).
 SGLD are arguably heterogeneous. 
Some scholars have indicated that they are too 
diverse and, hence, should not be categorised as 
one group (Lovett & Sparks, 2011; Mayes, 2016). 
Others have argued that SGLD require unique 
learning approaches and patterns )Ramsay-Co-
hen, 2016). SGLD characteristics cannot be ge-
neralised, as individuals have unique and inimi-
table development patterns (Troxclair, 2013). 
 Some features of SGLD cause them to 
experience academic challenges and to need spe-
cialised instruction and remediation (Alsamiri, 
2019; Barnard-Brak et al., 2015; Webster, 2015). 
Some students might have difficulty handling ac-
tivities that require sequencing and memorisati-
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on. Some might also find spelling, phonics, and 
computation difficult (Gilman et al., 2013). A sig-
nificant number of SGLD have poor organisatio-
nal and handwriting skills (Abramo, 2015). Ad-
ditionally, SGLD often perform poorly on timed 
tests and may fail to achieve learning objectives 
(Wormald et al., 2015) and experience difficulties 
engaging in attention-intensive activities, inclu-
ding reading and writing. These activities require 
efforts that exceed the students’ capacities. Ac-
cording to Gilman et al. (2013), SGLD might at 
times substitute or omit small words but never 
lose the context. 
 The identification of SGLD relies in 
part on the recognition of deficits in particular 
areas (Nielsen & Higgins, 2005). For instance, 
some SGLD have perfectionist personalities, 
while others appear distracted and often fail to 
complete assignments. Some also resist engaging 
in drills and repetitive tasks (Alsamiri& Aljoh-
ni, 2019; Ronksley-Pavia, 2015). Some of these 
issues emerge as SGLD pressure themselves to 
perform well in the subjects in which they are 
tested (Ramsay-Cohen, 2016). Failure to address 
these issues at an early age might lead to adverse 
effects for the students. Some of these effects in-
clude conditioned helplessness, low self-esteem, 
and fear of failure (Wellisch, 2016). These issues 
are common among students who advance to se-
condary school without being properly diagnosed 
and, hence, undergo no appropriate intervention 
measures (Ruban, 2005).
Learning disabilities teachers are inadequate-
ly prepared to comprehensively support and 
recognise SGLD (Alsamiri, 2018). However, 
teachers are willing to help the students when 
relevant forms of administrative and teaching 
support are offered. Therefore, it is important to 
build learning disabilities teachers’ behaviour 
management strategies and skills to be used in 
the classroom. Learning disabilities teachers also 
need to be able to give specialised instructions 
to SGLD (Alsamiri, 2019). According to Bra-
camonte (2010), capacity building for teachers 
is important in ensuring the success of SGLD 
support plans. For instance, classroom teachers 
should be supported by special and gifted edu-
cators to enable the effective implementation of 
support strategies. 
  Studies have shown that the perspec-
tives of learning disabilities teachers can signi-
ficantly impact their students’ well-being and 
progress (Alkhunaini, 2013; Carruthers, 2012). 

Coolahan (2004) and Chessman (2005) have sho-
wn how learning disabilities teachers who have 
received postgraduate training in gifted educa-
tion can impact the lives of learners. They have 
also demonstrated that experienced learning di-
sabilities teachers have a deeper appreciation and 
understanding of gifted students, including those 
with learning impairments. Studies have called 
for learning disabilities teachers to analyse their 
understanding of and dispel the myths associat-
ed with SGLD (Alsamiri, 2019). They call for 
equipping the learning disabilities teachers with 
the appropriate resources, training, and skills to 
improve their competence in supporting SGLD. 
Learning disabilities teachers’ perspectives on 
SGLD are determined by their knowledge, or 
lack thereof, of the field. Teachers who have un-
dergone capacity building in gifted education are 
less likely to be prejudiced against SG compared 
to those without this expertise or training )Alk-
hunaini, 2013; Alsamiri, 2018; Ramsay-Cohen, 
2016(. A comparison of the perspectives of spe-
cialised learning disabilities teachers and ordina-
ry education teachers has indicated that the latter 
often resist labelling the students as gifted (Car-
ruthers, 2012). The failure to perceive the SG as 
an “elite” group often makes these teachers reluc-
tant to place them in special programs (Wormald 
et al., 2015).
 Bianco and Leech )2010( argue that ina-
dequate teacher training in the field of SGLD is 
a hindrance to the identification and referral of 
SGLD to support programs; this is because it is 
the learning disabilities teachers who are expect-
ed to conduct the screening to determine SGLD 
status. Failure of capacity building in regard to 
these teachers makes it difficult to identify SGLD 
among the general population (Finger & Pal-
mer, 2001), and the inclusion in the assessment 
process of standardised tests makes this even 
more difficult. General education teachers, unlike 
their special education counterparts, lack adequa-
te training in how to recognise SGLD attributes 
(Shaunessy, 2007). Generally, only a small pro-
portion of classroom teachers have the capacity 
to identify the traits of gifted students (Alkunaini, 
2013; Alsamiri, 2018; Chimhenga, 2016). 
 According to Baum and Owen (2004), 
there is a need to address the deficiencies among 
the learning disabilities teachers before enriching 
SGLD. learning disabilities leachers need to be 
trained in how to reach SGLD by focusing on 
their strengths (Silverman, 2003). In agreement, 



Journal of Human Sciencess
A Scientific Journal Published by University of Hail

Issue 5 - Apr(4) 2020 - Fourth Year
136

Ruban (2005) argues that it is important to focus 
on the gifted characteristics of the students, as op-
posed to their LD. This helps to encourage their 
productivity and ingenuity. Henley et al. )2010( 
and Nielsen and Higgins (2005) advance similar 
views, arguing that SGLD should first be consi-
dered gifted learners. The training and preparing 
of learning disabilities teachers needs to address 
the dichotomy between teachers’ weaknesses and 
strengths in regard to their identification abilitie 
in identifying SGLD. It also needs to focus on the 
development of appropriate skills to enhance the 
students’ academic and social achievement (Al-
samiri, 2018).
 A study conducted in Australia integrat-
ed a mixed-methods approach to determine the 
extent of their knowledge of teachers on SGLD 
(Wormald, 2011). It also analysed the education 
programs that the teachers implemented at their 
respective schools. The respondents included 11 
teachers from secondary and primary schools wi-
thin the New South Wales Department of Educa-
tion and Training in the metropolitan area. The 
teachers’ responses showed that they had been 
able to study only a single subject related to gift-
ed students at the undergraduate level. This made 
about 9.2 percent of teachers. About 20.6 percent 
of teachers had learned at least one subject about 
learning disabilities at the undergraduate level. 
An analysis of teachers pursuing a master’s in 
special education indicated that two had taken a 
course on gifted students, while another had ta-
ken a course on learning disabilities. However, 
most of the teachers had no formal training in ei-
ther learning disabilities or gifted education. 
 A study conducted in Greece and the 
Czech Republic showed that culture and distinct 
educational parameters can influence teachers’ 
attitudes towards SGLD (Gari et al., 2015). The 
data were collected using 26 fixed-choice and 
three open-ended questions to collect quantita-
tive and qualitative data, respectively. The data 
were collected from 157 and 225 teachers in the 
Czech Republic and Greece, respectively. The 
results indicated an urgent need for teachers to 
be trained in SGLD. The main area of concern 
is the need to identify and support the specific 
SGLD traits. It was also suggested that parents 
and counsellors need to collaborate. 
 Webster (2015) conducted a qualita-
tive study in the United States. The case study 
involved documentary and interview analysis. 
The areas of focus were two local elementary 

schools in North Carolina, and the study exa-
mined the knowledge, training, and experiences 
of mainstream education teachers with regard to 
twice-exceptional students. Eight teachers were 
randomly selected from each school. The study 
findings showed that there was a lack of confi-
dence among most of the mainstream classroom 
teachers when dealing with twice-exceptional 
students. This lack of confidence could be linked 
to their inadequate training in the area of interest. 
Teachers who had been trained in dealing with 
such students believed that they had the capacity 
to assess and refer such students including those 
with attention-deficit hyperactivity disorders to 
gifted programs. One of the teachers indicated 
that “not having the best training or experience” 
affected his ability to identify the students (p. 68). 
The evidence shows that teachers need to recei-
ve more professional development and training. 
The area of focus should be the identification 
and support of SGLD (Bianco & Leech, 2010; 
Shaunessy, 2007; Silverman, 2003). The study 
also indicated that the teachers who are trained 
in SGLD matters are more capable of confidently 
addressing the students’ needs (Webster, 2015).
Recently, Alsamiri and Aljohni (2019) investigat-
ed learning disabilities teachers’ attitudes about 
professional development to address the needs of 
SGLD in Yanbu city, Saudi Arabia. The authors 
interviewed eight learning disabilities teachers. 
The findings from the study suggest that further 
professional development in learning disabilities, 
giftedness, and SGLD may assist in improving 
the educational outcomes of SGLD. The results 
of this study may assist teachers and educational 
personnel to seek the optimal methods to identify 
and assist SGLD in achieving Vision 2030. 
Research Methodology.
Research Instrument.
 The interview protocol was based on the 
literature. The interview entailed the use of picto-
grams and photos related to the topics of discus-
sion to enhance the respondents’ understanding. 
The questions focused primarily on the learning 
disabilities that teachers need to know about. 
They also captured the professional development 
that teachers need in order to help them identify 
and support SGLD. Vision 2030 was the strategic 
plan that guided the questions. In the current stu-
dy, the items were reviewed by nine experts from 
universities in the KSA. Neither the interviewees 
nor the experts suggested amendments or expe-
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rienced any difficulties. Moreover, conceptual 
validity was supported, and no changes to the in-
terview questions were indicated. 
Research Process.
 The study was approved by the Ministry 
of Education of Saudi Arabia. All the teachers 
of students with learning disability in Maddenh 
were contacted based on their eligibility and in-
terest in participating in the research study. The 
participants were interviewed after being infor-
med of the study goals and signing the consent 
form. The interviews were conducted in a pri-
vate room within the school. The participants 
were taken through varied questions based on a 
semi-structured interview guide. The questions 
focused on professional development prepara-
tion with the goal of identifying and supporting 
SGLD, as per Vision 2030. The interviews were 
recorded with the consent of the participants. The 
audio data were then transcribed and analysed 
using inductive content analysis (Elo & Kyngas, 
2008).
Research Participants.
 The research participants were 7 female 
and 11 male teachers from Al Madinah. The ave-
rage age of the participants was 30 years, with 
the youngest and eldest being 25 and 40 years 
old, respectively. The average length of teaching 
experience was 12 years, with the range being 4 
to 26 years. The majority of the participants, 17, 
had a bachelor’s degree, while one had a master’s 
degree; however, none had SGLD training. The 
participants were coded as FT= female teacher 
and MT = male teacher. Therefore, MT2 stands 
for the second male teacher interviewed. The in-
terviews lasted between 9.26 minutes to 62:44 
minutes.
Analysis.
 The data were analysed using open co-
ding. One of the transcribed interviews was read 
and manually coded by the research assistant. 
The transcribed interview was read line by line 
to identify the initial codes, after which the co-
ded results were compared to identify any incon-
sistencies and disagreements. Rigorous discus-
sions were conducted to ensure agreement on the 
coded data. This helped develop a guideline ac-
cording to which the rest of the transcribed data 
were coded. The results of the open-coding phase 
and transcribed interviews were repeatedly chec-
ked and read to ensure that the coded information 
was accurate. The research assistant identified 

the emerging categories in the coded informati-
on, which were later merged to develop themes 
and subthemes. With the help of an expert in spe-
cial education, the research assistant reviewed 
all the themes to ensure reliability. The process 
enabled peer checking and investigator triangu-
lation. Moreover, the researcher and the research 
assistant jointly reflected on these data sources as 
a way to ensure that the reality of the participants 
was accurately reflected in the findings.
Results.
 The study focused on the following key 
areas: the absence of SGLD-specific professional 
development and the planning of professional de-
velopment in SGLD to help realise Vision 2030. 
Theme 1: Absence of SGLD-Specific Professio-
nal Development.
 None of the teachers had training in 
the identification and support of SGLD. Howe-
ver, a significant number had undergone training 
and workshops about gifted students and/or tho-
se with learning disabilities. For instance, MT6 
had a certificate in gifted education but indicat-
ed that the course had not been comprehensive. 
However, some of his colleagues underwent a 
year of training. FT3 had also completed a certi-
fied course in gifted education but argued that he 
had derived limited benefits from it. The course, 
which was taught within a single semester, did 
not address SGLD nor learning disabilities. Simi-
larly, another participant, MT7, who undertook 
the course indicated that the school did not pro-
vide training in SGLD nor how to handle gifted 
students:
I was lucky to take a course in gifted education. I 
was an in-service teacher, thus making the course 
shorter. Some of my colleagues went through a 
year of training. I have never heard of SGLD nor 
its training. Even though I have training in gifted 
education, I would attest that it was not detailed.
 In-service professional development 
programs seldom entail SGLD-specific content. 
This explains why teachers who receive gift-
ed education through the program are unable to 
learn how to identify and handle SGLD. Howe-
ver, the problem is often at the pre-service stage 
of the training program. For example, FT1, MT2, 
FT5, and MT9 noted that they managed to cover 
several pedagogical topics during their university 
education. However, they indicated that the cour-
ses had limited SGLD-related benefits. FT7 also 
has similar sentiments:
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The pre-service training should do more than 
focus on teaching technologies and strategies. 
They should also train in SGLD. We believe 
that the study will help rectify the problem by 
informing policy changes. I hope this will lead to 
training courses focused on SGLD.
 One of the participants, FT2, indicat-
ed that the main concern is inadequate support. 
He argued that the teachers were not adequately 
trained in SGLD, learning disabilities, and gift-
edness. The Ministry of Education has also failed 
to provide the necessary support in the field. Lack 
of or inadequate training in SGLD has made it dif-
ficult to support or assist the students. According 
to MT4, teachers need to receive professional de-
velopment in SGLD to enable them to identify 
such students and offer them support. 
 A significant number of respondents, 14, 
were eager to compensate for the SGLD shortco-
mings. MT6 was ready to participate in profes-
sional development to enable him to identify and 
support SGLD. Numerous teachers were ready 
to undergo professional development in different 
fields, including SGLD. Therefore, if the schools 
or the Ministry of Education were to offer such 
professional development, they would have wil-
ling clients. Educators have shown an interest in 
participating in such courses with the goal of hel-
ping the students with giftedness and/or learning 
disabilities. FT5 indicated that teachers should 
undergo training and professional development, 
which can take the form of a workshop conduct-
ed over a number of days. The workshop will 
help the teachers understand and gain knowledge 
of how best to identify and support SGLD. FT1 
expressed a preference for professional develop-
ment because undergraduate degrees are not suf-
ficiently comprehensive with regard to SGLD. 
The undergraduate degree has proven to be shal-
low regarding SGLD matters, thus the need for 
specialised training in this area. 
Theme 2: Planning of Professional Development 
to Realise Vision 2030.
 Most of the participants, 15, indicated 
that postgraduate qualification and in-service 
training will benefit SGLD by facilitating the 
achievement of Vision 2030. Teachers already 
have a significant amount of experience dealing 
with different kinds of students and are probab-
ly aware of SGLD needs. FT1 argued that pos-
tgraduate training provides teachers with SGLD 
knowledge and understanding. He indicated that 
in-service training in SGLD is more important 

than pre-service training vis-à-vis helping to rea-
lise Vision 2030. This is because the teachers are 
already aware of their students’ needs. MT8 in-
dicated that he prefers in-service training becau-
se it is in line with Vision 2030. He calls for the 
completion of short-term courses before under-
taking postgraduate training in SGLD. Similarly, 
MM3 indicated that there is a need to complete 
intensive courses in SGLD to facilitate the achie-
vement of Vision 2030. He argues that such trai-
ning would advance teachers’ understanding of 
their students and, thus, enhance SGLD identifi-
cation and support. 
 The respondents provided a number of 
suggestions for how professional development 
and training should be delivered. One teacher, 
JF3, indicated that careful planning is crucial to 
the realisation of SGLD initiatives. He added that 
there is a need to identify and develop a testing 
mechanism for SGLD. Another teacher, HM1, 
recommended compulsory SGLD training, es-
pecially for the primary teachers. JF1 indicated 
that specialists needed to be regularly assigned to 
schools to build the capacity of SGLD teachers. 
This would enable collaboration between the 
teachers, deputy principals, and principals, thus 
making the process holistic and sustainable. JF3 
expressed his hope that the ministry would pro-
vide training to the teachers. He indicated that 
some teachers need to be trained overseas while 
others undergo training within the country and 
conduct research in the field. MF4 also indicated 
that the headmasters should provide SGLD trai-
ning materials to the teachers. 
 Most participants recognised the im-
portance of supporting the implementation of 
the SGLD strategy in achieving Vision 2030. 
However, opinions seem to differ regarding how 
it ought to be implemented. According to MF2, 
teachers need to receive training that will assist 
them in identifying students with learning disabi-
lities. Schools should also develop a framework 
that included specific exams for identifying 
SGLD characteristics. MF2 indicated that most 
schools often neglect such students simply be-
cause they are unaware of how to identify and 
support them. MF3 confirmed this, indicating 
that teacher training is crucial if SGLD students 
are to be supported. 
 The respondents’ main wish was for the 
benefits of training in SGLD to be maximised. 
They showed that they are careless at the time 
of in-service and pre-service training or postgra-
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duate studies. For instance, MF4 indicated that 
pre-service and in-service training are both im-
portant in achieving Vision 2030. However, he 
argued that in-service should take the form of a 
master’s degree or a postgraduate diploma. MT8 
indicated that professional development is a cru-
cial component of teachers’ pre-service educa-
tion. He is a beneficiary of such a course. FT8 
stated that he has been in need of professional 
development and calls for support from the Mi-
nistry of Education. Finally, JF1 indicated that 
there is a need for professional development in 
learning disabilities and giftedness in order for 
Vision 2030 to be achieved. He argued that short 
courses can help enhance the identification of 
SGLD. Furthermore, JF1 indicated that there is a 
need for resources, including SGLD-related lite-
rature and technologies.
 All the female respondents were eager 
to enhance their capacities with regard to SGLD. 
MT1 indicated that she hoped to undertake trai-
ning focused on SGLD identification and support 
that would empower her to deal with such stu-
dents. Several teachers desire to have the kno-
wledge to identify the SGLD in their schools. Ac-
cording to FT4, teachers need training in SGLD 
to enable the achievement of Vision 2030. 
 In summary, no teacher among the res-
pondents has been able to undergo professional 
development in SGLD. Although some respon-
dents indicated that SGLD would be best delive-
red as an in-service session, the majority believed 
that the type of training does not matter. Most 
participants also indicated that the Ministry of 
Education is best placed to offer SGLD programs 
and to train teachers in universities and schools, 
as per Saudi Arabia’s Vision 2030
Discussion.
 The study has shown diverse means by 
which the question of professional development 
in SGLD can be handled in achieving Saudi Ara-
bia’s Vision 2030. Although the issue is complex, 
some of the possible solutions are simple. Notab-
ly, an insignificant number of teachers have been 
fortunate enough to have undergone professional 
development in learning disabilities and gifted-
ness upon becoming teachers. However, none has 
been able to undertake an SGLD course. 
The primary reasons for the failure include the 
costs and unavailability of opportunities in Saudi 
Arabia. This means that teachers are not aware 
of the latest teaching and learning developments 
with regard to gifted students or those with lear-

ning disabilities. Some of the teachers are also 
unaware of the existence of SGLD and are, hen-
ce, unable to identify and support such students. 
They are also unable to make referrals due to 
their unawareness of the institutions and profes-
sionals around them. A factor that has contributed 
to this is that SGLD is conflated with giftedness 
in some literature (Alkhunaini, 2013; Alsamiri, 
2019). It is clear that some teachers have claimed 
to witness learning disabilities and giftedness in 
their classrooms; however, they are not certain 
how to handle these cases. This shows a deficit 
model in Saudi Arabia’s education system. 
The study has shown that the model focuses on 
learning disabilities and not giftedness. Although 
teachers have been able to observe learning disa-
bilities and giftedness in their classrooms, they 
have been unable to determine whether they are 
SGLD. This is because they are unaware of the 
characteristics of SGLD. This scenario is not 
unusual, as some studies have also shown a simi-
lar level of ignorance among teachers (Alsamiri, 
2018; Gari et al., 2015). As evidenced by the re-
sults of the study by Gari et al. (2015), some of 
the teachers in Saudi Arabia have been able to 
recognise SGLD based on its characteristics. Ho-
wever, they have found it difficult to comprehend 
the difference between learning disabilities and 
giftedness. 
 A number of studies support the findin-
gs of this research. For instance, according to 
Henley et al. (2010), there is limited professional 
development and training in SGLD. Similarly, 
Troxclair )2013( indicates that teachers’ ability 
to handle SGLD cases is significantly affected if 
they do not undergo giftedness training. Alsamiri 
(2018) argues that teachers that have undergone 
professional development in SGLD are more li-
kely to understand their students. They are also 
more likely to facilitate the realisation of Vision 
2030. However, according to the study, most of 
the Saudi teachers have been unable to undergo 
professional development in either SGLD or gift-
edness.
 The results of the study indicate an ur-
gent need for professional development among 
teachers in Saudi Arabia. This will facilitate the 
realisation of Vision 2030. The study shows that 
the teachers know little about SGLD; this means 
that there are many unidentified SGLD cases in 
the current education system. At worst, these stu-
dents are neglected (Alsamiri & Aljohni, 2019; 
Alkhunaini, 2013; Gari et al., 2015). The lack 
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of professional development, more so in regard 
to SGLD and giftedness, has made it impossible 
for teachers to address the complex and unique 
needs of some of the students. Therefore, SGLD 
in Saudi Arabia is less likely to maximise their 
potential in the school setting because their gift-
edness often goes unidentified. 
 The study participants also indicated 
that the Ministry of Education in Saudi Arabia 
should be running SGLD professional develop-
ment programs to enable the achievement of Vi-
sion 2030. The professional development needs 
to be free or affordable if Vision 2030 is to be 
realised. The ministry should also provide the 
necessary resources in schools to support SGLD. 
Some of the respondents expressed a preference 
for studying overseas rather than locally, and this 
might be because of the scarcity of knowledge 
on giftedness in Saudi Arabia. The results also 
indicated that the teachers’ responses were com-
patible with SGLD needs. For instance, most 
teachers have SGLD education needs that require 
tailored programs, such as differentiated instruc-
tions for giftedness and learning disabilities and 
enrichment strategies (Alsamiri, 2018). This can 
be achieved only through the development of a 
faculty that is well aware of SGLD needs and 
resources. Currently, this is not the case in Saudi 
Arabia (Alkhunaini, 2013). 
 This study calls for evidence-based 
practice in regard to the identification of and 
support for SGLD. This can be realised only if 
teachers undertake professional development, 
which should, therefore, be made available to 
teachers of students with learning disabilities. 
Additionally, the Ministry of Education should 
acknowledge that SGLD is a unique group that 
requires tailored support. It should also enhance 
the development and implementation of SGLD 
policies and programs at all schools. This should 
include the provision of adequate resources in 
public schools. 
Limitations of the Study:
 For this research study, teachers of lear-
ning disabilities were interviewed, while the re-
mainder were ignored. The results might have 
been different if mainstream teachers or teachers 
of gifted students had been involved in the study. 
Another study limitation relates to context, as the 
area of focus was Al-Madina. Therefore, the re-
sults might fail to reflect the situation that obtains 
in other regional or rural areas. The study also 

focused on public primary schools, thus omitting 
the private sector and the lower and higher levels 
of education. The inclusion of private schools in 
future studies might yield different results, be-
cause teachers in the private sector often have 
more opportunities for professional development 
than those in the public sector. Furthermore, the 
private sector tends to have more resources and 
is, thus, more likely to meet the needs of SGLD. 
A number of more specific study limitations need 
to considered: For instance, the small study size 
(18) might have influenced the research; the stu-
dy design was based on the available informa-
tion, hence the focus on primary schools; and 
some of the international literature fails to reflect 
the Saudi Arabian context. 
Conclusion.
 The study was qualitative in nature. 
Qualitative content analysis was used to analy-
se the interviews of 18 primary-school teachers 
of students with disabilities. The study results 
indicated the need for capacity building among 
teachers of SGLD, as per Saudi Arabia’s Vision 
2030. The Ministry of Education needs to deve-
lop policies that will acknowledge gifted students 
and provide them with development opportuni-
ties. This can be achieved solely through the ca-
pacity building of teachers, especially those at the 
primary-school level. The Ministry of Education 
should also support teachers’ capacity-building 
programs by connecting with other countries 
with a view to encouraging overseas studies. This 
can serve as a useful alternative, as local institu-
tions might have inadequate SGLD experience. 
As a result of lacking or inadequate professional 
development, it is impossible for SGLD teachers 
to meet the unique and complex requirements of 
their students. Consequently, SGLD are unable 
to maximise their potential, as their giftedness 
remains unidentified and is, thus, not nurtured. 
Additionally, identifying learning disabilities 
among gifted students might be difficult. This 
makes the functions of teachers of students with 
learning disabilities crucial in the school set-
ting, as they are the only ones who might have 
the ability to identify and support such students. 
Therefore, there is a need for capacity building 
among SGLD teachers, who should be given ap-
propriate instructions, strategies, and programs. 
The resources that are provided should also be 
tailored to Saudi Arabia’s Vision 2030. 
Based on the present findings, an important con-
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sideration for further research is the development 
of an instrument to assess SGLD by preparing all 
educators, including principals, teachers of the 
gifted, and mainstream teachers. Protocols for 
both identification and appropriate instructional 
strategies for the classroom should be included 
in this assessment. A desirable outcome of such 

a project would be the development of materials, 
and programs for supporting SGLD for Saudi 
Arabia’s Vision 2030 that consider educators’ 
perspectives and values concerning such stu-
dents.
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