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أو ًال /تعريف بالمجلة:

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

ثانياً  /رؤية المجلة:

التميز يف النشر العلمي يف العلوم اإلنسانية وفقاً ملعايري مهنية عاملية.

ثالثاً  /رسالة المجلة:

نشر البحوث العلمية يف التخصصات اإلنسانية؛ خلدمة البحث العلمي واجملتمع احمللي والدويل.

رابعاً  /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 وال ـرايدة يف نشــر البحــث العلمــي.
خامساً  /لغة النشر:

 .1تقبل اجمللة البحوث املكتوبة ابللغتني العربية واإلجنليزية.
 .2يُكتب عنوان البحث وملخصه ابللغة العربية للبحوث املكتوبة ابللغة اإلجنليزية.
 .3يُكتــب عن ـوان البحــث وملخصــه ومراجعــه ابللغــة اإلجنليزيــة للبحــوث املكتوبــة ابللغــة العربيــة ،علــى أن تكــون ترمجــة امللخــص إىل اللغــة
اإلجنليزيــة صحيحــة ومتخصصــة.

سادساً  /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 واملعايــر العلميــة املتعــارف عليهــا دولي ـاً ،وتقبــل األحبــاث املكتوبــة ابللغــة العربيــة
واإلجنليزيــة يف جمــال اختصاصهــا ،حيــث تعــى اجمللــة ابلتخصصــات اآلتيــة:
 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.

سابعاً  /أوعية نشر المجلة:

تصــدر اجمللــة ورقي ـاً حســب القواعــد واألنظمــة املعمــول هبــا يف اجملــات العلميــة احمل ّكمــة ،كمــا تُنشــر البحــوث املقبولــة بعــد
حتكيمهــا إلكرتوني ـاً لتعــم املعرفــة العلميــة بشــكل أوســع يف مجيــع املؤسســات العلميــة داخــل اململكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا.
ثامناً  /الشروط العامة للنشر العلمي:

 .1عدم خمالفة البحث للضوابط واألحكام واآلداب العامة يف اململكة العربية السعودية.
 .2أن يُراعى يف البحث األصالة واالبتكار واجلدية العلمية.
 .3مراعاة األمانة العلمية وضوابط التوثيق يف النقل واالقتباس.
 .4السالمة اللغوية ووضوح الصور والرسوم واجلداول إن وجدت ،وللمجلة حقها يف مراجعة التحرير والتدقيق النحوي.
 .5أال يرد اسم الباحث (الباحثني) يف أي موضع من البحث إال يف صفحة العنوان فقط.
 .6يقــدم الباحــث الرئيــس تعهــداً (حســب أمنــوذج أ) يفيــد أن البحــث مل يســبق نشــره (ورقيًّــا أو إلكرتونيًّــا) ،وأنــه غــر مقــدم للنشــر ،ولــن
يقــدم للنشــر يف وجهــة أخــرى حــى تنتهــي إجـراءات حتكيمــه ،ونشــره يف اجمللــة ،أو االعتــذار للباحــث عــن عــدم قبــول البحــث؛ وذلــك
وفــق النمــوذج املعتمــد يف اجمللــة.
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 .7يقــدم الباحــث الرئيــس (حســب أمنــوذج ب) تقريـ ًـرا عــن تعديــل البحــث وفق ـاً للمالحظــات ال ـواردة يف تقاريــر احملكمــن اإلمجاليــة أو
التفصيليــة يف مــن البحــث.
 .8تقــوم هيئــة حتريــر اجمللــة ابلفحــص األويل للبحــث ،وتقريــر أهليتــه للتحكيــم ،أو االعتــذار عــن عــدم قبولــه أولي ـاً ،أو بنــاء علــى تقاريــر
احملكمــن دون إبــداء األســباب.

تاسعاً  /الشروط الفنية للنشر العلمي:

.1أال تزيــد عــدد صفحــات البحــث عــن ثالثــن صفحــة حســب املواصفــات الفنيــة اآلتيــة :تكــون أبعــاد مجيــع هوامــش الصفحــة :مــن اجلهــات
األربــع ( )3ســم ،واملســافة بــن األســطر مفــردة ،ويكــون نــوع اخلــط يف املــن ابللغــة العربيــة ( )Traditional Arabicوحبجــم (،)12
وابللغــة اإلجنليزيــة ( )Times New Romanوحبجــم ( ،)10وتكــون العناويــن الرئيســة يف اللغتــن ابلبنــط الغليــظ ( .)Boldويكــون
نــوع اخلــط يف اجلــدول ابللغــة العربيــة ( )Traditional Arabicوحبجــم ( ،)10وابللغــة اإلجنليزيــة ( )Times New Romanوحبجــم
( ،)9وتكــون العناويــن الرئيســة يف اللغتــن ابلبنــط الغليــظ(.)Bold
.2حيتــوي البحــث علــى ملخصــن :أحدمهــا ابللغــة العربيــة ،ال يزيــد عــدد كلماتــه عــن ( )200كلمــة ،واآلخــر ابللغــة اإلجنليزيــة ال يزيــد عــدد
كلماتــه عــن ( )250كلمــة ،ويكــون يف أســفل الصفحــة للملخصــن :العــريب ،واإلجنليــزي ،كلمــات مفتاحيــة ( )Key Wordsال
تزيــد علــى مخــس كلمــات.
األويل للنشــر ،حيــث يتــم رومنــة (�Romanization / Translitera
.3ترمجــة املراجــع العربيــة إىل اللغــة اإلجنليزيــة بعــد التحكيــم والقبــول ّ
 )tionاســم ،أو أمســاء املؤلفــن ،متبوعــة بســنة النشــر بــن قوســن (يقصــد ابلرومنــة النقــل الصــويت للحــروف غــر الالتينيــة إىل حــروف

التينيــة ،مت ِّكــن ق ـراء اللغــة اإلجنليزيــة مــن قراءهتــا ،أي :حتويــل منطــوق احلــروف العربيــة إىل حــروف تنطــق ابإلجنليزيــة) ،مث يتبــع بعن ـوان
املقالــة إذا كان متوافـراً ابللغــة اإلجنليزيــة ف ــي أصــل املقالــة ،وإذا مل يكــن متوافـراً فتتــم ترمجتــه إىل اللغــة اإلجنليزيــة ،مث يتبــع ابســم الدوريــة الــي
نشــرت هبــا املقالــة ابللغــة اإلجنليزيــة إذا كان مكتــوابً هبــا ،وإذا مل يكــن مكتــوابً هبــا فيتــم ترمجتــه إىل اللغــة اإلجنليزيــة ،مث تضــاف كلمــة (in
 )Arabicبــن قوســن بعــد عنـوان الدوريــة.

.4يلــي قائمــة املراجــع العربيــة ،قائمــة ابملراجــع اإلجنليزيــة ،متضمنــة املراجــع العربيــة الــي مت ترمجتهــا ،أو رومنتهــا ،وفــق ترتيبهــا اهلجائــي (ابللغــة
اإلجنليزيــة) حســب االســم األخــر للمؤلــف األول ،وفقـاً ألســلوب التوثيــق املعتمــد ف ــي اجمللــة.
.5تســتخدم األرقــام العربيــة ( )Arabic…. 1,2,3س ـواء يف مــن البحــث ،أو اجلــداول واألشــكال ،أو املراجــع ،وترقــم اجلــداول
واألشــكال يف املــن ترقيم ـاً متسلس ـاً مســتقالً لــكل منهمــا  ،ويكــون لــكل منهــا عنوانــه أعــاه  ،ومصــدره – إن وجــد – أســفله.
 .6يكــون الرتقيــم لصفحــات البحــث يف املنتصــف أســفل الصفحــة ،ابتــداءً مــن صفحــة ملخــص البحــث (العــريب ،واإلجنليــزي) ،وحــى آخــر
صفحــة مــن صفحــات مراجــع البحــث.
.7أسلوب التوثيق املعتمد يف اجمللة :هو نظام مجعية علم النفس األمريكية ،اإلصدار السادس

Ed American Psychological Association- 6th (APA).

.8يرســل البحــث حســب املواصفــات الفنيــة بصيغــي ( )Wordو ( )Pdfمــع الســرة الذاتيــة للباحــث أو الباحثــة أو الباحثــن بعــد تعبئــة
أمنــوذج(أ) وأمنــوذج(ب) -وميكــن احلصــول عليهمــا مــن املوقــع اإللكــروين جمللــة العلــوم اإلنســانية - https://uohjh.com :إىل
الربيــد اإللكــروين للمجلــة.J.Humanities@uoh.edu.sa :
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المشرف العام
سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

محيا الحيسوني
أ.د .ماجد بن
ّ

هـــيئــة التحــريــر
رئيس هيئة التحرير

بنيان بن باني الرشيدي
أ.دّ .
أمين هيئة التحرير

د .بشير بن علي اللويش

أعضاء هيئة التحرير
أ.د .عبدالرحمن بن إبراهيم التميمي
أ.د .مبروك بن حمود الشايع
د .سالم بن عبيد المطيري
د .منى بنت سليمان الذبياني
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الهيئة االستشارية
أ.د .فهد بن سليمان الشايع

جامعة الملك سعود – مناهج وطرق تدريس

Dr. Nasser Mansour
University of Exeter. UK – Education

أ.د .محمد بن مترك القحطاني

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – علم النفس

أ.د .علي مهدي كاظم

جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان  -قياس وتقويم

أ.د .ناصر بن سعد العجمي

جامعة الملك سعود – التقييم والتشخيص السلوكي

أ.د .حمود بن فهد القشعان

جامعة الكويت – الخدمة االجتماعية

Prof. Medhat H. Rahim
Lakehead University – CANADA
Faculty of Education

أ.د .رقية طه جابر العلواني

جامعة البحرين – الدراسات اإلسالمية

أ.د .سعيد يقطين

جامعة محمد الخامس -سرديات اللغة العربية

Prof. François Villeneuve
University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Professor of archeology

أ .د .سعد بن عبد الرحمن البازعي
جامعة الملك سعود-األدب اإلنجليزي

أ.د.محمد شحات الخطيب
جامعة طيبة -فلسفة التربية
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فهرس األبحاث
رقم
الصفحة

م

اسم البحث

1

العمــارة العســكرية فــي حائــل فــي عهــد الملــك عبــد العزيــز آل ســعود “قلعــة
أنموذجــا” (دراســة تاريخيــة مــن منظــور ســيكولوجي)
القشــلة
ً

23 - 11

2

مســتوى ممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس الســتراتيجيات التدريــس الجامعــي
الحديثــة فــي جامعــة حائــل مــن وجهــة نظرهــم

46 - 25
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العمارة العسكرية في حائل في عهد الملك عبد العزيز آل سعود
"أنموذجا
"قلعة القشلة
ً

)(دراسة تاريخية من منظور سيكولوجي
ُ ،2020/3/12 (قدم للنشر في
ُ
)2020/4/8 وقبل للنشر في

 نوف بندر البنيان.د

أستاذ مساعد بكلية اآلداب والفنون جامعة حائل
Dr. Nouf Bandar Al Bunyan
Assistant Professor, Hail University,
College of Arts, Department of Social Sciences (History Program).

ُ تُعدُُالقالعُواحلصو وون ُبرُ رموُ بنوُالع ا عُالعةو ووامتاُيخُالتا ت ُوتعدُُقلعاُالقشو وولاُالتا الاُالناقعاُودو ووحُبدت اُ ا
ُ ُيللالُيلىُات ت ُالباليُالعمتق
ابمل لااُالعمرلاُالةوعنيتاُبرُ رموُذه ُالمبنوُال ُباُوال ُبعل ا اُ ُوقدُمشلتهُي اتاُُالدولا؛ُللان ا
ُ وقدُجهبُاذت امُالبا ثاُالتعمفُيلىُات ت ُر ا هاُواهلدفُب ه ُو رحُذلكُابألرعايُال فةو و وولاُلتصو و و لعُوبنق ُالقلعاُي دُدو و وواا
ُ املدت ا؛ُوتهدفُذهاُالبحثُإىلُالاش وونُيرُجامنُبرُجنامنُالع ا عُالعة ووامتاُكُامل لااُالعمرلاُالة ووعنيتا ُوتة ووللحُال وون
.ُجتا ُاملناط نيُرعدُتن لدذا-ُ محهُهللا-يلىُالهكا ُالقلاييُالهيُاتصنُرهُامللكُيبدالعزتزُآلُدعني
ُودُاملشواذدات والتعمف، وف ُوذلكُرزا عُاملنق ُو،وايت دتُذه ُالد ادواُامل ه ُالتا ا ُال فةو ُبةوتعل اُابمل ه ُالن
ُ يلىُباذلاُاملنايُاملةوتددباُكُالب ا ُوادوتعمامُبا كُتنُيرُالقلعاُكُاملصواي ُالتا الا ُوب اقشواُآ ا ُاملؤ خنيُفل اُكتبن ُي ها
ُول ُالبا ثاُكُذه ُالد ادواُإىلُيدعُمتا ُب ها ُ ُاهلدفُبر،ُوتن.ونُاألرمُال فةو ُهلهاُاملعلعُاحل وا يُكُدواا ُاملدت ا،وو
ُُُواختالف. ر ا ُقلعاُالقشلاُكُبدت اُ ا ُ فظُاألبرُوييعُاالدتقما ؛ُيلُيللهُبنق ُاملبىنُوتص ل هُواملنايُاملةتددباُكُالب ا
. ببىنُالقشلاُيرُابق ُالقالعُواحلصن ُاملنجنيعُكُبدت اُ ا ُقب ُ اعُالدولاُالةعنيتاُالثالثا ُكُالشا ُوكُامل ن
ُ

امللخص

ِ ُ:الكلمات املفتاحية
ُ القشلا ُالع ا عُالعةامتُا

Abstract:
Both castles and forts are considered symbols of the military architecture along history. AlQeshlah historical castle, situated in Hael City in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), is a significant
symbol which remains a landmark guiding to the ancient history of the country.
The researcher has been interested in recognizing the history of building this castle and linking
the psychological dimensions of the designation of the castle on the population of the city .
This paper aimed at exploring an aspect of the military architecture in the KSA and focusing on
the leadership intelligence of the King Abdulaziz Aal Saud (May he rest in peace) after uniting the
kingdom .
The study has used the psychological and historical approach and the descriptive approach
represented in visiting the place of the castle, recording the views seen, recognizing the building
materials of the castle, listing what has been written about the castle in history resources, discussing
the historians' opinions about it, and describing the psychological effect of this civilized landmark on
the population of the city.
Moreover, QASHLA Castle has a unique and different design among the other castles in HAIL
city before the THIRD SAUDI COUNTRY era.
The aim from building the castle in HAIL city is for citizen's safety and stability.
Moreover, QASHLA Castle has a unique and different design among the other castles in HAIL
city before the THIRD SAUDI COUNTRY era..
Key words: Al-Qeshlah, Military Architecture
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مقدمة:
ُُُُُُتُعدُُالقالعُواحلص و و و وون ُبرُ رموُ بنوُالع ا عُالعة و و و ووامتاُ
يخُالتا ت ُوقلعاُالقش و وولاُالتا الاُالناقعاُود و ووحُبدت اُ ا ُ
ابمل لااُالعمرلاُالة و و و و و ووعنيتاُوا دعُبرُ رموُذه ُالمبنوُال ُباُ
ُيللالُيلىُات ت ُ
وال و ُبعل ا واُمشلت ووهُي ووات وواُُال وودول ووا؛ ُللان ا
الباليُالعمتق ُوقوودُ جووهبُاذت ووامُالبووا ث واُالتعمفُيلىُات ت ُ
ر ا هاُواهلدفُب ه ُوقما عُالبعدُالتا ا ُوال فة و و و و و ُلتص و و و و و لعُ
وبنق ُالقلع ووا ُو رمُوجنيذ وا ُك ُاجملت ُاحملل ؛ ُكُ حم وواول وواُبرُ
البووا ثوواُلمرحُالوود اد و و و و و و وواتُالتووا الوواُرعلعُال ف ُوقوودُ وود ُ
املتدصوصون ُكُ وُؤو ُالع ا عُيرُذلك ُوخصوصوناُهلاُالعدتدُ
برُالو و وود اد و و و و و و و و وواتُ و و و ُبةو و و و و و و ىُ(الع و و ووا عُال فةو و و و و و ولو و ووا
)(Psychoiogical Architectureوذو ُ فبوفوهوونمُ توعووخُ
يرُالتعاو ُاملش و و وولمُرنيُيل ا ُال ف ُوامله دد و و وونيُاملع ا تنيُ
كُ ر ووا ُتصو و و و و و و لعُاملب وواتُقدتلنُادو و و و و و ووتد ووداب ووا وواُلتحقلقُ
اال تلاجاتُال فةو و و و و وولاُلل ةو و و و و ووتددبنيفُ( ةو و و و و وور ُُ 2007
واياُ ولل واُيلىُ
ُ 135وأل ُالقالعُواحلصو و و و و و وون ُتعت وودُايت و ا
ختطلحُبة و و و ووبقُلممش و و و ووا ُبت و و و و اُاهلدفُوالتص و و و و لعُواملنايُ
املةو و و و ووتددبا ُفقدُكا ُ رحُذهاُالبحثُرعلعُال ف ُاملع ا يُ
ضو وومو ا ُإذاُباُادو ووتعممُالناق ُاالجت اي ُوالةو وولادو و ُالهيُ
يف ُامللكُيبدالعزتزُآلُد و ووعني ُإىلُإ ،و وودا ُ بمُ مش و ووا ُذه ُ
القلعاُ .
ُُُُوملُتقنُالبا ثاُيلىُي ادواتُدوارقاُتتعلقُقنضونعُ(قلعاُ
القش وولاُد ووناُرعرُا ووا اتُالش ووحلحاُكُكتلنُخا ُهاُ
ابملتحنُا قلل ُق وودت وواُ ووا و ُ ُوإ و و و و و و و ووا عُ خماُكُكت ووابُ
اللا ُالع ماتُكُامل لااُالعمرلاُالةعنيتا ُوذنُبرُإ،دا اتُ
اهللئاُالعاباُللةلا اُواآلاث ؛ُمماُوايُبرُيافعلتهاُخلنمُغ ا ُ
ذه ُالد اداُودخُ غنا ذاُالتا الاُ .
ُُُُلقدُبمتُبدت اُ ا ُالناقعاُكُاجلز ُاألودو و و و ووحُبرُمشالُ
امل لااُالعمرلاُالة ووعنيتاُابلعدتدُبرُاأل دا ُالة وولاد وولاُال ُ
و و و ووال ُات اها ُوكُقما عُأل نالُاجملت ُاحلا ل ُقب ُض و و و ووعُ
امل طقاُإىلُ اعُالدولاُالةو ووعنيتاُالثالثاُتةو ووتاشو وونُالبا ثُ
اجتهعُإىلُوجنيُقنعُتؤبرُهلعُاألبرُواالد ووتقما ُالهيُ
ُِ
بداُ
افتقد ُاجملت ُكُالفلعُال ُد و و و و و ووبق ُام و و و و و و ابها ُف ا ُذهاُ
البحووثُ و ُي نا ُالع ووا عُالعةو و و و و و ووامتوواُكُامل لاوواُالعمرلوواُ
ودياُربح ووثُات ا ُ
الةو و و و و و ووعنيت ووا ُقلع وواُالقشو و و و و و ول وواُ نذ اج وا ُ حم و ا
دلانلنج ُويسعى لتحقيق األهداف اآلتية:

 ُ رحُالتو ووا ت ُرعلعُال ف ُق ه لو وواُتتفقُب ُال وود ادو و و و و و وواتُالتا الا ُوالُختمجُيرُبةا ذاُا جما ُ .
ُ الاشو و و و و وونُيرُجوامونُبرُجنامونُالع وا عُالعةو و و و و ووامتواُكُامل لااُالعمرلاُالةعنيتاُ .
ُتة ووللحُال وون ُيلىُالهكا ُالقلاييُالهيُاتص وونُرهُامللكُُاملناط نيُرعوودُ
يب وودُالعزتزُآلُ دو و و و و ووعني ُ– مح ووهُهللاُ -جت ووا ُ
تن لد الباليُ ُ.
وسيجيب عن األسئلة اآلتية:
 ب ووا األذ وودافُال ُيفع و ُاملل ووكُيب وودُالعزتزُلب ووا ُقلع وواُالقشلا؟ُ
 باُالفمقُرنيُقلعاُالقشولاُوغهذاُبرُالقالعُواحلصون ُكُبدت اُ ا ؟
 با اهلدفُبرُتص لعُالقلعاُيلىُالطماوُال دي؟ با األرمُال فة ُلنجنيُقلعاُالقشلاُكُاجملت ُاحلا ل ؟وايت دتُذه ُالد ادو وواُيلىُامل ه ُالتا ا ُال فةو و ُ
بةو و و و و ووتعل وواُابمل ه ُالن،و و و و و ووف ُوذلووكُرزا عُاملنق ُو ،و و و و و و وودُ
املشو و وواذدات والتعمفُيلىُباذلاُاملنايُاملةو و ووتددباُكُالب ا ُ
واد ووتعمامُبا كتنُيرُالقلعاُكُاملص وواي ُالتا الا ُوب اقش وواُ
آ ا ُاملؤ خنيُفل اُكتبن ُي ها ُوو،نُاألرمُال فة ُهلهاُاملعلعُ
احل ا يُكُداا ُاملدت اُ .
وتةو و و و و و و و و و وونلُالبا ثاُهللاُالعل ُالقدتمُ ُتةو و ووهعُذه ُ
الد ادواُكُإضوافاُجدتدعُلل اتباُالتا الا ُو ُتان ُبدخالُ
دتثاُلقما عُالتا ت ُرصن عُجدتدعُ .
اإلطار النظري:
واُالعمرلواُالةو و و و و ووعنيتاُالعودتدُبرُاألر لاُ
ت و و و و و ووعُامل لا ُ
األرمتواُال ُتعنيُات اهوواُإىلُ قوونُوب لوواُقودروا ُب تشو و و و و وومعُكُ
مجل ُ بوود؛ووا؛ُوذلووكُتشو و و و و ووهُإىلُيماقوواُ ذووه ُاأل مُوات اه وواُ
الع لق.
وتعدُبدت اُ ا ُالناقعاُكُاجلز ُاألودو ووحُبرُمشالُ
امل لاواُالعمرلواُالةو و و و و ووعنيتواُإ وداُ ذعُاملود ُالةو و و و و ووعنيتواُال ُ
ضو و و و و و و ُرنيُجب وواهل وواُالاثهُبرُاآلاث ُالت ووا ال ووا ُم اماُلتنافمُ
املقنباتُالطبلعلاُواجلاذراُللع صو وومُالبشو وومي؛ُمماُخلنُالعدتدُ
برُاآلاث ُامل تشو و و و و وومعُكُ جوا ُاملودت واُوقماذوا ُرو ُإ؛واُتعودُ ار ُ
املناق ُاألرمتاُكُامل لااُالعمرلاُالةوعنيتاُاملةو لاُضو رُقا اُ
اللا ُالعوامل ُبرُلود ُب واُاللنمةو و و و و ووانُبنق ُاهللئواُالعوابواُ
للةلا ا ُ 2020؛ُوذلكُرعدُُاكتشافُ دُاملناط نيُكُ
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يوامُُ 122(ُ2000مص و و و و و و واُجنياُكُبودت واُجبواُ–ُال ُذ ُ
إ داُالقماُالتارعاُملدت اُ ا ُتبعدُي هاُ نايلُُُ100كلع ُ
وتعدُبرُ و و و ووهمُامل اطقُاألرمتاُكُامل لااُالعمرلاُالةو و و ووعنيتُاُ-
تعنيُإىلُالقممنيُالثابرُوالة ووار ُقب ُامللاليُ(الهتن ُُ 2000
ُ 3وكا ُذلكُمتل اُاالد ووتلطا ُاملبامُالهيُ ووهدتهُامل طقاُ
(الةنتدا ُُ . 100-17ُ 2009
وقدُ هدتُ بدت اُ ا ُ العدتدُ برُ األ دا ُ
الةلادلاُ ال ُ خلف ُ العدتدُ برُ القالعُ والقصن ُ واحلصن ُ
بشهعُ إىلُ مهلتهاُ الةلادلاُ كُ بهُ اجلزتمعُ العمرلاُ (العمتف ُ
1403و ُُ ُ. 13-11
وخصص ُ ذه ُ الن قاُ للحدتثُ يرُ دُ بعاملهاُ
األرمتاُال ُتعىنُابلشؤو ُالعةامتا ُوجا ُاختلا ُالبا ثاُلقلعاُ
ِ
نذجاُتتنافقُب ُاهلدفُبرُذهاُالبحث ُ
(القشلا ُابيتبا ذاُ اُ
وذنُ رحُتفا،ل ُتلكُالع ا عُابأل نالُال فةلاُألذايلُاملدت اُ
قب ُام ابهعُ ُلنا ُالدولاُالةعنيتاُالثالثاُورعد ؛ُوتشهُ
إىلُ دصلاُ امللكُ يبدُ العزتزُ التا الا ُ ال ُ مج ُ فلهاُ رنيُ
الدذا ُالةلاد ُورُعدُال مُوبزجه اُرصفاُق َُّتنافمذاُكُكثهُ
بثايلُ ٍّ
برُ امللنم ُ الُ وذ ُ الةع ُ لتانترُ جمت ُ ٍّ
خالُ برُ
الطبقلاُوالعصبلاُوإذاراُاجل ل ُكُقالنُآبرُ .
تعا ُكُجم ُاأل نالُاالجت ايلاُال ُكا ُ
ور مٍّعُ ُدم ٍُّ

تعلشهاُداا ُبدت اُ ا ُتةتاشنُالبا ثُبداُ اجتهعُ
إىلُقلايعُ ال اُتةهعُكُبةايد عُال تقا ُدلعُاحل ا ع؛ُإذُ
ملُت همُ ا ُبدت اُ ا تاُتع هاُاألبرُوالةالمُإالُرعدُضعُ
املؤد ُ امللكُيبدُ العزتزُ رر ُيبدُ الممحرُآلُ دعنيُهلاُيامُ
ُ 1921/1340كُ لاُ تن لد ُ اجمللدعُألجزا ُ الباليُ (آلُ
دعني ُ. 75ُ 2018
وقب ُ لنلُاحلاعُالةعنييُيلىُامل طقاُكا ُاجملت ُ
احلا ل ُقا ا اُيلىُال امُالقبل ُحمتا ا اُإىلُاأليمافُاحملللا ُ
مماُ َُّياُإىلُقلامُالاثهُبرُاحلموبُرنيُجم ُالقبا ُالقاط اُ
ذ ام ُ وكام ُ الدبا ُ تُةُفُكُُُألتفهُ األدبابُ رنيُ القبا ؛ُ
كالتعممُحلدويُاأل اض ُالتارعاُلتلكُالقبا ُبرُلد ُقبللاُ
يلىُاألخما ُفالُ برُوالُ با ُ(مجعا ُ1402و ُُ 49فاا ُ
فا اااُ الُ تمرطهُ ربع هُ دناُ وارحُ العصبلاُ القبللاُ
جمت اعاُ ُب َُّ
العقل ا ُُوملُتارُإبا عُآلُالم لدُ ل هاُ(1250-1340و ُ
(العثل ني ُُُُ 183-182ُُ 1991تةت دُُإىلُُادلاتل لُاُ
ت نتاُ لل ت ُ انذلكُ يرُ مجلاُ األ دا ُ الةلادلاُ ال ُ
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كام ُتعلشهاُاألدمعُاحلاك ا ُمفةها ُ وال ُ يتُإىلُافتقا ُ
املدت اُإىلُم امُاجت اي ُتاف ُ لاعُآب اُللةاا ؛ُإذُكام ُ
تمتازُيلىُ دلنبُالغزوُرنيُالقبا ُألخهُ قنقهاُ(فالني ُيُ
بعموفاُ
ت ُُُ 120-95فقدُكا ُلا ُقبللاُبرُالبايتاُب طقاُُ ُ
احلدويُرصفاُيابا ُتفممُيللهاُمفنذذاُُوتبةحُيللهاُمحاتتهاُ
كثهاُباُ د ُامل اوياتُوااليتدا اتُرةبنُ
برُ يُايتدا ُو ا
احلدوي ُالدل اُي دُتنافمُرعرُامللزاتُال ُجتع ُبرُاملنق ُ
بط اعاُللقبا ُاألخما ُكنجنيُآاب ُيهرا ُ وُ ُتان ُذهاُ
املنق ُيلىُطمقُ لةاُ وُجتا تا؛ُإذُكام ُالقبا ُأتخه ُب ُرُ
الت ا ُ وُاحل اجُضمتبُا ُتُة ىُ(اخلنع ُتُدف ُإىلُالقبللاُال ُ
تةلطمُيلىُالطمتقُ(الةايايت ُُ. 990ُ 1985وقدُ،ن ُ
دُ الم الاُ األجامنُ تلكُ األ نالُ األب لاُ امل طمراُ ال ُ
يا تهاُامل طقا ُفهكمُياويتُ(ُ)Doughtyكُ لتهُإىلُ ا ُ
لداُكُذه ُالباليُ بمُخطهفُ(البايي ُُ 1435
ف ُالةفمُو ا
 ُ 265باُالقماُالز ايلاُفلعُتارُ ةرُ ااالُبرُالبايتا؛ُ
إذُكا ُداا؛ُاُيُُمضُ ُاُلغا اتُالبدو ُتةُلبن؛عُ بناهلعُوب ت اتُ
بزا يهع ُُوتةمقن ُ بنا لهع ُ فن ناهلاُ االقتصايتاُ بتدذن ع؛ُ
والةبنُكُذلكُتعنيُإىلُتدذن ُ وضايهعُاألب لاُ(الةايايت ُ
ُ . 991ُ 1985
وكا ُالةاا ُُكُياباُامل ط ُقاُتعت دو ُيلىُإبااان عُ
ُإالُكُمجاياتُبدج نيُ
َُّ
الهاتلُا؛ُحل اتاُ مفةهع ُفالُتةهو
ابألدلحاُ(املعل ُ ُ 12ُ 1419باُابل ةباُلل د ُفإ؛اُ
اطُُُابألدنا ؛ُُمحات ُاُُهلاُ برُ غا اتُ البدو ُُوتةل ُ الغماب ُ
(الةايايت ُُ 990ُ 1985وكا ُلا ُب طقاُ دلنهاُاخلا ُ
كُ فظُاألبر ُفالُوجنيُجلهاتُخمتصاُلل حاف اُيلىُاألبرُ
يداُرعرُاجل نيُواخلدمُالهترُتتنلن ُبه اُاحلماداُالشدصلاُ
لبعرُاحلاامُواألبما ُ(العتليب ُُ ُ 41ُ 1414وو،نُل دوُ
( ُ )Londo Romالُاجلزتمعُالعمرلاُياباُقب ُ اعُامللكُ
يبدالعزتزُ رقنله ُ فكام ُ ممزقاُ الش ُ رةبنُ الغا اتُ رنيُ
القبا ُوكا ُالةلنُوال هنُبرُاملهرُاملعلفُها ُوملُتارُ
طمقُ القناف ُ وُ قطعا ُ املا لاُ قنبرُ برُ التعديفُ (جل ني ُ
ُ . 52ُ 2006
ُيقدُ
ُضعُامللكُيبدُالعزتزُآلُدع ُنيُامل طقا ُ
ورعدُ َُّ
العزمُُيلىُ رحُذهاُالالا ُاملتفاك؛ُللصبحُر ا اُوا اداُبلارطااُ
اُبتاابال ُ ىتُتان ُبرُامل ارُال هنمُرهُوتنجلههُ
وبتةامد
ا
ا
االجتا ُاأل،لحفُ(ياغةتات ُُ .ُ)19ُ 1403

العمارة العسكرية في حائل في عهد الملك عبد العزيز آل سعود
...............................................................................................
أنموذجا" (دراسة تاريخية من منظور سيكولوجي)
"قلعة القشلة
ً

فع للاُرةحُاألبرُكُامل طقاُكام ُ تاجُبرُامللكُ
يبدُُالعزتزُ إىلُ وض ُ خطاُ خا،اُ تةتهدفُ القبا ُُاحملللا ُ
نباُ .
وخطاُياباُتةتهدفُ برُامل طقاُي ا
فجاءت اخلطة اخلاصة حسب النسق اآليت ُ

لقدُ وض ُ امللكُُيبدُ العزتزُُادلاتل لاُُبتاابلاُ
تتصنُ ابملموما ُ وتةت لنُ هلاُ اجملت ُ ابلقبنل ُُوتتح ُ
مل ن؛ا ُوت دف ُبةل اداُكُذدتها؛ُأبدلنبُالُتشعمُبعهُ
اجملت ُرتحنلُال امُ ُناالُبفاجئاا ُبمايلااُال موفُاحملللاُكُ
األقاللعُ إضافاُ إىلُ اللكلباُ القبللاُ وبناوترُ ال فنذُ القبل ُ
بهاُ
(يةاف ُ1403و ُُُ. 64-63فف ُالبداتاُينيُيللهعُ ا
ب هعُوذنُإرماذلعُالةبها ُ دُ ر ا ُي نباُاررُ لدُ(الزكل ُ
بماُ رعدُ يابنيُ برُ ضعُ ا ُ
1411و ُ ُ 256مثُ ،د ُ ا
بهاُ
رتعلنيُاألبهُيبدُالعزتزُررُبةايدُررُجلنيُآل ُدعنيُ ا
يللهاُوذلكُيامُ) 1924/1342البةام ُُُ 423ُ 2000
وخاللُالعابنيُاللهترُدبقاُتعلل هُي ُامللكُيبدُالعزتزُيلىُ
تطبلقُادلاتل لاُذكلاُُلتهلئاُداا ُامل طقاُإىلُاحلاعُاجلدتدُ .
وأل ُ رموُبشالاُكام ُتناجهُاجملت ُاحلا ل ُبشالاُ
البداوعُواالمت ا اتُالقبللاُاملةتقلاُيرُرع ها ُفإ ُقلامُر ا ٍُُّ
اجت اي ُ بن ٍُّدُُالُ ردُ ُ تان ُُُيلىُ ةابُ ذه ُ األر لاُ
املفااا ُ و لثُ إ ُ الب ا ُ االجت اي ُ املةتق ُ أليُ جمت ُ
تتطلنُابل مو عُقلامُيديُبرُاألمةاقُالنظلفلاُال مو تا ُمتث ُُ
الن داتُالُب ا لا ُاملتةامدعُواملتاابلاُابلصن عُال ُ ققُ كخُُ
قد ُممارُبرُالتناو ُالهيُت رُادت ما تاُذهاُالب ا ُو لثُ
إ ُ ذعُذه ُالن داتُالب ا لاُاملال اُالدت ما ُ لاعُالبدوُذ ُ
حُامللالاُاجل ايلاُلأل مُوبصاي ُالثموعُال ُتقنمُيللهاُ
لا عُبث ُاملا ُوال بات ُوال شاطُاالقتصاييُللبدوُوتبعاتهُ
برُتم ال ُوم امُال بحُللةلطاُاملتنافقاُب ُذه ُالطمتقا ُ
وذ ُ دلطاُ القبللاُ وال امُ العمك ُ وباُ تمتبحُ رهلكُ برُ
االمت ا اتُ والنال اتُ والعاياتُ والتقاللدُاالجت ايلاُاملال اُ
هلهاُالب ا ُتلكُاحللُثلاتُجعل ُامللكُيبدالعزتزُتنجدُُم اابُاُ
جي ُ رنيُ األيمافُ القدراُ ودلطاُ الدولاُ اجلدتدع ُُفاام ُ
ي للاُيب ُتلكُاألر لاُاملفااُا ُوالمرحُرل هاُر ةقُاجت اي ُ
كل ُبتااب ُفع دُإىلُطمتقاُإيخالُتغلهاتُوتعدتالتُكُ
الن داتُ الب ا لاُ ال ُ تقنمُ يللهاُ ذه ُ األر لاُ االجت ايلا ُ
و لثُإ ُ يُتغلهُكُ ٍّيُب هاُالُرد ُ ُتتبعهُتعدت ُوتغلهُ
ُالن دوي ُالهيُ
كُالن داتُاألخماُت صنُكُبصلحاُالب ا ُ

معُفلهُامللكُاحملَُّك ُفاام ُفامعُ(ا خنا ُوكام ُكل اُ
فا خنا ُتطلقُيلىُطالبُالعلعُاملمتبطنيُهع ُ وُاملتح ةنيُ
لألبمُابملعموفُ وال ه ُيرُامل امُ ُب هُيهدُالشل ُحم دُررُ
يبدالنذاب ُلا هاُ ،بح ُذاتُياللاُات الاُبمتبطاُحبمكاُ
البايتاُاالدتلطاملاُال ُمت ُيلىُمطاقُ واد ُكُيهدُامللكُ
يبدالعزتزُُ(العثل ني ُُُُ 161ُُ 2014وذ ُ فامعُ يت لاُ كُ
املقامُاألول ُولا هاُتت رُكُحمتناذا ُادلاتل لته ُالةلادلاُ
واالجت ايلاُواالقتصايتاُوالثقافلاُال ُجنح ُكُأتدل ُالدولاُ
العصمتاُ( رنُيلله ُُ. 150-140ُ 1976وذ ُبرُوجهاُ
م مُالبا ثا ُادلاتل لاُبمماُت بئُيرُيقللاُيصمتاُقاي عُيلىُ
إيا عُاجمل نياتُاملعقدع ُردرلنبادلاُتتال مُب ُبتطلباتُتلكُ
اجمل نياتُُ .
وابل مُ إىلُ فامعُُ(ا خنا ُ ُُورداتاُ ت فلهُ امللكُ
يبدالعزتزُُالدلاتل لتهُُرد اداُ مفةلاتُ اجملت ُ احملل ُ الهيُ
دلطبقُيللهُتلك ُاالدلاتل لا ُجا تُذه ُالفامعُو يط ُ
األولنتاُ للموارحُ الدت لاُ قب ُ القبللا ُ ب ُ يدمُ إغفالُ اجلامنُ
محاداُ ملبد ُ
احل ُ كُ مفنسُ فمايُ القبا ُ الهيُكا ُ تشتع ُ ا
(ال دنعُ وُالعزوعُ ُوذ ُالعبا عُال ُتطلقهاُالعميبُي دباُتعزمُ
يلىُبناجهاُاملناقنُالصعبا؛ُفه ُبرُالصفاتُاملتن،لاُكُ
مفنسُالقبا ُاحلا للاُ(اهل زات ُُ 163ُ 1989وهلاُيو ُكُ
حهُ اهل ع ُ وذهاُ تةهعُ كُ دهنلاُ اخنماطهعُ كُ اجللشُ
الةعنييُبةتقبال ُوبةامدتهُكُإك الُ لاُالتن لدُ.وذلك ُ
ا
برُوجهاُم مُالبا ثا ُ دلنبُذك ُتدلُيلىُدعاُإي امُ
امللكُيبد ُالعزتز ُوذنُ اذدُجل ُيلىُمب ُ ذدافه ُك ُدعلهُ
إىل ُتن لدُ جزا ُالبالي ُخا،اُإذاُباُيل اُ ُ فمايُاجللشُ
الةعنييُاملمافقُلل لكُيبد ُالعزتزُآلُدعنيُكامناُالُت ت ن ُ
لقبللاُوا دعُر ُبرُمجل ُالقبا ُالقاط اُكُالباليُ(العثل ني ُ
ُُ. 336ُُ 2014وذهاُ ت ف ُ ي صمُ الهاتلاُ والع صمتاُ يرُ
دصلاُاملؤد ُوتُم دانُإىلُيرقماطلاُامللكُاجلدتدُ.و قلقاُ
فامعُ(ا خنا ُ ُُ ده ُكُاختفا ُالةلطاُالتشمتعلاُالتقللدتاُُ
وادتبدالُالقاض ُالعمكُالهيُحياعُابلعمفُوتدي هُاجملت ُ
ابلقاض ُالشمي ُالهيُحياعُابلدترُوتدي هُالةلطاُالممسلا ُ
و ،بح ُ امل اوياتُ واخلالفاتُ رنيُ ر ا ُ القبللاُ وُ القبا ُ
ةعُ يرُ طمتقُ الةلطاُ الممسلاُ للدولا ُوذاهاُُلغل ُ مجل ُ
ال عُواملعاتهُالعمفلاُال ُتخ ُوجنيُرعرُاالحنمافاتُوالفنضىُ
وخا،اُباُتتص ُابلغزوُالقبل ُاجل اي ُ وُالفمييُ .
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أما اخلطة العامة اليت استهدفت نشر األمن يف
متاباُ مهلاُ
عموم املنطقة ُ فقدُكا ُ امللكُ يبدُ العزتزُ بد اكاُ ا
رةحُاألبرُكُك ُب طقاُت عُإىلُ ا هُقب ُتطنتمذا ُلهاُ
كا ُذلكُاألبمُبرُ ذعُ ولناتهُ– محهُهللاُ ُ-
فف ُ الة ناتُ األوىلُ برُ يخنلُ ا ُ ُ اعُ
امللكُ يبدُُالعزتزُكام ُ به اُ احلفاظُ يلىُ األبرُ إ داُ
بةؤوللاتُا يا عُال ُتعت دُيلىُ(اخلنا ُالهترُتة دُإللهعُ
العدتدُ برُ املهام ُ وب هاُ بطا يعُ اجملمبني ُ والبحثُ يرُ
املةموقاتُو ماداُالة ن ُ(العتليب ُ. 46ُ 1414وكام ُ
تلكُ الة ن ُيبا عُيرُدقلفاُجبامنُ بهُ القمتاُ وُ البلدعُ
وفلهاُخشبتا ُغلل تا ُرطنل ُ ُ 10-6بتا ُومهاُبص نيتا ُ
متاباُوكُ دُطمفله اُ لقتا ُكبهات ُتنض ُ
حبلثُتتطارقا ُُ ا
رل ه اُ قف ُ وكُ الطمفنيُ اآلخمترُ بة ا ُ غللظُ قنيُ تثب ُ
طمفله اُقار ُللحمكا ُوكُاخلشبتنيُ(فتحات ُيلىُرعدُُ ُ60
ُ
ففي الوثيقة األوىل وكانت عام (ُ1353الصن عُ قعُ1
تدينُاألبهُيبدُالعزتزُررُبةايدُ بهُالندلطا ُإىلُ
االم امُإىلُ فناجُاجملاذدتر ُوذعُبرُرثلن ُاحلمسُالنطينُ
اآل ُفف ُخطارهُإلزامُ ذ ُالندلطا ُابالم امُرقنله ُفاجلهايُ
كُالنا دُبرُالشهمُاجلا يُك ُد ا ُفقدُداحم اكعُكُجهايُ
وجهايُالعايعُي لن ُيلىُالةلنُومهنُي اكعُفلهُوجمو ُيلىُ
مجايتاعُك ا يُاُلعايعفُُ .

دعُتتطارقا ُلتصبحُفتحاُوا دعُملقاسُداقُالمج ُ
وي دباُ تمايُ ب ُ املهمنُ تؤبمُ ابجللنسُ بامُ ذه ُ اخلشباُُ
وتنض ُداقهُكُتلكُالفتحاُمثُتطبقُاخلشبتا ُوتقفال ُابلقف ُ
الهيُتان ُبفتا هُب ُاألبهُ(الةنتدا ُ-236ُ 1429
ُ . 237وكا ُاألبهُيبدُالعزتزُررُبةايدُررُجلنيُتصد ُ
تنجلهاتهُ إىلُ بما ُ املماكزُ التارعنيُ لهُ ر مو عُ بماقباُ اجملمبنيُ
واحملاف اُيلىُ بنالُاملناط نيُو وا هع ُفه ام ُواث قُات الاُ
بنجهاُإىلُ بهُالندلطا ُ-إ داُالقماُالتارعاُحلا ُواآل ُ
ب ُ الت ديُ الع ماتُ ،بح ُ دُ لا ُ املدت اُُ-الشل ُ
دلل ا ُاملهنسُاملالنُ ل هاُاب مافُيلىُبمكزُاألبرُكُ
القمتا ُ صل ُالبا ثاُيلىُرال ُواث قُات الاُرنيُاألبهُيبدُ
العزتزُررُبةايدُو بهُالندلطا ُت بئُباُكتنُفلهاُيرُ م ُ
القلايعُيلىُإ اللُاألبرُكُامل طقاُُ .

صورة رقم ()1

الوثيقة الثانية كانت عام ( 1354الصن عُ قعُُ 2
ُاملهنسُخطاابُتنضحُفلهُ
وجهُاألبهُللشل ُدلل ا
ا
يقنراُبرُرت ُيرُاجلهاي؛ُفاتنُ ُبرُرت ُيرُاجلهايُ
تقدمُذلنالُإذاُك تعُتبنانُمةاحماعُي ه ُبعلنمُ ُاجلهايُيامُ
ا
يلىُاملةل نيُفلارُألج ُضعفاعُتان ُيللاعُ متعُو ذ ُ
احلفهُمصنُذلنلُُ .

صورة رقم ()2

والوثيقة الثالثة عام ( 1360الصورة رقم ُ )3
أيبمُفلهاُاألبهُيبدُالعزتزُررُبةايدُ بهُالندلطا ُ
ُتت بهُألبمتر ُاللصن ُالهترُتةمقن ُالهذنُوتبلعنمه ُفنبم ُ
ابلتنكدُبرُبصد ُووض ُكفل ُللبا ُإىلُ نيُالتثب ُو ذرُ
مهُبلكُلهُ.و ا ُكُاألبمُالثاتُإىلُاأل دا ُالهترُت همُ
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صورة رقم ()3

العمارة العسكرية في حائل في عهد الملك عبد العزيز آل سعود
...............................................................................................
أنموذجا" (دراسة تاريخية من منظور سيكولوجي)
"قلعة القشلة
ً

يللهعُ الثما ُ ف نعُ وذعُ للةناُ ذ ُ رما ُ رقنله ُ إذاُ
جا كعُوذنُباُذنُقعموفُوتتحاذ ُب هُا رطن ُو دلن ُل ا ُ
و كدُ يللهُ رقنله ُ ف ُ تعمفُ مجايتهُ هاألبمفُ ومحلهُكافاُ
املةؤوللاُ بامُ دو ُ يُ االتُدمقا ُكا ُقدُايتايُيللهاُ
ذ ُذه ُالقمتا ُو بم ُقنجنُذلكُ خطا ُاألبهُابملةت داتُ
ويدمُالتهاو ُكُذهاُاألبم.
وبرُذه ُاخلطاابتُتةت ت ُالبا ثاُ ُجاُ انالُ ب لاُ
كُ امل طقاُ رمياتاُ املؤد ُ ت بئُ يرُ خطاُ حما اُ وضع ُ
لتحقلقه ُوقشاكاُ ذايلُامل طقا ُملاُفلهُبرُاملصلحاُالعاباُ
واخلا،اُُ .
وكا ُلهلكُ رمُكبهُكُالتدفلنُبرُاحلناي ُال ُ
كام ُتعلشهاُامل طقاُكُالةارق ُو ،بحُاجملت ُبد اكاُلعناقنُ
اجلمرا ُفقدُذكمُ دُالم الاُالهترُقابناُرزا عُ ا ُإاب ُيهدُ
امللكُيبدُالعزتزُ مهُي دباُ وا ُالة ر ُوجد ُخاللااُإالُبرُ
ماداُالهترُكامناُحيمدن ُجد امهُواخلشباُاملةتطللاُاألفقلا ُ
ال ُ تتدىلُ ب هاُ دالد ُ دتدتاُ تقلدُ قدامُُاملة نمنيُ.
(بصطفى ُيُت ُ 24؛ُفشهايتهُتدلُيلىُالتغلهُاحلاُ .ُ ،
والُجدالُكُ ُ برُبدت اُ ا ُكُغاتاُاألمهلا؛ُ
ألمهُت عا ُيلىُدالباُطمقُالت ا عُ ُوقناف ُاحل ُالعماقلاُ
ال ُمتمُهاُيخُي بُورلدعُالهيُتمرحُرنيُبااُاملامباُوالعماقُ
(العف ا ُ 172 1417ف رُالطبلع ُ ُا جما اتُاملتدهعُ
برُلد ُاحلاكعُاجلدتدُدت عا ُيلىُ برُالطمقُاملا عُها؛ُ
فاا ُبرُاألمهلاُقاا ُأتبنيُتلكُالطمقُ.والُردُبرُا ا عُ
إىلُ ُإجما اتُامللكُيبدُالعزتزُكام ُتت رُب اطقُالباليُ
كافاُال ُكام ُتقةعُإىل ُُ 9ب اطق ُاحل او ُجند ُ ا ُ
واييُ الدوادم ُ اجلنف ُ يةه ُ القصلع؛ُ وك ُ ب طقاُ تتبعهاُ
يديُبرُالقماُ واملماكزُ وا با اتُالقبللا ُ(العتليب ُُ 1414
 173؛ُفع للاُادتتبابُاألبرُكُالبالي كام ُبر ُ ولناتُ
املؤد ُ ي اكهُالتام ُألمهلتهُومتا هُا جيارلا؛ُفقدُي د ُ ُ–
محهُ هللاُ ُ-إىلُ إمشا ُ بدتمتاُ ُالشمطاُ العاباُ يا ُمُ
ُ 1925/1344بمتبطاُكُي لهاُقدتمُاألبرُالعام ُالهيُ
كا ُبمجعهُال ا نُالعامُلل لكُكُاحل اوُوبقمذاُالم ل ُبااُ
املامبا ُ وبرُ مثُ مشئ ُ إيا اتُ خماُ للشمطاُ كُ ب اطقُ
بتعديعُكُامل لااُ(العثل ني ُُ ُ. 334ُ 2014
وكام ُبدت اُ ا ُإ داُ رموُامل اطقُال ُ مشئُهاُ
بقمُللشمطاُتقنمُابدتقبالُق ااُاجملت ُاحملل ُومشمُاألبرُ
كُاملدت ا؛ُفاام ُقلعاُالقشلاُال ُ بمُرب ا هاُامللكُيبدُالعزتزُ
آلُ دعنيُ يامُُ ُ 1940/1360وقل ُُ1361هُ (العف ا ُ
بقما ُلل لشُالةعنييُوبل ن ُألذايلُ
1426و ُُ 98لتان ُ ُ

بدت اُ ا ُ ي دُ تعمضهعُ لل لع ُ و دو ُ امل اوياتُ.كا ُ
ذلكُقه اُ مسلاُتع ُيلىُ فظُاألبرُكُاملدت اُوتنارعهاُُ .
فحلثلاتُر ا ُذه ُالقلعاُتاشنُيرُجنامنُبرُ
دصلاُامللكُيبدُالعزتزُآلُدعنيُ محهُهللاُالقلايتا ُ وال ُ
مجع ُرنيُاحلزمُوا مةاملا ُواحله ُوالط نمل ا ُوتعا ُبم لاتهُ
الااب اُجتا ُ عنُالباليُال ُو دذاُ.وملُتبتغُبرُو ا ُذلكُ
امللكُوالُالةلطا؛ُإ اُكام ُغااتهُإيال ُ اتاُالتن لد ُو قلقُ
الن دعُالنط لا ُومةتشهدُذ اُرقنلهُ -محهُهللاُ -ف انُو دميتُ
و عيب ُج دُبرُج نيُهللا ُمةعىُخلهُاملةل نيفُ(الزكل ُ
ُ 78ُ 1990وقنله فإم اُال اُاألمسا ُوالُاأللقاب؛ُوإ اُ
ته اُالقلامُحبقُالناجنُلال اُالتن لد ُوال مُكُاألبن ُال ُ
تنفمُالما اُ واالط ئ ا ُلميااانفُ(الزكل ُُ. 215ُ 1990
وامللكُيبدُالعزتزُ -محهُهللا ُ-دصلاُ ا تا؛ُإذُا تازُكُ
أتدل ُرالي ُيلىُ د ُاحل ا عُا دالبلا ُكتابُهللاُالاممي ُ
ود اُمبلهُحم دُﷺ ُبتنذ ا اُخبصا صهاُامل لزعُ.فايتىنُ -محهُ
هللاُ-ابجلامنُاملع نيُواجلامنُاملاييُكُأتدل ُ ا عُالبالي ُ
ومهاُجامبا ُالُت فصال ُيرُرع ه اُملرُارتغىُالمق ُوالمفعا.
فاا ُاهلدفُاحلقلق ُبرُر ا ُذه ُامل شنعُالعةامتاُ
فظُ األبرُ الُ الةلطمعُ ورةحُ احلاعُ وُ الدفاع ُ وذهاُ برُ
وجهاُ م مُُالبا ثاُ ت بئُ يرُ بم لاُ جدتدعُ تعلشهاُ املدت اُُ
إجياابُ يلىُ بةتقبلهاُ
تتقدمُ فلهاُ حننُ االدتقما ُ مماُ تعنيُ ا
وجمت عهاُاحملل ُ ُ.
وقلعاُالقشلاُالناقعاُاللنمُكُودحُبدت اُ ا ُرعدُ
االبتدايُالع ماتُلل دت اُكام ُتق ُكُطمفُاملدت اُاجل نيبُ
يلىُحننُ بتا ُبرُقصمُا با ع ُوبرُ لثُالتة لا ُي جُيلىُ
تة لاُامل شآتُالعةامتاُال ُتقط هاُاجل نيُادعُ(القشلا ُ
واأل ُ ،فلهاُ (القشالغ ُ وذ ُ لف اُ تمكلاُ األ ُ ،وتعينُ
املاا ُ الهيُ تةا هُ اجل ني ُ واملعةامُ الشتنيُ هلع ُ وقمو ُ
الة نيُتغهُاللفظُللصبحُيلىُباُذنُيللهُفالقشلاف ُوذلكُ
رةبنُ ،عنراُ لف هاُ يلىُ اللةا ُ العميبُ الهيُ رل ُ ابجتا ُ
الةهنلاف ُ(العف ا ُ.ُ 98ُ 1426
والُ ردُ برُ إ ا عُ البا ثاُ ذ اُ إىلُ ُ بباتُ القشلاُ
ا تبط ُابلدولاُالعث املاُوبرُدلطم اُيلىُاجلزتمعُالعمرلاُفقدُ
كا ُ ذ امُ العدتدُ ب هاُ كُ بد ُ البالي ُ بث ُ بااُ املامباُ
والطا نُوجدعُوغهذا ُبرُاملد ُ والبلدا ُالناقعاُ ُ اعُ
الدولاُالعث املا؛ُوقدُ مشنذاُالعث املن ُحل اتاُاملد ُبرُغزوُ
العدو ُ.باُكُحبث اُذهاُفه ُاملاا ُالهيُادتقمُفلهُاجللشُ
الةعنييُحلفظُ برُاملدت ا وتنفهُدب ُالما اُال فةلاُألذايلُ
املدت اُ.فه ُختتلنُكُي لهاُوتص ل هاُيرُالعهد ُالةارق ُ
العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة 16

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

وإ ُتشاه ُبعهاُكُالتة لاُال ُ طلقهاُيللهاُداا ُاملدت ا؛ُ
فقدُذكمُالعف ا ُف ُادتددامُذه ُالتة لاُاللكلاُالنافدعُ
ذنُبرُاألخطا ُال ُالُبخ ُهلاُألمهُالُيالقاُلألتمامُههاُاملبىنُ
أبيُ ا ُبرُاأل اال؛ُإذُملُت شنُذهاُاملبىنُإالُكُالفلعُ
دتداُ كُ العامُ
األخهعُ برُ ُيهدُ امللكُ يبدالعزتزُ و ا
1942/1361؛ُولهلكُجا تُبرُالهاكمعُالشعبلاُالبعلدعُ
لثُكا ُ األتمامُ بعموفنيُ لداُ داا ُ اجلزتمعُ العمرلاُ رب ا ُ
فالقش فُ تنا ُيةاكمذع؛ُولهلكُفإمهُي دباُرينُذهاُالقصمُ
تنا ُاجللشُالعميبُالةعنييُكُامل طقاُادت بحُلهُاألذايلُذهاُ
االدعفُ(العف ا ُُ.ُ98ُ 1426وتتفقُالبا ثاُب ُباُذكم ُ
العف ا ُكُيدمُبال باُالتة لاُهلهاُاملبىن ُوالُردُبرُا ا عُ
إىلُ ؛اُظل ُإىلُذهاُاللنمُ ةنُباُجمتُيللهُالعايعُكُ
املدت ا ُوتنجهُاملةؤولن ُكُذلئاُالةلا اُإىلُتغلهُاملة ى ُ
وتنرلقهُرتة لاُتتال مُب ُالعهدُالةعنييُالهيُر ل ُفلهُُ .
وقلعاُيهفُ(الصن عُ قع ُُ 4ال ُر اذاُ اامُآلُ
يل ُالهترُدبقناُآلُالم لدُكُ اعُامل طقا ُوذ ُقلعاُقدراُ
ر ل ُملماقباُامل طقاُاملاشنفاُبرُاملدت ا؛ُوابل مُإىلُبنقعهاُ
دلاتشنُالبا ثُ ؛اُكُاجلهاُالغمرلاُال ُكام ُختلنُبرُ
اجلبالُال ُايت دُاحلا للن ُيلىُالتحصرُها ُكُ نيُخل ُ
اجلهاُال ُر ل ُيللهاُيهفُبرُوجنيُتلكُاجلبال؛ُمماُيف ُ
آلُيل ُإىلُر ا ُذه ُالقلعاُفنقُق اُجب ُتشمفُيلىُاملدت ا ُ
وت ةنُإللهُتة لاُالقلعاُههاُاالدعُ.وذلكُيام ُُ/1255
(ُ1840الةعلد ُُ . 203-202ُ 1424

ُببىنُالقشلاُبعخاُيرُمقطاُ نلُكُات ت ُ
جا ُإمشا
ا
بدت اُ ا ُاالجت اي ُالهيُ عمُابالمت ا ُلنطرُ ُقلايعُ
بشهاُ إىلُ التحنلُ الةلاد ُ للحاعُ
فظُ لهُ مجل ُ قنقهُ ا
اجلدتدُُ .
وابل مُ إىلُ التصابلعُ العةامتاُ ال ُكام ُ تتدهُ
ا ُالقالعُاحلمرلاُقب ُيخنلُامللكُيبدُالعزتزُإىلُ ا ُ
جند ُ رمجُغلامُوذنُقصمُي لعُيبا عُيرُقلعاُبتل اُوبتق اُ
التشللد ُوقدُر ا ُ ذ ُقفا ُبرُرينُمتلعُلصدُمحالتُالدولاُ
العث املاُي دباُكام ُتغزوُراليُجندُ ومتا ناُبرُُيعُمحال عُ
وفلهُاختبنُيبدُهللاُررُيل ُآلُ لدُياب ُالدولاُالةعنيتاُ
الثاملاُيلىُ ا ُوجلنُإىلُرينُمتلعُإاب ُاحل التُاللكلاُيلىُ
راليُجندُو ا ُ(مصمُهللا ُُ 16ُُ 1972فاا ُاهلدفُبرُ
ر ا ُ ذهاُ الخجُ الدفاعُ يرُ املدت ا ُ والتحصرُ هاُُبرُ غزوُ
األيدا ُُ .

صورة رقم ()4

كهلكُذلئاُالقالعُكُ(مسها ُال ُتق ُج نبُبدت اُ
ا ُوذ ُبرُاحملطاتُالاخاُيلىُي بُ ورلدعُ(الفاتديُُ
ُ. 348ُ 1438ام مُ،ن عُ قعُ(ُ 5والندلحُالشمق ُ(وويُ
العتلقا ُ(الفاتدي ُُ 368ُ 1438ال ُكام ُتشمفُيلىُ
مممُقناف ُاحل ل ؛ُفقدُ لدتُجد ا؛اُبرُاحل مُوكةل ُ
ابجلص ُل ا ُ ،نيذا ُكُ الاُالتحصرُ والدفاع؛ُإذُتبلغُ
مسكُجد ا ُالةن ُحنن ُُ 60دع ُفقدُوجدتُذ ُاألخماُ
للدفاعُُ .

صورة رقم ()5

كهلكُذلئاُالقالعُكُ(مسها ُال ُتق ُج نبُبدت اُ

مممُقناف ُاحل ل ؛ُفقدُ لدتُجد ا؛اُبرُاحل مُوكةل ُ

ا ُوذ ُبرُاحملطاتُالاخاُيلىُي بُ ورلدعُ(الفاتديُُ
ُ. 348ُ 1438ام مُ،ن عُ قعُ(ُ 5والندلحُالشمق ُ(وويُ
العتلقا ُ(الفاتدي ُُ 368ُ 1438ال ُكام ُتشمفُيلىُ

ابجلص ُل ا ُ ،نيذاُكُ الاُالتحصرُ والدفاع؛ُإذُتبلغُ
مسكُجد ا ُالةن ُحنن ُُ 60دع ُفقدُوجدتُذ ُاألخماُ
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للدفاعُُ .

العمارة العسكرية في حائل في عهد الملك عبد العزيز آل سعود
...............................................................................................
أنموذجا" (دراسة تاريخية من منظور سيكولوجي)
"قلعة القشلة
ً

وتةتدلصُالبا ثاُبرُذلكُ ُقلعاُغلامُاختهتُ
األدنا ُالعاللاُكُ طمافُاملدت اُللدفاع ُوقلعاُيهفُر ل ُكُ
يلىُق اُجب ُلل ماقبا ُوقالعُمسها ُر ل ُابحل مُللدفاع ُ
ومجلعهاُوجدتُقب ُ اعُالدولاُالةعنيتاُالثالثا؛ُألذدافُ
خمتلفاُوكُبناق ُخمتلفاُوأب االُخمتلفا؛ُكُ نيُجندُقلعاُ
القشلاُ ال ُ ر ل ُ كُ يهدُ املؤد ُُ -محهُ هللاُُ–ُُخمتلفاُ
ابختالفُالغاتاُبرُر ا ها ُ.االُوب ن اانُ .
ر ل ُقلعاُ القشلاُ كُ املنق ُ الهيُقطرُفلهُ اجللشُ
الهيُادتقمُكُاملدت اُقب ُإمشا ُاملبىنُاملدصصُلهُرة ناتُ
قمبُبقمُا با ع ُوكا ُقدُ دلهُامللكُيبدُالعزتز ُ-محهُهللاُ-
وبرُ لثُتص لعُالقلعاُفقدُاختهتُ ا ُالطماوُ
دتداُطماوُاملد داُال دتاُالهيُكا ُيلىُطماوُ
ال دي ُو ا
الع ا عُا دالبلاُالةا دعُذلكُالنق ُ(الصن عُ قع ُ ُ 6غعُ
ُاهلدفُبرُر ا هاُيةامي ُولهلكُياللاُدلادلاُتال هاُ
البا ثاُفههاُال نعُبرُالب ا ُكا ُل ق ُرقافاُالعا ،اُاملع ا تاُ

ُ.الع ا عُا دالبلاُالةا دعُذلكُالنق ُ(الصن عُ قعُ
 ُ 6غعُ ُاهلدفُبرُر ا هاُيةامي ُولهلكُياللاُدلادلاُ
تال هاُالبا ثاُفههاُال نعُبرُالب ا ُكا ُل ق ُرقافاُالعا ،اُ
املع ا تاُإىلُ ا ُالعا ،اُالةلادلاُالةارقا ُوذلكُتشهُإىلُ
وتتان ُالتدطلحُاملع ا يُملبىنُالقشلاُبرُبةا ُاُ
بةتطللاُاملةقحُتبلغُ رعايذاُبرُاخلا جُ14.2×142.8م ُ
وتبلغُا تفاعُجد امهُبرُاخلا جُحننُ8.5م ُوقدُييعُكُوواا ُ
و وادحُ ضاليهُرث املاُ رماجُبمرعاُاملةقح ُوتدخ ُإللهُيخُ
رنارتنيُإ دامهاُ مقلا ُواألخماُغمرلا ُوتشمفُمجل ُ ماتُ
املبىنُيلىُ ف لاُ وادعا ُوتتندحُف ا ُببىنُالقشلاُبة دُلهُ

إىلُ ا ُلتهد اُاألوضاعُكُاملدت اُال ُاث ُهاُاألذايلُمتل اُ
لبعرُ األ دا ُ ال ُ ص ُ كُ يُ ب طقاُ دتثاُ يهدُ
ابالدتقما ؛ُمماُيف ُ بهذاُيبدُالعزتزُررُبةايدُررُجلنيُإىلُ
االدت ايُابمللكُيبدُالعزتز ُفقامُ دالُجلشُل بحُاألبر ُ
وي دُو،نلُاحلابلاُكام ُاألوضاعُقدُادتقمت ُفبعثُامللكُ
ابط ُللحابلاُابلقمبُ برُقصمُ ا با عُ
خماطبااُ األبهُ مشا ُ ٍُّ
داداُض رُ
وذلكُل ا ُاالدتقما ُكُاملدت اُ.وكا ُذلكُ ا
ذدافُاملؤد ؛ُوضمو عُوجنيُإيا عُ مسلاُحلفظُ برُامل طقا ُ
وقدُُجا ُُرن،فهُُبم لاُ اثملاُ ت فل اهاُ خلطتهُ احملا اُ ال ُ
ادتهدف ُادتقما ُامل طقاُُ .
إىلُ ا ُالعا ،اُالةلادلاُالةارقا ُوذلكُتشهُإىلُإيال ُ
بتقدمُيلىُاحلاعُالةعنييُللبالي ُوذهاُالُتتعا مُبرُوجهاُ
م مُالبا ثاُب ُاهلدفُبرُإمشا ُهاُوذنُ فظُاألبرُكُُاملدت اُ
ومشمُ الةالمُ فلها ُ وفتحُ رنابُ القلايعُ ملتطلباتُ يااذاُ
أبدلنبُ دتثُاتلنُيرُالعهدُالةارق

صورة رقم ()6

إيال ُُبتقدمُُبتقدمُ يلىُ احلاعُ الةعنييُُللبالي ُ وذهاُ الُ
تتعا مُبرُوجهاُم مُالبا ثاُب ُاهلدفُبرُإمشا ها ُوذنُ
فظُاألبرُكُاملدت اُومشمُالةالمُفلها ُوفتحُ رنابُالقلايعُ
ملتطلباتُ يااذاُأبدلنبُ دتثُاتلنُيرُالعهدُالةارقُ ُ.
خلنعُ دفللا ُ وبصلىُ باشنف ُ فالف ا ُ الناد ُ واتةاعُ
احل ماتُاملشمفاُيلله ُووجنيُاملة دُكُودحُالف ا ُمجلعهاُ
بن ُتع ُيلىُاالدتشعا ُابلما اُواألبا ُملماتييُاملبىنُ(ام مُ

،ن عُ قعُُ ُُ. 7
ُ

صورة رقم ()7
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مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

وتت لزُ ببىنُ القشلاُ اب تنا هُ يلىُ مجل ُ الع ا،مُ
املع ا تاُ ال ُ متلزتُ هاُ الع ا عُ احملللاُ ودحُ البالي؛ُ إذُ جا ُ
ابتدايذاُيلىُ ا ُ فق ُولالبتدايُاألفق ُأترهُيلىُاملةتناُ
ال فة ُفقدُ وضحُفمغل ُذلكُرقنله ُفللع ا عُأترهُكبهُيلىُ
مفةلاُاأل دا ُدنا ُاب جيابُ وُالةلنفُ(ُ 7ُ 2016
فقدُ وي ُكُر ا هاُالعدتدُبرُالعناب ُال فةلاُحمققاُرهلكُ
داللنُ الع ا عُ ال فةلاُ احلدتثا ُ فعلعُ ال ف ُ ويلعُ الع ا عُ
كالمهاُيل ا ُتع لا ُاب مةا ُوتتعابال ُب ُالةلنمُا مةاتُ
رشا ُببا م ُوالشا ُاملةتطل ُذوُاالجتا ُاألفق ُلهُياللتهُ
كُالفرُا دالب ؛ُإذُتعخُيرُاجلامنُالدملني ُوتن ُكُ

واألدقنُ واجملال ُ واحل مات ُ ُو ل ُ رزخا فُ مجاللاُ
بت نياُُ .

صورة رقم ()8

ابتداي ُابألبا ُواالدتقما ُوالثباتُواالدتقاباُُ .
و رط ُ جزا ُ القلعاُ رن داتُ بع ا تاُ بتعديعُ
األغمامُ برُ ن؛اُ قلقُ الغممُ برُ إمشا ها ُ ف ا تُ
احل ماتُال ُرلغ ُ( ُ 83معُكُالدو ُاأل ض ُو(ُ 95
كُ الدو ُ العلنيُ بلا،اُ يلىُ يوُترُ (الصن عُ قع ُ 8تزت هاُ
ي دع ُ( داطني ُ(الصن عُ قع ُُ 9ت ني ُبرُ لثُالشا ُ
وبايعُالب ا والديا عُاحلابلاُللةقا نُاحمللطاُابلف ا ُالمُل ُُ.
وبرُ لثُبنايُالب ا ُاملةتددباُف اماُلت لزُب طقاُ
ا ُابلت نعُالبلئ ُبرُ لثُالتانت اتُاجللنلنجلاُبرُجبالُ
و ماتُ ودهنلُ و بال ُ اب ضافاُ إىلُ وفمعُ امللا ُ فقدُ دهعُ
ذلكُكُت نعُبنايُالب ا ُاملةتددباُكُامل شآت ُوقدُظ ُالطنيُ
تشا ُ املايعُ األدادلاُ جبامنُ األ ا ُ واألخشابُ لب ا ُ
املةاكرُكُاملدت ا؛ُوذهاُبرُوجهاُم مُالبا ثاُت عا ُيلىُ
ال ف ُالبشمتاُال تباطُالطنيُأبُ ،مشن عُوتانت هعُالب ا ؛ُ
امُرعداُ و لاُتمرحُا مةا ُقايعُالطنيُ
ف اُالُ كُفلهُ ُذ
ا
اُكبهاُبرُالتالؤمُ واالمة امُرنيُا مةا ُوحملطهُُ.
ققُقد ا ا

صورة رقم ()9

ياباُُ -دُ
احللني ُ.وقدُ ذكمُ الشل ُ يلةىُ امللق ُُ ُُ95ا
املعا،مترُلب ا ُالقشلاُبرُداا ُبدت اُ ا ُو يلا؛ا ُوبرُ
وا ُبؤدة ُتعللعُالب ات ُ ُوي ُبشمفااُتمرناُقب ُالتقايدُ-
ُفالطنيُاملةتددمُكُر ا ُالقلعاُكا ُجيلنُبرُالموادنُ
الطل لاُاملقارلاُجلب ُالة ما ُبرُجهاُاملدت ا ُ لثُيمف ُتلكُ
امل طقاُُرهلك ُك اُ ؛عُ جيلبن ُ اجلصُ برُ (اجملصا ُ الناقعاُ
خلنُجب ُالة ما فُ(يلةىُامللق ُبقارلاُ دصلا ُ-28
ُ . 1441-6

كهلكُكا ُلل اخُأتره ُكُختطلحُالقلعا؛ُإذُوويتُ
ممما اُويذاللزذاُابلفتحاتُلتع ُيلىُدحنُاهلنا ُبرُاخلا جُ
وتختدُاحل ماتُكُفص ُالصلن ُكعايعُاملباتُالقدرا ُال ُ
ادتع ُ فلهاُ املع ا يُ داللنُ ذكلاُ كُ بقاوباُ ال موفُ

وتغهاتُامل اخُ ُ.
ُالبا ثاُكُ
وبرُ لثُالشا ُاخلا ج ُفقدُال
ر ا ُ وا اُ متلزُ املبىنُ ابلبةاطا ُ فتاايُ ختلنُ برُ الزخا فُ
ا ضافلا ُك اُمتلزتُرقلاُفتحاتُال نافهُال ُكام ُبمتفعاُوقدُ
19
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صورة رقم ()10

وضع ُ رغممُ التهنتاُ وا ضا ع ُ.وقدُ وويتُ الناجهاتُ
ابملآوتنُ البا وعُ لتصمتنُ بلا ُ الةطنحُ ال اجتاُ يرُ ذطنلُ

العمارة العسكرية في حائل في عهد الملك عبد العزيز آل سعود
...............................................................................................
أنموذجا" (دراسة تاريخية من منظور سيكولوجي)
"قلعة القشلة
ً

األبطا ُ(الصن عُ قعُُ. 10وحيلحُابملبىنُدن ُبزخمفُكُاجلز ُ
ُوجهاُمجاللاُ
العلنيُق نياُبثلثاتُاب وعُ( مفات ُ ضاف
ا
إىلُ القلعاُ بمحيااُ لل مُك اُ تنجدُ رداخ ُ القلعاُ إتنا ُ ب ل ُ
رةقا نُ لحُرف ا ها؛ُوقدُ ل ُذه ُالناجهاتُ ضافاتُ
مجاللا فقدُوخمف ُرزخا فُجصلاُاب وع وُغا معُغاتاُكُ
الدقاُ واجل ال وتلكزُ اطُ الزخا فُ يلىُ االُ ذ ددلاُ
ومباتلاُبت نياُكُذلئتهاُو

هاُ(الصن عُ قعُُ ُ. 11

وقدُ ا مُكُر ا هاُك ُبرُلدتهُادتطاياُبرُ ذايلُ
ا ُوقاُي د ُبرُيوابُحل ُبنايُالب ا ؛ُ والفمتقُالممس ُ
للب ا ُكا ُبرُيبلدُقمتاُقفا ُوقدُتماو ُ جن ُالعابلنيُكُ
املبىنُكُذلكُالنق ُرنيُ الُإالُ ارعاُف ٍُّإىلُيشمعُ االتُ
ف لاُ(للةتاي ُوذنُالهيُتتنىلُالب ا ُ(امللق ُُ . 1441
ومةت ت ُ برُ تلكُ املشاكاُ اجل ايلاُ ق اياُ األذايلُ
الداخللاُههاُاملبىنُالهيُوض ُحل اتته ُعُُوبشاكتهعُت بئُيرُ
نلُاجت اي ُتعت دُيلىُالتعاو ُ واملشاكاُكُوض ُاحللنلُ
لل شاالتُال ُكام ُتعاتُب هاُامل طقاُ .
وكا ُلنجنيُببىنُالقشلاُ رمُكبهُكُاجلنُاالجت اي ُ
كُ بدت اُ ا ؛ُ فقدُ ده ُ وظلفتهُ كُ ضبحُ األبرُ
والتدفلنُ برُ احلموبُ القبللاُ واال تاامُ لأليمافُ الةا دعُ
واالدتعاضاُي هاُابأل اامُالشميلا ُمماُ دهعُكُإ اللُاألبرُ
واالدتقما ُالهيُامعا ُردو ُيلىُجم ُاحللاعُاالجت ايلاُ
واالقتصايتاُكُالباليُُ .
لقدُظ ُببىنُالقشلاُتؤييُامله اُال ُرينُبرُ جلهاُ
بقماُلل لشُالةعنييُود ُااُحملادباُاملهمبنيُ ىتُيا ُمُ
رن،فهُ ُ
 ُ 1955ُُ/1375مثُ ببىنُ للشمطاُ ىتُ يامُُُ/1395
ُ 1975إىلُ ُادتبعدتُبدت اُ ا ُُك طقاُيةامتاُبرُ
لد ُ ووا عُ الدفاعُ الةعنيتا ُ ودحب ُ القناتُ العةامتاُ إىلُ
ب اطقُ خما؛ُوبرُمثُرقل ُذه ُالقلعاُخاللاُإىلُ ُ نل ُ
إىلُبتحنُلآلاث ُوبعلعُ رميُك اُذ ُاآل ُ ُوتعدُبرُاملعاملُ
األرمتاُكُبدت اُ ا ُ(العف ا ُ1426و ُ. 98
وتةت ت ُالبا ثاُكُ؛اتاُذهاُالبحثُباُأييتُ ُ
 تعدُ ببىنُ القشلاُ دُ اذجُ الع ا عُ العةامتاُ ال ُياة ُ دصلاُ امللكُ يبدُ العزتز ُُ-محهُ هللاُُُ-برُ
تن لدُالباليُ ُ اتاُوا دعُ.
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ايت ايُامللكُيبدُالعزتز ُ-محهُهللاُ-يلىُ د ُاحل ا عُ
ا دالبلاُكُ قلقُ ذدافه؛ُوذلكُتشهُإىلُرقافاُياللاُ
ُلداُاملؤد ُكُوق ُببامُ ده ُكُر ا ُ،محُ
و دويُبلاب ُاألطمافُ.
ُاهلدفُبرُر ا ُقلعاُالقشلاُكُبدت اُ ا ُ فظُ
األبرُوييعُاالدتقما ؛ُيلُيللهُبنق ُاُملبىنُوتص ل هُ
واملنايُاملةتددباُكُالب ا ُ.
اختالفُ ببىنُ القشلاُ يرُ ابق ُ القالعُ واحلصن ُ
املنجنيعُ كُ بدت اُ ا ُ قب ُ اعُ الدولاُ الةعنيتاُ
الثالثا ُكُالشا ُوكُامل ن ُ.
بماياعُاجلامنُال فة ُحلالاُداا ُاملدت اُكُر ا ُب شنعُ
يةامتاُقمتباُبرُالت ُالةاات ُوقصمُا با ع؛ُفقدُ
ر ل ُرشا ُتش ُ ،حابُالق ااُوامل اوياتُيلىُ
ا تلايذاُوتقدميُ اناذعُ.
تعدُبشاكاُاألذايلُكُر ا ُالقشلاُيلل ُوي ُ ا يُ
أبمهلاُ وجنيُ جهاُ ب اُ لأل نالُ األب لا ُك اُ ؛اُ
تتحد ُيرُالنض ُال فة ُالهيُاتةعُابلمضاُوالقبنلُ
هله ُالتحنالتُاحل ا تاُكُبدت تهعُ.
كُُداا ُ بدت اُ
كا ُ لنجنيُ ببىنُ القشلاُ رمُ إجيايبُُ ُ
ا ُ يلُ يللهُ ذلكُ االمعااسُ احل ا يُ كُكافاُ
اجملاالتُاحللنتاُال ُ ده ُردو ذاُكُ ا ُاملدت اُ.
وتنُ ،البا ثاُقاُأييتُ ُ
تغلهُبة ىُببىنُالقشلاُامل حد ُبرُاألُ ،اللك ُإىلُ
بة ىُتت ادنُب ُالعهدُالةعنييُالهيُر ل ُفلهُ.
تاثلنُالد اداتُال ُتعىنُابملباتُاألرمتاُكُبدت اُ ا ُ
وذلكُلقلتها ُووذدُبعلنبا اُإ ُوجدت ُ فاظاُيلىُ
ات ت ُذلكُا ُاحل ا يُ.
ني
وآخمُييناانُ ُاحل دُهللُ بُالعامل ُ
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املراجع:
أوال :املراجع العربية
ً
رن ُيللا ُيبدالفتاح ُ ةرُ . 1976(ُ .ا ،الحُ
االجت اي ُك ُيهد ُامللك ُيبد ُالعزتز ُآلُ
دعنيُ.ووا عُالتعللعُالعايلُ.المامُ.اجلز ُ
(. 1
آلُدعني ُفلص ُررُبشع ُررُدعنيُررُيبدُالعزتزُ.
(ُ. 2018بنجزُات ت ُالدولاُالةعنيتاُ.
(الطبعاُاألوىل ُ.إ،دا اتُجابعاُاجمل عا.
البايي ُينمُ. 1435(ُ.الم الاُاألو ورلن ُكُمشالُ
وودح ُاجلزتمع ُب طقا ُ ا ُ(-1845
(ُ . 1921الطبعا ُاألوىل ُ .إ،دا اتُ
ال اييُاألييبُ.اجلز ُ(. 1
البةام ُيبدهللا ُحم د ُ . 2000(ُ .فا ُاملشتاق ُكُ
خبا ُجندُواحل اوُوالعماق ]ُ.قلقُإرماذلعُ
اخلالدي[(ُ.الطبعاُاألوىل ُ.الانت ُ مكاُ
املدتلنُلل شمُوالتنوت .
مجعا ُ ارح ُلطف 1402(ُ .و  ُ .الا ُاألبر ُك ُيهدُ
امللك ُيبد ُالعزتزُ .يا ع ُامللك ُيبد ُالعزتزُ.
المام.
ةر ُاحلا ُيبد ُاحل لدُ . 2007(ُ .اللغاُ
الةلانلنجلا ُك ُالع ا ع ُاملدخ ُك ُيلعُ
ال ف ُاملع ا ي(ُ.الطبعاُاألوىل ُ.يبشق ُ
يا ُ،فحاتُللد اداتُوال شم.
ياغةتات ُيبد ُاجمللد ُإمسايل ُ . 1403(ُ .امل لااُ
العمرلاُالةعنيتاُوقم ُبرُالتقدمُُ.ا يالمُ
اخلا ج ُ .ووا ع ُا يالمُ .امل لاا ُالعمرلاُ
الةعنيتا.
الهتن ُدلل ا ُ. 2000(ُ.ي اداُل قنشُجنيتاُبرُ
جبا ُحبا ُابمل لاا ُالعمرلا ُالةعنيتاُ.
بطبنيات ُباتبا ُامللك ُفهد ُالنط لاُ.
المام.
الزكل ُخهُالدترُ. 1411(ُ.النجلزُكُدهعُامللكُ
يبدُالعزتز(ُ.الطبعاُالةايدا ُ.رهوت ُيا ُ
العلعُلل التني.
الزكل ُخهُالدتر . 1411(ُ.بهُاجلزتمعُكُيهدُ
يبد ُالعزتز ُآل ُدعنيُ .رهوت ُيا ُالعلعُ
لل التني.ج.1
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الةايايت ُ ةرُ. 1985(ُ.دلاداُامللكُيبد ُالعزتزُ
حلفظُاألبرُ.حبثُض رُكتابُحبن ُاملؤمتمُ
العامل ُير ُات ت ُامللك ُيبد ُالعزتز ُالهيُ
يقدتهُجابعاُاالبامُكُالفلعُبرُ ُ23-9رل ُ
األولُيامُُ.1406اجلز ُ(. 3
الةعلد ُدعلدُررُفا ز1424(ُ.و ُ.آاث ُب طقاُ ا ُ
وكالاُاآلاث ُواملتا نُ.المام.
ُالةنتدا ُيبد ُالممحر ُرر ُوتد1429(ُ .و ُ .الةنا حُ
والبنا ح ُك ُالهكمات(ُ .الطبعا ُاألوىل ُ.
المام ُيا ُالةنتدا ُللطباياُوال شم.
الةنتدا ُيبدُالممحرُررُوتدُ. 2009(ُ.ب طقاُ ا ُ
يخ ُالتا ت (ُ .الطبعا ُاألوىل ُ .المام ُيا ُ
الةنتدا ُللطباياُوال شم.
العتليب ُإرماذلع1414(ُ .و ُ .ت ل ات ُالدولا ُك ُيهدُ
امللكُيبدُالعزتزُآلُدعني(ُ.الطبعاُاألوىل ُ.
المام ُباتباُالعبلاا .
العثل ني يبدهللا ُالصاحلُ . 1991(ُ .مشنع ُإبا ع ُآلُ
لد(ُ .الطبعا ُالثاملا ُ .ي ايع ُ ؤو ُ
املاتباتُ.جابعاُامللكُدعنيُ.المام.
العثل ني يبدهللاُالصاحلُ. 2014(ُ.ات ت ُامل لااُالعمرلاُ
الةعنيتا(ُ.الطبعاُاحلايتاُيشمع ُ.المام
تنوت ُباتباُالعبلاا ُ.اجلز ُ(. 2
العمتف ُفهدُالعل 1403(ُ.و ُ.حملاتُيرُب طقاُ ا ُ
دلةلاُذه ُراليان ُإ،دا اتُالمائداُالعاباُ
لمياتاُالشبابُ.المام.
يةاف ُيبد ُاملعط ُحم دُ. 1403(ُ.الت لعُا يا يُ
ك ُامل لاا ُالعمرلا ُالةعنيتاُ .المام ُيا ُ
العلنمُلل شم.
العف ا ُدعد ُرر ُخلن . 1417(ُ .ا ُويبقمتاُ
املاا (ُ.الطبعاُالثاملا ُ.
العف ا ُدعدُررُخلن1426(ُ.و ُُ.بعاملُبدت اُ ا ُ
ومجاهلا ُالطبلع (ُ .الطبعا ُالثاملا  ُ .ا ُ
بطار ُاملعمفا.
فالني ُجن جُ وغة (ُ.يُ.ت ،ُ.ن ُبرُمشايلُاجلزتمعُ
العمرلاُكُب تصنُالقم ُالتاد ُيشم]ُ.تممجا ُ
مسهُ ليب[(ُ.الطبعاُالثاملا .
الفاتدي ُت ل ن1438(ُ.و  ُ.ا ُرص اتُالةلا ا ُ
املةتقب (ُ.الطبعاُاألوىل ُ.

العمارة العسكرية في حائل في عهد الملك عبد العزيز آل سعود
...............................................................................................
)أنموذجا" (دراسة تاريخية من منظور سيكولوجي
"قلعة القشلة
ً

ُ بنق ُاهللئاُالعاباُللةلا اُواللا ُالنطين ُادلج ُرتا ت
ُ ُفخاتم23/و1441ُ مجايا ُاآلخمع29
scth.gov.sa/Antiquities2020
Museums/InternationallyRe
gisteredSites/Pages/HailRo
ُ.ُ ا ُ اضمعُجبالُمشم. 1972(ُ. مصمُهللا ُدلل ا
ُ.م1972 كتنرم-ُدبت خ. جملاُقافلاُالزت
ُُالتغهُاالجت اي ُك. 1989(ُ.اهل زات ُ اميُالكُغامن
ُب طقاُ ا ُي اداُبلداملاُلبعرُاجملت عات
ُ.ُ دالاُباجةتهُغهُب شن ع.احملللاُابمل طقا
ُ.جابعا ُا بام ُحم د ُرر ُدعني ُا دالبلا
.المام

ُ ُ رم ُي ادا ُيلع. 2016(ُ .فمغل ادم ُيل ُبعبد
ُ ُ حبا. ال ف ُيلىُبه اُاملص عُالداخل
ُ ُالف ن.املؤمتمُالمار ُلاللاُالف ن ُالتطبلقلا
ُ ت افةلا-إمتاج-تص لع-التطبلقلا ُ(إرداع
.ُجملاُالتص لعُالدوللا.ُفخاتم29-28
ُُ لاُالانل ل ُجل رُكُاجلزتمع. 2006(ُ.جل ني ُرللن
ُ ُ ُ]تممجا ُخالد.1910-1909ُ العمرلا
ُ  ُرهوت.  ُ(الطبعا ُاألوىل.[يبدهللا ُي م
.الدا ُالعمرلاُلل ندنيات
ُ.ُكُقلنُجندُواحل او. ُ(يُت.بصطفى ُحم دُ فلق
.القاذمع ُباتباُالثقافاُالدت لا
ُ ُاألبر ُك ُامل لاا. 1419(ُ .املعل ُحيىي ُيبدهللا
ُا ُق ادبا،العمرلا ُالةعنيتا ُطبعا ُخا
ُالهكما ُاملئنتا ُلتندل ُامل لاا ُالعمرلا
.ُالمام.الةعنيتا
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مستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس الستراتيجيات التدريس الجامعي الحديثة في
جامعة حائل من وجهة نظرهم

ُ ،2020/2/27 (قدم للنشر في
ُ
)2020/5/9 وقبل للنشر في

 عطا هللا محمد القطعان.د
األستاذ المساعد في المناهج وطرق التدريس
 المملكة العربية السعودية،جامعة حائل

Dr. Ataalah Mohmmed Alqatan
Assistant Professor in Curricula and Teaching Methods
University of Hail, Kingdom of Saudi Arabia

امللخص

هدفت الدراسة التعرف على مستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس السرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة يف جامعة حائل من
، كما اعتمد الباحث املنهج الوصفي املسحي، وأثر كل من متغريي (التخصص واخلربة التدريسية) على مستوى استخدامهم هلا،وجهة نظرهم
) فقرة تقيس مستوى استخدام وممارسة أعضاء هيئة التدريس السرتاتيجيات13( ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانة تكونت من
)70(  والعلوم،ً) عضوا180( ) عضو هيئة تدريس من كلييت الرتبية158(  وطُبقت الدراسة على عينة تكونت من،التدريس اجلامعي احلديثة
 وأسفرت نتائج الدراسة إىل أن مستوى ممارسة أعضاء هيئة. مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية الطبقية من جمتمع الدراسة،عضواً يف جامعة حائل
 وكذلك يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتخصص،التدريس السرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة يف جامعة حائل جاءت متوسطة
. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للخربة التدريسية،ولصاحل التخصص العلمي
. جامعة حائل، أعضاء هيئة التدريس، اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة، مستوى املمارسة:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The study aimed to identify faculty members' practice level of modern higher-education
teaching strategies at the University of Ha'il from their perspective, and the impact of each of the two
variables (specialization and teaching experience) on the implementation of modern teaching strategies.
The researcher also adopted the descriptive survey method. To achieve the goals of the study, the
researcher prepared a questionnaire consisting of (13) paragraphs that measure the use and practice of
faculty members of modern university teaching strategies. The study sample consisting of (158) faculty
members from two faculties – (180) members from College of Education and (70) members from College
of Sciences at the University of Ha'ill. The sample was chosen in a random, stratified from the study
community. The results of the study revealed that the level of faculty members' practice of modern
higher-education teaching strategies at the University of Hail was average. There are also statistically
significant differences attributable to specialization while the study showed that there are no statistically
significant differences attributable to teaching experience.
.

Key words: level of practice, modern university teaching strategies, faculty members, Hail
University
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مجلة العلوم اإلنسانية
..............................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

املقدمة:
اصبح التعليم العايل أحد الركائز األساسية اليت يعول
عليها تقدم اجملتمعات ورقيها؛ ملواجهة ما يستجد يف جماالت
احلياة املختلفة ؛لتحقيق التنمية املستدامة ،ويف ضوء التقدم
العلمي والتكنولوجي  ،واالعتماد على االقتصاد املعريف ،والتطور
يف وسائل االتصال ،وتكنولوجيا التعليم ،واالعتماد على برامج
إدارة التعلم وحوسبة املناهج الدراسية؛ تطلب ذلك زايدة عدد

 .)2018وتعد اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي من املكوانت
األساسية للمنهج اليت ينبغي تقوميها بدقة ،ملا هلا من أثر فاعل
لتحقيق أهدافه ،ألهنا تبني دور كل من املدرس والطالب يف
العملية التعليمية التعلمية ،حيث تساعد على تنظيم املعلومات
واخلربات اليت تقدم للطالب من خالل مواقف تدريسية ،ويتم
من خالهلا حتديد األساليب والوسائل واألنشطة اليت سيتم
استخدامها (عليان.)2010 ،

التخصصات األكادميية اليت تليب حاجة األسواق العاملية اجلديدة
اليت تعتمد بشكل رئيس على خنبة متميزة من اخلرجيني اجلدد،
وهذا بدوره يُسهم يف إعادة النظر يف اسرتاتيجيات التدريس
املتعلم حمور
اجلامعي املستخدمة يف التدريس ،حيث أصبح
ُ
العملية التعلمية التعليمية؛ ليصبح مشارك فعال فيها .ومل يعد
مقبوالً يف اجملال األكادميي االعتماد فقط على األمناط التقليدية
يف التدريس؛ ملا له من أمهية ابلغة يف تكوين رأس املال املعريف،
وتنمية املوارد البشرية وهتيئتها ملتطلبات التنمية املستدامة وسوق

وبناءً على ما سبق يعد التعليم اجلامعي أخر املراحل
الدراسية للنظام التعليمي ،مما يتطلب من عضو هيئة التدريس
مواكبة التغريات واملستجدات الرتبوية وما ينبثق عنها من أدوار
وظيفية جديدة تواكب التغريات العلمية والتكنولوجية والرتبوية،
لذ اصبح من الضرورة تنمية كفاايت أعضاء هيئة التدريس
والعمل على حتسني قدراهتم للوصول معهم إىل حتقيق افضل
املمارسات التدريسية ،مما يتطلب منهم اإلحاطة أبهم
اسرتاتيجيات التدريس اجلامعية احلديثة اليت تساعد الطالب على

العمل ،ومواكبة النظرايت احلديثة يف التعليم (فليه.)2003 ،

أن يكون فاعالً يف املواقف التدريسية.

ويؤكد كل من مسيث وآخرون
 )others, 2003إىل أن أمهية تنمية أعضاء هيئة التدريس
ابجلامعات الربيطانية يعود إىل بداايت القرن املاضي ،حيث
بدأت عشر جامعات بريطانية بدراسة طرق واسرتاتيجيات
التدريس اجلامعية ،مما ركزت برامج تنمية أعضاء هيئة التدريس
يف جامعة أكسفورد على مهارات التدريس اجلامعي ،وبرامج
التقومي وبرامج تقليد املناصب األكادميية .ومشلت برامج التنمية
( Smith, c and

املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة كامربدج على تطوير
وتنمية مهارات التدريس لديهم ،ابإلضافة إىل أدارة الوقت
وتقومي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ( Corderman,
.)2008

وقد أدى تنوع املعرفة وسرعة احلصول عليها من
مصادرها املختلفة إىل إعادة النظر يف املتطلبات اجلديدة يف
ميدان الرتبية والتعليم مما يدعو إىل الرتكيز على إعداد أجيال
قادرة على التفاعل مع هذه التغريات واستحداث اسرتاتيجيات
وأساليب وتقنيات تعليمية جتعل املتعلم ال يكتسب املعرفة
فقط ،وإمنا يستمر يف اكتساهبا مدى احلياة بشكل ذايت مستغالً
كل ما لديه من مهارات وقدرات واهتمامات (مسارة،

مشكلة الدراسة:

هنالك الكثري من جوانب القصور اليت يعاين منها
التدريس اجلامعي ،تعود إىل ضعف كفاءة املدرسني وتدين
مهارهتم األدائية ،وقلة مواكبتهم للتطورات الرتبوية والتغريات
العلمية واملعرفية والتكنولوجية ،وانسجامهم معها ،وأخذهم هبا،
فضال عن استمرار اعتمادهم على االسرتاتيجيات والطرائق
واألساليب التقليدية يف تدريسهم هلا ،مما ترتب على ذلك
إغفاهلم عن بعض اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة اليت
تعد ضرورة لتحسني أدائهم وجتويده بصورة مستمرة ،مبا حيقق
هلم خمرجات نوعية (العيساوي.)2010 ،
وأكدت دراسة ( )Ewing, 2006على أن استخدام
احملاضرة بنسبة ( )%62هو الغالب ما بني اسرتاتيجيات
التدريس املستخدمة ومن مث املناقشة .وبينت دراسة العيساوي
( )2010وأن أداء أعضاء هيئة التدريس اجلامعي على
استخدام اسرتاتيجيات التدريس احلديثة كان مقبول ،وهناك
ضعف يف العالقة ما بني إدراك أعضاء هيئة التدريس اجلامعي
ألمهية مبادئ التدريس الفعال احلديثة واستخدامهم هلا.
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وتؤكد الدراسات الرتبوية احلديثة أبنه أصبح من
الضرورة الرتكيز على أتهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس ملواكبة
املستجدات احلديثة ومنها اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي
احلديثة؛ ملا هلا من أثر على حتسني دافعية وفعالية الطالب داخل
احملاضرات .وأصبح تعلم اسرتاتيجيات وطرق التدريس احلديثة
ضرورة ملحة جلميع أعضاء هيئة التدريس ،وعليهم أن حيرصوا
على التعلم املستمر واملستدام لتنمية وتطوير قدراهتم التعليمية

ج -تزويدان ابحلقائق واملعلومات اهلامة حول أمهية استخدام
اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة ،اليت جعلت
عملية التعلم عملية تفاعلية ممتعة لكل من املدرس
والطالب.
 -2األمهية التطبيقية

لتؤهلهم أبن يكونوا على استعداد اتم للتدريس يف اجلامعة اليت
حتتوي على ثقافات متعددة وفروقات كبرية بني الطالب

اسرتاتيجيات تدريس أخرى خمتلفة.
 تسهم الدراسة احلالية يف تقدمي أداة حبثية جديدة لقياسمستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس السرتاتيجيات
التدريس اجلامعي احلديثة.
 توجيه اهتمام املعنيني إىل ضرورة االهتمام بتنمية وتطويرمهارات أعضاء هيئة التدريس يف ضوء االجتاهات احلديثة
يف التدريس.
تساؤالت الدراسة:

(.)Zhao, 2010

والحظ الباحث من خالل عمله يف جامعة حائل
أن هناك بعض من أعضاء هيئة التدريس ما زال يستخدم
االسرتاتيجيات والطرق واألساليب التقليدية يف التدريس مما يؤثر
على أداء ودافعية إجناز الطلبة ،مما تبني لديه ضرورة أجراء هذه
الدراسة ،حيث جاءت مشكلة ال ّدراسة يف حماولتها الكشف

عن مستوى استخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة ،
ومستوى استخدامها يف جامعة حائل أثناء تدريسهم يف الوقت
الّذي يظهر جلياً استخدامهم السرتاتيجيات تقليدية يف
التدريس مما أدى إىل ضعف كفاية وأداء طلبتهم وقلة دافعيتهم
لإلجناز والثقة ابلنفس ،وحتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن
التساؤل الرئيس اآليت :ما مستوى استخدام اسرتاتيجيات
التدريس اجلامعي احلديثة لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة
حائل من وجهة نظرهم؟
أمهية الدراسة:
تكمن أمهيةُ هذه الدراسة يف اهلدف الرئيس هلا
ُ
وهو التعرف على مستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لبعض
من اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة ،وتربز أمهية الدراسة
احلالية من خالل ما يلي:
 -1األمهية النظرية
ط الضوء على أهم اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي
أ -تسلي ُ
احلديثة املطبقة يف جامعة حائل من قبل أعضاء هيئة
التدريس.
ب -ندرة الدراسات املتعلقة ابسرتاتيجيات التدريس اجلامعي
احلديثة يف جامعة حائل.
27
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 قد تسهم نتائج هذه الدراسة يف فتح اجملال لدراساتمستقبلية مماثلة لفروع العلوم املختلفة ابستخدام

 -1ما مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل
السرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة من وجهة نظرهم؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى استخدام
أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل السرتاتيجيات
التدريس اجلامعي احلديثة تعزى للتخصص (علمي،
إنساين)؟
 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى استخدام
أعضاء هيئة التدريس السرتاتيجيات التدريس اجلامعي
احلديثة تعزى للخربة التدريسية؟
أهداف الدراسة:
 التعرف على مستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لبعض مناسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة.
 الكشف عن الفروق يف مستوى استخدام أعضاء هيئةالتدريس السرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة واليت تعزى
إىل ختصص وخربة عضو هيئة التدريس.
حدود الدراسة:
تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة احلالية
ابحملددات اآلتية:

مجلة العلوم اإلنسانية
..............................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

• احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة احلالية على معرفة
مستوى استخدام اسرتاتيجيّات التّدريس اجلامعي احلديثة من
قبل أعضاء هيئة التدريس.
• احلدود املكانية :طبقت هذه الدراسة يف جامعة حائل على
عينة من كلييت الرتبية والعلوم.
• احلدود البشرية :تكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة
التدريس يف كلييت الرتبية والعلوم الذكور جبامعة حائل يف
اململكة العربية السعودية.
• احلدود الزمانية :طُبِّّقت الدراسة خالل الفصل الدراسي
األول للعام الدراسي  1441-1440واملوافق -2019
.2020
مصطلحات الدراسة:
مستوى املمارسة :هو املستوى الذي يتم حتديده
واختياره من قبل أفراد عينة الدراسة بشكل ذايت لقياس مستوى
ممارستهم اسرتاتيجيات التدريس احلديثة واحملددة مسبقاً
(القحطاين والزعيب.)6 :2019 ،

تعرف إجرائياً أبهنا :املستوى الذي حيصل عليه
املفحوص على مقياس مستوى استخدام اسرتاتيجيات التدريس
اجلامعي احلديثة.
اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة :هي جمموعة من
إجراءات التـدريس املختـارة سلفاً من قبل املدرس أو مصمم
التدريس ،واليت خيطط الستخدامها أثنـاء تنفيـذ التدريس ،مبا
حيقق األهداف التدريسية املرجوة أبقصى فاعلية ممكنـه ،وفـي
ضوء اإلمكاانت املتاحة (زيتون .)2003 ،وتعرف إجرائياً أبهنا
جمموعة من االسرتاتيجيات اليت تعتمد على األنشطة التعليمية
اليت تساعد الطلبة على املشاركة الفاعلة داخل القاعة الدراسية،
الكتساب املهارات واملعلومات واالجتاهات وغريها من
األهداف املراد حتقيقها يف املوقف الدراسي ،ويكون دور املدرس
هتيئة املوقف التعليمي من خالل إاثرة وحتفيز الطلبة للتعلم الذايت
يف ضوء اإلمكاانت املتاحة لتحقيـق األهـداف التدريـسية ملنظومة
التدريس اليت يبنيها.
أعضاء هيئة التدريس :أعضاء هيئة التدريس يف كلييت الرتبية
والعلوم الذكور جبامعة حائل والذين يقومون بتدريس املقررات

العلمية خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي -2019
 2020مبختلف رتبهم األكادميية.
جامعة حائل :هي إحدى اجلامعات يف اململكة العربية السعودية
يف منطقة حائل ،تتمثل وظيفتها الرئيسة يف التدريس والبحث
العلمي وخدمة اجملتمع احمللي .وتتألف من جمموعة من الكليات
ذات طبيعة علمية متخصصة ومتنوعة يف ختصصاهتا ،منها ما
هو على مستوى البكالوريوس وملدة مخس سنوات تبدأ ابلسنة
التحضريية اليت تؤهل الطلبة للتخصص املرغوب فيه ،ومنها على
مستوى الدبلوم العايل ومنها ما هو على مستوى املاجستري.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يقسم الباحث اإلطار النظري إىل حمورين ،ومها:
احملور األول :اإلطار النظري :يتضمن اإلطار النظري
السرتاتيجيات التدريس اجلامعي:
أصبحت اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة
تُشكل حموراً رئيساً يف تنمية وتطوير جماالت التعليم املختلفة
بشكل عام ،والتعليم اجلامعي بشكل خاص ،وذلك من خالل
ما يقدم من أنشطة فاعلة يف حتسني أداء أعضاء هيئة التدريس
نظراي وتطبيقياً ،والسعي لتنمية أدائه وعمله على الوجه األكمل؛
لتحقيق األهداف الوظيفية اليت ِّ
وجد من أجلها.
وأشار أدريو ( )Addario, 2009إىل ضرورة تلبية
اجلامعات ألمهية توفري األساليب واالسرتاتيجيات التدريسية
احلديثة واملناسبة اليت حيتاج إليها عضو هيئة التدريس
الستخدامها يف تدريسه ،مما يزيد كفاءته وتعزيزه للوصل إىل
أهداف حتقيق التعليم والتعلم.
تقسيمات اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي:
لقد أشار دروزة ( )2000إىل اختالف
املتخصصون يف جمال التدريس اجلامعي يف طريقة تصنيف طرائق
التدريس أو اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي وعددها ،غري أهنم
اتفقوا على أهنا تصنف ضمن الفئات التالية:
✓ اسرتاتيجيات التدريس املعتمدة على عضو هيئة التدريس:
وهي أساليب أتخذ عدة صور منها اإللقاء ،واحملاضرة،
والشرح ،والوصف ،والعرض والتمثيل ،وأسلوب خرائط
املفاهيم .ويف هذه األساليب يلعب املدرس الدور األكرب
العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة
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يف عملية التدريس وعليه تقع مسئولية توصيل احملتوى إىل
املتعلمني.
✓ اسرتاتيجيات التدريس اليت يتفاعل فيها عضو هيئة
التدريس وطالبه ويربز فيها دور الطالب وهذه الطرائق
أتخذ عدة صور منها ،املناقشة الصفية ،العرض واملناقشة
اجلماعية أو أسلوب الندوة ،واالستقصاء واالكتشاف،
وحل املشكالت ،والتعليم التعاوين وفيها يشارك األستاذ
الطالب يف عملية التدريس ونشاطاهتا.
✓ اسرتاتيجيات التدريس املعتمدة على املتعلم فقط ،وهذه
األساليب أتخذ عدة صور منها ،التعليم الذايت من خالل
احلقيبة التعليمية املربجمة (التعلم املربمج) واحلاسب
التعليمي .ويف هذه األساليب يكون للمتعلم الدور األكرب
يف عملييت التعليم والتعلم وعليه تقع مسئولية حتصيل املادة
الدراسية.
✓ اسرتاتيجيات التدريس احلقلية أو التجريبية إبشراف من
األستاذ ،وهذه الطرائق أتخذ عدة صور منها ،املخترب،
احلقل امليداين ،والزايرات العلمية .وهذه الطرائق أيضا يربز
دور الطالب فيها حبيث يكتسب املتعلم خربة مباشرة من
خالل اخنراطه ابملوقف التعليمي بشكل مباشر.
وكذلك ال يتم اختيـار اسـرتاتيجيات التـدريس
احلديثة عشـوائيا ،وعلى عضو هيئة التدريس اجلامعي االهتمام
يف البحث عن االسرتاتيجية اليت حتقق األهداف املطلوبة ،وأن
تكون مالئمة للخربة التعليمية .وهناك العديد من املعايري اليت
تساعده على اختيار اسرتاتيجية التدريس املناسبة ،وقد أشار
السيد ( )2008إىل أهم هذه املعايري ،وهي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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أن ترتبط ابألهداف التعليمية.
أن تناسب طبيعة احملتوى التعليمي.
أن تساعد أعداد الطالب.
أن تراعي الفروق الفردية.
أن تليب ميول واهتمامات وحاجات املتعلمني.
أن تتناسب مع عدد املتعلمني.
أن تكون مرنة وقابلة للتطوير إذا دعت احلاجة إىل ذلك.
أن تكون اقتصادية يف الكلفة والوقت.
أن تستند إىل نظرايت التعلم وقوانينها.
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•
•
•
•
•
•

وكذلك بني العمراوي ( )70-69 :2015مواصفات
االسرتاتيجية اجليدة:
الشمول :حبيث تتضمن املواقف واالحتماالت املتوقعة
يف املوقف التعليمي .
املرونة والقابلية للتطوير حبيث ميكن استخدامها من
صف ألخر.
أن ترتبط أبهداف تدريس املوضوع األساسية.
أن تعاجل الفروق الفردية بني الطالب.
أن تراعي منط التدريس ونوعه ( فردي مجاعي).
أن تراعي اإلمكانيات املتاحة ابملدرسة.

وقد أشارت دراسة املصطفى وغرايبة واجلادري
( )2004إىل أن اسرتاتيجيات التدريس انبثقت من عدة
مدارس ومصادر خمتلفة يف فلسفتها الرتبوية ونظرايهتا التعليمية،
وتركيزها على بعض اجلوانب اإلجيابية يف التعليم .حيث ختتلف
كل اسرتاتيجية عن األخرى يف طبيعة التعلم ،وشكل البيئة
الالزمة حلدوثه ،واألنشطة اليت تؤدي إىل أحداث عملية التعلم،
والتخصص الذي تناسبه ،واإلمكاانت واملعينات الالزمة لتوفري
تعلم افضل.
وأكدت االجتاهات العلمية احلديثة إىل أنه ال يوجد
اسرتاتيجية تدريس حمددة على أهنا األمثل لالعتماد عليها
واستخدامها لتحقيق األهداف التعليمية ،فما على عضو هيئة
التدريس سوى اختيار ما يناسب مستوى الطالب والبيئة
التعليمية واإلمكاانت املتوفرة لديه ،وكذلك حمتوى املقرر
الدراسي .وتعد االسرتاتيجية خطة عمل منظمة تسري وتنطلق
من فلسفة خاصة وخربات وجتارب ميدانية تتعلق ابلطالب
ومستقبلهم .ومن هنا يوضح هذا اجلزء أهم اسرتاتيجيات
التدريس احلديثة اليت من املمكن أن يطبقها األستاذ اجلامعي يف
التدريس.
اسرتاتيجيات التدريس احلديثة:
تعرف اسرتاتيجية التدريس :أبهنا إجراءات التدريس
اليت خيططها القائم ابلتدريس مسبقاً ،حبيث تعينـه على تنفيذ

التدريس علي ضوء اإلمكاانت املتاحة لتحقيـق األهـداف
التدريـسية ملنظومة التدريس اليت يبنيها ،وأبقصى فاعلية ممكنه
(زيتون .)292 :2000 ،وعرفها علي ( )133 :2000أبهنا

مجلة العلوم اإلنسانية
..............................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

 :جمموعة القواعد العامة واخلطوط العريضة اليت هتتم بوسائل
حتقيـق األهـداف املنشودة ،وتشمل العناصر التالية األهداف
التدريسية التحركات اليت يقوم هبا املعلم وينظمها ليسري وفقاُ هلا
يف تدريسه .إدارة الصف وتنظيم البيئة الصفية .استجاابت
الطالب الناجتـة عـن املثيـرات التـي ينظمهـا املعلـم وخيطـط له.

• طرح الفروض املختلفة حلل املشكلة :وتسمى هذه
املرحلة مبرحلة توليد األفكار ذات العالقة وغري ذات العالقة،
حبثا عن أكرب كمية ممكنة من احللول البديلة.
• مجع املعلومات عن كل فرض ،وتفسريها وتنظيمها:
ويتم التحقق من صحة املعلومات ،وما األسئلة اليت ميكن أن
يوجهها املدرس للطالب يف هذه املرحلة؟
• تفسري املعلومات وتنظيمها :ويتم فيها اختبار أفضل

حتقيق أهداف تدريسية حمددة مسبقاً .وابلتايل فإن اسرتاتيجية
التدريس حتتوي علي مكونني أساسيني مها الطريقـة
 Methodologyواإلجراء  Procedureاللذين يشكالن
معاً خطة كلية لتدريس درس معني أو وحـدة دراسـية أو مقرر
دراسي (زيتون.)2003 ،

احللول أو املقرتحات من خالل املعلومات والبياانت املتوفرة؛
هبدف الوصول إىل نتائج إجيابية ،ويوجه املدرس لطلبته جمموعة
من األسئلة اليت تساعدهم على التفسري.

وأن اسرتاتيجية التدريس هي جمموعة التحركات اليت
يقوم هبا املدرس (العرض ،التنـسيق ،التدريب ،النقاش) هبدف

وتشري الدراسات الرتبوية يف جمال اسرتاتيجيات
التدريس أن هناك العديد من االسرتاتيجيات وطرق التدريس
وحيسن
ملما هباُ ،
اليت البد لعضو هيئة التدريس أن يكون ً
استخدامها يف املواقف التدريسية ،وعليه أن خيطط للتدريس
ابستخدام هذه االسرتاتيجيات ملا هلا من أثر بليغ يف إحداث
التعلم املطلوب لدى الطالب.

اسرتاتيجية حل املشكالت :وهي من االسرتاتيجيات اهلامة يف
عملية التعليم والتعلم ،حيث تُساعد على إاثرة دافعية الطالب،
وحبهم لالستطالع من خالل ربط ما يتعلمون من خربات
تعليمية مع قضااي يف حياهتم الواقعية ،فيقومون بتفحصها،
والتفكري هبا ،وتنمي هذه االسرتاتيجية املستوايت العليا من
ويكتسب الطالب من خالل هذه االسرتاتيجية
التفكري.
ُ
جمموعة من املعارف النظرية ،واملهارات العملية ،واالجتاهات
املرغوب فيها ،كما أهنم يكتسبون املهارات الالزمة للتفكري
أبنواعه ،وحل املشكالت ،ومتر هذه االسرتاتيجية ابخلطوات
اآلتية (قطاوي:)2007 ،
• اإلحساس ابملشكلة أو الشعور هبا :التدريب على حل
املشكالت يتطلب من املدرس أن خيتار مشكالت ميكن حلها
يف درس أو درسني ،وأن يتيح للطالب فرصا الختيار املشكلة
أبنفسهم ،أو على األقل أن يشاركهم يف االختيار.
• حتديد املشكلة :من خالل التعرف إىل أبعادها
املختلفة ذات العالقة وغري ذات العالقة.

• االستنتاجات والتوصل إىل أحكام ومقرتحات :يف
هذه اخلطوة تصبح الفرضيات الصحيحة استنتاجاً ،وعند التأكد
منها تصبح أحكاما أو قرارات حلل املشكلة ،وذلك بعد تقومي
املعلومات ووضع احللول واختاذ القرارات أثناء تفسري املعلومات
ابستخدام كافة االسرتاتيجيات املمكنة للتأكد من فهم الطالب
ومدى اقتناعهم ابحللول اليت توصلوا إليها.
• تطبيق القرارات :تطبيق القرارات يتطلب من املدرس
والطالب التحلي ببعض الصفات (القيم) مثل الصرب واملشاركة،
ومعرفة األسباب اليت متنع من تطبيق مجيع احللول املقرتحة
كضيق الوقت ،أو عدم توفر اإلمكاانت الالزمة ،أو استحالة
قدرة الطالب على التنفيذ ،وكذلك تركيز االهتمام يف واحد أو
أكثر من احللول املعقولة والقابلة للتطبيق يف ظل اإلمكاانت
املتوافرة.
اسرتاتيجية لعب األدوار :تُعد أحد أساليب التعليم ،والتدريب
الذي ميثل سلوًكا حقيقيًا يف موقف مصطنع ،حيث يقوم
املشرتكون بتمثيل األدوار اليت تُسند إليهم بصورة تلقائية،
وينغمسون يف أدوارهم حىت يظهروا املوقف كأنه حقيقة.
يتم لعب الدور يف القاعة الدراسية من خالل عرض
املدرس مشكلة على الطالب ،ويتم التعبري عنها من خالل
مواقف معينة ،مث خيتار الشخصيات املناسبة لعرض املواقف،
ويتم حث الطالب للتطوع ألداء الدور ،أو يرشح أحدهم
لذلك ،ويساعدهم على توضيح الفكرة بطرح أسئلة عن
األدوار ،ومكان حدوث التمثيل ،ويتم اختيار طالب
كمالحظني يسجلون ما حيدث ،بعد ذلك ميثل الطالب
العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة
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قوم ما يقال ،وقد حيتاج األمر
املشاهد واألدوار ،مث يناقش ويُ ّ
إىل إعادة بعض املواقف من قبل آخرين ،وابلتايل يعاد النقاش
والتقومي مرة أخرى ،ويقرتح املدرس مبشاركة الطالب عرض
حلول ومقرتحات أخرى ملوضوع الدور ،ومن مث يتم اختتام
العمل بتوضيح أو تعميم ملبادئ معينة (فرج.)2005 ،
اسرتاتيجية التعلم ابالكتشاف :هو حماولة الفرد للحصول على
املعرفة بنفسه ،فهو يعيد لنا املعلومات هبدف التوصل إىل
معلومات جديدة ،فالتعلم ابالكتشاف هو سلوك املتعلم
لالنتهاء من عمل تعليمي يقوم به بنفسه دون مساعدة من
املعلم ،وهناك عدة اسرتاتيجيات للتعلم ابالكتشاف ،وهي
(زيتون:)1995 ،
•

االكتشاف االستداليل :هي اليت يتم فيها التوصل إىل
التعميم أو املبدأ املراد اكتشافه عن طريق االستنتاج
املنطقي من املعلومات اليت سبق دراستها ومفتاح جناح
هذا النوع هو قدرة املدرس أو املعلمة على توجيه سلسلة
من األسئلة املوجهة اليت تقود الطلبة إىل استنتاج املبدأ
الذي يرغب املدرس أو املعلمة يف تدريسه ابتداء من
األسئلة السهلة وغري الغامضة ويتدرج يف ذلك حىت
الوصول إىل املطلوب.

•

االكتشاف القائم على املعىن :واالكتشاف غري القائم
على املعىن :فاألول يضع الطالب يف موقف مشكل
يتطلب حل مشكلة ما ،ويشارك الطالب مشاركة إجيابية
يف عملية االكتشاف ،وهو على وعي وإدراك ملا يقوم به
من خطوات ،وما يشري إليه املدرس من إرشادات
وتوجيهات ،أما االكتشاف غري القائم على املعىن ففيه
يوضع الطالب يف موقف مشكل أيضا حتت توجيه
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اسرتاتيجية التعليم اإللكرتوين :يقوم هذا النوع من التعلم على
استخدام تقنيات الوسائط املتعددة احلديثة مع اإلنرتنت لتعزيز
جودة التعليم عن طريق تيسري التعامل مع مصادر املعرفة (عزمي،
.)2008
وأشار احلريب ( )2006إىل أدوات التعليم اإللكرتوين،
وهي:
•
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التعليم اإللكرتوين املتزامن :وهو التعليم املباشر الذي

حيتاج إىل وجود املتعلمني يف نفس الوقت أمام أجهزة
احلاسوب ،إلجراء النقاش واحملادثة بني املتعلمني أنفسهم،
وبينهم وبني املعلم ،ويتم هذا النقاش بواسطة خمتلف
أدوات التعليم اإللكرتوين وهي :اللوح األبيض ،الفصول
االفرتاضية ،املؤمترات عرب (الفيديو ،الصوت) ،واحملادثة.

االكتشاف االستقرائي :وهي اليت يتم هبا اكتشاف
مفهوم أو مبدأ ما من خالل دراسة جمموعة من األمثلة
النوعية هلذا املفهوم أو املبدأ ويشتمل هذا األسلوب على
جزئيني األول :يتكون من الدالئل اليت تؤيد االستنتاج
الذي هو اجلزء الثاين وقد جتعل الدالئل االستنتاج موثوق
به إىل اي درجة كانت وهذا يتوقف على طبيعة تلك
الدالئل ،وهناك عمليتان يتضمنها أي درس استكشاف
استقرائي مها التجريد والتعميم.

•

املدرس ،ويتبع إرشادات املدرس دون فهم ملا يقوم به من
خطوات ،بل عليه أن ينفذ األسئلة دون أن يفهم احلكمة
يف تسلسلها أو يف مغزاها.

•

التعليم اإللكرتوين غري املتزامن :هو تعليم غري مباشر،
ال حيتاج إىل وجود املتعلمني يف نفس الوقت حيث يتمكن
املتعلم من احلصول على الدراسة حسب األوقات املناسبة
له وابجلهد الذي يرغب يف تقدميه .يستعمل أدوات مثل:
الربيد اإللكرتوين والويب والقوائم الربيدية وجمموعات
النقاش وبروتوكول نقل امللفات واألقراص املدجمة والفيديو
التفاعلي.

•

التعليم املدمج :يستعمل املتزامن اترة وغري املتزامن اترة

أخرى ،حسب النشاطات املقرتحة من طرف املعلم ،فهو
يعطي للمتعلم أكثر حرية ،وحيقق نوعا من االجتماعية يف
التعليم.
اسرتاتيجية التعلم التعاوين :تعد هذه االسرتاتيجية من
أكثر اسرتاتيجيات التدريس األكثر استخداماً من قبل
أعضاء هيئة التدريس ،حيث يتم تقسيم الطالب إىل
جمموعات تعاونية صغرية ( 5-2طالب) ،وحتت إشراف
املدرس وتوجيهه وإدارته ،وجيب مراعاة الفروق الفردي بني
الطالب أثناء توزيعهم على اجملموعات ،ويتعاون الطالب
يف كل جمموعة لتحقيق أهداف مشرتكة لزايدة تعلمهم،
وتعليم بعضهم البعض ،ويعتمد جناح هذه االسرتاتيجية
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على اإلعداد اجليد هلا قبل تطبيقها ،ومتر اسرتاتيجية التعلم
التعاوين بست مراحل وهي :مرحلة التهيئة من خالل إاثرة
تفكري الطالب حنو املشكلة املراد حبثها ،ومرحلة حتديد
وتوضيح املهام التعاونية ،واملرحلة االنتقالية من خالل هتيئة
الطالب للعمل اجلماعي التعاوين ،ومرحلة املمارسة من قبل
الطالب للمهمات املطوبة منهم ،ومرحلة املناقشة الصفية
من خالل تبادل األفكار واملعلومات والنتائج ،ومرحلة إهناء

✓ يتم حتديد أحد أنواع خرائط املفاهيم ،وطريقة تصميمها
وبنائها ,واالتفاق مع الطالب على هذا التصميم واإلملام
حبيثياته.
✓ القيام بوضع األفكار الرئيسية يف اإلطار املناسب هلا ،بعد
ذلك يتم النقاش مع الطالب حول هذه املفاهيم.
✓ ومن مث يتم استخدام (الوصالت اخلطية ،أو وصالت
األسهم) ويتم أثناء ذلك عرض العالقة بني املفاهيم

وختم الدرس من خالل تلخيصه ،وعرض األفكار والنتائج
واحللول اليت توصل هلا الطالب (زيتون.)2007 ،

املوصلة.
✓ مراجعة اخلريطة ،من حيث صحة احملتوى وارتباط
العالقات ،ومن حيث وصفها للعالقات القائمة بني

اسرتاتيجية العصف الذهين :تساعد هذه االسرتاتيجية على
املناقشة اجلماعية من خالل تشجيع أفراد اجملموعة حتت إشراف
قائدها لتوليد أكرب عدد ممكن من األفكار املتنوعة واملتكررة
بشكل عفوي وتلقائي وىف مناخ مفتوح غري نقدي ال حيد من
إطالق هذه األفكار اليت ختص حلوالً ملشكلة معينة خمتارة سلفاً
ومن مث غربلة هذه األفكار واختيار املناسب منها .ومتر جلسة
العصف الذهين بعدة خطوات :حتديد ومناقشة املشكلة
(املوضوع) ،إعادة صياغة املوضوع ،هتيئة جو اإلبداع والعصف
أخريا جلسة التقييم (زيتون.)2003 ،
الذهين ،و ً
اسرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية :هي رسوم وأشكال ختطيطية
ثنائية األبعاد توضح العالقة املتعلقة بني املفاهيم ألحد فروع
املعرفة ،املستخدمة يف البناء املفاهيمي هلذا الفرع .ومن خطوات
بناء خارطة املفاهيم (قطامي والروسان :)2005

✓ اختيار موضوع الدرس الذي سوف يُقام له
خارطة املفاهيم .وال ينبغي أن يقام خارطة مفاهيم
لدرس مل يسبق عرض أي معلومة عنه ،فلذلك
يتم استخدامها أثناء ،وبعد قراءة الدرس من
خالل القراءة التأملية للدرس.
✓ حتديد وتصنيف األفكار الرئيسية يف املوضوع
حسب األمهية ،وبيان وحتديد األفكار الرئيسية
واألفكار الفرعية املنبثقة منها ،ويفضل مناقشة
الطالب وأخذ آراؤهم يف استخالص األفكار
الرئيسية للموضوع ،وحتديد العالقات بني نقاط
الدرس.

العناصر املدرجة وتفاعالهتا (التصميم ،واحملتوى).
✓ االطالع على الناتج النهائي يف تصميم اخلريطة ،والنقاش
واحلوار حول األفكار الرئيسية والفرعية.
اسرتاتيجية املناقشة واحلوار :تغري هذه االسرتاتيجية دور
الطالب وتنقله من املوقف السليب إىل املوقف اإلجيايب حيث
يشارك الطالب مع املعلم يف التفكري وإبداء الرأي ،وميكن أن
حتقق هذه الطريقة عدة أغراض ومنها (اجللحوي:)2018 ،
• استكشاف معلومات الطالب السابقة اليت ميكن للمعلم
اختاذها أساسا لتعلم جديد.
• إاثرة دافعية الطالب للتعلم من خالل توجيه أنظارهم إىل
بعض املشكالت اليت تدعو إىل التفكري اإلبداعي إلجياد
حلول هلا.
• تدريب الطالب على كيفية وضع خطة لبحث مشكلة ما
وتفسري البياانت واحلقائق الناجتة من خرباهتم.
• متابعة مدى تتبع الطالب للدرس وتصحيح أخطاء
فهمهم.
• إرشاد الطالب إىل تطبيق املبادئ واملفاهيم اليت تعلموها يف
مواقف جديدة.
• الرتكيز على احلوار واألسئلة اليت يوجهها املعلم للطالب
واألسئلة اليت يوجهها الطالب ،ولذلك ينبغي أن يعرف
املعلم كيف ومىت يسأل طالبه.
اسرتاتيجية تعلم األقران :ويعين قيام التالميذ بتعليم بعضهم
بعضا ،وقد يكون القرين املعلم من نفس العمر أو الصف أو
اجملموعة أو يعلوهم عمراً أو مستوى دراسيا (فرج.)2009 ،
العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة
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وتتم طريقة التدريس أبسلوب تدريس األقران من
خالل (عطية:)2008 ،
• تقدمي الدرس للطالب من قبل املدرس بطريقة
احملاضرة العادية وبشكل مركز يف وقت حمدد يكفي
الطالب املتميزين (ذوي التحصيل العايل) الستيعاب
الدرس.
• يطلب املدرس من الطالب الذين فهموا الدرس
مساعدة أقراهنم يف استيعاب املعلومات اليت يتضمنها
الدرس.
• يقوم املدرس بعد ذلك متابعة اجلميع ،والتشديد على
احلاالت اخلاصة اليت حتتاج إىل تدخل مباشر.
• وقبل ذلك جيب معرفة أن العملية تقتضي تنظيم بيئة
التعلم بطريقة تسمح ابستخدام هذا األسلوب يف
التعليم.
الراجعة :هي عملية يتم من خالهلا تقدمي
اسرتاتيجيّة التّغذية ّ
مثريات ومعلومات إضافية غري مستهدفة يف املوقف التعليمي
احملدد ،وهذه املعلومات واملثريات قد يتم تقدميها يف بداية املوقف
التعليمي احملدد أو يف هنايته أو بشكل ضمين أثناء املوقف
التعليمي حيث أن هذه املعلومات واملثريات من املمكن أن
تصبح أهدافاً تعليمية مستقبلية ،ومن الباحثني من يقسمها
حسب الزمن إىل فئتني مها (عمر:)2016 ،
 -1التغذية الراجعة الفورية :وهي اليت تتصل ابلسلوك املالحظ
وتزود الطرف اآلخر ابملعلومات أو
وتعقبه مباشرة ّ
التوجيهات واإلرشادات الالزمة لتعزيز السلوك.
 -2التغذية الراجعة املؤجلة :وهي تلك اليت تعطى للمتعلم بعد
مرور فرتة من الزمن على استكمال العمل أو األداء وقد
تطول هذه الفرتة أو تقصر حبسب الظروف ،ومقتضى
احلال.
وهناك أربعة من أشكال التغذية الراجعة ،وهي
(صواحلة:)2002 ،
• التغذية الراجعة اإلعالمية وتتمثل يف إعطاء املتعلم معلومات
حول دقة إجابته.
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• التغذية الراجعة التصحيحية ويتم من خالهلا تزويد املتعلم
مبعلومات حول دقة إجابته مع تصحيح اإلجاابت
اخلاطئة.
• التغذية الراجعة التفسريية ،وتتضمن تزويد املتعلم
ابملعلومات الضرورية حول مدى صحة إجابته ،وتصحيح
اإلجاابت اخلاطئة ،ابإلضافة إىل شرح وتوضيح أسباب
اخلطأ.
• التغذية الراجعة التعزيزية ،وتتمثل يف إعطاء املتعلم معلومات
حول دقة إجابته وتصحيح اإلجاابت اخلاطئة ومناقشة
أسباب اخلطأ ابإلضافة إىل تزويده بعبارات تعزيزية.
األسلوب العملي (التجرييب) :وفيه يقوم الطالب فيها
ابلتجريب العملي بنفسه ومن مث تدوين النتائج واملالحظات
العلمية ومناقشتها .وترتبط فيها احملاكاة العملية القائمة على
إعادة ما نفذه األستاذ من إجراءات من قبل الطالب (إبراهيم
وبلعاوي.)2006 ،
اسرتاتيجية التعلم الذايت :أشارت الدراسات احلديثة مثل
دراسة ) (Fletcher & Wisher, 2007على تعريف التعلم
الذايت أبنه نشاط تعلمي يقوم به الطالب من خالل االعتماد
على النفس يف اكتساب املعلومة وكيفية معاجلتها مما يزيد من
ثقته بقدراته يف عمليه التعلم هبدف تنمية القدرات
واالستعدادات الداخلية له مبا يتوافق مع نقاط القوة لديه وميوله
واهتماماته مما يعزز لديه استقالل شخصيته واعتماده على ذاته
والقدرة على اختاذ القرار مهما كانت إجيابيه أو سلبية ،والقدرة
على حتمل املسؤولية من خالل أساليب متعددة تساعده على
اكتساب قدر كبري من املعرفة واملهارة والقيم اليت تصقل
شخصيته وتسعى لتكاملها بشكل فاعل مع جمتمعه حيث
تكمن أمهيته يف أنه حيقق لكل طفل التعلم املناسب له ،وما
يتوافق مع قدراته وسرعة حصوله على املعلومات.
ومن هنا نستطيع القول أبن اسرتاتيجيات التدريس
اجلامعي احلديثة وتنوعها وإملام عضو هيئة التدريس هبا حيقق
النمو املعريف والسلوكي والوجداين والنفس حركي لدى الطالب،
ويساعد على حتقيق أهداف التعلم املرجوة والوصول ابلطالب
إىل افصل املمارسات التعليمية ومراعاة الفروق الفردية بني
الطالب .والبد لنا اإلشارة إىل ضرورة سعي عضو هيئة التدريس
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إىل التنمية املعرفية والتجريبية واملهنية الستخدام هذه
االسرتاتيجيات ،من خالل االلتحاق ابلربامج التدريبية واملهنية
اليت تساعد على ذلك ،ملواكبة املستجدات اليت تتعلق
ابسرتاتيجيات وطرائق وأساليب التدريس املختلفة.

يف كلية العلوم اإلسالمية .واعتمدت الباحثة املنهج الوصفي،
وأعدت الباحثة استبانة لتحقيق أهداف الدراسة ،حيث طبقت
على عينة قوامها ( )96طالباً وطالبةً .وأسفرت نتائج الدراسة
إىل إن أعضاء هيئة التدريس يتمتعون مبهارات عالية يف
التدريس .وأن هناك ( )8مهارات مل تتحقق هي :استعمال
أساليب عالجية ملنخفضي التحصيل ،يوظف تكنولوجيا التعليم
يف الصفوف الدراسية حسب املوقف التعليمي ،يهتم ابلتقدير

األحدث لألقدم على النحو اآليت:

واملكافآت عند إجناز املتعلمني العمل بفاعلية ،يستعمل طرائق
تدريس حديثة تتناسب مع احملتوى التعليمي ،جيري اختبارات
قبليه للتعرف على استعداد الطلبة ومستوايهتم ،يستعمل

احملور الثاين :الدراسات السابقة
يتضمن هذا اجلزء عرضاً للدراسات السابقة ذات
الصلة مبتغريات الدراسة احلالية ،وقد ُرتبت الدراسات من
أجرى البلوي ( )2019دراسة هدفت التعرف
على درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرايضيات
بكلية العلوم يف جامعة طيبة السرتاتيجيات التعلم النشط من
وجهة نظرهم ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي من خالل
تطبيق استبانة على عينة قوامها ( )46عضواً يف العام الدراسي
 .2019/2018وأظهرت نتائج الدراسة أبن متوسط درجة
االستخدام بلغت ( )2.74من ( )4وجاءت درجة استخدام
اسرتاتيجية حل املشكالت األعلى متوسط ،يف حني جاءت
االسرتاتيجيات ،تدريس األقران ،تقييم األقران والربامج
اإللكرتونية التفاعلية يف املراتب األخرية.
أما دراسة اجللحوي ( )2018فقد هدفت إىل
تعرف درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم
واآلداب بشروره ،جامعة جنران ،السرتاتيجيات التدريس
اجلامعي ،وحتديد معايري مقرتحة لتقومي تلك االسرتاتيجيات،
وتعرف أثر كل من اجلنس والتخصص واملسمى الوظيفي
وسنوات اخلربة يف التعليم اجلامعي واملؤهل الدراسي وعدد
االسرتاتيجيات اليت تدربوا عليها ،وتكونت عينة الدراسة من
( )106عضوا من اجلنسني ،بواقع ( )54من الذكور ،و()52
من اإلانث ،طبق عليهم استبيان .وأظهرت نتائج الدارسة :أن
درجة استخدام اسرتاتيجيات التدريس ككل من قبل أعضاء
هيئة التدريس كانت متوسطة .عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس
السرتاتيجيات التدريس اجلامعي تعزى ملتغري :التخصص،
واملسمى الوظيفي ،وسنوات اخلربة يف التدريس ،واملؤهل العلمي.
وأجرت موسى ( )2017دراسة استهدفت التعرف
على واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس ملهارات التدريس الفعال

أساليب متنوعة لغلق الدرس تتناسب مع طبيعة املادة العلمية،
يستعمل اسرتاتيجيات مالئمة ملواجهة املشكالت السلوكية يف
الصف ،يستعمل أساليب متنوعة يف هتيئة الطلبة للدرس
اجلديد.
وأجرى راببعة ( )2016دراسة هدفت التعرف
على أساليب تدريس املقررات الشرعية من قبل أعضاء هيئة
التدريس بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة القصيم
ومعوقات استخدامها ،ولتحقيق هدف الدراسة طبق الباحث
استبانتني على عينة مكونة من ( )293طالباً من طالب كلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية يف جامعة القصيم ،مت اختيارهم
ابلطريقة العشوائية من جمتمع الدراسة وعددهم ()5000
طالب ،لذلك وضع الباحث أداة تقيس درجة امتالكهم
للكفاايت ،ومت التأكد من صدقها وثباهتا .كما اعتمد الباحث
املنهج الوصفي املسحي ،وأسفرت نتائج الدراسة إىل أن الدرجة
الكلية الستخدام أعضاء هيئة التدريس لكامل االسرتاتيجيات
كانت بدرجة متوسطة .وكان مربرات استخدام أعضاء هيئة
التدريس السرتاتيجيات التدريس ترجع إىل كثرة أعداد الطالب
وكمية املادة العلمية ،وعدم استيعاب عضو هيئة التدريس جبميع
اسرتاتيجيات التدريس.
وأقام صومان ( )2015دراسة هدفت الكشف
عن مستوى التدريس الفعال ألعضاء هيئة التدريس من وجهة
نظر عينة من طلبة جامعة اإلسراء ،وعالقتها مبتغريات جنس
الطلبة ومستواهم الدراسي ،أتلفت عينة الدراسة من ()248
طالبًا وطالبة ،منهم ( )96طالبًا ،و( )152طالبة ،موزعني على
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ست شعب دراسية يف كليات :العلوم الرتبوية ،اآلداب،
قصداي ،وذلك طب ًقا ملبدأ العينة العنقودية
احلقوق ،اختريوا
ً
كأساس لوحدة االختيار .حيث طبقت استبانة لقياس مستوى
التدريس الفعال اشتملت على ( )25فقرة .كشفت نتائج
الدراسة أن تقومي الطلبة ألداء التدريس اجلامعي الفعال كان
دون املستوى املقبول جامعيًا ،وعدم وجود فرق ذي داللة
إحصائية يعزى ملتغريات اجلنس ،واملستوى الدراسي للطلبة.

بني إدراك أعضاء هيئة التدريس اجلامعي ألمهية مبادئ التدريس
الفعال واستعماهلم هلا.
وقام السبيعي ( )2009دراسة بعنوان اجتاهات
أعضاء هيئة التدريس حنو ممارسة أساليب التدريس الفعالة
ومتطلبات استخدامها يف جامعات دول جملس التعاون لدول
اخلليج العريب ،على عينة عشوائية مكونة من ( )375مدرسا،
استخدم فيها املنهج الوصفي ،وأظهرت نتيجة الدراسة أن أكثر

وأجرى كل من الالمي والبدران ( )2013دراسة
هدفت الكشف عن مدى حتقيق التدريس الفعال (املمارسات
التدريسية) لألستاذ اجلامعي ،وتكونت عينة الدراسة من طلبة
كلية الرتبية ،جامعة البصرة وفق املراحل كافة وأبقسامها العلمية
واإلنسانية للعام الدراسي ( )2007–2006حيث بلغت
عينة الدراسة ( )240طالبا وطالبة ومت اختيارها عشوائيا وفق
املرحلتني الثالثة والرابعة .واستخدام الباحثان مقياس منيزل
( )1994كأداة للكشف عن أهداف البحث .وتوصلت
الدراسة إىل أن املمارسات التعليمية لدي مدرسي كلية الرتبية
ليست ابملستوى املطلوب وفق املعايري الدولية وان هناك ضعفا
واضحا يف معايري التدريس اجلامعي ،ووجود ضعف يف األداء
وعلى كافة املتغريات سواء كانت التخصص الفرعي
(اإلنسانيات أو العلميات) ،وال يوجد فروق ذات داللة
إحصائية يف استخدام املمارسات التدريسية لألستاذ اجلامعي
وفقاً الختالف التخصص (اإلنسانيات أو العلميات).

كما وأجرى السبيعي ( )2006دراسة هدفت

وأقام العيساوي ( )2010دراسة هتدف إىل

التعرف إىل األساليب التدريسية اليت ميارسها أعضاء هيئة
التدريس يف جامعة امللك سعود ووسائل تفعيلها ،وإىل حتديد
العوامل املؤثرة اليت تؤدي إىل زايدة فاعلية استخدام األساليب
التدريسية املتنوعة ،وقد طبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية
من أعضاء هيئة التدريس يف مثان كليات جبامعة امللك سعود
ابلرايض بلغ عددهم ( )73عضوا يف الفصل الدراسي األول
للعام اجلامعي  .2004/2003ومن أبرز ما توصلت إليه
الدراسة :أن أكثر األساليب التدريسية اجلامعية شيوعا اليت

الكشف عن مدى ممارسة أعضاء هيئه التدريس يف جامعة بغداد
ملبادئ التدريس الفعال املعدة على وفق معايري اجلودة الشاملة
من وجهة نظرهم ،واعتمد الباحث املنهج الوصفي وأداة
االستبانة لتحقيق أهداف الدراسة ،وطبقت الدراسة على عينة
قوامها ( )150عضو هيئة تدريس .وأسفرت النتائج إىل أن
هنالك اتفاق بني أعضاء هيئة التدريس اجلامعي على أمهية
مبادئ التدريس الفعال املعدة على وفق معايري اجلودة الشاملة
اليت جاءت هبا هذه الدراسة ،وإن أداء أعضاء هيئة التدريس

ميارسها أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعود هي :أسلوب
احملاضرة (اإللقاء) ابستخدام السبورة ،وأسلوب النقاش،
وأسلوب احلوار واملناقشة ،وأن اقل أساليب التدريس اجلامعية
شيوعا اليت ميارسها أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة هي :أسلوب
الرحالت امليدانية ،وأسلوب التعليم املربمج ،وأسلوب العرض
التوضيحي.

اجلامعي لـ( )22مبدأ من مبادئ التدريس الفعال كان مقبول
بينما كان أدائهم لـ( )17غري مقبول ،وأن هناك ضعف العالقة
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أساليب التدريس الفعالة اليت ميارسها املدرسون يف جامعات
دول اخلليج العريب وجملس التعاون أسلوب املناقشة واحلوار،
وأسلوب التدريس املعتمد على التقنية التعليمية ،وأقلها
استخداما أسلوب التعليم املربمج واألسلوب احللقي واخلرائط
واملفاهيم والتعليم التعاوين والتدريس العلمي ،وأن هناك اجتاهات
إجيابية عالية لدى املدرسني حنو ممارسة أساليب التدريس
الفعالة.

أقام كل من حجازي وهاين ( )2001استهدفت
الكشف عن مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف جامعة
احلسني بن طالل ملبادئ التعليم الفعال من خالل استطالع
آراء الطلبة للعام الدراسي  ،2001-2000وتكون جمتمع
الدراسة مجيع طلبة جامعة احلسني بن طالل ملرحلة البكالوريوس

مجلة العلوم اإلنسانية
..............................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

وبلغ عددهم ( )1418طالباً وطالبة .وتكونت عينة البحث
الدراسة من ( )422طالباً ومت اختيارهم ابلطريقة العشوائية.
ولتحقيق هدف البحث قام الباحثان ببناء أداة دراسة مكونة
من ( )30فقرة .وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة أعضاء
هيئة التدريس ملبادئ التعليم الفعال حسب تقديرات الطلبة
كانت متوسطة ،وعدم وجود فروق دالة إحصائية تعزى للجنس
والكلية والسنة الدراسية.
تعليق على الدراسات السابقة:
بعد أن قام الباحث بعرض الدراسات السابقة ذات
العالقة ابلدراسة احلالية من حيث العنوان واهلدف واملنهجية
والنتائج ،مت إجياد أوجه الشبه واالختالف بني تلك الدراسات
والدراسة احلالية ومدى االستفادة منها .حيث اتفقت مجيع
الدراسات السابقة مع هذه الدراسة يف استخدام أداة االستبانة
للدراسة ،واستخدام املنهج الوصفي املسحي منهجاً للدراسة.
وتناولت أغلب الدراسات السابقة درجة ممارسة مهارات
التدريس الفعال (موسى2017،؛ صومان2015 ،؛ الالمي
والبدران2013 ،؛ العيساوي2010 ،؛ السبيعي2009 ،؛
حجازي وهاين .)2001 ،ودراسة حبثت عن درجة استخدام
اسرتاتيجيات التعلم النشط بشكل عام (البلوي،)2019 ،
ودراسة واحدة تناولت اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي اجللحوي
( ،)2018كما اختلفت الدراسات السابقة فيما بينها يف
اختيارها لعينة البحث وعددها حيث طبقت على عينات خمتلفة
من مراحل سنية ودراسية خمتلفة ،حيث اتفقت هذه الدراسة
مع الدراسات السابقة يف جمتمع الدراسة وهي املرحلة اجلامعية.
وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة واالسرتشاد هبا يف
الدراسة احلالية من حيث صياغة األهداف واختيار منهج
البحث والتعرف على طرق الكشف عن مستوى استخدام
اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة واختيار نوع وحجم
العينة .ويف حدود علم الباحث مل يتم التمكن من احلصول على
دراسات أجنبيه حول هذا املوضوع مبا خيص املرحلة اجلامعية،
إال أن هناك دراسات أجنبية تناولت املراحل االبتدائية والثانوية

من البحوث والدراسات .ومتيزت الدراسة احلالية يف حماولة
كشفها عن مستوى ممارسة واستخدام أعضاء هيئة التدريس
السرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة يف جامعة حائل من
وجهة نظرهم.
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
أوالً :منهج الدراسة :اُستخدم يف هذه ال ّدراسة
الوصفي ملالءمته لطبيعة هذه ال ّدراسة؛ إذ
املسحي
املنهج
ّ
ّ

يهدف إىل وصف الظّاهرة موضوع ال ّدراسة ،وحتديدها،
والوقوف على واقعها بصورة موضوعية ،وتساعد الباحث على
االستنتاجات العلميّة.

تكون جمتمع ال ّدراسة من
اثنياً :جمتمع الدراسةّ :
أعضاء اهليئة التّدريسيّة يف كلييت الرتبية والعلوم الذكور جبامعة
حائل والذين يقومون بتدريس املقررات العلمية يف الفصل
الدراسي األول للعام الدراسي ( )2020-2019مبختلف
رتبهم األكادميية حيث بلغ عددهم (.)250
جدول ( )1توزيع أفراد جمتمع الدراسة
ونسبتهم املئوية

التخصص

العدد

النسبة

إنساين/كلية الرتبية

180

%72

علمي/كلية العلوم

70

%28

اجملموع

250

%100

تكونت عينة الدراسة من
اثلثاً :عينة الدراسةّ :
( )158مدرساً من جمتمع الدراسة األصلي والذي يبلغ
( )250عضواً ،متّ اختيارهم ابلطريقة العشوائية الطبقية (إنساين
 ،114علمي  .)44وشكلت عينة الدراسة ( )%63من
حجم اجملتمع ،وتوزعت حسب متغريات الدراسة كما يف جدول
(:)2

واملتوسطة من التعليم ،وهذا ما مييز الدراسة احلالية عن غريها
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جدول ( )2توزيع أفراد العينة حسب متغريات الدراسة ونسبهم املئوية
املستوايت

العدد

النسبة املئوية

املتغري

إنساين

114

72.2

علمي

44

27.8

أقل من  5سنوات

23

14.6

من  9 -5سنوات

70

44.3

من 10سنوات فأكثر

65

41.1

التخصص

اخلربة التدريسية

وأيضاً يتبني من اجلدول ( )2أن توزيع العينة حسب
اخلربة التدريسية كانت  %44.3ممن خربهتم بني 9-5
سنوات ،و( %41.1من  10سنوات فأكثر) ،و%14.6

اجملموع
158

158

الدراسة ،وقد اشتملت األداة على جزئيني ،األول تضمن
معلومات عامة عن أفراد الدراسة (البياانت األولية) .أما اجلزء
الثاين فتضمن ( )13فقرة تقيس وتعرب عن مستوى استخدام
اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة ،وكانت الفقرات مرتبطة
بسلم إجاابت وفق منوذج لكرت اخلماسي ،حيث وضعت أمام
كل اسرتاتيجية مخس بدائل متثل مستوى ممارسة عضو هيئة
التدريس اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة ،وهي:
(أمارسها بشكل كبري جداً =  ،5أمارسها بشكل كبري= ،4
أمارسها بشكل متوسط=  ،3ال أمارسها بشكل كبري=  ،2ال

أقل من  5سنوات.
رابعاً :أداة الدراسة:
قام الباحث بتطوير أداة الدراسة (استبيان) لغرض
مجع املعلومات من أفراد عينة الدراسة لإلجابة عن تساؤالهتا،
وذلك بعد الرجوع إىل أدبيات التدريس اجلامعي والتعلم النشط
والتدريس الفعال ،والدراسات السابقة (مسارة2018 ،؛
موسى2017 ،؛ صومان2015 ،؛ الالمي والبدران،
2013؛ العيساوي )2010 ،ذات الصلة واملرتبطة مبوضوع

أمارسها بشكل كبري جداً=.)1
احملك املعتمد :للحكم على مستوى املمارسة مت
االعتماد على املعيار املوضح يف اجلدول (.)3

جدول ( ) 3مستوى احلكم على مستوى ممارسة أعضاء هيئة التدريس السرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة
مستوى املمارسة

ضعيف جداً

ضعيف

متوسط

عايل

عايل جداً

املتوسط احلسايب

1.79-1

2.6-1.80

3.40-2.61

4.20-3.40

5-4.21

صدق املقياس:
للتحقق من صدق االستبانة اعتمد الباحث
الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق احملكمني حيث مت عرضها
على جمموعة من احملكمني بلغ عددهم ( )8حمكمني يف جمال
الرتبية وعلم النفس وطرائق التدريس ،وعُدت موافقة ()%85
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من احملكمني معيارا لقبول الفقرة ،وبناءاً على ذلك مت اعتماد
مجيع فقرات االستبانة ،وللتأكد من صدق االتساق الداخلي
لالستبانة مت تطبيق الدراسة على عينة استطالعية من غري عينة
الدراسة تكونت من ( )20مدرساً ومن مث حساب معامل

مجلة العلوم اإلنسانية
..............................................
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بني الفقرات ،فرتاوح معدل االتساق الداخلي بني الفقرات
واملقياس ( )0.885 -0.513كما يبني جدول (.)4

ارتباط بريسون بني كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي
إليه ،وقد جاءت قيم معامل ارتباط بريسون دالة إحصائياً عند
مستوى داللة ( ،)0.05حيث تشري إىل وجود اتساق داخلي

جدول ( )4قيم معامل ارتباط بريسون
الفقرة

ارتباط بريسون

1

**.651

2
3

**.673
**.619

4
5

*.513
*.538

6

**.577

7
8

**.885
**.739

9
10

**.682
**.629

11
12

**.630
**.851

13

**.705

مت حساب معامل الثبات جلميع حماور االستبانة
ابستخدام معادلة ألفا كرونباخ  ،Cronbach Alphaواجلدول
رقم ( )5يوضح معامالت ثبات فقرات االستبانة .حيث بلغت
( )0.898معامالت ثبات عالية تعزز الثقة ابالعتماد على
النتائج اليت مت التوصل إليها.

*االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى %5
**االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى %1
ثبات املقياس:

جدول ( )5معامالت ثبات الفا كرونباخ حملاور االستبانة
احملور

عدد الفقرات

معامل الثبات (معامل ألفا)

اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي

13

0.898

متغريات الدراسة:
• املتغري التابع :مستوى ممارسة اسرتاتيجيات التدريس
اجلامعي احلديثة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
• املتغريات املستقلة :تشتمل ختصص املدرس (إنساين،
علمي ،واخلربة التدريسية (أقل من  5سنوات)( ،من -5
إىل  9سنوات)( ،من  10سنوات فأكثر).
إجراءات الدراسة:

قام الباحث ابآليت :تطوير وإعداد استبانة للدراسة
بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة .مت
التحقق من صدق وثبات االستبانة من خالل عرضها على
جمموعة من احملكمني وحساب معامل االتساق الداخلي بطريقة
كرونباخ الفا ملعرفة مدى اتفاق الفقرات مع بعضها البعض.
كما مت حصر جمتمع الدراسة املتمثل يف أعضاء اهليئة التّدريسيّة
يف كلييت الرتبية والعلوم الذكور جبامعة حائل والذين يقومون
العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة
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•

بتدريس املقررات العلمية يف الفصل الدراسي األول للعام
الدراسي ( )2020-2019مبختلف رتبهم األكادميية حيث
بلغ عددهم ( )250عضو هيئة تدريس .وقام الباحث
ابستصدار الكتب الرمسية املوجهة إىل اجلهات املعنية لتسهيل
املهمة ،ومت توزيع استبانة الدراسة على أفراد العينة مث مجعها
واستخراج نسبة العائد منها ونسبة التالف ونسبة الغري مستكمل
منها ومت تفريغ االستباانت على برانمج الرزم اإلحصائية ()spss

•
•

ملعاجلتها إحصائيا .وأخرياً مت تفسري النتائج وفقاً للتحليل
اإلحصائي وتقدمي التوصيات.
املعاجلات اإلحصائية:

كل من التخصص ،واخلربة التدريسية يف مستوى ممارسة
اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

ألغراض حتقيق أهداف الدراسة قام الباحث ابستخدام
األساليب اإلحصائية اآلتية:

•

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة عن
السؤال األول املتعلق بتقديرات املدرسني ملستوى ممارسة
اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة يف جامعة حائل.
مت استخدام اختبار كوجملروف مسريونوف للتحقق من مدى
اعتدالية توزيع البياانت.
مت استخدام اختبار .Mann-Whitney
لإلجابة عن السؤالني الثاين والثالث املتعلق أبثر متغريي

التحقق من اعتدالية توزيع البياانت:
قام الباحث ابلتحقق من مدى اعتدالية توزيع
البياانت حبسب املتغري مستوى املمارسة من خالل اختبار
كوجملروف مسريونوف وكانت النتائج كما يف اجلدول (.)6

اجلدول ( )6اختبار كوجملروف-مسريونوف للتوزيع الطبيعي
كوجملروف-مسريونوف

اجملال
مستوى استخدام اسرتاتيجيات التدريس احلديثة

الفرض الصفري :البياانت تتبع التوزيع الطبيعي.
الفرض البديل :البياانت ال تتبع التوزيع الطبيعي.
من اجلدول ( )6جند أن مستوى الداللة الختبار
كوجملروف-مسريونوف كانت أقل من  0.05وابلتايل رفض
الفرض الصفري الذي يقول أبن البياانت تتبع التوزيع الطبيعي،
أي أن البياانت ليست اعتدالية التوزيع األمر الذي يقتضي
استخدام أساليب اإلحصاء الال معلمي.
اإلجابة على تساؤالت الدراسة:

السؤال األول ،ونصه" :ما مستوى استخدام

أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل السرتاتيجيات

التدريس اجلامعي احلديثة من وجهة نظرهم؟"

لإلجابة عن السؤال األول مت استخدام التحليل
اإلحصائي الوصفي من خالل املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية.
يوضح اجلدول ( )7تصنيف مستوى استخدام
أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل السرتاتيجيات التدريس
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اإلحصائية

درجات احلرية

Sig.

0.189

158

0.000

اجلامعي احلديثة من وجهة نظرهم موزعة من األكثر استخداماً
إىل األقل استخداماً حبسب قيمة املتوسط احلسايب .فقد جاءت
درجات اإلجاابت على مستويني (متوسط وعايل) حيث
جاءت اإلجاابت عند كل من العبارات (،10 ،6 ،4 ،1
 )13عند مستوى عايل ،بينما جاءت عند العبارات (،3 ،2
 )12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،5عند مستوى متوسط .كما تراوحت
قيمة املتوسط احلسايب بني ( .)2.65–3.91فكانت الفقرة
استخداما الفقرة السادسة (طرح جمموعة من األسئلة
األكثر
ً
إلاثرة تفكري الطالب للوصول إىل توليد أفكار جديدة) مبتوسط
حسايب بلغ ( ،)3.91ويشري ذلك إىل مستوى استخدام عايل.
بينما جاءت الفقرة الثالثة عشر ابملرتبة الثانية ،وجاءت الفقرة
العاشرة ابملرتبة الثالثة .وكانت الفقرة األقل استخداماً هي الفقرة
الثانية عشر (أطبق األسلوب العملي (التجرييب) ،من خالل
تقدمي املوضوعات العلمية لغرض الشرح والتوضيح لبعضها

مجلة العلوم اإلنسانية
..............................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

خمربايً) مبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.65ويشري ذلك إىل مستوى
استخدام متوسط هلذه الفقرة .بينما بلغ املتوسط العام ملستوى
استخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل ( ،)3.36وهذا يشري
إىل مستوى استخدام متوسط السرتاتيجيات التدريس اجلامعي
احلديثة.
ويعزو الباحث ذلك إىل أن معظم أعضاء هيئة
التدريس يف جامعة حائل ما زالوا يستخدمون االسرتاتيجيات
التقليدية يف التدريس كأسلوب التلقني ،وقد يعزى ذلك إىل أن
اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة حتتاج إىل الوقت واجلهد
للتحضري واإلعداد اجليد لتنفيذ احملاضرة ،وقد يكون بعض من
أعضاء هيئة التدريس غري ملم هبذه االسرتاتيجيات ،وقد يعود
ذلك أيضاً إىل كثرة أعداد الطلبة يف الشعبة الواحدة مما يؤدي
إىل احلد من استخدام بعض من هذه االسرتاتيجيات ،وعدم
القدرة على تنفيذها مما يلجأ إىل استخدام الطرائق التقليدية يف

قد يكون ضالعا يف ختصصه ،ولكن ينقصه توظيف
اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة أو األنشطة املتصلة
بذلك ،كما يعزو الباحث هذه النتيجة إىل حاجة أعضاء هيئة
التدريس للدورات التدريبية النوعية؛ لصقل املهارات التدريسية
احلديثة لديهم ،وتوفري التقنيات والوسائل احلديثة اليت تسهل
عملية استخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة يف البيئة
التعليمية .واتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع دراسات كل من
(البلوي2019 ،؛ اجللوحي2018 ،؛ راببعة2016 ،؛
حجازي وهاين )2001 ،واليت جاءت نتائج دراستهم أبن
مستوى استخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي متوسطة.
واختلفت هذه النتيجة مع دراسات (موسى )2017 ،اليت
جاءت نتائج دراسته أبن مستوى استخدام اسرتاتيجيات
التدريس اجلامعي كانت عالية .واختلفت أيضا عن نتائج دراسة
كل من (صومان2015 ،؛ الالمي والبدران )2013 ،حيث
كشفت أن أداء التدريس اجلامعي الفعال كان دون املستوى

التدريس .وقد يعزو الباحث ذلك إىل حاجة أعضاء هيئة
التدريس إلعدادهم إعدادا تربواي (مسلكيا) ،فمدرس املقرر مثال

املقبول جامعيًا.

اجلدول ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى استخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة من وجهة
نظرهم
املتوسط

االحنراف

الفقرات

احلساب

املعياري

1
2

استخدم اسرتاتيجية حل املشكالت للوصول حلقائق علمية.
أقوم بتفعيل اسرتاتيجية لعب األدوار بني الطالب حملاكاة الدروس التطبيقية.

3.52
3.29

0.746
0.884

5
8

3
4

أشجع الطالب ابلبحث عن املعلومات املتعلقة ابملهمات التعليمية واكتشافها.
أعرض املوضوعات التعليمية من خالل استخدام وسائل إلكرتونية مساندة لعملية التعليم والتعلم

3.28
3.80

1.076
0.828

9
3

أقسم الطلبة إىل جمموعات تعاونية ختتلف يف القدرات واالستعدادات ويعملون معاً ويتبادلون خلربات يف

3.17

0.989

م

5
6

موقف تعليمي معني بغرض حتقيق أهداف مشرتكة.
طرح جمموعة من األسئلة إلاثرة تفكري الطالب للوصول إىل توليد أفكار جديدة.

3.91

0.851

7

املدرس
أعرض املوضوعات التعليمية من خالل اإللقاء املباشر حيث يكون التواصل ابجتاه واحد ،من ّ
إىل الطالب.

3.31

0.765

8

أنظم مفاهيم املادة الدراسية حبيث تندرج من املفاهيم األكثر مشولية وعمومية يف قمة اهلرم إىل املفاهيم
األقل مشولية يف قاعدة اهلرم.

3.39

1.149

أشجع أسلوب التعاون والتفاعل بني الطالب مع بعضهم البعض ،حيث يقوم كل طالب بتعليم قريناً له.
افعل اسرتاتيجية املناقشة واحلوار بني الطالب من خالل إعطائهم الفرصة إلبداء آرائهم والتعبري عنها

2.92
3.61

0.977
0.902

حبرية
الراجعة من خالل تقومي أويل ألداء الطّلبة مب ّدهم ابملعلومات والتّصورات عن
استخدم اسرتاتيجيّة التّغذية ّ

2.92

9
10
11

عملهم ،والعمل على تطوير اجلوانب ال ّذهنيّة لديهم.

0.999

الرتتيب

املستوى
عايل
متوسط
متوسط
عايل

10
1
7
6
11
4
12
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متوسط
عايل
متوسط
متوسط
متوسط
عايل
متوسط
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اتبع  -اجلدول ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى استخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة من
وجهة نظرهم
املتوسط

االحنراف

الفقرات

احلساب

املعياري

أطبق األسلوب العملي (التجرييب) ،من خالل تقدمي املوضوعات العلمية لغرض الشرح والتوضيح
لبعضها خمربايً.

2.65

1.000

أشجع الطالب على التعلم الذايت من خالل إاتحة الفرصة لكل متعلم أن يتعلم بدافع من ذاته وانطالقا

3.88

0.708

من قدراته وميوله واستعداداته.
كلي

3.36

م
12
13

السؤال الثاين ،ونصه" :هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية

يف مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل
السرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة تُعزى للتخصص
(علمي ،إنساين)؟".

0.710

الرتتيب
13
2

املستوى
متوسط
عايل
متوسط

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام اختبار
 Mann-Whitneyلتحديد ما إذا كان هناك فرق ذو داللة
إحصائية يف مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة
حائل السرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة عائد إىل ختصص
عضو هيئة التدريس (علمي ،إنساين).

اجلدول ( )8اختبار  Mann-Whitneyالختبار داللة الفرق يف متوسطات درجات استخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي
احلديثة وف ًقا للتخصص عضو هيئة التدريس
املتوسط

االحنراف
0.673

66.33

0.528

113.61

التخصص

العدد

إنساين

114

3.16

علمي

44

3.87

احلساب

املعياري

كشف اختبار مان ويتين أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α=0.00يف درجات استخدام
اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة وفقاً الختالف
التخصص ،حيث بلغ املتوسط احلسايب للتخصصات اإلنسانية
( ،)3.16بينما بلغ املتوسط احلسايب للتخصصات العلمية
( ،)3.87فكان الفرق داالً إحصائياً لصاحل التخصصات
العلمية .وذلك يشري إىل أن التخصص حيدث فرقًا يف مستوى
استخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة ،وتبني أن
مستوى ممارسة واستخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي
احلديثة لدى أعضاء هيئة التدريس يف التخصصات اإلنسانية
(كلية الرتبية) يف جامعة حائل ليست ابملستوى املطلوب .ويعزو
41
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متوسط الرتب

مان ويتين

مستوى الداللة

1007.0

0.000

الباحث ذلك إىل أن أعضاء هيئة التدريس للتخصصات العلمية
قد تلقوا تدريباً اكثر ولديهم اهتمام يف مواكبة كل ما يستجد
من اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة ،وأن اجملال لديهم
مفتوح الستخدام االسرتاتيجيات اليت تعتمد على تصميم
اخلرائط املفاهيمية والذهنية وإجياد االرتباطات والعالقات فيما
بينهم ،وكذلك الختالف التخصصات واملقررات الدراسية
ومتطلبات تدريسها فيما بني التخصصات العلمية واإلنسانية،
وأيضاً يعزو الباحث ذلك إىل توفر املختربات واملعامل العلمية
اليت تسهل استخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة
واليت تعتمد على اجلانب التطبيقي يف املعمل واملختربات،
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الالمي والبدران ( )2013اليت

مجلة العلوم اإلنسانية
..............................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

أشارت إىل أن هناك ضعفا واضحا يف معايري التدريس اجلامعي،
ووجود ضعف يف األداء وعلى كافة املتغريات سواء كانت
التخصص الفرعي (اإلنسانيات أو العلميات) ،وأبنه ال يوجد
فروق ذات داللة إحصائية يف استخدام املمارسات التدريسية
لألستاذ اجلامعي وفقاً الختالف التخصص (اإلنسانيات أو
العلميات) ،واختلف الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة
(اجللوحي )2018 ،اليت أشارت إىل عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية يف مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس

السؤال الثالث :ونصه" :هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية

يف مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل
السرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة تعزى للخربة

التدريسية؟"
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام اختبار
 Kruskal-Walisلتحديد ما إذا كان هناك فروق ذات داللة
إحصائية يف مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة
حائل السرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة عائد إىل اخلربة

السرتاتيجيات التدريس اجلامعي تعزى ملتغري التخصص.

التدريسية لعضو هيئة التدريس.

اجلدول ( )9الختبار داللة الفرق يف متوسطات درجات استخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة وف ًقا خلربة عضو
هيئة التدريس التدريسية

املتوسط

االحنراف
0.707

98.85
75.09
77.41

اخلربة

العدد

أقل من  5سنوات

23

3.63

من  9 -5سنوات

70

3.29

0.679

من 10سنوات فأكثر

65

3.33

0.731

احلساب

املعياري

متوسط الرتب

كروسكال واليس

4.925

درجات احلرية

2

مستوى
الداللة

0.085

كشف اختبار كروسكال واليس أنه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (0.085يف درجات
استخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة وفقاً الختالف
اخلربة التدريسية ،فتبني أنه عند اخلربة التدريسية (أقل من 5
سنوات) قد بلغ املتوسط احلسايب ( )3.63و عند اخلربة
التدريسية (من  9-5سنوات) قد بلغ املتوسط احلسايب
( ،)3.29بينما عند اخلربة التدريسية (من 10سنوات فأكثر)
قد بلغ املتوسط احلسايب ( .)3.33وذلك يشري إىل أن اخلربة
كبريا يف استخدام اسرتاتيجيات
التدريسية ال حتدث فرقًا ً
التدريس اجلامعي احلديثة .ويعزو الباحث عدم وجود فروقات
يف درجات استخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة
وفقاً ملتغري اخلربة التدريسية إىل أن مجيع أعضاء هيئة التدريس
على اختالف خرباهتم التدريسية مطالبون بتطبيق واستخدام
اسرتاتيجيات حديثة تناسب مع املرحلة اجلامعية داخل

والوسائل التعليمية املناسبة داخل احملاضرة ،ابإلضافة إىل ما
تتطلبه هذه االسرتاتيجيات من جهد ووقت أثناء اإلعداد
والتجهيز لتنفيذ هذه االسرتاتيجية ،مما أدى إىل اتفاق وجهات
نظر أفراد العينة يف مستوى االستخدام ،ويعزي الباحث هذه
النتيجة من واقع خربته اجلامعية إىل قلة ما يتلقاه عضو هيئة
التدريس من اإلعداد والتدريب قبل وأثناء اخلدمة بغض النظر
عن اخلربات التدريسية لديهم ،أو مدى امتالكهم للمهارات
الالزمة للنمو املهين ،وكذلك قلة رغبة أعضاء هيئة التدريس
اللتحاق ابلدورات التدريبية اليت تعقدها اجلامعة لكثرة األعباء
املوكلة إليهم وعدم مناسبة مواعيد وأوقات ومكان الدورات ،مما
جعل متغري اخلربة حمايداً ومل حيدث فروق يف مستوى استخدام
اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة ،واتفقت هذه الدراسة
مع دراسة (اجللوحي )2018 ،ودراسة (السبيعي)2019 ،
الاليت أشارات إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف

احملاضرات ،وذلك ملساعدة الطالب للحصول على احملتوى
املعريف ،وحتقيق األهداف املرجوة ،وأن استخدام اسرتاتيجيات
جامعية حديثة دون غريها يتعلق مبدى توفري التسهيالت

مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس السرتاتيجيات التدريس
اجلامعي تعزى ملتغري اخلربة التدريسية.
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التوصيات:
• عقد دورات تدريبية يف جمال تنمية مهارات التدريس
اجلامعي احلديث ألعضاء هيئة التدريس جبامعة حائل.
• حتفيز أعضاء هيئة التدريس الستخدام اسرتاتيجيات
التدريس اجلامعي احلديثة من خالل توفري ما يلزم وخيدم
توظيف هذه االسرتاتيجيات.
• توفري قاعات دراسية مهيأة ابلوسائل التعليمية ؛ الستخدام
مجيع اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة.
• زايدة وعي أعضاء هيئة التدريس أبمهية استخدام
اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة ؛ ملا له من أثر على
تنمية قدرات الطالب.
املراجع:
أوالً :املراجع العربية
إبراهيم ،معتز وبلعاوي ،امحد .)2006( .فن التدريس .عمان:
دار حنني.
البلوي ،عايد .)2019( .درجة استخدام أعضاء هيئة
التدريس يف قسم الرايضيات بكلية العلوم يف جامعة
طيبة السرتاتيجيات التعلم النشط من وجهة نظرهم.
جملة تربوايت الرايضيات .اجلمعية املصرية لرتبوايت
الرايضيات .اجمللد ( .)22العدد (.)4
اجللحوي ،حسني .)2018( .اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي
لدى أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم واآلداب
بشروره .جامعة جنران ومعايري مقرتحة لتقوميها .اجمللة
الرتبوية الدولية املتخصصة .دار مسات للدراسات
واألحباث .اجمللد ( .)7العدد (.)12
حجازي ،عبد احلكيم وعبيدات ،هاين .)2001( .مدى
ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف جامعة احلسني بن
طالل ملبادئ التعليم الفعال .جملة القادسية .اجمللد
( .)1العدد (.)4
دروزة ،أفنان نظري .)2000( .النظرية يف التدريس وترمجتها
عمليا .عمان :دار الشروق.
راببعة ،علي حممد .)2016( .واقع استخدام اسرتاتيجيات
التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة
القصيم ومعوقات استخدامها من وجهة نظر
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املقرتحات:

يقرتح الباحث إجراء دراسات علمية حول:
• معوقات استخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي
احلديثة يف كلية العلوم والرتبية جبامعة حائل.
• مستوى استخدام اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي
احلديثة يف اجلامعات السعودية (دراسة مقارنة).
• إجراء دراسات مماثلة تقيس مدى استخدام
اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي احلديثة يف جامعة
حائل وعلى كليات أخرى وأخذ متغري اجلنس.

الطالب .جملة كلية الرتبية .جامعة األزهر كلية الرتبية.
اجمللد ( .)35العدد ( .)167اجلزء (.)1
زيتون ،حسن حسني .)2003( .اسرتاتيجيات التدريس ،رؤية
معاصرة لطرق التعليم والتعلم .القاهرة :عامل الكتب.
زيتون ،عايش .)1995( .أساليب التدريس اجلامعي .عمان:
دار الشروق.
زيتون ،كمال .)2000( .التدريس مناذجه ومهارته.
اإلسـكندرية :املكتب العلمي للنشر والتوزيـع.
زيتون ،حممود .)2007( .النظرية البنائية واسرتاتيجيات تدريس
العلوم .عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع.
السبيعي ،خالد صاحل .)2006( .األساليب التدريسية اليت
ميارسها أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود
ووسائل تفعيلها .اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية
والنفسية (جسنت) .جامعة امللك سعود .الرايض.
العدد (.214-135 .)26
السبيعي ،خالد صاحل .)2009( .اجتاهات أعضاء هيئة
التدريس حنو ممارسة أساليب التدريس الفعالة
ومتطلبات استخدامها يف جامعات دول جملس
التعاون لدول اخلليج العريب .رسالة اخلليج العريب.
مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج .العدد (.)113
مسارة ،نواف امحد .)2018( .واقع ومعوقات استخدام
اسرتاتيجيات التعلم النشط لدى معلمي العلوم
للمرحلة الثانوية يف األردن .دراسات العلوم الرتبوية.
اجمللد ( .)45العدد (.)4
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السيد ،علي .)2008( .التدريس مناذجه وتطبيقاته يف العلوم
والرايضيات واللغة العربية .القاهرة :دار الفكر العريب
صواحلة ،حممد .)2002( .أثر التغذية الراجعة على أداء تالميذ
وتلميذات الصف السادس األساسي على مقياس
مفهوم الذات .جملة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية
والدراسات اإلسالمية .اجمللد ( .)1العدد (.)14
صومان ،أمحد .)2015( .تقومي التدريس الفعال ألعضاء هيئة
التدريس من وجهة نظر عينة من طلبة جامعة اإلسراء
وعالقتها ببعض املتغريات .جملة جامعة القدس
املفتوحة لألحباث والدراسات الرتبوية والنفسية .جامعة
القدس املفتوحة .اجمللد ( .)3العدد (.)10
عزمي ،نبيل جاد .)2008( .تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين.
القاهرة :دار الفكر العريب.
عطية ،حمسن .)2008( .االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس
الفعال .عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.

نظرهم .املؤمتر العلمي الثالث .تربية املعلم العريب
وأتهيله .رؤى معاصرة جامعة جرش .كلية العلوم
الرتبوية. 426-407 .
فرج ،عبد اللطيف .) 2005 ( .طرق التدريس يف القرن الواحد
والعشرين .عمان :دار املسرية.
فرج ،عبد اللطيف .)2009( .طرق التدريس يف القرن الواحد
والعشرين( .الطبعة الثانية) .عمان :دار املسرية.
فليه ،فاروق عبده .)2003( .اقتصادايت التعليم .عمان :دار
املسرية للنشر والتوزيع.
القحطاين ،اندر والزعيب ،إبراهيم .)2019( .درجة ممارسة
معلمي الرتبية اإلسالمية السرتاتيجيات التدريس
احلديثة يف دولة الكويت من وجهة نظرهم .رسالة
ماجستري غري منشورة .جامعة آل البيت .املفرق.
قطامي ،يوسف والروسان ،حممد .)2005( .اخلرائط
املفاهيميه أسسها النظرية تطبيقات على دروس

علي ،حممد .)2000( .مصطلحات يف املناهج وطرق
التدريس( .الطبعة الثانية) .كلية الرتبية .جامعة
املنصورة.
عليان ،شاهر .)2010( .مناهج العلوم الطبيعية وطرق
تدريسها .عمان :دار املسرية.
عمر ،حممد .)2016( .فاعلية برانمج تدرييب قائم على
استخدام اسرتاتيجية التغذية الراجعة التعليمية يف زايدة
احلصيلة اللغوية التعبريية لدى األطفال ذوي اضطراب

القواعد العربية .عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع.
قطاوي ،حممد .)2007( .طرائق تدريس الدراسات
االجتماعية .عمان :دار الفكر.
الالمي ،صالح والبدران ،عبد الزهرة .)2013( .ما مدى
حتقيق التدريس الفعال؟ املمارسات التدريسية لألستاذ
اجلامعي .اخلليج العريب .جامعة البصرة .مركز دراسات
البصرة واخلليج العريب .اجمللد ( .)41العدد (.)4
.199-180

التوحد .جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل .مؤسسة الرتبية
اخلاصة والتأهيل .اجمللد ( .)3العدد (.)10
العمراوي ،مشس اهلدى .)2015( .وجهة نظر أساتذة التعليم
الثانوي يف مدى حتقيق املناهج الرتبوية حلاجات الطلبة
املعرفية والنفسية .رسالة ماجستري غري منشورة .كلية
العلوم اإلنسانة واالجتماعية .جامعة أم البواقي.
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وجهة نظر الخبراء التربويين حول درجة ممارسة معلمي الصفوف األولية لألساليب
المقترحة لتحسين صعوبات تعلم القراءة
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امللخص
) من مرحلة التعليم4-2( هدفت الدراسة إىل التعرف على وجهة نظر اخلرباء الرتبويني حول درجة ممارسة معلمي الصفوف األولية
 حيث مت تطوير، وقد استخدم املنهج الوصفي التحليلي،األساسي يف مدارس تعليم حائل لألساليب املقرتحة لتحسني صعوابت تعلم القراءة
 وأظهرت.) خبري تربوي اختريوا ابلطريقة العشوائية الطبقية242(  وطبقت الدراسة على عينة مكونة من،) فقرة30( استبانة تكونت من
نتائج الدراسة أن املتوسط احلسايب الكلي ملستوى ممارسة معلمي الصفوف األولية يف مدارس تعليم حائل لألساليب املقرتحة لتحسني صعوابت
) وهو يف املستوى املتوسط حسب معاجلة البياانت ابستخدام برانمج الرزم2.82( تعلم القراءة من وجهة نظر اخلرباء الرتبويني يساوي
 بينما كانت هناك فروق، واتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغريي اجلنس والتخصص،اإلحصائية للعلوم االجتماعية
. ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الوظيفة ولصاحل املشرفني الرتبويني
. اخلرباء الرتبويني، صعوابت تعلم القراءة، الصفوف األولية:الكلمات املفتاحية
Abstract:
This study aimed to The educational experts point of view on the teachers of primary classes
degree of practicing the proposed methods for improving reading difficulties, (2-4) from the stage of
basic education in the schools of Education hail the methods proposed to identify difficulties in learning
to read, and to know the connotation of the team in the estimation of the respondents according to the
variables of the study, has been used descriptive analytical method, where had been the development of
a questionnaire to collect the necessary data for the study consisted of (30) paragraph as applied study
on a sample of (242) From the educational experts. study results showed that the arithmetic average of
the total level of exercise my teacher page the primary In schools hail the methods proposed to identify
difficulties in learning to read from the point of view of educational experts equals It is equal to (2.82),
which is the expected level according to data processing using the statistical package for social sciences,
where it was found that there are no statistically significant differences attributable to the gender and
specialization variable, while there are statistically significant differences attributed to the functional
variable for the benefit of supervising teachers.
Key words: First Grades, Difficulties in learning to Read, Educational Experts.
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املقدمة:
تعرف صعوبة القراءة ابسم الديسلكسيا ،وهي تعد
من أكثر املشاكل اليت يعاين منها الطالب يف العملية التعليمية،
وتؤثر بشك ٍل ملحوظ على حتصيلهم األكادميي ،وعلى تفاعلهم
داخل احلصة التعليمية ،وتندرج حتت صعوابت التعلم بشكل
عام .وتعترب القراءة من أهم طرق اكتساب املعرفة ،وتبادل
األفكار بني األفراد ،وهلا أتثري قوي يف احلياة على مستوى األفراد
واجملتمعات ،فهي تعترب األساس يف استمرار املعرفة ،ونقل الثقافة
من جيل إىل جيل .وتعد املرحلة األساسية أوىل املراحل التعليمية
اليت تتوقف عليها عملية اكتساب الطالب للمهارات املعرفية،
واخلربات التعليمية الالزمة؛ لتنميتهم يف مجيع اجملاالت ،وهي
اليت يزداد هبا النمو اللغوي ،واكتسابه مهارات القراءة اليت
تساعده على الفهم والتعبري (جماور.)2000 ،
وتعد صعوابت التعلم مشكلة شائعة يصاب هبا ما
بني ( ٪8و )٪10من األطفال حتت سن  18عاماً ،واليت تؤثر

املشكلة ال تتعدى أن الطفل مير أبوقات صعبة سيتغلب عليها،
ويف الغالب يرفع الطفل تلقائياً إىل الصف التايل دون حل
للمشكلة اليت يعاين منها.
مشكلة الدراسة:
حظيت صعوابت القراءة ابهتمام واسع من
الباحثني يف ميدان الرتبية اخلاصة يف العقدين املاضيني ،ومن
خالل مراجعة الباحث األدب النظري والدراسات السابقة
اخلاصة هبذا اجملال وجد أن هنالك العديد من املشكالت
وضعف بني طلبة الصفوف األولية يف مدارس تعليم حائل وأن
هنالك استياء لدى أولياء األمور من ضعف أبنائهم ،فعمد
الباحث إىل إجراء مقابالت ميدانية للمعلمني واملتخصصني
الرتبويني ملعرفة مدى ممارسة األساليب التحسينية لصعوابت
التعليم لصفوف األولية يف مدارس تعليم حائل من قبل املعلمني،
ويؤكد ذلك ما قام به منصوري ( )2015يف دراسته واليت
هدفت إىل التعرف على أنواع صعوابت القراءة اليت يعاين منها

على مرحلة التعلم والتعليم ،كما ذكر يف دراسة نصر (.)2014
ومما جيب ذكره أبن صعوابت التعلم ليس هلا عالقة ابلذكاء،
فقد يكون شخص ذو صعوابت تعلم قراءة ،وتراه يسمع ويفهم
األشياء بشكل خمتلف .وتشكل صعوابت القراءة من
املشكالت الشائعة بني األطفال يف املدارس ،وتعرف صعوابت
القراءة أبهنا قصور يف قدرات االتصال اللغوي ،وتظهر بوضوح
يف عمليات القراءة والكتابة والتهجئة والكالم ،وال يكون
السبب يف هذه الصعوبة قلة التدريب أو اخنفاض الرتكيز؛ لذلك

طالب الصفني الثاين والثالث من املرحلة االبتدائية ،كما أوضح
ولكت وبننجتون ) (willkutt & pennington, 2000يف
دراسته واليت هدفت اىل معرفة العالقة بني صعوابت القراءة
واالضطراابت السلوكية ذات النمط الداخلية واخلارجية ،وقد
أظهرت نتائجها أن األفراد ذوي صعوابت التعلم كانت لديهم
معدالت عالية من االضطراابت النمط الداخلي واخلارجي
مقارنة ابلعاديني ،وقد حددت مشكلة الدراسة ابلسؤال التايل:
ما درجة ممارسة املعلمني لألساليب املقرتحة لتحسني

وتعد صعوبة القراءة الديسلكسيا ،من أكثر
املشاكل اليت يعاين منها الطالب خالل قيامهم ابلعملية
التعليمية ،كما تؤثر على حتصيل الطالب األكادميي ومشاركته
وتفاعله خالل احلصة التعليمية (أبو العزائم .)2002 ،ويعد
التدخل املبكر لطلبة صعوابت التعلم فرصة لتحسني أدائهم،
والعديد من الطالب الذين يعانون من صعوابت التعلم يف القراءة

 .1ما درجة ممارسة معلمي الصفوف األولية يف مدارس تعليم
حائل لألساليب املقرتحة لتحسني صعوابت تعلم القراءة من
وجهة نظرهم؟

ال حيتاج الطفل أن يسجل يف مدارس خاصة لتجاوز هذه
الصعوابت (عمرية.)2005 ،

ال يتلقون الدعم واملساعدة يف الوقت املناسب ،وامنا يرتكون حىت
تتضح مشكالهتم ،حيث إن العديد من األهايل واملعلمني
أيملون أبن كل شيء سوف يتحسن مع مرور الزمن ،وأن

صعوابت تعلم القراءة مبدارس تعليم حائل؟ وقد تفرع عنه
األسئلة الفرعية اآلتية:

 .2ما درجة ممارسة معلمي الصفوف األولية ألساليب
حتسني صعوابت تعلم القراءة من وجهة نظر اخلرباء
الرتبويني تعزى ملتغريات :اجلنس والتخصص والوظيفة؟
التالية:

وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية

العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة

48

وجهة نظر الخبراء التربويين حول درجة ممارسة معلمي الصفوف
.......................................................................................... ......
األولية لألساليب المقترحة لتحسين صعوبات تعلم القراءة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى( )0.05=aيف مدى ممارسة معلمي الصفوف األولية
( )4-2ألساليب حتسني صعوابت تعلم القراءة مبدارس
تعليم حائل من وجهة نظر اخلرباء الرتبويني تعزى ملتغري
اجلنس.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى( )0.05=aيف مدى ممارسة معلمي الصفوف األولية
( )4-2ألساليب حتسني صعوابت تعلم القراءة مبدارس
تعليم حائل من وجهة نظر اخلرباء الرتبويني تعزى ملتغري
التخصص.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى( )0.05=aيف مدى ممارسة معلمي الصفوف األولية
( )4-2ألساليب حتسني صعوابت تعلم القراءة مبدارس
تعليم حائل من وجهة اخلرباء الرتبويني تعزى ملتغري
الوظيفة.
أهداف الدراسة :حتدد أهداف الدراسة ابآليت:
 .1معرفة ممارسة معلمي الصفوف األولية ألساليب حتسني
صعوابت التعلم يف مدارس حائل.
 .2معرفة درجة ممارسة املعلمني ألساليب حتسني صعوابت تعلم
القراءة مبدارس تعليم حائل تبعاً الختالف اجلنس ،التخصص،
الوظيفة.
أمهية الدراسة :وتكمن أمهية الدراسة النظرية والتطبيقية ابآليت:
.1االمهية النظرية:
-1معرفة وجهة نظر اخلرباء الرتبويني بتعليم حائل حول ممارسة
معلمي الصفوف األولية يف املرحلة األساسية ألساليب حتسني
صعوابت تعلم القراءة.
-2الرتكيز على أساليب حتسني صعوابت التعلم القراءة يف
الصفوف األولية ،إذ إن نسبة الطالب الذين لديهم صعوابت
القراءة تصل إىل ( )%85من جمتمع الطالب ذوي صعوابت
التعلم كما يظهرها إبراهيم (.)2017
-3إفادة املعلمني واملشرفني من أداءه الدراسة اليت توضح أكثر
األسباب اليت تؤدي إىل صعوابت تعلم القراءة ومعرفة طريقة
حتسينها.
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.2األمهية التطبيقية:
-1إفادة كل من املعلمني ومعلمي الصفوف األولية وأولياء
األمور ومديري املدارس من املقياس املعد للدراسة ونتائج
الدراسة احلالية.
-2زايدة جمال تشخيص صعوابت القراءة لدى الطالب يف
املدارس تعليم مبنطقة حائل.
-3إاتحة الفرصة للتعرف والتدخل املبكر؛ لتحسني صعوابت
القراءة لدى الطالب يف الصفوف األولية يف املدارس لتعليم
مبدينة حائل.
-4تفيد الدراسة املهتمني ببناء برامج لتحسني صعوابت تعلم
مهارات القراءة.
-5فتح اجملال أمام الباحثني للقيام ببحوث ودراسات أخرى يف
هذا اجملال.
مصطلحات الدراسة:
 .1صعوابت تعلم القراءة :هي قصور يف قدرات االتصال
اللغوي ،وتظهر بوضوح يف عمليات القراءة والكتابة والتهجئة
والكالم ،ولكي يشخص التلميذ ديسلسكي جيب أال يعاين من
اضطراب نفسي أو عاطفي أو انفعايل ،واال يكون مصاابً إبعاقة
أخرى مسببة لتعثر القراءة ( ،(Calangeto, 2004ويعرفها
الباحث إجرائياً :أبهنا تدين مستوى الطالب يف القراءة يف
الصفوف األولية ابملدارس التعليمية يف حائل على الرغم من
توفر البيئة التعلمية والثقافية املناسبة.
 .2الصفوف األولية :هي الصفوف اليت متثل الصفوف األولية
من األول األساسي حىت الرابع واليت يتم فيها أتسيس الطلبة يف
مجيع املواد الدراسية .ويعرفها الباحث إجرائياً :أبهنم الطلبة الذين
يدرسون يف صفوف مرحلة التعليم األساسي من الصف الثاين
ولغاية الصف الرابع.
ٍ .3
األساليب لتحسني صعوابت التعلم :يعد التعليم اخلاص

هو طريقة حتسني األكثر انتشاراً ملشكلة صعوابت التعلم ،ونظراً
ألمهيته فقد أقر قانون الوالايت املتحدة األمريكية حق حصول
األطفال الذين يعانون من هذه املشكلة ابحلصول على تعلي ٍم
ٍ
خاص جما ٍين يف املدارس احلكومية ( ،)IDEAحيث يتم أوالً
إجراء اختبار يهدف لتحديد الصعوبة اليت يعاين منها الطفل،
مث يقوم فريق خاص من املربيني إبعداد برانمج تعليمي حيدد
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اخلدمات اليت حيتاجها الطفل ملواجهة الصعوبة وإعداده
للمدرسة ،كما يساعد أخصائيو الرتبية على تعزيز نقاط قوة
الطفل وختليصه من نقاط الضعف (كوافحة .)2011 ،ويعرفها
الباحث إجرائياً :أبهنا برانمج تربوي منظم يساعد الطالب على
مواجهة صعوابت تعلم القراءة من خالل توفري بيئة تعليمية
متكاملة متكنه من الوصول إىل أقصى طاقته ورفع قدراته
التحصيلية.

صعوابت القراءة :تعرف ابسم الديسلكسيا ،وتعد

 .4اخلرباء الرتبويني :هم األشخاص الذين ميتلكون مهارات
وقدرات عالية ولديهم إملاماً ابملكوانت املعرفية النظرية والتطبيقية
التعليمية والرتبوية (أبو العزائم .)2002 ،ويعرفها الباحث
إجرائياً :أبهنم املشرفون واملشرفات وقادة وقائدات املدارس
واملعلمني واملعلمات ممن لديهم خربات طويلة وعايشوا واقع
تعليم الصفوف األولية من مرحلة التعليم األساسي ووقفوا على
نقاط القوة والضعف فيها.

من أكثر املشاكل اليت يعاين منها الطالب يف التعليم ،وتؤثر
ٍ
بشكل ملحوظ على حتصيلهم األكادميي ،وعلى تفاعلهم داخل
احلصة الصفية وتندرج حتت صعوابت التعلم بشكل عام ،وهو
اضطراب يكمن يف صعوبة تعلم القراءة على الرغم من توافر
التعليم القائم على التلقني والذكاء الكايف والفرصة االجتماعية
والثقافية املالئمة حيث يتبعه إعاقة إدراكية جوهرية كثرياً ما
تكون من أصل صحي (الشرقاوي.)1992 ،

حدود الدراسة :تقتصر حدود الدراسة على اآليت:
.1احلدود املكانية :متثل الصفوف األولية ( )4-2من مرحلة
التعليم األساسي يف مدارس تعليم مدينة حائل يف اململكة العربية
السعودية.
.2احلدود الزمانية :طبقت الدراسة يف الفصل األول من العام
الدراسي (.)2020-2019
.3احلدود املوضوعية :وجهة نظر اخلرباء الرتبويني حول درجة
ممارسة معلمي الصفوف األولية لألساليب املقرتحة لتحسني
صعوابت تعلم القراءة.
.4احلدود البشرية :تقتصر الدراسة على اخلرباء الرتبويني يف
تعليم منطقة حائل.

اإلطار النظري:
تزايد االهتمام بصعوابت التعلم ،وخاصة بعد
إدراجها ضمن الرتبية اخلاصة ،فأجريت دراسات وحبوث عديده
اهتم بعضها ابجلانب األكادميي ،بينما اجته اآلخر حنو خصائص
ذوي صعوابت التعلم يف خمتلف جوانبها ،ومبا أن طلبة ذوي
صعوابت التعلم ميثلون مشكلة نفسية تربوية واجتماعية تؤثر يف
الفرد وعالقاته ابألخرين ،ونظراً لعدم مقدرة البعض منهم يف
التعبري عن مشاعره؛ لذا قد ينتج عن ذلك بعض من
االضطراابت اليت أتثر فيهم (علي.)2017 ،

صعوابت التعلم :عبارة عن اضطراابت يف جانب
أو أكثر يف الوظائف العقلية أو النفسية اليت تشمل الذاكرة
واإلدراك واالنتباه والتخيل وحل املشكالت وفهم واستخدام
اللغة والتعبري ابلكالم والكتابة ،ويظهر االضطراب عند الفرد
بسب عدم مقدرته على االنتباه والتفكري والنطق والقراءة
والكتابة والقيام ابلعمليات احلسابية (عمرية.)2005 ،

وال بد من اإلشارة إىل أن الطالب املصابني بـالعسر
جدا أو حىت فوق العادي،
القرائي يكون مستوى ذكائهم عادايً ً
كما أن العسر القرائي ليس له عالقة ابلتخلف العقلي بل إن
الطالب املعسرين قرائياً ميكن أن يكونوا مبدعني يف جماالت
عدة .ويؤكد الزايت (" )2006أن القراءة عملية تنطوي علـى
درجـة عالية من التعقيد؛ لكوهنا نتاج عمليات اإلدراك البصري،
واإلدراك السمعي ،واالنتبـاه االنتقائي ،والذاكرة والفهم اللغوي".
أعراض صعوابت القراءة يف الصفوف األولية:
تظهر أعراض صعوابت القراءة بعدم قدرة الطالب
على القراءة والتهجئة بشكل سليم ،واخللط بني ترتيب األحرف
يف الكلمات املتشاهبة ،كأن نطلب منه أن يكتب كلمة
(كاتب) فيكتبها (كتاب) ،كما أنه يظهر لديه عدم القدرة
على تذكر احلقائق واألرقام اليت يتعلمها ،وجيد الطالب أيضاً
صعوبة يف إمساك قلم الرصاص ابلطريقة الصحيحة ،وعدم
قدرته على استخدام قواعد اللغة ابلشكل الصحيح سواء أكان
يف كتاابته أم من خالل حماداثته مع الناس يف احلياة العادية،
كما أنه ال يستطيع تعلم مهارات جديدة مبفرده ،وكل املهارات
اليت يتعلمها تعتمد بشكل رئيس على التلقني ،ويعاين كثري من
فهم املادة املقدمة هلم ،وال يستطيع تعلم الكلمات اجلديدة غري
املألوفة بسهولة بل حيتاج لوقت طويل لكي يتعلمها ،ويتوقع منه
العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة
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عدم القيام أبمر واحد من عدة أمور تعرض عليه يف وقت واحد
(سامل.)2005 ،

الكلمات البصرية ،وصعوبة الربط بني احلرف وصوته ،وصعوبة
القدرة على دمج الوحدات الصوتية للكلمة ،وصعوبة تتبع
سالسل احلروف من اليمني إىل اليسار ،وصعوبة التوصيل بني
احلروف والكلمات (كوافحة.)2011 ،

يقوم الطالب الذي يعاين من صعوابت القراءة
ابالبتعاد عن الكتابة وجتنبها ،وحياول أن يقوم حبفظ املادة دون

نظرايت سيكولوجية القراءة:

أنواع صعوابت القراءة:
صعوابت القراءة:

أن يقوم بفهمها ،ويعتمد الطالب على هذه الطريقة وذلك من
أجل إخفاء الضعف الذي يعاين منه أثناء القراءة ،ويظهر على
هذا الطالب عدد من العالمات اليت تدل على أنه يعاين من
صعوابت القراءة ،ومن أبرز هذه العالمات البطء يف القراءة،
صعوبة يف التهجئة ،كتابة احلروف بشكل عكسي ،عدم القدرة
على التميز بني احلروف واألصوات والكلمات (سامل،
.)2005
صعوابت الفهم:
يعاين الطفل من جمموعة من الصعوابت يف الفهم،
كاضطراب يف فهم العبارات ،والكلمات ،ابإلضافة إىل اجلمل.
ويتميز ذوو صعوابت تعلم القراءة بقصور واضح يف العمليات
املعرفية ،ويف استخدام اللغة والكالم ،فهـو يتأخر عن أقرانه يف
اكتساب القراءة ونطقه للكلمات ،ويف إخراج األصوات
واستخدام اجلمل (الرحمي.)2017 ،
إن االكتشاف املبكر لألطفال الذين يعانون من
صعوابت التعلم القراءة يساعد على تقليص الفجوة بينهم وبني
أقراهنم بسرعة وبكفاءة ،وترك األطفال ميارسون األخطاء
التعليمية واليت تؤدي إىل مشاكل تعليمية أكثر صعوبة يف وقت
الحق ،وتعد صعوابت تعلم القراءة من االضطراابت اليت تصيب
شرحية كبرية من األطفال .ويف دراسة سامل ( )2005أشارت
إىل أن معدل انتشار صعوابت تعلم القراءة يرتاوح ما بني 5
و ،% 12ويكثر انتشارها بني األقارب من الدرجة األوىل،
وتظهر لدى الذكور مقارنة ابإلانث .ومن أهم أعراض عسر
القراءة لدى الطفل هي :تعرضه على زايدة حرف أو إنقاصه يف
الكلمة أو نطقها بطريقة خاطئة ،وكذلك القراءة البطيئة
املصحوبة ابلفهم الضعيف ،والتذبذب يف عملية النطق إذ إن
الطفل يقرأ الكلمة أحيا ًان بطريقة صحيحة يف أول الصفحة،
ولكن إذ ما تكررت يف سطر آخر فإنه قد ينطقها بصورة خاطئة
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ظهرت يف بداية ومنتصف القرن العشرين جمموعة
من النظرايت اليت تعاجل مسألة سيكولوجية القراءة يف العامل،
ومن هذه النظرايت:
نظرية بيخترييف االنعكاسية يف القراءة :تعاجل
نظرية بيخترييف الكتاب والقراءة عامة ،من حيث هي مثري
يسبب استجاابت معينة يف العضوية .ومن بني هذه
االستجاابت اليت تظهر أثناء القراءة :عمليات الرتكيز اخلارجي
والداخلي اليت يقوم هبا القارئ ،والتقليصات الضعيفة للروابط
الصوتية الدالة على وجود كالم داخلي "نطق" ذهين للكلمات
أثناء القراءة .ومن عيوب هذه النظرية أهنا خلت من أي حتليل
للعمليات املرتبطة ابستيعاب مضمون النص ،وهو ال يتحقق إال
من خالل دراسة نظرية الفعالية التحليلية الرتكيبية للدماغ اليت
صاغها سيتشنوف وابلفوف (كريك وكالفنت.)1988 ،
نظرية روابكني :لقد دعا روابكني إىل أتسيس فرع
مستقل يف علم النفس ابسم "علم النفس املكتيب" وذلك يف
كتابه ما هو علم النفس املكتيب الذي نشر عام (.)1924
ونظريته يف سيكولوجية القراءة عبارة عن جتميع انتقائي لنظرايت
متنوعة .فهو يستعرض ابلتفصيل النظرية االنعكاسية للقراءة،
وال ينظر إىل الكلمة على أهنا إشارة ذات معىن تعميمي معني
بل ينظر إليها كمثري للفعالية النفسية غري املوجهة .ويفسر هذه
الفعالية النفسية يف ضوء نظرية غومبولت بصفتها فعالية بال
حدود مقيدة للفهم ،وقد عمم روابكني هذه النظرية على مجيع
أنواع الكتب ،ومل يقصرها على الكتب الروائية كما فعل بوتيين؛
وابلتايل توصل إىل نفي كامل إلمكانية الفهم املتماثل ألية أقوال
شفوية أو مكتوبة ،ومن هنا يستنتج "إن للكتاب الواحد أو
الكالم الواحد مضامني خمتلفة بقدر اختالف قرائه .ومن أجل
تفسري خصائص االستيعاب الفردية ،يلجأ إىل نظرية العامل
األملاين ريشارد سيمون ،وهي نظرية الذاكرة اخلليوية واليت ترى
أنه حيدث يف الدماغ تراكم آلاثر املثريات السابقة ،اليت يشكل

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

احتياطيها الذاكرة اخلليوي  ،Mnemeوتعين احتياطي
التصورات احلياتية أو مضمون شعور الشخصية .وهذا يعين أن
إثراء الشعور ال يتم عن طريق التفاعل املباشر مع العامل احمليط
أيضا .إن نظرية روابكني يف
فحسب ،بل وعن طريق الكتاب ً
سيكولوجية القراءة تتناقض مع احلقائق العلمية الواقعية اليت تقوم
عليها ،غري أن البذرة العقالنية يف نظرية روابكني هي مبدأ
صحيح معرتف بصحته من قبل اجلميع ،وهو التنوع الفردي
والفروق الفردية يف االستيعاب ،والتأثري الكبري للمعارف
واالنطباعات احلياتية السابقة على استيعاب الفرد للكتاب
وفهمه (كريك وكالفنت.)1988 ،
ويرى الباحث أن مثل هذه النظرايت وغريها تسهم
يف تقدمي أساليب تدريس مناسبة للطلبة الذين يعانون من
صعوابت التعلم ،حيث تركز على املنهج الدراسي ،واألساليب
الدراسية واملهمات والواجبات اليت ستقدم للطلبة ،وبعضها
اآلخر يركز على حتليل األفعال السلوكية لدى الطلبة ،كطريقة
تعاملهم مع اآلخرين ،ومدى الرضا النفسي لديهم جتاه اجملتمع.
طرق عالج صعوبة القراءة (الديسلكسيا):
بعد تشخيص عسر القراءة ،ينبغي اعتماد خطة
عالجية إبشراك الطبيب املعاجل ،واألسرة واإلدارة الرتبوية،
واملعلم والطالب ،فالطفل الذي يعاين من عسر القراءة حيتاج
إىل التشجيع املستمر من قِبَل األهل من أجل رفع معنوايته،
كما حيتاج ملعاملة خاصة يف املدرسة ملراعاة اإلشكاليات
اليت يعاين منها وإعطائه فرصة الستغالل مهاراته وقدراته
العقلية السليمة من جهة أخرى ،كما ينبغي أن تتناسب
اخلطة العالجية واألسباب الكامنة وراء الديسلكسيا ،فإذا
كانت هذه األسباب نفسية ابألساس ،فالبد من تدخل
الطبيب النفسي والتنسيق مع األسرة واملدرسة .أما إذا كانت
األسباب تعليمية تربوية فينبغي مراجعة الطرائق واملناهج
والوسائل املتبعة يف التدريس ،حبثا عن السبب وراء هذا
االضطراب يف التعلم سعيا حنو جتاوزه .ويف اإلطار التعليمي
الرتبوي ميكن للمدرسني الذين يواجهون من مشكلة عسر
القراءة يف صفوفهم الدراسية ميكنهم اتباع بعض الطرق
لتحسني صعوابت القراءة اليت يذكر منها جماور ()2000
اآليت:

 توفري بيئة مساعدة على التعلم واالستيعاب ،وخالية منكل عوامل التشويش وتشتيت االنتباه.
 التحدث أمام الطالب بصوت واضح ،وبلغة سليمةخالية من األخطاء النحوية.
 مراعاة مستوى املتعلمني يف اختيار النصوص واملفرداتاليت يدرسوهنا.
 طرح األسئلة بشكل واضح ،واالبتعاد عن األسئلةاملتداخلة ،أو املعقدة.
 حتفيز الطالب الذين يعانون من الديسلكسيا وتشجيعهمعلى املشاركة أثناء احلصص الدراسية.
 تفادي إحراج الطالب املعسرين أمام زمالئهم خاللالقراءة اجلهرية.
 الكتابة خبط واضح ومقروء سواء على السبورة ،أم منخالل كتابة مناذج احلروف يف كراسات الطالب.
 ختصيص الوقت املالئم للمتعسرين سواء خاللاالمتحاانت أو خالل إجناز الواجبات املنزلية.
 التعرف على جوانب القوة يف أفراد الدسلكسيا وميوالهتم،والرتكيز عليها.
 التواصل مع اآلابء وتوعيتهم أبسباب املرض وطرقالتعامل مع أبنائهم يف البيت.
 الصرب وطول البال ،وعدم التسرع يف طلب نتيجةاجملهودات املبذولة.
اسرتاتيجيات صعوابت القراءة :يتم استخدام جمموعة من
الطرق واالسرتاتيجيات املهمة من أجل التعامل مع حاالت
صعوابت القراءة أو التخفيف من حدة املشكلة .ومن
الطرق املتبعة تعليميًا ما يلي:
اوالً :اسرتاتيجية حتليل املهارة

 .1عرض املهارة على السبورة.
.2

يقوم املعلم بتقسيم املهارة إىل مهارات فرعية متسلسلة.

.3

يقوم املعلم بكتابة هذه املهارات الفرعية على السبورة.

 .4يقوم املعلم بتطبيق املهارات الفرعية أمام الطالب بشكل
متسلسل حىت يصل إىل املهارة األساسية ويقوم املعلم
إبيضاح كل مهارة فرعية.
العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة
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.5

يقوم الطالب بتطبيق املهارات الفرعية حىت يصل إىل
تطبيق املهارة األساسية (التازي.)2018 ،

اثنياً :اسرتاتيجية الربط احلسي
 .1عرض املهارة على السبورة أمام الطالب.
 .2يقوم املعلم بربط املهارة أبشياء حسية وملموسة لدى
الطالب (صور ،مكعبات ،أقالم ،دفاتر ،جمسمات).
 .3يقوم الطالب بتطبيق املهارة مستعيناً ابألشياء احلسية اليت
لديه أمام املعلم.

 -3يقوم الطالب بتتبع املهارة ملساً إبصبعه ،متلفظا ابسم املهارة
يف نفس الوقت.
 -4تكرر اخلطوة السابقة أكثر من مرة.
 -5يقوم الطالب بكتابة املهارة ثالث مرات نقالً من السبورة
على ورقة مع تسمية املهارة أثناء الكتابة.
 -6يقوم الطالب بكتابة املهارة وتسميتها يف نفس الوقت بدون
مساعدة (الروسان.)2009 ،
سادساً :اسرتاتيجية تبادل األدوار

 .4تكرار اخلطوة السابقة أكثر من مرة حىت يربط الطالب بني
املهارة وهذه األشياء احلسية.

 -1يتم االتفاق مع الطالب قبل الدرس أبنه يف حالة االنتهاء
من الدرس سيتم تبادل األدوار حيث سيقوم الطالب

 .5يقوم الطالب بتطبيق املهارة أمام املعلم دون احلاجة إىل
االستعانة ابألشياء احلسية (كوافحة.)2011 ،

بتمثيل دور املعلم وسيقوم املعلم بتمثيل دور الطالب
وسيقوم الطالب بشرح الدرس للمعلم.

 .6اثلثاً :اسرتاتيجية النموذجة
 .7عرض املهارة على السبورة.
 .8يقوم املعلم بشرح املهارة للطالب.
 .9يقوم املعلم بتطبيق املهارة أمام الطالب متحداثً خبطوات
املهارة.
يقوم الطالب بتطبيق املهارة متحداثً خبطوات املهارة
.10
أمام املعلم .يقوم الطالب بتطبيقات أخرى على املهارة
وذلك مع مساعدة من املعلم (كوافحة.)2011 ،
رابعاً :اسرتاتيجية الرتديد اللفظي
 -1عرض املهارة على الطالب.
 -2يقوم املعلم بشرح املهارة.
 -3يقوم املعلم بقراءة املهارة أمام الطالب.
 -4يقوم الطالب برتديد املهارة أكثر من مرة أمام املعلم.
 -5يقوم الطالب بتطبيقات أخرى على املهارة مع مساعدة
من املعلم.
خامساً :اسرتاتيجية احلواس املتعددة
 -1يقوم املعلم بكتابة املهارة مستخدم لون مميز ،يف حني يقوم
الطالب ابملشاهدة.
 -2يقرأ املعلم والتلميذ معاً املهارة.
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 -2يطلب من الطالب الرتكيز على شرح املعلم.
 -3يقوم املعلم بشرح الدرس أمام الطالب وإعطاءه بعض
التدريبات على الدرس.
 -4يقوم املعلم بسؤال الطالب عن األشياء اليت مل يفهمها
يف الدرس.
 -5يقوم الطالب بتمثيل دور املعلم ويقوم املعلم بتمثيل دور
الطالب ،حيث يقوم الطالب بشرح الدرس للمعلم على
السبورة.
 -6يقوم املعلم بتصحيح األخطاء اليت يقع فيها الطالب أثناء
شرح الطالب (الروسان.)2009 ،
الدراسات السابقة:
رجع الباحث إىل جمموعة من الدراسات السابقة
ذات الصلة ،ومنها:
دراسة جبايب ( )2011هدفت إىل التعرف إىل
صعوابت تعلم القراءة والكتابة من وجهة نظر معلمي الصف
األول األساسي ،وفقـاً ملتغي ـرات اجلــنس ،واملؤهــل العلمــي،
واخلربة ،والتخصص .وطبقت هذه الدراسة علـى عينـة طبقيـة
عشوائية من ( )123معلماً ومعلمـة ،وقد استخدمت استبانة

مؤلفة من ( )33فقرة ،وأظهرت النتائج أن أبرز صـعوابت تعلـم
القراءة والكتابة ،تتمثل يف تعثر الطفل فـي القراءة والكتابة ،وكثرة
احملو والضغط على القلم ،أما فيما يتعلق ابملتغريات ،فـأظهرت
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الدراسة وجود فروق ذات داللة إحـصائية ملتغري اجلنس لصاحل
اإلانث ،كمـا توجـد فــروق فــي املؤهــل العلمــي لــصاحل
البكالوريوس ،يف حني مل تظهر أي فـروق ذات داللة إحصائية
تُعزى ملتغيـر اخلبـرة.

كل من املعلمني ومديري املدارس ،وتقدمي مقرتحات لزايدة
فاعلية هذا الربانمج مستقبالً .ولتحقيق هذا اهلدف صمم
الباحث أداة للدراسة عبارة عن استبانة ،طبقت على ()65
معلماً ومعلمة ممن يعلِمون مادة اللغة العربية للصفوف
األساسية :الرابع ،اخلامس ،السادس ،ابإلضافة إىل ( )11مديراً
ومديرة ،مجيعهم يعملون يف مدارس وكالة الغوث مبنطقة جباليا
وبيت حانون التعليمية ،وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي

األول االبتدائي .واعتمدت الباحثة يف دراستها على املنهج
الوصفي ،ولقد قامت ببناء مقياس لذوي صعوابت التعلم واجراء
التحليالت اإلحصائية الستخراج اخلصائص السيكو مرتية
للمقياس .وأشارت نتائج الدراسة أن العينة اليت طبق عليها
املقياس تتمتع مبستوى متوسط من التفكري ،وعدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية ملستوى التفكري تعزى للجنس.

التحليلي ،وتوصلت الدراسة إىل أن برانمج املعاجلة يف مدارس
وكالة الغوث الدولية يف مادة اللغة العربية للصفوف :الرابع
واخلامس والسادس بصورة عامة متوسط القوة وحصل على ما

دراسة التازي ( )2018هدفت إىل بناء مقياس
التفكري لذوي صعوابت تعلم الدراسة يف مديرية النجف،
وطبقت على عينة من ( )520معلماً ومعلمة يدرسون الصف

دراسة هايتجان ومسوسنج واتالس
( )Hatagan mosneagand talas, 2015هدفت إىل

نسبته ( )% 71.70من االستجاابت.
دراسة السالمة ( )2017هدفت إىل معرفة
الصعوابت اليت تواجه طلبة املرحلة األساسية الدنيا يف تعلم
مهاريت القراءة والكتابة يف األردن من وجهة نظر معلميهم.
وتكونت العينة من معلمي اللغة العربية ومعلماهتا الذين يدرسون

برانمج مسيحي وتشخيص لطلبة صعوابت القراءة يف رومانيا،
ومشلت عينة الدراسة ( )917من الطلبة الذين تراوح أعمارهم
بني ( )19-15سنة ،وقد مت بناء مقياس تشخيص ملهارات
القراءة هبدف حتديد نسبة انتشار صعوابت القراءة واملعرفة أثر
اجلنس على صعوابت القراءة .وقد إشارات النتائج إىل نسبة
انتشار صعوابت القراءة هي ( )%1.3وأن صعوابت القراءة
تتأثر ابجلنس حيث ظهرت لدى الذكور أكرب من اإلانث.

طلبة املرحلة األساسية الدنيا من الصف األول وحىت الصف
الرابع األساسي التابعني ملديرية تربية قصبة املفرق ،والبالغ
عددهم ( )37معلماً ،و( )41معلمة .وأعد الباحث استبانة
من ( )38فقرة ملعرفة "الصعوابت اليت تواجه طلبة املرحلة
األساسية الدنيا يف تعلم مهاريت القراءة والكتابة يف األردن من
وجهة نظر معلميهم" ،وتتضمن مهارات القراءة والكتابة.
وتوصلت ِ
الدراسة إىل نتائج من أمهها :وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )α.05تعزى ألثر اجلنس،

 )Ptalk & Silvak, 2016هدفت إىل تقييم الطلبة ذوي

وجاءت الفروق لصاحل اإلانث .وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05تعزى ألثر املؤهل
العلمي ،وألثر اخلربة.

دراسة هانت وبتوك وسلفياك

( & Hant

صعوابت احلساب يف جمال فهم الكسور يف الوالايت املتحدة
األمريكية ،ومشلت العينة ( )43من طلبة املرحلة األساسية
(الصف الثاين ،الثالث ،الرابع ،اخلامس) .وقد مت تقييم األبعاد
التايل :حل املشكلة ،اللغة ،مفهوم الكسور ،وذلك من خالل
إجراء مقابالت شبه منتظمة ،ومت استخدام أسئلة حسابية
شفهية وبشكل فردي ومت التوصل إىل دالالت الثبات ابستخدام
طريقة اإلعادة وبلغ الثبات (.)0,73
دراسة فورة ( )2012هدفت إىل تقومي برانمج
املعاجلة يف مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة يف اللغة العربية
للصفوف :الرابع واخلامس والسادس األساسية من وجهة نظر

دراسة الرحمي ( )2017هدفت إىل التعرف على
فاعلية برانمج مقرتح لعالج الضعف القرائي اليت يواجهها تالميذ
الصفني الرابع واخلامس وذلك لعالج املهارات القرائية لديهم.
ومعرفة فاعلية الربانمج العالجي املقرتح يف حتقيق ما وضع
ألجله ،مت إعداد أدايت الدراسة ومتثلت يف قائمة أبهم املهارات
القرائية الالزمة لطلبة الصفني الرابع واخلامس ،إىل جانب اختبار
يقيس بدقة مدى اتقان التالميذ للمهارة موضع البحث ،مت
تنفيذ التجربة وأدايت الدراسة على التالميذ عينة البحث يف
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الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي (.(2015/2014
وأظهرت الدراسة حتسن التالميذ أدائيًا يف مهارة القراءة حتسنًا
ذا داللة إحصائية يف القياس البعدي مقارنة ابلقياس القبلي.

معلمي الصفوف األولية يف مدارس تعليم حائل لألساليب
املقرتحة لتحسني صعوابت تعلم القراءة)؛ ألن أغلبية الدراسات
اليت أجريت كانت تركز على قياس الصعوابت القرائية على
الطلبة وكيفية معاجلتها .إال أن هذه الدراسة عملت على تصميم
أساليب مقرتحة لتحسني صعوابت تعلم القراءة والتأكد من
تطبيقها يف مرحلة حساسة من مراحل التعليم األساسي وتشمل
الصفوف ( ،)4-2وهي الصفوف املناسبة لكشف وعالج

االبتدائي ،واستخدمت الدراسة االختيار القبلي والبعدي على
مهارات القراءة األولية كأداة دراسة ،وطبقت العينة على ()16
طالباً ملتحقني بربانمج الفصول و( )3معلمني من معلمي
القراءة لطالب الرايض والصف االول االبتدائي ،حيث اعتمد
الباحثان يف دراستهما على املنهج التجرييب ،وأشارت نتائج
الدراسة أن تدريس املنهج القائم على الطريقة الصوتية املدعم
ابلوسائط املتعددة أدى اىل حتسن ملحوظ يف مهارات القراءة
األولية ،وإىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج التطبيق

صعوابت تعلم القراءة.

دراسة تريزيك ووانج
 )2006فقد هدفت إىل التعرف على أثر منهج يف القراءة قائم
على الطريقة الصوتية يف مهارات القراءة األولية للتالميذ الصم
وضعاف السمع مبرحلة رايض االطفال والصف األول
( Trezek & Wang,

القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي.
دراسة جيس ( )Guessاملذكور يف سامل
( )2005هدفت إىل بيان فعالية برانمج ابرتون القرائي يف تعليم
املهارات القرائية للطالب ذوي صعوابت التعلم القرائي يف
املراحل األساسية العليا ،طبقت عينة الدراسة يف الوالايت
املتحدة األمريكية يف والية فلوريدا وكانت مكونة من ()18
طالباً ،مت تقسيمهم إىل جمموعتني :جمموعه جتريبية وجمموعة
ضابطة ،اجملموعة التجريبية تعرضت إىل برانمج ابرتون القرائي،
واجملموعة الضابطة تعرضت إىل الربانمج التدرييب (أساسيات
القراءة) .حيث اعتمدت الباحثة يف دراستها على املنهج
التجرييب ،وقد أوضحت النتائج أن اجملموعة التجريبية اليت
تعرضت إىل برانمج ابرتون القرائي أظهرت تطوراً ملموساً على
املهارات القرائية بعكس اجملموعة الضابطة.
يتضح مما سبق تنوع الدراسات اليت تناولت
صعوابت تعلم القراءة ومنها :صعوابت القراءة يف اجلانب
الرتبوي ،واليت ركزت مجيعها على أمهية الرتكيز على معاجلة
صعوابت التعلم القرائية والنمائية واألكادميية يف النظام التعليمي.
إن ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة
إهنا تطرقت ملوضوع (وجهة نظر اخلرباء الرتبويني حول ممارسة
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الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة :اقتضت طبيعة الدراسة االعتماد
على املنهج الوصفي التحليلي للكشف وجهة نظر اخلرباء
الرتبويني حول ممارسة معلمي الصفوف األولية ( )4-2يف
مدارس تعليم حائل لألساليب املقرتحة لتحسني صعوابت تعلم
القراءة؛ ألن هذا املنهج يتضمن مسحاً مكتبياً وذلك ابلرجوع
إىل املراجع واملصادر لبناء األدبيات السابقة ،واالستطالع
امليداين بواسطة أداة الدراسة ،كما أنه يقوم على املقارنة مع
الدراسات األخرى ويف تفسري النتائج ،حيث مت تطوير استبانة
جلمع البياانت الالزمة للدراسة تكونت من ( )30فقرة ،ومت
معاجلة البياانت ابستخدام برانمج الرزم اإلحصائية للعلوم
االجتماعي ).)SPSS
َعيِّنة الدراسة :تكونت َعيِنة الدراسة من ()242
خبري تربوي يف تعليم حائل ،وقد مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية
الطبقية ،واليت تناسب طبيعة جمتمع الدراسة.

أداة الدراسة وتصميمها:
أداة الدراسة :وللكشف عن تشخيص وجهة نظر
اخلرباء حول ممارسة معلمي الصفوف األولية ( )4-2يف مدارس
تعليم حائل لألساليب املقرتحة لتحسني صعوابت تعلم القراءة؛
جرى تطوير استبانة جلمع البياانت الالزمة للدراسة اعتماداً على
ما ورد يف األدب النظري وبعض الدراسات السابقة مثل دراسة
(التازي( ،)2018 ،الرحميTrezek & ( )2017 ،
 ،)Wang, 2006حيث مت بناء االستبانة بصورهتا األولية ،إذ
اشتملت على ( )35فقرة وبعد استخراج معامل الثبات ومتييز
الفقرات مت استبعاد الفقرات الضعيفة وعددها ( )5فقرات؛
لتصبح أداة الدراسة مكونة من ( )30فقرة ،كما مشلت أداة
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النتيجة ( ،)0.85كما مت استخدام طريقة التجزئة النصفية
الستخراج معامل ثبات التجانس ابستخدام معامل ارتباط
سبريمان-براون للتأكد من ثبات املقياس .وبلغت قيمته
( ،)0.76وتعد هااتن القيمتان جيدتني للتأكد من صالحية
املقياس للتطبيق.

الدراسة جزءاً أجاب عنه اخلرباء يتعلق مبعلومات عامة
مشلت اجلنس ،والتخصص ،والوظيفة.
إجراءات الصدق والثبات :ملعرفة مدى صدق
املقياس مت استخراج داللة صدق احملتوى ابستخدام طريقة
التحكيم ،حيث مت عرض املقياس على ( )10من املختصني
والفنيني ممن حيملون درجة الدكتوراه يف الرتبية اخلاصة ،ليقوموا
بوضع مالحظاهتم حوهلا والتأكد من مدى صالحية الفقرات،

طريقة تصحيح األداة :تكون املقياس من ()30
فقرة ،كل فقرة هلا تدرج من مخس فئات (دائماً ،غالباً ،أحياانً،
اندراً ،إطالقاً) ،وتراوحت قيم الفقرات من ( )1إىل ( ،)5حيث
تشري العالمة ( )1إىل إطالقاَ ،والعالمة ( )2إىل (اندراَ)،
والعالمة ( )3إىل (أحياانً) ،والعالمة ( )4إىل (غالباً) ،والعالمة
( )5إىل دائماً؛ ولتحديد قيم درجات درجة ممارسة معلمي
الصفوف األولية ( )4-2يف مدارس تعليم منطقة حائل
لألساليب املقرتحة لتحسني صعوابت تعلم القراءة استخدم
مقياس ليكرت يف حتديد ذلك كما هو موضح يف جدول (.)1

كما مت االستعانة مبتخصص لغة عربية من كلية اآلداب للتأكد
من السالمة اللغوية للمقياس ،وقد مت اعتماد الفقرة اليت حتصل
على نسبة موافقة ( )8حمكمني كحد أدىن إي نسبة (،)%80
وقد قام الباحث بتعديل صياغة بعض الفقرات يف ضوء
مالحظات احملكمني وللتأكد من ثبات املقياس مت تطبيقه على
( )32من اخلرباء من الذكور واإلانث من خارج عينة الدراسة،
وبعد تصحيح استجاابت اخلرباء الرتبويني مت استخراج معامل
االتساق الداخلي ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا ،وكانت
جدول ( :)1مستوايت حتديد درجة تقييم املمارسات حسب مقياس ليكرت اخلماسي
درجة املمارسة
مرتفعة جداً

4.20

5

مرتفعة

3.4

4.19

متوسطة

2.6

3.39

مقبولة

1.8

2.59

ضعيفة

1

1.79

متغريات الدراسة :تناولت الدراسة املتغريات التالية:

 املتغريات املستقلة :وهي متغري اجلنس ،وله مستواين (ذكوروإانث) ،متغري التخصص وله مستواين (ختصصات علمية،
وختصصات نظرية) ،ومتغري الوظيفة (مشرف تربوي ،قائد
مدرسة ،وكيل مدرسة ،معلم خبري).
 املتغري التابع :درجة ممارسة معلمي الصفوف األولية ()4-2يف مدارس تعليم منطقة حائل لألساليب املقرتحة لتحسني
صعوابت تعلم القراءة.
اجراءات الدراسة :مت اجراء الدراسة وفق اخلطوات

التالية:

من

إل

 احلصول على موافقة إدارة تعليم حائل إلجراء الدراسة وتزويدالباحث بقوائم أبعداد عينة الدراسة.
 حصر خرباء الرتبية من ذوي فئة املشرف الرتبوي ،قائداملدرسة ،وكيل املدرسة ،معلم ذوي خربة.
 عرض أداة الدراسة على جمموعة من احملكمني ذوياالختصاص.
 حتديد أفراد عينة الدراسة. إعداد أداة الدراسة بصورهتا النهائية. توزيع أداة الدراسة الكرتونياً عرب تطبيق الواتس أب. -مجع نتائج االستبانة من أفراد عينة الدراسة.
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 قام الباحث بتدقيق االستجاابت املعادة ،والتأكد منسالمتها وصحتها ألغراض الدراسة ،وترميزها وإدخاهلا إىل
احلاسوب ومعاجلتها إحصائياً ابستخدام الربانمج اإلحصائي

 .٢بغرض التحقق من داللة الفروق اليت تعزى للمتغريات مت
استخدام حتليل التباين الثالثي ،وإلجراء املقارانت البعدية
استخدم اختبار شيفيه.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

(.)SPSS

حتليل البياانت اإلحصائية:
من أجل معاجلة البياانت استخدم برانمج الرزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،وذلك ابستخدام املعاجلات
اإلحصائية التالية:
 .١مت احتساب األوساط احلسابية الفرضية واالحنرافات املعيارية
والرتب ،وذلك بغرض احتساب معيار يتم من خالله مقارنة
املتوسطات احلسابية اليت يتم الوصول إليها من استجاابت
اخلرباء الرتبويني على أداة الدراسة.

أوالً :النتائج املتعلقة ابلسؤال األول :ما درجة
ممارسة معلمي الصفوف األولية ( )4-2يف مدارس تعليم

حائل لألساليب املقرتحة لتحسني صعوابت تعلم القراءة من

وجهة نظر اخلرباء الرتبويني؟ لإلجابة عن هذا السؤال ،مت
استخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والرتب

الستجاابت اخلرباء الرتبويني ،كما هو مبني يف اجلدول (.)2

جدول ( :)2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب لدرجة ممارسة معلمي الصفوف األولية( )4-2يف مدارس تعليم
حائل لألساليب املقرتحة لتحسني صعوابت تعلم القراءة من وجهة نظر اخلرباء الرتبويني.

الفقرات

م

املتوسط

االحنراف

احلساب

املعياري

الرتب

1

يصنف الطالب الذين يعانون من صعوابت قرائية حسب النتائج جبداول الكرتونية

3.19

1.395.

متوسطة

2

حيصر األخطاء الشائعة يف القراءة وتصنيفها يف قوائم ملتابعتها

3.06

1.471

متوسطة

3

خيصص حصص خاصة للمتعلمني ذوي الصعوابت القرائية

3.16

1.423

متوسطة

4

يشجع ذوي صعوابت تعلم القراءة على املشاركة ابألنشطة اللغوية غري الصفية

3.12

1.311

متوسطة

5

يهتم أبسلوب حتسني الفردي حسب مشكلة كل متعلم

2.52

1358

مقبولة

6

يراعي مشكالت الطالب الصحية واالجتماعية والعمل على حلها ابلتعاون مع أسرته

2.31

1.241

مقبولة

7

يركز املعلم على استخدام اإلرشاد النفسي أثناء تدريس القراءة

2.96

1.443

متوسطة

8

ينظم وقت إضايف غري املعد مسبقاً ملعاجلة الصعوابت يف املهارات القرائية

3.61

1.218

مرتفعة

9

يتيح الفرصة أمام ذوي صعوابت القراءة؛ ليقرأ قراءة جهرية معربة مع مراعاة قدراته

3.12

1.389

متوسطة

10

يعامل ذوي صعوابت القراءة معاملة حسنة ويبتعد عن وصفه بصفات مؤثرة نفسية

3.44

1.440

مرتفعة

11

حيتفظ بسجالت لذوي الصعوابت القرائية ملتابعتهم ابستمرار

2.93

1.464

متوسطة

12

يقدم النصائح اليت تساعد بعض أولياء األمور على متابعة أبنائهم ذوي الصعوابت القرائية

3.14

1.431

متوسطة

13

يستخدم وسائل تعليمية متنوعة هدفها معاجلة الصعوابت القرائية لدى املتعلمني

2.79

1.275

متوسطة

14

يشجع ذوي صعوابت القراءة على حفظ سور قرآنية قصرية وأانشيد وحمفوظات تالئم مستواهم

2.16

1.209

مقبولة

15

يوجه ذوي الصعوابت القرائية على االستماع إىل تعابري ومجل وفقرات قصرية

3.01

1.317

متوسطة
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16

يدرب الطلبة على التعبري الكتايب عن خربات حسية مير هبا ابتداء من اجلملة القصرية إىل الطويلة إىل الفقرة

2.72

1.424

متوسطة

القصرية
17

يشيد إبجنازات ذوي الصعوابت القرائية لدفعهم إىل مزيد من التقدم

2.98

1.420

متوسطة

18

يوجه الطلبة إىل مشاهدة يعض الربامج التلفازية املناسبة ملستوايهتم ويعرب عما شاهده فيها

2.53

1.256

مقبولة

19

يعرض برامج حموسبة مرتبطة مبهارات القراءة كأمساء احلروف والتهجي والنطق والفهم

2.35

1.362

مقبولة

20

جيري اختبار تشخيصي يف بداية السنة الدراسية للطالب ومتابعة نتائجهم خالل السنة الدراسية وحيتفظ به

2.16

1.209

مقبولة

21

يدرب التالميذ على اقرتح عنواانً للكثري من النصوص القرائية موثقة

2.55

1.249

مقبولة

22

يقدم تدريبات لتحسني فعالة للصعوابت اخلاصة ابلتعبري عن األفكار الواردة يف النص بعبارات موجزة

2.64

1.281

متوسطة

23

يشرك املعلمني اخلرباء واألخصائيني وأولياء األمور يف عملية تشخيص ظاهرة صعوابت القراءة

2.83

1.318

متوسطة

24

يستخدم املعلم غرفة املصادر اليت تتضمن اختبارات ومقاييس قرائية لتمكنه من القيام بعملية التشخيص وتصميم

3.12

1.240

متوسطة

الربامج املناسبة وتنفيذها
25

يهتم ابجلانب الصحي والنفسي للتلميذ ومتابعة الظروف أول أبول

3.19

1.264

متوسطة

26

يستفيد من مشورة املرشد النفسي واالجتماعي داخل املدرسة؛ للمسامهة يف حتسني مشكالت التلميذ املؤثرة

3.09

1.320

متوسطة

على حتصيله
27

حيرص على وجود مذكرة صغرية خاصة بكل تلميذ يكتب فيها الصور الصحيحة للكلمات اليت خيطئ فيها

2.57

1.281

متوسطة

28

ينشئ ركن للتعلم داخل الصف ،يتم فيه التعلم على شكل جمموعات ،وتدريب التلميذ الضعيف على املهارات

2.59

1.240

مقبولة

املطلوبة من خالل مهام وأنشطة ختدم املهارات املطلوبة
29

يوظف التسجيالت الصوتية يف معاجلة الضعف يف القراءة بتسجيل صوت التلميذ أثناء القراءة يف الصف أو

2.33

1.291

مقبولة

املنزل لتشجيعه على القراءة وتعلمها
30

جيري دراسة حالة لكل تلميذ؛ للوقوف على طبيعة ظروف معينة ،ومدى أتقلمه يف أجواء املدرسة

الكلي

يظهر اجلدول ( )2بناءً على معايري التصحيح اليت

استخدمت يف الدراسة أن درجة ممارسة معلمي الصفوف األولية

( )4-2يف مدارس تعليم منطقة حائل لألساليب املقرتحة
لتحسني صعوابت تعلم القراءة من وجهة نظر اخلرباء الرتبويني
بشكل عام كان متوسطاً ،حيث بلغ املتوسط الكلي ()2.82
درجة ،وهذا يشري إىل أن بعض تلك األساليب ال يستخدمها
املعلمون وقد حصلت الفقرات ( )8،10على درجات ممارسة
مرتفعة ،فالتعليم اإلضايف الذي يقوم به املعلمني له دور كبري
ومهم يف حتسني ذوي صعوابت تعلم القراءة كوهنم حيتاجون إىل
وقت أكثر من الطالب العاديني ،كما أن الناحية النفسة اليت
يستخدمها املعلم واليت تتم مبعرفة املعلمني أكثر فعالية من

2.36

1.429

مقبولة

2.82

1.34

متوسطة

التحديد القائم على استخدام االختبارات اجلماعية والفردية.
أما بقية فقرات املقياس فحصلت على درجة ممارسة متوسطة
ومقبولة ،ومل حتصل أي من فقرات املقياس على درجة ممارسة
مرتفعة فأكثر أو ضعيفة .وهذا يعين أن معلمي احللقة األساسية
األوىل للصفوف األولية من ( )4-2كان استخدامهم ألساليب
حتسني صعوابت تعلم القراءة كان بدرجة متوسطة مما يدعو إىل
االهتمام بتفعيل استخدام األساليب املقرتحة لتحسني صعوابت
تعلم القراءة .واتفقت هذه الدراسة مع دراسة فورة)2012( ،
اليت أشارت إىل استخدام األساليب بدرجة متوسطة من قبل
املعلمني .ودراسة التازي ( )2018اليت أشارت النتائج فيها أن
العينة اليت طبق عليه املقياس متتعت مبستوى متوسط من
التفكري.
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تعليم حائل تعزى ملتغريات :اجلنس ،الوظيفة ،والتخصص؟
ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية حسب املتغريات كما هو مبني يف اجلدول
(.)3

اثنياً :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين :ما درجة
ممارسة معلمي الصفوف األولية ( )4-2األساليب حتسني
صعوابت تعلم القراءة من وجهة نظر اخلرباء الرتبويني مبدارس

جدول ( :)3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت اخلرباء الرتبويني تبعاً ملتغريات اجلنس ،والوظيفة ،والتخصص
املتغري
اجلنس

التخصص

الوظيفة

مستوى املتغري

العدد

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

ذكور

116

85.98

19.51

إانث

126

85.00

20.54

التخصصات العلمية

50

87.62

17.57

التخصصات اإلنسانية

192

78.64

20.12

مشرف/ة تربوي

98

83.28

20.54

قائد /ة مدرسة

114

79.13

16.01

وكيل/ة مدرسة

18

91.21

21.35

معلم /ة خبري

12

91.27

19.41

242

الكلي

يالحظ من اجلدول ( )3أن متوسط استجاابت الذكور من
عينة الدراسة ( ،)85.98أما متوسط استجاابت اإلانث فقد
كان ( ،)85.00ويعين ذلك أن متوسط استجاابت الذكور
أعلى ظاهرايً من متوسط استجاابت اإلانث .وابلنسبة ملتغري
التخصص يالحظ أن متوسطات التخصصات العلمية أعلى
من متوسط نظريهتا من التخصصات النظرية اإلنسانية ،حيث
حصلت على متوسط بلغ ( ،)87.61وحصلت التخصصات
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85.47

20.01

اإلنسانية على درجة متوسطة بلغت ( ،)78.64وابلنسبة ملتغري
الوظيفة فقد حصلت رتبة معلم /ة خبري على أعلى الدرجات
ومبتوسط بلغ ( ،)91.27وأخرياً متوسط استجاابت قائد /ة
مدرسة الذي بلغ ( .)79.13وللكشف على الفروق اخلاصة
الصادرة عن أثر املتغريات الثالثة مت حساب حتليل التباين الثالثي
للكشف عن قبول أو عدم قبول الفرضيات تبعاً ملتغريات
الدراسة ،كما هو موضح يف جدول (.)4
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جدول ( :)4حتليل التباين الثالثي للكشف عن أثر املتغريات الثالثة اخلاصة ابستجاابت اخلرباء الرتبويني
مصدر

جمموع املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

قيمة ف احملسوبة

التباين

مستوى الداللة
اإلحصائية

اجلنس

187.6

1

187.6

.0493

0.483

الوظيفة

5858.382

3

1952.776

5.15

0.002

التخصص

3970.10

7

424.30

1.118

.352

اخلطأ

87253.94

231

379.37

الكلي

96253.94

242
دال إحصائياً عند مستوى (.)0.05=a

لإلجابة عن السؤال السابق كما هو موضح يف جدول
( )4مت فحص الفرضيات الثالثة املنبثقة عنه وتبني ما
يلي:

 .1الفرضية األول :يالحظ من خالل استخدام حتليل
التباين الثالثي للكشف عن أثر متغري اجلنس ،قبول
الفرضية الصفرية إي أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=aمن وجهة
نظر اخلرباء الرتبويني تبعاً ملتغريي اجلنس ،واتفقت هذه
النتيجة مع دراسة التازي ( ،)2018وهذا يعين أنه ال
توجد فروق يف وجهات نظرهم حنو دواعي لدرجة درجة
ممارسة معلمي املرحلة األساسية األوىل يف مدارس تعليم
منطقة حائل لألساليب املقرتحة لتحسني صعوابت تعلم
القراءة ،وميكن أن يعزى ذلك إىل نظرة كل منهما إىل
أمهية هذه املمارسات ودورها يف متكني املعلم من مواجهة
أتثريات صعوابت القراءة لدى الطلبة ،وهذا يعين قبول
الفرضية الصفرية األوىل .إىل أهنا اختلفت مع كل من
دراسة حبايب ( )2011والسالمة ( )2017ولصاحل
جنس اإلانث.
 .2الفرضية الثانية :يالحظ من خالل استخدام حتليل
التباين الثالثي للكشف عن أثر متغري التخصص ،قبول
الفرضية الصفرية إي أنه ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=aمن وجهة
نظر اخلرباء الرتبويني تبعاً ملتغري التخصص ،وميكن تفسري
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية إىل أن املعرفة
املرتبطة بفئة صعوابت تعلم القراءة واليت اكتسبها اخلرباء
الرتبويني عينة الدراسة من خالل برامج إعدادهم كانت
متشاهبة ولدرجة كبرية ،ولعلها اعتمدت يف غالبيتها
على املعرفة العامة املكتسبة من خالل برامج التوعية أو
القراءات الذاتية غري املوجهة لتخصصات املختلفة
العلمية أو إنسانية فقد ظهر أن لديهم املعرفة الكافية
عن فئة صعوابت التعلم وخصائصهم والبيئة التعليمية
الالزمة هلذه الفئة بشكل يدعم حمور الباحث يف عدم
وجود فروق دالة إحصائيًا.

.3الفرضية الثالثة :يالحظ من خالل استخدام حتليل
التباين الثالثي للكشف عن أثر متغري الوظيفة ،عدم
قبول الفرضية الصفرية عند مستوى الداللة ()0.05=a
تعزى ملتغري الوظيفة .وتفسري ذلك يعود إىل أن
األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها األساليب املقرتح ،كل
ذلك أصبح معروفاً ومعلوماً جلميع املعنيني بتحسني
صعوابت القراءة بغض النظر عن وظيفتهم اليت ينتمون
إليها ،وملعرفة أي الوظائف تكون الفروق لصاحلها،
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أجريت املقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية
ابستخدام اختبار شيفيه كما هو مبني يف اجلدول (.)5
جدول ( :)5اختبار شيفيه للكشف عن مصادر الفروق بني املتوسطات حسب الوظيفة
مشرف

الرتبة

مشرف تربوي

قائد مدرسة

وكيل مدرسة

معلم

4.16

7.93

7.99

* 12.08

* 12.14

قائد /ة مدرسة

07

وكيل/ة مدرسة
معلم خبري /ة
دال إحصائياً عند مستوى (.)0.05=a

عدة وقدرته على التمييز بني املعلمني األقدر على استخدام
يتبني من اجلدول ( )5أن هناك فروقاً ذات داللة
األساليب حتسني يف مدارس خمتلفة .وامتالكه القدرة على تقييم
إحصائية بني متوسط قائد مدرسة ووكيل مدرسة لصاحل قائد
املعلمني من خالل النشرات اليت يتم إرساهلا للمدارس ومدى
مدرسة ،وأن هناك فروقاً بني متوسط قائد مدرسة ومتوسط
قدرة املعلمني على استخدامها.
مشرف تربوي لصاحل ممن يعملون مشرف تربوي .ويرى الباحث
ويف ضوء نتائج الدراسة وابلرجوع للدراسات
أن حصول رتبة املشرف الرتبوي على أعلى الدرجات ميكن أن
السابقة واألدب النظري يقدم الباحث ملعلمي الصفوف األولية
يرجع إىل العديد من األسباب لعل منها :حصوله على دورات
( )4-2املقرتحات املوضحة ابجلدول (.)6
متقدمة يف الكشف عن ذوي صعوابت القراءة ،زايرته مدارس
جدول ( :)6املقرتحات املقدمة للمعلمني.
الرقم
.1

الفقرة
االهتمام ابلكشف املبكر عن صعوابت القراءة لدى تالميذ الصفوف األولية ،وبصفة خاصة تالميذ الصفني ()3-2؛ حىت يتسىن حتسينهم بسهولة
وجناح.

.2

ينبغي أال ينتهي الدرس حىت جيعل منه املعلم امتدادا للقراءة املنزلية أو املكتبية.

.3

تدريب التالميذ على القراءة مجلة ،ال كلمة كلمة ،وتدريبهم كذلك على ما حيسن الوقوف عليه.

.4

تدريب التالميذ على الشجاعة يف مواقف القراءة ومزاولتها أمام اآلخرين بصوت واضح ،وأداء مؤثر دون تلجلج أو تلعثم أو هتيب وخجل ،ولذلك
نؤكد على أمهية خروج الطالب ليقرأ النص أمام زمالئه ،وأيضا تدريب الطالب على الوقفة الصحيحة ومسك الكتاب بطريقة صحيحة وعدم السماح
مطلقا ألن يقرأ الطالب قراءة جهرية وهو جالس.

.5
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.6

التنسيق املستمر مع وسائل اإلعالم املختلفة؛ لتوجيه األسرة إىل تشجيع أبنائها على القراءة.

.7

توفري الوسائل التعليمية املختلفة ،واخلاصة بتدريب الطالب على مهارات القراءة.

.8

تطوير أساليب التعلم الذايت لدى الطالب؛ للتغلب على الصعوابت القرائية اليت يواجها.

.9

تفعيل دور جمالس اآلابء واألمهات يف دعم برامج معاجلة الضعف القرائي.

.10

تعيني معلم متخصص يف الرتبية اخلاصة يف كل مدرسة ،للمساعدة يف حتسني حاالت الضعف القرائي.

.11

اختيار مشرف الصفوف األولية ضمن أسس ومعايري تكفل الدمج املهين للمعلم.

.12

توظيف التسجيالت الصوتية يف معاجلة الضعف يف القراءة بتسجيل صوت التلميذ أثناء القراءة يف الصف أو املنزل لتشجيعه على القراءة وتعلمها.

.13

احلرص على اشرتاك التلميذ يف عملية التصويب والبحث عن خطئه وعن الصورة الصحيحة للكلمة اليت أخطأ فيها.

.14

إنشاء ركن للتعلم داخل الصف ،يتم فيه التعلم على شكل جمموعات ،وتدريب التلميذ الضعيف على املهارات املطلوبة من خالل مهام وأنشطة ختدم
املهارات املطلوبة.

.15

احلرص على إعداد تقوميات أسبوعية لقياس مدى حتسن التلميذ يف مهارات القراءة.

.16

احلرص على وجود تدريبات إثراءيه وحتسينية من خالل الواجبات الصفية واملنزلية.

.17

احلرص على وجود مذكرة صغرية خاصة بكل تلميذ يكتب فيها الصور الصحيحة للكلمات اليت خيطئ فيها.

.18

االهتمام ابجلانب الصحي والنفسي للتلميذ ،ومتابعة الظروف أول أبول.

.19

إعداد اختبارات تشخيصية من قبل تعليم حائل يف القراءة بنوعيها الصامتة واجلهرية جلميع املستوايت التعليمية حىت يستطيع املعلم القيام بعملية التشخيص وإعداد
الربامج وتنفيذها.

.20

إجراء دراسات حالة لكل تلميذ؛ للوقوف على طبيعة ظروف معينة ،ومدى أتقلمه يف أجواء املدرسة.

.21

استخدام أسلوب التعلم الفردي للتغلب على مشكلة كل تلميذ.

.22

تشجيع الطالب على القراءة احلرة بصفة مستمرة.

.23

تشجيع الطالب على املشاركة يف األنشطة اللغوية غري الصفية.

.24

ضرورة توفري غرفة مصادر يف كل مدرسة ،تتضمن اختبارات ومقاييس قرائية حىت يتمكن املعلم املتخصص من القيام بعملية التشخيص وتصميم
الربامج املناسبة وتنفيذها.

.25

االهتمام بنوعية املعلمني واألخصائيني بظاهرة صعوابت القراءة ،وإشراك املعلمني واألخصائيني وأولياء األمور يف عملية التشخيص.

التوصيات :يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث ابآليت:
 .3عقد دورات تدريبية مستمرة ملديري املدارس واملشرفني
 .1وضع دليل للمهارات القرائية لتدريب معلمي الصفوف
الرتبويني ،لتوعيتهم أبمهية التشخيص والوقاية لصعوابت
األولية عليه وحسب مستوى كل صف دراسي ،وأن
يكون التدريب متتابعاً ومستمرا.
 .2استخدام أنشطة إثرائية تركز على معاجلة صعوابت تعلم
القراءة.

تعلم القراءة يف الصفوف األولية وزايدة التعاون بينهم
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امللخص
هدفت الدراس ة ةةل ا إل ل تع الإىل أت تع روج ا طل الذويل عطاب ة ةةىل إىل الإىلومل تع أت اء ة ةةإور اودإا س ة ةةج ال الدراس ة ة
 طلإهد ف اهداأت، ط سةةإ ت اىلإ ه هء ا اءىلومم خ ا طل عطاب ةةىل إىل الإىلومل ل فل اء ةةإور، طجهل نظ ىلوم ط ىلومإىل الإىلو مل الىلإ
 احمل ر األطل طيإضة ة ة ة ةةم روج ا طل الذويل عطاب:) فد ة ا زعت عوى حم ري مهإ23 هذه الدراس ة ة ة ة ةةل ة ة ة ة ةةممل اليإحثإن اس ة ة ة ة ةةإيإنل ا نت
 طاحمل ر الثإو طيإضةم اىلإ ه ىلوم الإىلو مل الىلإ خ ا طل، طا جإمإع ل، طاألدإوة ل،ةىل إىل الإىلومل ل فل اء ةإور اا انا ا ناىلإل ل
) ىلومإ ط ىلومل ءىل فل اددي اهتمل لإأوج ا طل عطاب ة ة ةةىل إىل160 عطاب ة ة ةةىل إىل الإىلومل ل فل اء ة ة ةةإورك طتد ا نت ع دل الدراس ة ة ةةل
،  طااد،  حول الإدري: طالا طن ء ا سة ة ةةإاإإىل ادإا عوى عدو اءإ جاىل، ط س ة ة ةةإ ت اىلإ وهمل خ هذا الإأوج،الإىلومل ل فل اء ة ة ةةإور
،)2ك16 طالدطراىل الإدريي لك طتد اسةا ىل الدإإج ع روج دخاض خل طل الذويل عطاب ةىل إىل الإىلومل ل فل اء ةإور الة ه عإ سإ سة
 طا ناىلإيل،)2ك20 ضة ة ة ة ةإ عوى اجملإلم ا جإمإع سإ سة ة ة ة ة
ح ث دإن الإأوج
ً  ط دخا،)2ك55 ااىلإ) عوى اجملإل األدإوة سإ سة ة ة ة ة
ً
)ك دمإ اظه ىل الدراس ةةل س ةةإ ت اىلإ ه ااخ) ءىلوم الإىلو مل الىلإ خ ا طل الذويل عطاب ةةىل إىل الإىلومل ل فل اء ةةإور2ك36 سإ س ة
 طمل ا ل ة ةةر الدراس ة ةةل ع ااب ف طن والل تح ة ةةإج إ ء اددي اىل ىلوم الإىلو مل لإأوج ا طل عطاب ة ةةىل إىل الإىلومل ل فل، )3ك20 سإ س ة ة
اء إور اىلزت لومإ جاىل ضخ الدراسلك
 ىلوم الإىلو مل الىلإ ك، فل اء إور، ىل إىل الإىلومل:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The purpose of this study was to identify the effect of students with learning disabilities going to
resource rooms during the school day from the general education teachers' perspective and how the
teachers deal with effect of students with learning disabilities going to resource rooms. To achieve the
goals of this study, the researchers designed a questionnaire consisting of (23) phrases distributed on two
Dimensions: the first Dimension includes the effect of students with learning disabilities going the
resource room from the emotional, academic, and social aspects. The second Dimension includes general
education teachers dealing with the going of those students with learning disabilities to the resource room.
The sample of the study consisted of (160) male and female teachers to know their perspective on the
effect of students with learning disabilities going to the resource room and how to deal with this effect.
Also, to understand the differences in their responses based on some variables: the teaching stage, gender,
and training courses. The results revealed that the effect of students' going to the resource rooms was
(low) in general with an average of (2.16), and the effect was (high) on academic field with an average
of (2.55), and the effect was (low) on the social and emotional areas with an average of (2.20) and (2.36).
The study also showed a (high) level of interaction of general education teachers with the going of
students with learning disabilities to the resource room with an average of (3.20), The study did not reveal
any statistically significant differences in the teacher's perspective on the effect of students with learning
disabilities going to the resource room due to the variables in the study.
Key words: Learning Disabilities, Resource Room, General Education Teachers
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املقدمة:
دذ ظه ر تإن

ن اىلو مل األف او عطاب اإلعإتل ( The

Individuals with Disabilities Education Act
 ،(IDEAدة ةةإن ا هإمة ةةإ د ة ة ة ة ة ة ةيًة ةإ عوى اىلو مل الذوية ةةل عطاب

اإلعإتل ء دارس الإىلو مل الىلإ  ،طلذلك نالحظ ان إ نس ة ة ة ةةيإ
 )%95جمم ع األف او عطاب اإلعةةإتةةل رت ا اطم اعمةةإرهمل
ام  )21-3عة ةةإ ًة ةإ يإود ن اة ةةد ة ةةإىل اىلو مهمل ء اءة ةةدارس

الىل ةةإوي ةةل ،طعل ةةك ام الىل ةةإ م
)& Yohn, 2012ك طإعإي ةةإر طج و 3ك )2و ن ط ةةإل ةةا
لة ة ةةخ ة ة ةةإ د ة ة ةةىل إىل اىلومل ،يإودى دهمل إ نسة ة ةةيإ )%35
اة ةةد ة ةةإىل ال ا ة ةةل اخلة ةةإ ة ة ة ة ة ة ة ة ةةل (Learning Disabilities
) .Association of America [LDA], 2020دإن
اءهمل اسة ةةو الضة ة ا عوى هذه الاال طعوى اليداجه ال ا يل ال
يإودى ف هإ الذويل عطط ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل اخلد إىل ال ا يلك خ
الإ ةةأد ةةد عوى اا ان ةةا ا جإم ةةإع ةةل طا ناىل ةةإل ةةل ء ا الذوي ةةل
طال ا اةةه ا عةةإيإهةةإ طا هإمةةإ وةةإ الدةةإن ن الةةذاب ا ة ة ة ة ة ة ة ةةدراة
ال ايىل اءإه ةةدة األ ي ةةل ء الىل ةةإ  1965طع أت طتإ ةةذا
اةدإن ن الإىلو مل ا اإداج طالثإن اب اا ن إن)2019 ،ك
((Nachazel )2010-2009

ة ة ة ة ة ة ةةم مل
طألن و األف او عطاب اإلعةإتةل ال
س ة ة ة ة ة ة إس ة ة ة ة ة ةةإىل األنظمل الإىلو م ل فإىل ر اءدارس عوى مت م
مج خ الذوي ةةل ال ة ة ة ة ة ة ة ل تع جمم ع ةةل إ ةةإ و ةةل الا
الإىلو م ةةل طا ج إمةةإع ةةل ،طيلة ة ة ة ة ة ةمةةه علةةك اءدةةإه الةةدراسة ة ة ة ة ة ة ةل،
طالإد مل ،طاس ة ة ة ة ةةا ه ادد الذويل ،طا دأت علك ت إ يإمثه
ء ضة ةةمإن ح ة ة ل الذويل عوى مج خ اخلد إىل سإ ف همل الذويل
عطاب ىل إىل الإىلومل

).(Mittler, 2000

طإعإيةإر ف ة ة ة ة ة ة ة ل الإىلو مل الىلةإ ه اليةديةه ال ا اب
الذاب ي ة ا الىلديد ال ا يم ،طان اءذإليل اإىلو مل األف او
عطاب اإلعإتل وااه ف ة ل الإىلو مل الىلإ اس ة ة ت اّمل ة وت
ديجا اءذة ةةإلية ةةإىل عاىل الىلالتة ةةل اإىلو مل عطاب اإلعة ةةإتة ةةل
جزاًا ً
ن ة ة ة ة ة ةةر الذويل
الىلدل ،)2013 ،جند ال ان ادث
عطاب ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل يإود ن اىلو مهمل وااه ف ة ة ة ة ة ل الإىلو مل
الىلإ  ،فا الس ةةد اىل الدو ول اءإض ة ل ارااىلت نس ةةيل اءس ةةإا دي
الإىلو مل وااه ف ل الإىلو مل الىلإ عطاب ىل إىل الإىلومل

 )%17تع  ،)%52ء حم اخناضت نسيل اءوإهدم
 )%59تع  )%35طعلك حبسةةا
دهمل ا فل اء ةةإور
طزارة الإىلو مل األ ي ل U.S. Department of Education
ء الىلإ  .(Lerner & Johns, 2012) 2008هذه الدسةةا
اءإزايدة الذويل عطاب ةةىل إىل الإىلومل اءإ اجدي ء ف ة ل
الإىلو مل الىلةةإ حبةةإجةةل ةةإسة ة ة ة ة ة ةل ءإةةإاىلةةل اح ال اىلو مهمل دةةإفةةل
اا انة ةةا ،لة ةةذا يءدة ةةد (Hallahan, Kauffman, )2005
 Lloyd, Weiss, & Martinezعوى ض طرة الإد مل اءسإم
لي اةةإىل الا ة ة ة ة ة ة ل الإىلو م ةةل طاء اجىلةةل اءسة ة ة ة ة ةةإم ة لإدةةد عطاب
ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل طان هةةذه اءإةةإاىلةةل اةةد طان ا ن جزاًا
عمو ة ةةل ااة ةةإع الد ار ال ا اب اءإىلوف إلية ةةداجة ةةه ال ا ية ةةل لة ةةذطاب
ىل إىل الإىلوملك
تن تضة ة ة ة ة ةةإا الذويل عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ألجزاا
ط يول ال الدراسة ة ة ة ة وااه ف ة ة ة ة ة ل الإىلو مل الىلإ يا
عو دة ةةإ ىل فة ةةل ة ةةإ ة ةةا ان ا ن عو ة ة اوة ةةك الإاة ةةإعالىل ام
ىلوم الإىلو مل الىلةإ طعطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،طلىلةه ()2008
 Benderي ضة ة ةةل لدإ علك االل حديث ع امه ل اتيل
ىلوم الإىلو مل الىلإ لوإاإعالىل الإدريسة ل وااه حا ة ال ر
طخبإ ة ة ةةل خ عطاب ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،طان ي ن علك ال ة ة ة ه
دإظمل ي اه ء ا الذويل اجهل حتدايهتمل وطن ان نسة ة ة ةةومهمل
لإىلد داىل همل ء ىن عدهإ حت ل وطن اسة ة ةةإاإوهتمل الإدري
وااةه الا ة ة ة ة ة ةةه ،اةإ ة ة ة ة ة ةةل طان اىلض اءىلومم يةذهةا تع ان
يذو ةةا اءسة ة ة ة ة ة ةةإطاة ء ا سة ة ة ة ة ةةإا ةةإإىل طالإا ةةإعالىل ام عطاب
ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل طات اّمل الىلإويمك ط ة الد ل ن دإاول
احإ إجإىل األف او عطاب اإلعإتل عم إ طعطاب ة ة ةةىل إىل الإىلومل
عوى طجة ة الإهة ةةدية ةةد اده ة ة ة ة ة ة ء ال فة ةةإا سإذوية ةةإىل اىلومهمل
األدإوة فد وااه الا ة ة ة ة ة ة ل ،اه ا الإدي حإ إجإهتمل
ال ادلة ة ة ة ةةأ ع ا ه إد عل ي ة ة ة ة ةةاهإ (Mitchell )2008
طه اخليج ء الةد ّةإ احإ ةإجةإىل حسة ة ة ة ة ة ةل ،طجسة ة ة ة ة ةةديةل،
طف يةل ،طاناىلةإل ةل ة ددةإ الحظإهةإ االل ال ة ة ة ة ة ةةىل اةل ال
ةةدهةةإ هء ا الذويةةل ء تح از ادةةد ادةةإوة  ،اط ادإسة ة ة ة ة ةةإ
اءهإراىل ا جإمإع ل اط حىت حتد ف ا ح ا لذطاهتملك
ط همإ دإن سةةإ ت الإىلو مل اءدد لذطاب ةةىل إىل
الإىلومل واا ةةه ف ة ة ة ة ة ة ل الإىلو مل الىل ةةإ  ،ت ان ا ةةإج ةةل ادا
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ال ة ةةاإىل األسة ةةإسة ة ل

عهإومل ل فل اء ة ةةإور ،ل ّإ طاحدة
ل ة ةةذطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ال عد ه ة ةةإ (Fletcher, )2007
ّ Lyon, Fuchs, & Barnesمل حيإإج ن تع تج اااىل
ا ا يل عالج ل اإ لك دمإ اندإ نىلومل ن اىلض اءهإراىل ي يل
األدث احإمإل ل ان اُ إسة ة ة ة ةةا طيسة ة ة ة ةةهه اىلو مهإ ء اداجه
ا ا يةةل حمةةدوة ،ل ةةإ ةةا ت ل ة هدةةإ ه ان اء ةةإن اخلةةإ
ل ه إ ي س ةةا ال ا ل اخلإ ةةل فإعو إهإ اط ا ة ة ة ة إهإ،
اه اس ة ة ة ة ة اا ا إىل الإدري الاىلإلل طّ الإىلو مل الا واب ه إ
يضا

إ علك ).(Zigmond, 2003

طر مل الةةدطر اليةةإرز الةةذاب ادةةد ة أت اء ة ة ة ة ة ة ة ةةإور
ديديه ا ا اب لذطاب ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،ت ان مثل ل ة ة ة ة الىل
طآاثر جإني ل خيواهإ عهإ الذويل عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ذا
اليديه ،دىلد اديل الإدري وااه فل اء ة ة ة ة ة ة ةةإور لومدإه
ال يدرسة ة ةةهإ الذويل وااه ال ة ة ةةر الىلإواب ،ح إن الذويل
الىلديد الدل ة ة ةةإطإىل طاخل اىل ال ةإرس ة ة ةةهإ ات اّمل الىلإوي ن
وااه ال ة ة ةةر رتإ يدىل سة ة ةويًإ عوى وافىل إهمل ط اه عطاهتمل
ج ار 2008 ،سة ة ة ة ة ةةه ه)2012 ،ك طة ادار ثه هذه
اآلاثر الس ة ةةوي ل االل رفخ طاجة الإدس ة ة ف ام ىلوم أت
اء ة ةةإور ط ىلوم الإىلو مل الىلإ  ،ل إسة ةةىن لذطاب ة ةةىل إىل الإىلومل
ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل وطن
حتد ف ا س ة ة ة ةةإاإوة الد ة ة ة ة ت ا ا
روجاىل ج ةةإني ةةل اذ ةإل الذ ةةإل ةةا طحت ة ة ة ة ة ة ة و ة األد ةةإوة طد ةةإفةةل
ج انا خ إ ك

الةذاب يإودةإه األت ان ادا ال تةت إلأل األمه ةل ،طي اي ارايةإطةإً
طو دإً إءدهإل ،طاألهداأت اء سة ل سة اا تيه ىلومل ال ةةر
الىلة ةةإ  ،اط طزارة الإىلو مل ،إإلضة ة ة ة ة ة ة ةةإفة ةةل تع األسة ة ة ة ة ة ةةإل ة ةةا
طا سة ة ة ة اا ا إىل الإىلو م ل ،طااإعه الذويل ف مإ ا دهمل الة ة ة ة ه
االل ا سة ة ة ة ة اا ا إىل دإىلو مل
يإ ة ة ة ة ة  ،اط ج يإ ة ة ة ة ة
األت ان ،طاالفة ك دمةإ ان ا طل الذويةل -اال ة ة ة ة ة ةةك -فةت
لدظ الذويل اآلا ي  ،طي اا عو روطو فىله جتإه الذويل الذي
يذهي ن تع أت اء ةةإور س ة اا ال ة ه ت إ اط س ةةو  ،طتد
آاثرا ناسة ة ل عوى الذويل عطاب ة ةةىل إىل الإىلومل الذي
يدإ عد ً
يةذهي ن تع أت اء ة ة ة ة ة ةةإور طلةذلةك فةمن ىل فةل اآلاثر اء ايةل
عوى ا طل الذويل تع أت اء ةةإور اودإا س ةةج ال الدراس ة
ة ة ة ة ة ة ةةإور ت ييةةل الذويةةل  ،دمىلوم
الة ة ة ة ة ة ةةه وت ف ،ط
ةةأن ان يسةةإعد ء ىل فإهإ اط ً ال ة ه
ال ةةا أت الىلإ ل
وت ف ،مث طضة ة ة ة ة ةةخ اءد حةإىل لإاديهةإ ،اط الإخا ر آاثرهةإ
اءيإ ة ة ط ج اءيإ ة ةك طال ةةج وراس ةةل (Wiener & )2004
 Tardifتع ان الذويةل عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل الةذي يإود ن
اىلو مهمل ء ال ةر الىلإ اته لةإده سةو د ل ات اّمل الذي
يإود ن جزااً اىلو مهمل ء أت اء ة ة ة ةةإورك طالة ة ة ةةج ايضة ة ة ة ةإً
الةدراسة ة ة ة ة ةةإىل تع ان الذويةل عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ع ضة ة ة ة ة ة ةةل
لوملة ة ة ة ة ة الىل ا ناىل ةةإل ةةل طا جإم ةةإع ةةل د ةةدراسة ة ة ة ة ة ةةل ازاعو ةةل
 ،)2011طوراسة ةةل ا سة ةةإو  )2015الذاب طجد ان الذويل
ء ال ةةر الىلإ ا تىلإهتمل األدإوة ل أ ات اّمل عطاب ةةىل إىل
الإىلومل الةةذي يةةذهي ن تع أت اء ة ة ة ة ة ة ةةإور إةةدن ةةل ،طيظه طن

مشكلة الدراسة:

اىلض ا إط السخ يل أ هملك

ادإضة ة ة ة ة ة ة األنظمة ةةل الإىلو م ة ةةل ء اءمو ة ةةل الىل ا ة ةةل
السةةىل ويل ا طل الذويل عطاب ةةىل إىل الإىلومل ال ةةر الىلإ
تع فل اء ة ة ة ة ةةإور ء ااي حمدوة األسة ة ة ة ةةي ع ل ّإ اليديه
ال ا اب اءدإس ة ة ة ة ةةا مل حبس ة ة ة ة ةةا اإلوارة الىلإ ل لو ا ل اخلإ ة ة ة ة ةةل
 )2015ء اطتةةإىل جمةةدطلةةل ال الةةدراسة ة ة ة ة ة ة  ،طء هةةذا
ال تةةت حي ة ة ة ة ة ة ة ةةه الذويةةل اآلا طن عوى اىلو مهمل تيةةه ىلومل
ال ر الىلإ  ،س اا ء نا اجملإل األدإوة الذاب يذها

طء اءدإاه فمن ىلوم ال ة ة ة ةةا أت الىلإ ل ذإلي ن
إبج اا عةدو الإةداالىل طاإلج اااىل لوهةد آاثر ا طل
الذويةل تع أت اء ة ة ة ة ة ةةإور ء اجملةإ ىل األدةإوة ةل  ،دادةدان
اءىلو ةإىل اودةإا ا ةا الذةإلةا ع ا ة ة ة ة ة ةةل إ اج ًةدا ء فةل
اء ة ة ةةإور ،طاجملإ ىل ا ناىلإل ل ،طا جإمإع ل  ،دإلسة ة ةةخ يل ال
ييةديهةإ اىلض الذويةل جتإه عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،طهمل يهم ن
إلةذهةإ ل فةل اء ة ة ة ة ة ةةإور ،ط ةإ تةد يدإ عدهةإ اةدو ءاه

اجوة الذويةل تع أت اء ة ة ة ة ة ة ةةإور ،ا ء جمةإل ادةإوة آا ك
طعوى ال مل حة ةةإجة ةةل الذوية ةةل عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل تع
اخلد إىل اءإخ ة ة ة ةةل ء أت اء ة ةةإور ،ت ان ن ع ل الإىلو مل
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الةةذاىلك طاةةدطن الد ةةإ ايىلض الإىلةةديالىل طتح ةةإ اإلج اااىل
اودإا ا طل الذويل عطاب ة ةةىل إىل الإىلومل ال ة ةةر طع وهتمل
تل ة ة  ،فة ةةمن اآلاثر تة ةةد اإاة ةةإتمل ،لة ةةذلة ةةك فة ةةمن الإىل أت تع هة ةةذه
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اإلج اااىل ،طج انا الد ة ة ر ء هذا اللة ةةأن
ة ةةأن ايضة ةإً
اس ةةو الض ة ا ال ة ه ةةإ ه عوى الإاإعالىل هذا الد ع،
طاالء ج انا الد ة ة ة ة ة رك طلذلك اس ة ة ة ة ةةىلى هذه الدراس ة ة ة ة ةةل تع
الإىل أت تع الإة ة ةةأوج احملإمة ة ةةه ج اا عهة ة ةةإ الذوية ة ةةل تع أت
اء ة ة ة ة ة ة ةةإور ،طاىلةإ ةه ىلوم همل خ عهةإومل طع وهتمل طاإلج اااىل
ال يإخذطّإ ء اء اتر الإىلو م ل اءخإوالك
أسئلة الدراسة:
اسىلى الدراسل ا إل ل لإلجإال ع األساول الإإل ل:
1ك ةةإ ةةدت روج ا طل الذويةةل عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل تع
أت اء ة ة ة ة ة ة ةةإور طجهةل نظ ىلوم ط ىلومةإىل الإىلو مل
الىلإ ؟
2ك ةةإ سة ة ة ة ة ة ةةإ ت اىلةةإ ةةه ىلوم ط ىلومةةإىل الإىلو مل الىلةةإ خ
ا طل الذويل عطاب ةةىل إىل الإىلومل تع أت اء ةةإور ء
ح همل؟
3ك هه ا جد ف طن عاىل و لل تح ة ةةإج ل عدد سة ةةإ ت و لل
 )0,05ء اد ةةدي اىل اءىلومم طاءىلوم ةةإىل لإ ةةأوج ا طل
الذويل عطاب ة ةةىل إىل الإىلومل ل أت اء ة ةةإور اىلزت ء حول
ة ة ة ة ة ة ةةا أت اطل ة ةةل ،ة ة ة ة ة ة ةةا أت عو ة ةةإ ،اء حو ة ةةل
الإ ة ةةدري
اءإ سذل)؟
4ك هه ا جد ف طن عاىل و لل تح إج ل عدد سإ ت و لل
 )0,05ء اددي اىل اءىلومم طاءىلومإىل لإأوج ا طل
الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل ل أت اء إور اىلزت لواد
عد  ،تانث)؟
5ك هه ا جد ف طن عاىل و لل تح إج ل عدد سإ ت و لل
 )0,05ء اددي اىل اءىلومم طاءىلومإىل لإأوج ا طل
الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل ل أت اء إور اىلزت لودطراىل
طاحملإض اىل عاىل الىلالتل ا ىل إىل الإىلومل وطراتن فأته،
 4-3وطراىل 5 ،وطراىل فأدث )؟
أهداف الدراسة:
هتدأت الدراسل ا إل ل تع الإىل أت عوى إ يو :

1ك روج ا طل الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل تع فل
طجهل نظ ىلوم همل
اء إور اودإا سج ال الدراس
ااإنا ا ناىلإيل ،طاألدإوة  ،طا جإمإع ك
2ك الا طن ء اددي اىل ىلوم ط ىلومإىل الإىلو مل الىلإ لإأوج
ا طل الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل تع أت اء إور
ادإا عوى اءإ جاىل الإإل ل :حول الإدري  ،ااد ،
الدطراىل طاحملإض اىل عاىل الىلالتل ا ىل إىل الإىلوملك
3ك سإ ت اىلإ ه ىلوم ط ىلومإىل الإىلو مل الىلإ خ ا طل
الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل تع أت اء إور اودإا
ح هملك
أمهية الدراسة:
ة

ا ضة ة ة ة ة ل امه ل الدراسة ة ة ة ةةل ا إل ل

جإنيم

اودم:
األمهية النظرية :اإضة ة ة ة ةةل امه ل هذه الدراسة ة ة ة ةةل ء
1ك
د ّةإ ادةإطلةت جةإنيًةإ ه ًمةإ اا انةا ال تةد يذةإ ةإ روج
ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل طه اا انة ةةا األدة ةةإوة ة ةةل طا ناىلة ةةإل ة ةةل
طا جإمإع ل ،اإ ل طان الىلومإا ء ادإط مل خل إجص الذويل
عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ا جإمةإع ةل طا ناىلةإل ةل اااد ا عوى
ضة ة ة ة ة ة طرة الإةداةه حةإل طةإل روج اوةك ال ة ة ة ة ة ةةىل إىل هةذه
ااة انة ة ةةا ،ةخ ااةإةالفةهةمل حة ل الة اة اةم اخل ة ة ة ة ة ة ة ة ةةإجةص
ا جإمإع ل طا ناىلإل ل ططي ىلل ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل اا ن إن،
)2019ك دمةةإ ازواو امه ةةل هةةذه الةةدراسة ة ة ة ة ةةل اإدةةإط ةةإ لإىلةةإ ةه
ىلوم الإىلو مل الىلإ خ عطاب ة ةةىل إىل الإىلومل د ن ف ة ة مل
حإضدل ء ا الذويل ط ول ال الدراس ك
األمهية العملية :ة ا ض ل األمه ل الىلمو ل ذه
2ك
الدراسة ة ة ة ةةل االل اإل ة ة ة ة ةةإرة تع ت إن ل ا سة ة ة ة ةةإاإوة
نإة ةةإجاهة ةةإ ء ىلة ةةإاة ةةل ااب روجاىل تة ةةد يدر اواهة ةةإ ا طل
الذويل عطاب ة ةةىل إىل الإىلومل ل أت اء ة ةةإور ،ح ث حظ
االل عمو ة دمىلومل ة ة ة ة ة ةةىل إىل اىلومل
الي ةةإح ةةث ال ج
اىلض الإأوجاىل ال اذإل الذويل عطاب ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل
اا انا األدإوة ل طا ناىلإل ل طا جإمإع ل اس ةةيا ا طجهمل
الا ة ةةه لوذهإ ل فل اء ة ةةإور ،ء ًال ء ان ا ل ة ةةر
هذه الدراسة ة ة ةةل ع هذه الإأوجاىل الة ة ة ة ه وت فك دمإ ة
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ا سةإاإوة هذه الدإإج ء رسةمل الإ ة راىل ح ل سةإ ت
اىلة ةةإ ة ةه ىلوم الإىلو مل خ عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل لإذ ي
سإ ت اخلد إىل اءدد ل مل وااه ف ل الإىلو مل الىلإ ك
حدود الدراسة:
1ك احلدود املوضوعية :اتإ ىل الدراسل ا إل ل عوى الإىل أت
تع روج ا طل الذال عطاب ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل تع أت
اء ة ةةإور طجهل نظ ىلوم همل ،ط سة ةةإ ت اىلإ ه هء ا
اءىلومم خ ا طجهملك

2ك احلدود البشر رررية :اتإ ة ة ىل الدراس ة ةةل ا إل ل عوى ىلوم
ةل اءةدرل وةإ
ط ىلومةإىل الإىلو مل الىلةإ سةدارس جةدة ا
ىل إىل الإىلوملك
اا
3ك احلدود املكانية :اتإ ة ة ة ىل الدراس ة ة ةةل ا إل ل عوى دارس
ىل إىل الإىلوملك
ل اءدرل وإ ا ا
جدة ا
4ك احلردود الممرانيرة :مجىلةةت ا ةةإانىل هةةذه الةةدراس ة ة ة ة ة ة ةةل االل
الا ه الدراس الثإو لوىلإ 1441/1440ك
مصطلحات الدراسة:
1ك أتثري خروج :يد ة ةةد اإأوج اخل طل ا نىل إس ة ةةإىل الس ة ةةوي ل
ال تد يدر طرااهإ ا طل الذويل عطاب ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل
تع أت اء ة ةةإور ف ة ة مل الدراسة ة ل طاذإل اا انا
األدإوة ل ،طا جإمإع ل ،طا ناىلإل لك
2ك ص ر ر ر ر ررعو ت التعل  :حبس ة ة ة ة ة ة ةةا طزارة الإىلو مل السة ة ة ة ة ة ةةىل ويةل
 )2015ةة ةدةد ة ة ةةإ اةىلة يةر ة ة ة ة ة ة ةىلة إىل الةإةىلةوةمل ّ ة ة ةةإ:
الىلمو إىل الداس ة ة ة ة ة ل
"اض ة ة ة ة ةةذ اإىل ء طاحدة اط ادث
األس ةةإس ة ل ،ال اإض ةةم فهمل طاس ةةإخدا الو ل اء إ ال اط
الو ةةل اءدذ تةةل ،طال ايةةدط ء اضة ة ة ة ة ة ةةذ اإىل ا سة ة ة ة ة ة ةةإمةةإع
طالإا ج طال ال  ،طالد ااة طال إة ة ةةإاة ة ةةل اإل الا ،الإىليج،
اخل ) ،طال ايضة ة ة ة ة ة إىل ،طال اىل و تع اسة ة ة ة ة ةةيإ اإىلوف
إلىل ن الىلدو اط السةةمىل اط الي ة اب اط جهإ ان اع
الىل ن اط ظ طأت الإىلومل اط ال عة ةةإية ةةل األسة ة ة ة ة ة ة ية ةةل" )10ك
طيىل أت اليإحثإن ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل تج اجًإ ّإ :اد إىل
ال ا ةل اخلةإ ة ة ة ة ة ة ةةل ال ادةد ألطلاةك الذويةل الةذي يظه طن
ايإيدإ وه ظإ ام تدراهتمل الىلدو ل طاإلجنإز الدراسة ة ة ة ،
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االل ىلومل إخ ةص ءىلإال اءهإراىل األسةإسة ل طخبإ ةل
ء إويت ل طال ايض إىلك
3ك معلمو التعلي العام :يد ةةد سىلوم الإىلو مل الىلإ ء هذه
الدراس ةةل ،اءىلوم ن طاءىلومإىل الذي يد ن اإدري اء او
وااه ف ة ة ة ة ة ل الإىلو مل الىلإ ا إضة ة ة ة ةةدل لذطاب ة ة ة ة ةةىل إىل
الإىلوملك
4ك غرفة املصررادر :ف ةةه وراسة ليت تل الذويل لا ة جزج ل
ال ال ةةدراسة ة ة ة ة ة لإود ا ةةد ةةإىل ا ا ي ةةل ا ةةإ ة ة ة ة ة ة ة ةةل
ة ةةإددمة ةةإرا)2008 ،ك طيىل أت الية ةةإحثة ةةإن تج اجًة ةإ فة ةةل
اء ة ة ة ةةإور ّإ :حا ة وراسة ة ة ة ة ل اسة ة ة ةةإهدأت الذويل عطاب
ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل طيإمل اىلو مهمل وااوهةإ االل اذةل

ا ا يل ف ويل اإدإسا طاحإ إجإىل الذويلك
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يدخ اإلطةإر الدظ اب لوةدراسة ة ة ة ة ةةل ا ةإل ةل ء عةدو
ال ة ة ة ة ة ةةاهةةإىل ،يإدةةإطل اليةةإحثةةإن ف هةةإ ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل وطن
تسةهإ  ،مث ليت اىلد علك ا ديث ع ا ةإجص الذويل عطاب
ة ةةىل إىل الإىلومل طاىلو مهمل وااه ف ة ة ل الإىلو مل الىلإ  ،طيدإه
اإلط ة ةةإر الدظ اب اومه ة ةةل ع ة ةةإ ة ةةل ع الي ة ةةداج ة ةةه ال ا ي ة ةةل ل ة ةةذطاب
ىل إىل الإىلومل طاإ ل فل اء إورك
مقدمة:
اسة ة ةةإمد ة ة ةةىل إىل الإىلومل امه إهإ دهده حإضة ة ة ة
لويه ث طاءمةإرسة ة ة ة ة ةةإىل اءهد ةل ج انةا عةدة ،دهةإ طامههةإ
الىلدو ال يج الذويل اءخدط م عطاب ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل
دإرنل اااإىل ال ا ل اخلإ ل األا ت ،تضإفلً تع ان هذا ا ده
ااب ة ةةىل إىل الإىلومل -آاذ ء الدم ال ة ة ه س ة ة يخ ط ذ و،دمإ ان مثل ازايد آا ة حتديده االل الدظ تع اعداو
الذويل عطاب ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ام ف ة ز د ل طاا ت ،طتن دإن
هذا الإزايد يده ع علك الذاب ة ة ةةهدا السة ة ةةت سة ة ةةد اىل ال
جةإاىل اىلةد سة ة ة ة ة ة الإلة ة ة ة ة ة يىلةإىل ال اذةإلةا اءةدارس اإزطيةد
اخلةد ةإىل لذالوةإ عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،ح ةث نالحظ
اخناإ نسة ةةيل الذويل عطاب ة ةةىل إىل الإىلومل الذي حتديدهمل
ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ام الىلإ م -2002
عوى اّمل يىلإن ن
 )2011ادسة ة ة ة ة ةي ةةل  )%18طرس ةةإ يىلزت األ ء عل ةةك لإ ج
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حم إىل الإلةخ ص اءسةإخد ل لإهديد عطاب ةىل إىل الإىلوملك
).(Cortiella & Horowitz, 2014; Wong, 2004

طالة ة ة ه ة ة ةةىل إىل الإىلومل حم ر اهإمإ لوىلديد الىلومإا
خمإور اجملإ ىل دإلذةا ،طعومل الدا  ،طعومل ا جإمةإع ط جهإ
الىلو  ،ط و ه ةةذا ا هإم ةةإ نإ ا ةلً لوإذ ر ا ةةإ ة ة ة ة ة ة ة ةةه ء
عمو إىل ال لة ةةر طالإلة ةةخ ص طالإد مل ،دمإ ان الإ ع ل سإه ل
ةىل إىل الإىلومل
ةىل إىل الإىلومل طا ةإجص طالوإ جىلوت

ضة ة ة ة ة ة ة عً ةإ س ة ة ة ة ة ة ة ةةإادً ةإ يإد ةةإطل ة الي ةةإحث ن الدمش طاا ال ةةدة،
)2016ك
خصائص الطلبة ذوي صعو ت التعل :
تن طاحدة اا ز ا إجص الذويل عطاب ىل إىل
ال ة ةةىلا
الإىلومل اّمل جمم عإىل ج إاإنس ة ةةل لذا جند ان
س ةةإن حتةةديةةد تج اااىل ا ا يةةل عالج ةةل طاحةةدة خ مج خ هء ا
لة ة الىل خمإوال ادإ ة ة
الذويل ح ث جند اّمل يىلإن ن
عوى ج ة ة ةةإن ة ة ةةا اىل د ة ة ة (Swanson, Hoskyn, & Lee,
) .1999طإل مل ع ة ةةد جت ة ةةإن عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل
طااإالأت احإ إجإهتمل ت ان اىلض اخل ةةإجص ريت ةةإجىلل عدد
الة ةثةج ةدةهةمل ية ة ةةذدة Reid, Lienemann, & )2013
 Hagamanاىلضة ة ة ة ة ة ةةهإ  ،دإءلة ة ة ة ة ة ة الىل اءخإوال ء اجملإ ىل
األدإوة ل طالس ة ةةو د ل طا جإمإع ل طا ناىلإل لك طألن ة ةةىل إىل
الإىلومل ا ة ة ة ة ة ة ةةر ّ ةإ تع ةةإت ةةل ج ج ةةل اا ةةل) اي ةةدط ف
اءىلومم ء الإىل أت عوى عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل تو وةل دةإرنةل
اذطاب اإلعإتإىل األا ت ،ت ان اىلض اخل ة ة ةةإجص اس ة ة ةةهمل ء
الإىل أت عوى الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل لىله اا زهإ:
1ك ة ة ةةىل ال ج إ تىلل اط ضة ة ةةىلر ادإوة ء جمإل ادإوة
طاحد اط ادث ك
2ك ا فإدإر س ة ة ة ة ة ة اا ا إىل الإىلومل الاىلإلل خ ا طز طاض ة ة ة ة ة ةةل
ط ة ة ة ة ة ةةىل إىل ديجة ء الإذد  ،طا سة ة ة ة ة ةةإ ىلإ لود ة ة ة ة ة ة
طدة ة ةةذل ة ة ةةك ء ا س ة ة ة ة ة ة ة ة ةإة ة ةةد ل & (Vaughn, Bos,
).Schumm, 2018

طتع جإنا اءلة الىل األدإوة ل لذطاب ةىل إىل
الإىلومل ا ز اءلة ة ة ة ة ة ة الىل ا جإمةةإع ةةل طا ناىلةةإل ةةل د احةةدة
ا ة ة ة ةةإجص عطاب ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،فإخلذ ا  )2013يدده
اىلض الدراس ة ةةإىل طاألولل ال اءدد ن الذويل عطاب ة ةةىل إىل

ات اّمل الىلإويم،
الإىلومل همل ادث ع ض ةةل لو فض ا جإمإع
دمةةإ ان الىلةةديةةد دهمل لةةديهمل ا ة ة ة ة ة ة ةةدتةةإا اتةةه طاّمل حيظ ن
إء ة ةةإنة ةةل ا جإمة ةةإع ة ةةل ال يدي ان ي ن عو هة ةةإ ات اّمل
نا سة ة ة ة ةةإ اهمل الىلم اب ،تضة ة ة ة ةةإفل تع اخناإ اه الذاىل
لدت اعداو ديجة هء ا الذويلك دمإ ة اإل ة ةةإرة هدإ تع
ان نسةيل س وإ عطاب ةىل إىل الإىلومل يىلإن ن اوك
اءلة ة ة ة ة ة الىل ا جإمة ةةإع ة ةةل طا ناىلة ةةإل ة ةةل ،دمة ةةإ ان روج هة ةةذه
اءل ة ة الىل تد يس ة ةةإم لا اىل ط يول ،طء هذا ال ة ةةدو ال ة ةةج
الدراسة ة ةةإىل طاألحبإث ء جمإل ة ة ةةىل إىل السة ة ةةو ا جإمإع
طا ناىلإيل اءإىلوف اذطاب ة ةةىل إىل الإىلومل ،ال ة ةةج تع ان ي وا
عوى هء ا الذويةةل :ا فإدةةإر لومهةةإراىل ا جإمةةإع ةةل ،طا فإدةةإر
لإلورا اءالجمل لوم اتر ،تضة ة ة ةةإفل تع عد الإديه اآلا ي
ط ة ةةىل ال الإ ر اللة ةةخ ة ة طا جإمإع الىل )2015 ،ك
طيإهدث ( Bender )2008ع األسة ة ة ةةيإ ال ادسة ة ة ةةيت
اليهث ء اخل ة ةةإجص ا جإمإع ل طا ناىلإل ل لذطاب ة ةةىل إىل
الإىلومل امه ل إل ل االل الثالوم سدل اءإض ل ،دهإ:
1ك
2ك
3ك

4ك

5ك

يىلإ الدم اللة ة ة ةةخ ة ة ة ة طا جإمإع ا ًا وهإ ء اىلو مل
الذويل عطاب ىل إىل الإىلوملك
اءو دثج اءإ جاىل اللة ة ة ة ة ةةخ ة ة ة ة ة ة ةل طا جإمةإع ةل عوى
الإه ه األدإوة ك
تد ا اي اىلض اءإ جاىل اللة ة ة ةةخ ة ة ة ة ل وة طن ع الىلمه
اءإ تخ ان يدد ىلومل ال ا ل اخلإ ة ة ة ة ةةل اط ىلومل الا ة ة ة ة ةةه
لوذويل عطاب ىل إىل الإىلوملك
ا جد اىلض ال اهم طاألولل عوى ان اءإ جاىل الل ةةخ ة ل
طا جإمإع ل اوىلا وطرا هإ إ ء الخ ص عطاب ىل إىل
الإىلوملك
تن إ جاىل ال اإاة ا جإمإع ل طا ناىلإل ل سة أت يسةإم
روجهإ عوى عطاب ىل إىل الإىلومل ط ول احه ح إهتملك

الطلبة ذوو صعو ت التعل داخل فصول التعلي العام:
ةدوا لد ةةإن ن اىلو مل األف او عطاب اإلع ةةإت ةةل
إلىل وة جم ة ً
( )IDEAنالحظ الإأد د عوى ض طرة اىلو مل الذويل ء الي اإىل
األته اد ًدا ،فسها الذويل اإرل ف مل الدراس ل يىلد ادث
اد ًدا تعا إ تإران علك ادجمهمل ال إ ه ء الا ل ،ط
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انح ةةل اا ت ة الد ل ن ال ةةد ال ةةذاب ي اع
اعإيإراىل الذويل اخلإ ةةل سة ة مدخ اءىلومم زايوة اىلومل
الذويل تع ا د األت ة ة ة ةةى & (Swanson, Harris,
) .Graham, 2014طلىله طاحدة اءهإ األ ة ة ة ة ة ة ول
ءىلوم ال ا ل اخلإ ة ة ة ة ة ةةل اذ ي سة ة ة ة ة ة ةةإ ت ىل فل ىلوم
الإىلو مل الىلإ ا ا ل اوي ل ا إجإىل اءخإوال طاخلإ ة ة ة ة ة ة ةةل
إلذويل عطاب اإلعإتل اخلذ ا)2008 ،ك دمإ ان
الض ة ة ة ة ة ة ة طراب جةًةدا الإةةأد ةةد عوى اه الإةةدري الىلةةإول
طالةذاب ااثره ة ة ة ة ة ة ة أت  )2013ء ىل حةديثة ع
اس ة ة ة ة ة ة اا ا إىل الإدري ال ا ا ز عوى اسة ة ة ة ة ةةإس امه ل
ردإ
ت ة ة ة ة ا ده إىلومل عإواب ،عط تعإتل) ل ن لة ة ة ةإً
اداذ اىل ًدا ع
فىلإً ء هذه ا س ة ة ة ة ة ة ة اا ا إىل ال
اءإىلوممك
تن ت ار اىلو مل الذويل عطاب ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل
وااه ف ة ة ة ة ة ة ل الإىلو مل ال ة ة ة ة ة ة ه جزج  ،اط دإ ه ال
الدراس ة ة ة ة  ،يإمل االل ادل إىلدوة الإخ ة ة ة ة ة ة ة ةةإىل
اضة ةةمل ىلومل ال ة ةةر ،ط ىلومل ال ا ل اخلإ ة ةةل ،طرسإ اىلض
األا ة ةةإج م دذلك دإألا ة ةةإج الداس ة ة  ،طاىلىن هذه
الوادل إاإع الد ار اءدإس ة ة ة ة ة ةةا ح ل اليديه اءدإس ة ة ة ة ة ةةا
لوذويل ،ل إ در عد ه هدإ ه ان ت ار اىلو مل الذويل
عطاب ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ء ف ة ة ة ة ة ة ل الإىلو مل اخلإ يوز
اددمي اولل عوى اوي ل ا حإ إجإىل الإىلو م ل طا جإمإع ل
الة ه افضةةه ء اوك الا ة ل (Vaughn & Bos,
) .2019طيضة ة ةةخ  Vaughn & Bosج ًاإ لوسة ة ةةءال:
ءإعا ييدط ت ار اىلو مل عطاب ىل إىل الإىلومل وااه ف ل
الإىلو مل ًهمإ؟ ح ث عد ا ن الذويل عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل
الإىلومل ي ي ن ء حتد ف الداإحإىل وااه ف ل الإىلو مل
دأت اّمل نا سةةإ اهمل الىلم اب ،ل علك يسةةإوز
اددمي الدعمل الإىلو م طالسو د ملك
دةم ة ة ةةإ يض ة ة ة ة ة ة ة ة ةةر
 Johnsاىلض الا اجة ةةد ال تة ةةد حيدده ة ةةإ اىلو مل عطاب
ةةىل إىل الإىلومل وااه ف ة ل الإىلو مل الىلإ  ،ح ث عد ا
ان ادإاهمل ء هذه الا ة ة ل يزيد حظ ص ا ا ة ةةوهمل
اديال مل ،دمةإ
خ ات اّمل ،ط ىلةه الذويةل الىلةإويم ادث ً
ان س ة ة ة ةةإ ت الإدسة ة ة ة ة ف ام ىلومل ال ا ل اخلإ ة ة ة ةةل ط ىلومل
الا ه س يدط سسإ ت افضهك
(Lerner & )2015
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طل أدف اءزيةد الدإةةإج اا ةةدة إلدس ة ة ة ة ةيةل
لإىلو مل عطاب ة ة ةةىل إىل الإىلومل وااه ف ة ة ة ل الإىلو مل الىلإ
يذد  Hallahan et al. )2005اىلض الإ ة إىل ال
تد ااض تع جت يد ادري عطاب ىل إىل الإىلومل دهإ:
.1

.2
.3

.4
.5
.6

ض ة ة ة ة ة طرة ت ةةإ ىلومل الإىلو مل الىل ةةإ اىلم ةةه اد مل عايت
جتإهإا أ الذويل اءخإوامك
ض ة ة ة ة ة ة ة طرة ان يسة ة ة ة ة ة ةةإخة ةةد اءىلومل الىلة ةةدية ةةد اء او
طاألسإل ا الإدريس ل الاىلإللك
ان يه ئ اءىلومل دةةإ ًاةإ حي ااإالفةةإىل األف او وااةةه
الا ة ة ة ةةه االل اسة ة ة ةةخج اجملالىل ا إجذ ل طرد
ال إا طمجإعإىل الددإش خلد ل هذا ال ك
ادع مل ا ال الإىلومل الإاإعو ل ء الا هك
الإد يخ ء اسإل ا الإد مل اءسإم ك
ا ة ا خ اءإخ ة ةةم طاألس ة ء سةةي ه ا رادإا
إلإىلو مل اءدد ء ا الذويلك

دمإ يدد ( Lerner & Johns )2015اىلض
ا س ة ة ة ة ة اا ا ةإىل الىلةإ ةل طال ايةدط ء ةإيةل األمه ةل عدةد
الإدري وااه ف ل الد :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اادا الدرس ااديد س اجىلل الإىلومل السإافك
اا الذويل ا دأت الدرسك
اجو األف او عطاب اإلعإتل إلد دكك
عومل مج خ الذويل هإراىل ا سإذدإر ط إعل علكك
اسإخد الإىلو مل اءإمإيزك
خلص إ اىلوم ادهإيل م ده ورسك

تن طاحةدة ا دةإجف ال ا يةل اءل ة ة ة ة ةةإهةدة ه
عد طج و ف ة ة ة ة ة ل إاإنسة ة ة ة ةةل ،طهذا يد وان لالع اأت
م خ ا إل الإد ع طا اإالفإىل ام الذويل ،ط خ سىل
ا ةةدأت اءإمثةةه ء ا فج الإىلو مل
اءةةدارس ا ت ا
ام خ الذويل وااه الا ة ة ة ة ة لُ ،ا س ااه و طالذإتإىل
لإذ ي دةةإه ا ا يةةل دةةإس ة ة ة ة ةيةةل ءدةةإاوةةل ا اإالفةةإىل ام
الذويل ،دمإ ا عوى اءىلومم تعإوة الإا ج ء الي اإىل
الإىلو م ةةل طا جإم ةةإع ةةل س ةةإ يسة ة ة ة ةةمل لوذوي ةةل اذ ي
ىلةةإرفهمل ط هةةإراهتمل طالدةةدرة عوى الإاةةإعةةه خ دةةه اء اتر
).(Cohen, Brody, & Sapon-Shevin, 2004

 .1إ ه
الذويل؟

دإطف الضةةىلر طالد ة األدإوة ل ال يظه هإ

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

2ك د ر ييةدط سة ة ة ة ة ة ةةإ ت الذويةل اءلة ة ة ة ة ة ةةإية ن لةديهمل
ىل إىل اىلومل دإرنل خ ات اّمل؟

5ك هه تمت دمىلومل ايىلض الإ اإىل طا س ة ة ة اا ا إىل
ء ا الذويل؟طد ر دإن روجهإ؟

3ك هه تد ت دمىلومل ادري ًسة ة ة ة ةإ فىلإ ء ا الذويل؟ تن
دإن اا ا  :نىلمل ،د ر دإنت اسإاإإهتمل تعا؟

طلو فإا سإذويإىل اىلو مل الذويل عطاب ة ة ة ة ةةىل إىل
الإىلومل ،طخبإ ة ة ةةل وااه ف ة ة ة ل اىلو مل الىلإ طال يدضة ة ة
طتإإ ط ًيال ،يضة ةةخ الد ة ة
وااوهإ عطط ة ةةىل إىل الإىلومل ً
 )2012اىلض اءيإوئ الإدريس ل ال اسإعد عوى علك

4ك هةةه زطوىل دمىلومل هء ا الذويةةل إلةةدعمل األدةةإوة
اإلضةةإء ،سة اا متثه هذا الدعمل ء الإىلو مل ء جمم عإىل
جة اط عوى حدة؟

ي ضههإ الل ه )1ك

1ك

الشكل :1اءيإوئ الإدريس ل لوذويل عطاب ىل إىل الإىلوملك
ف ة ة ة ة ة ة ة ل الةإةىلةوة ةةمل الةىلة ة ةةإ ؟

البدائل الرتبوية لذوي صعو ت التعل :
حظ اء ةإن الةذاب ةا ان يإودى ف ة األف او عطط
اإلعإتل اىلو مهمل ا د ز إزايد االل الىلل ة ة ة ي س ة ة ةةدل اءإض ة ة ة ل،
طنإ ع هذا ال د ز الىلديد

الإسإؤ ىل:

1ك ه ة ةةه ة ةةا ان يإودى األف او عطط اإلع ة ةةإت ة ةةل اىلو مهمل تع
جإنا ات اّمل الىلإويم ء الا ل الىلإ ل؟
2ك هه اءم ان حي ة ةةه األف او عطط اإلعإتل عوى نإإج
افضة ة ة ة ة ة ةةه حإل اود همل الإىلو مل ء اليداجه اخلإ ة ة ة ة ة ة ةةل دإرنل
اا ل الإىلو مل الىلإ ؟
3ك هةه يءو ةإن ادةدمي اخلةد ةإىل اخلةإ ة ة ة ة ة ة ةةل لةذطاب اإلعةإتةل
عوى ة ة ة ة ة ة ة ةه طفةإعو ةل هةذه اخلةد ةإىل ،ا ان األ ييةدط
سة ة إن سة ة اا تد ت هذه اخلد إىل ء ف ة ة ل اإ ة ةةل اط

& (Bateman, LIoyd

).Tankersley, 2015

طي ىلةل اء ةإن الةذاب يإودى ف ة األف او عطط اإلعةإتةل
اىلو مهمل سةإ ء علةك عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل يإمل حتةديةده طفف
اىلض الىل ا ة ةةه حي ة ةةدوه ة ةةإ (Simpson, Rose, & )2013
:Bakken

1ك
2ك
3ك
4ك
5ك
6ك

تدرة الذإلا عوى ال د زك
اءهإراىل ال حيإإجهإ الذإلا ء الإىلوملك
سإ ت الإىلو مل الا واب الذاب حيإإج الذإلاك
ا حإ إجإىل الا يدة طاخلإ ل اءإىلودل إلذإلاك
إذويإىل اخلذل ال ا يل الا ويلك
اء افف اءدرس ل اءإإحلك
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طيض ة ة ة ة ر ( Simpson et al. )2013ن طتع
جإنا اىلو مل عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ء ف ة ة ة ة ة ة ل الإىلو مل الىلإ
ة اىلو مهمل دةةذلةةك ء فةةل اء ة ة ة ة ة ة ة ةةإور ،طال ا ف ادظ ًمةإ
ططظةةإج ًا ةإ ادث ااإالفًةإ اوةةك اء ج وة ء ف ة ة ة ة ة ة ة ل الإىلو مل
الىلإ  ،دمإ يد ىلومل فل اء ة ة ة ةةإور إلإىلو مل الا واب لوذويل ء

جمإ ىل خمإوالك طلإ ض ة ة ة ل اليداجه ال ا يل لوف او عطاب اإلعإتل
ة ا س ةةإىلإنل إادطل  )1الذاب ي ض ةةل ا إد اىلو مل عطاب
اإلعإتل سإ ف همل الذويل عطاب ة ة ةةىل إىل الإىلومل (Vaughn et
al.,2018, Figu

جدول :1البدائل الرتبوية لألفراد ذوي اإلعاقة.
البديل الرتبوي

الوصف

اءسةإ ت األطل :ف ة ل الإىلو مل الىلإ خ اددمي ا سةإلةإرة

يىلمه الذإلا ادإوة إ طاجإمإع إ ء ف ة ةةه الإىلو مل الىلإ ط ول ال

اءىلومل اءإخ صك

الدراس ة ة  ،طيدد األا ة ةةإج ن

ا سإلإرة ءىلومل الا ه  ،طوعمل ا حإ إجإىل الا ويل لوذويل حسا ا إجلك
ىلومل ال ا ل اخلإ ة ةةل ط ىلومل الا ة ةةه ء الإخذ

اءسة ة ة ة ة ةةإ ت الثإو :ف ة ة ة ة ة ة ل الإىلو مل الىلإ خ اددمي الإىلو مل

يل ة ة

الإىلإطوك

يإىلوف ا إ ه ال

ال

طالإدري ازا

الدراس ة ة ك طف مإ

الدراسة ة ة  ،يإمل اض ة ةةمم الذإلا ء الا ة ة ة ل الدراسة ة ة ل الىلإ ل ،ح ث يإمل اددمي

اد إىل الدعملك
اءسإ ت الثإلث :ف ل ال ا ل اخلإ ل ال ه جزج ك

اءدرسة ة ة ء ف ة ة ةةه ال ا ل

يإمل طضة ة ةةخ الذإلا ء ف ة ة ةةه الإىلو مل الىلإ  ،طيإودى اىلو م ازا

ال

اخلإ ل ،طاءىل طأت عإوة إسمل فل اء إور ،طعلك لا ة حمدوة

ال تت ده ي ك

اءس ة ة ة ةةإ ت ال ااخ :ف ة ة ة ة ة ل ال ا ل اخلإ ة ة ة ةةل وااه دارس

يإمل اىلو مل الذويل ء ف ة ة ل اىلو م ل اإ ةةل وااه فدإا اءدرس ةةل الىلإويل ،طيلة ة

الإىلو مل الىلإ ك

الىلإ ء اىلض األنلذل دإل ا ل اليدن لك

اءسإ ت اخلإ

 :اءدارس اخلإ لك

اءس ة ةةإ ت الس ة ةةإوس :دارس ،ادز عالل واجمل ،الإىلو مل

خ طال الإىلو مل

يإمل اددمي ال ا ل اخلإ ل لوذإلا ء درسل ا ا ل اإ ل اد عإوة الذويل عطاب اإلعإتل فد ك
يإودى الذإلا اىلو م ء اءدزل ،اط يد مل ء درسل اط دز عالل يدد إن اد إىل ال ا ل اخلإ لك

اء اي إءدزلك

غرفة املصادر
يإودى ةةإ نسة ة ة ة ة ة ةةيإ ة 6ك )%26الذوي ةةل عطاب
ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ةإ ام  )%59-21اخلةد ةإىل اةإرل
ف ة ل الإىلو مل الىلإ ) .(Aud et al., 2012طلىله ا إجل تع
الذ ن طاألسةةإل ا طال سةةإجه ال اإدإسةةا ىلهمل ه إ جتىلوهمل
يإود ن هذه اخلد إىل اإرل ف ة ل الإىلو مل الىلإ طعلك لإدم ل
طاذ ي تة ةةدراهتمل طهة ةةذا ة ةةإ يإمل عة ةةإوة وااة ةةه الية ةةدية ةةه ال ا اب
اءىل طأت إسة ة ة ة ة ة ةةمل ف ةةل اء ة ة ة ة ة ة ة ةةإور حمم ةةد طع او)2013 ،ك
طيسةإىل حممد طع او ان اع أت اء ةإور االل اإل ةإرة
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تع والول ان اع اإمثه ء فل اء ة ة ة ة ة ةةإور الاا يل ،طام الاا يل،
ط ج الاا ية ةةلك طع ااب ان اع أت اء ة ة ة ة ة ة ةةإور هة ةةذه األدث
ًعإ ،يلج إددمإرا  )2008تع ان أت اء إور الاا يل
ه األدث ة عإ ح ث ان  )%80ال ايىل اذيف هذا
أت اء إورك
الد ع
طيسة ة ة ة ة ة و سة ة ة ة ة ةةه ةةه  )2012الىلةةديةةد الا اجةةد
طاإل إا إىل ال ادسةا ل فل اء ةإور طا اجد الذويل ف هإ ط
هذه الا اجد طاإل إا إىل:
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1ك طج و الذةةإلةا ء جزا حمةدو ال الةدراسة ة ة ة ة ة ة وااةه
الإاإعه طا ند إل خ ز الج ،
فل اء ة ةةإور حي
رتإ يس ةةهه عو ادإس ةةإ اخل اىل طاءهإراىل ال اس ةةإعده
عوى الإاإعه خ الذويل الىلإويمك
2ك ا اف الإىلو مل اءدإسا لوذإلا ال ه ف واب ط ثرك
3ك الإدس ة ة ة ف ام ىلومل فل اء ة ة ةةإور ط ىلومل ال ة ة ةةر الىلإواب
ح ل ةةإ يإىلوف اإا ةةإع ةةه عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل واا ةةه
ال ر الىلإوابك
4ك الإ اجةد الةداجمل لوذةإلةا خ رفةإتة وااةه الا ة ة ة ة ة ة ةةه الىلةإواب
يدوه ف ل ط ا ن طإلا ج عإوابك
طألن ضة ة ة ة ة ة ة ع اليةداجةه ال ا يةل سةإ ء علةك أت
ا ء ة ة ة ة ة ة ةةإور حم جةةدل طندةةإش طانإدةةإواىل سة ة ة ة ة ة ةةإم ة ،فةةمن مثةةل
انإدإواىل ُطجهت ل فل اء ة ة ة ة ة ةةإور ي جزهإ اليذإيدل طال ة ة ة ة ة ةةدان
طالسيإيول طاخلذإطيل  )2005ء الإإيل:
1ك ا ل الذاب يدر اوا ا طل الذإلا
ز الج ك

ال ة ة ة ة ةةر ا إ

2ك فددان اىلض اءىلو إىل ال اىلذى وااه الا ة ة ةةه الىلإواب
اودإا ا اجد الذإلا ء فل اء إورك
3ك ض ة إع ال تت اءإمثه ء ادده الذإلا
ل فل اء إورك

الا ةةه الىلإواب

ىلة ةةإاة ةةل هة ةةذه ا نإدة ةةإواىل اء جهة ةةل ل فة ةةل
طة
اء ة ة ةةإور االل الىلمه عوى ا ع ل اجملإمخ اءدرسة ة ة ة سإه ل
ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل طد ا ةل الإىلةإ ةه خ طويةل هةذه الااةل ،تعا ةإ
سةومدإ ن طاحدة اا ز هإ ىلومل فل اء ةإور ال عد هإ
إ يل  )2017ه الإ ع ل ا ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلوملك دمإ ان ااإع
الإ ةةدااج الالز ةةل خل طل الذوي ةةل عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ل ف ةةل
اء ة ة ة ة ة ة ةةإور لإىل يض إ فإهتمل ورطس ط هإ وااه ف ة ة ة ة ة ة ة ل
الإىلو مل ،دةمعةإوة ة ة ة ة ة ة ة م الةدرطس ء طتةت خم ة ة ة ة ة ة ةةص ال
الدراسة ة اط اس ةةإ الل مجإعل الا ةةه-اإ ةةل اءإا تم دهمل-
لوإىلةإطن خ ز الجهمل ف مةإ يإىلوف إلةدرطس يسة ة ة ة ة ة ةةإعةد ء الإدو ةه
اآلاثر ااإني ل خل طل عطاب ىل إىل الإىلومل ل فل اء إورك

الدراسات السابقة:
س ةةىلى اليإحثإن لويهث ع الدراس ةةإىل ال اإدإطل
اا انا ا جإمإع ل طا ناىلإل ل لوذويل عطاب ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل،
تضة ة ة ة ةةإفل لإوك الدراسة ة ة ة ةةإىل ال اُىلىن اإىلإ ه اءىلومم خ عطاب
ىل إىل الإىلومل وااه ف ل الإىلو مل الىلإ  ،لذا ة اسإىل ا
الدراسإىل السإادل االل احمل ري الإإل م:
أوال :دراس ر ررات حول ا وانف االنفعالية واالجتماعية لذوي
صعو ت التعل
ءةإ ل ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل روجاىل اإاةإطز ااةإنةا
ة ة ة ة ةةخ ة ة ة ة ة ل الا و ،فمن زهج
األدإوة لوا انا األا ت
 )2019سة ة ة ة ة ةةىلى االل وراسة ة ة ة ة ةةإ لو لة ة ة ة ة ةةر ع روج
ىل إىل الإىلومل عوى ىل إىل السو ا جإمإع طا ناىلإيل،
االل اسة ة ة ة ةةإهداف  )28طإليًإ ادسة ة ة ة ة مهمل إلإسة ة ة ة ةةإطاب
جملم عإم ،جمم عةةل متثةةه الذويةةل الىلةةإويم طاألا ت متثةةه الذويةةل
عطاب ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،طاسة ة ة ة ةةإخد اليإحث لإهد ف اهداأت
وراسة ة ة ة ة ةةإ اءده ال ة ة ة ة ة ةةا الإهو و طاذإريل دإي الإددي
الإل ة ةةخ ة ة ل ل ة ةةىل إىل الإىلومل طال اإض ة ةةم ااإيإراىل ف ع ل
اد ال ىل إىل ا جإمإع ل طا ناىلإل ل ثه :ت ر اءهإراىل
ا جإمإع ل ،طالسة ة ة ةةو الىلدطاو ،طا ندفإع ل ،طا نسة ة ة ةةهإا ل،
طا عإمإويل طاألدإوة ل) ،طدلة ة ةةات نإإج الدراسة ة ةةل ع طج و
ف طن عاىل و لل تح ةةإج ل ء ل ة الىل ةةىل إىل عوى حد
اىليج اليةإحةث) السة ة ة ة ة ةةو ا جإمةإع طا ناىلةإيل ام األطاةإل
الىلإويم طاألطاإل عطاب ىل إىل الإىلومل ل إحل عطاب ىل إىل
الإىلوملك
طء ة ة ة ة ةةىل د لة ة ة ة ةةإا ورس ا سة ة ة ة ةةإو )2015
اجت ةةإه ةةإىل طوي ةةل ال ة ة ة ة ة ةةا أت الىل ةةإ ةةل أ ات اّمل الذوي ةةل عطاب
ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ء اء حوةةل ا اإةةداج ةةل ء حمةةإفظةةل جةةدة،
 )25فد ة ،احإ ىل والوةل ااىلةإو،
االل اسة ة ة ة ة ةةإيةإنةل نةل
ه  :اليىل ة ةةد ا ناىل ة ةةإيل ،طال ا اب ،طا جإم ة ةةإع  ،طعل ة ةةك
االل اس ةةاول ج يإ ة ة لوذويل ،طاظه ىل نإإج هذه الدراسةةل
اجتإهإىل ج دة ال ة ة ه عإ لوذويل أ ات اّمل عطاب ة ةةىل إىل
الإىلومل ء اجملة ةةإل ا ناىلة ةةإيل ،ط ة ةةدت اديوهمل مل ،طمتثوة ةةت اتة ةةه
ا جتةةإهةةإىل ء ا جتةةإه ا جإمةةإع طالةةذاب ظه عوى ة ة ة ة ة ة ةةه
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سخ يل طويل ال ا أت الىلإ ل ات اّمل عطاب ىل إىل الإىلومل،
طعد يإورهتمل ل سةةا ةةداتإهتمل ططوهملك ا إ ادإوة إً ف إنت
ا تىل ةةإىل الذوي ةةل أ ات اّمل عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل إ ةةدن ةةل،
طيىلإدةةدطن اّمل ج تةةإوري عوى حتد ف نإةةإج ادةةإوة ةةل ج ةةدة،
ج اّمل ة ة ة ةةإنىل ن الإىلومل ىلهمل ء اء اتر الإىلو م ة ة ةةل
اءخإوالك
طألن ف ة ل الإىلو مل الىلإ حإض ةةدل لذطاب ةةىل إىل
الإىلومل ىلظمل ال الةةدراسة ة ة ة ة ة ة فةةمن ىلوم ط ىلوم ةةإىل الإىلو مل
الىلة ةةإ ةإو ن الة ةةدراية ةةل اا ة ةةدة حبة ةةإجة ةةإىل هء ا الذوية ةةل ،لة ةةذا
اس ةةإهدفت وراس ةةل اادي  )2018ىلومإىل الإىلو مل الىلإ ء
ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل،
ةدارس اء حوةل ا اإةداج ةل اءةدرل وةإ ا ا
طالاليت اوأل عةدوه  )108ىلومةل لو لة ة ة ة ة ة ةةر ع ا ةإجةإىل
اإلر ة ة ة ة ةةإويل األدإوة ل ،طالداس ة ة ة ة ة ل ،طاألس ة ة ة ة ة يل ،طا جإمإع ل،
طااسة ة ةةم ل لذطاىل ة ة ةةىل إىل الإىلومل طجهل نظ ىلومإهت ك
اسة ةةإخد ت اليإحثل اءده ال ة ةةا اءسة ةةه اءدإرن ط د إ ًسة ةإ
تإ ت إبعداوه لإهد ف اهداأت وراس ة ة ةةإهإ ،طدل ة ة ةةات الدراسة ة ةةل
ع ان ا إجإىل اإلر ةةإويل لذطاىل ةةىل إىل الإىلومل طجهل
نظ ىلومإهت جإاىل طفف ال ا ا الإإيل :حإجإىل تر ة ة ة ة ة ة ةةإويل
ادإوة ل ،حإجإىل تر ةةإويل ناس ة ل ،حإجإىل تر ةةإويل اس ة يل،
حإجإىل تر إويل اجإمإع ل ،حإجإىل تر إويل جسم لك
طلو ت أت عوى اءه ةةإراىل ا جإم ةةإع ةةل طا ناىل ةةإل ةةل
لذطاب ةةىل إىل الإىلومل اج ت ازاعول  )2011وراسةةإ عوى
 )238طةإليًةإ عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،ط  )247طةإليًةإ
ةإواي سةةدارس ال ثةةإ ء األرون ،طاسة ة ة ة ة ة ةةإخةةد اليةةإحةةث د ةةإس
عة ً
هإراىل اجإمإع ل طاناىلإل ل ءلر مخسة ة ة ة ةل اتسة ة ة ة ةةإ  :اجملإل
األدإوة  ،جمإل ا سة ةةإدالل ل ،جمإل الىلالتل خ اآلا ي  ،جمإل
اه الذاىل ،جمإل ض ة ة ة ةةي طادظ مل الذاىلك طتد جإاىل نإإج
وراس ة ة ة ة ةةإ عوى الده الإإيل :إ س ة ة ة ة ةةذإىل ورجإىل الذويل عطاب
ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل عوى د إس اءهإراىل ا جإمإع ل طا ناىلإل ل
دإنت وطن اءإ س ة  ،ا جد ف طن عاىل و ىل تح ةةإج ل ام
إ سة ة ة ة ة ة ةذةإىل ورجةإىل الذويةل عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل طالذويةل
الىلإويم ضخ اءدإرنل ل إحل الذويل الىلإويمك

77

العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة

طءىل فةةل ف مةةإ تعا دةةإن اليةةديةةه ال ا اب لوذويةةل عطاب
ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل تة ة ةةد حية ة ةةدث ف تًة ة ةإ ء األواا ا جإمة ة ةةإع
طا ناىلإيل تإ ( Wiener & Tardif )2004إبج اا وراسل
عوى  )117طإليًإ ططإليل يدرسة ة ة ة ن ء اسة ة ة ةةخ دارس ا ددا
سإ س ة ة اعمإر يإاإطز  )12عإ ً إك طدإنت اليداجه ال ا يل
ء هذه الدراسة ة ةةل عوى الده الإإيل :الا ة ة ةةه الىلإواب خ اددمي
الدعمل ،فل اء ة ةةإور ،ف ة ة ل الد  ،ف ة ة ل ال ا ل اخلإ ة ةةل
لإىلو مل ا سة ة ة ة ة ةةإدالل الة ةةذايتك طتة ةةد متة ةةت دة ةةإرنة ةةل الذوية ةةل عطاب
ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ء هةةذه اليةةداجةةه عةةدة ن ام متثوةةت ء:
الدي ل ا جإم ةةإع  ،عةةدو األ ة ة ة ة ة ة ةةدتةةإا ،ن ع ةةل الىلالتةةإىل خ
األ ة ة ة ة ة ةةدتةةإا ،اه الةةذاىل ،اللة ة ة ة ة ةةىل ر إل حةةدة طا دإاةةإ ،
طاءهإراىل ا جإمإع ل طاءل الىل السو د لك طتد جإاىل نإإج
هذه الدراسة ة ة ة ةةل عوى الده الإإيل :دإن الذويل عطط ة ة ة ة ةةىل إىل
الإىلومل ء ف ة ة ة ة ة ة ل ال ة ةةد ادث ت ة ةةإا ة ةةل انح ة ةةل األواا
ا جإمإع طا ناىلإيل ،طدإن الذويل عطط ىل إىل الإىلومل الذي
ات اّمل طات ةةه
يإود ن ال ةةدعمل واا ةةه الا ة ة ة ة ة ة ل ادث تي ً
لة ة ة ة ةةإده سة ة ة ة ةةو د ل اطلاك الذويل الذي ُخيد ن ء أت
اء إور ،دمإ دإن لدت الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل ء ف ل
الد عالتإىل ضة ل الة ه اد وااه اءدرسةل ،طدإن ا اته
ة ةةىل ًرا إل حدة طاته لة ة الىل سة ةةو د ل دإرنل طلاك الذي
يإود ن الإىلو مل ء ف ل ا سإدالل الذايتك
اثنيرا :دراس ر ر ر ر ررات حول اعرامل معلما التعلي العرام م ذوي
صعو ت التعل
نظًا ألن ىلوم ط ىلومإىل ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ادخ
عوى عإادهمل سة ة ة ةةءطل ل ا هإمإ اذويإهمل لذا ي ن سددطرهمل
ان ي لة ة ةةا ا ع طاتخ الإىلإ ه خ عطاب ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،طتد
دلة ة ة ةةات الدإضة ة ة ة ة  )2019ع الإهدايىل ال حت ل وطن
اذي ف ال ان ال ا اب الا واب ااىلةةإل ةةل االل ع دةةل ت ا هةةإ
 )654ىلومل ة ة ة ة ة ةةىل إىل اىلومل ء خمإور اء احه ء ال اي
االل اسة ة ةةإيإنل ا ة ة ة ة ة ةةت خلد ل ا ا الدراسة ة ةةل ،طتد
دلة ة ة ة ة ةةات الدراسة ة ة ة ة ةةل ع عدو اءىل تإىل لىله اا زهإ :عد
طج و ىلومل سة ة ةةإعدة وااه الا ة ة ةةه ،طعد طج و اىلإطن
تيه اءىلومإىل طاإ ل ىلومإىل ل طال ايض إىلك
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طعوى اعإيةإر ان اطل ةإا األ ر ةثو ن رددًةإ هةإ ًةإ
ارد ةةإن الىلمو ةةل الإىلو م ةةل طمتث ةةه طجه ةةإىل نظ همل طآراؤهمل امه ةةل
إل ل ء ة ة ة ة ة ة ةةدإعل الد ار ال ا اب ،دلة ة ة ة ة ة ةةات وراسة ة ة ة ة ة ةةل الدإادل
 )2016ع دت رضةةإ اطل إا ا ر األطاإل عطاب ةةىل إىل
الإىلومل ع س ة ةةإ ت اخلد إىل اءدد ل مل ء أت اء ة ةةإور ء
اءدارس الىلإويل ضة ة ة ة ة ةةم ا ا الد ء األرونك ا نت ع دل
الدراسة ة ة ة ةةل  )153طيل ا  ،طا نت اواة الدراسة ة ة ة ةةل
 )43فد ة زعل عوى س ة ة ةةإل جمإ ىل ،طتد اظه ىل الدإإج ان
ادث اخلد إىل ال انلت رضإ اطل إا األ ر اإمثه ء اخلد إىل
ا جإمإع ل الس ةةو د ل ،ء حم دإنت اته اخلد إىل ن ال ل ض ةةإ
اطل إا األ ر اإمثه ء داإايىل ف يف الد ك
ط وااه اء دان ال ا اب اس ة ة ة ة ةةإهدأت ا ة ة ة ة ة ة دإو
 )2011آراا ةىلةوةمة ط ة ة ةةدراا اء ة ة ةةدارس حة ل و ة عطاب
ة ةةىل إىل الإىلومل ء دارس الإىلو مل الىلإ  ،طتد او ت ع دل هذه
ةةدراا ط ىلوم الإىلو مل الىلةةإ سخإور
الةةدارسة ة ة ة ة ة ة ةةل )150
اء احه ،اودى  )%75دهمل ادرييًإ س ة ة ة ةةي ًدإ لوإىلإ ه خ عطاب
ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،ط  )%68دهمل ت ة ة ةةإ ا اإة ة ةةدري عطاب
ة ة ة ةةىل إىل الإىلوملك طتد دل ة ة ة ةةر اءىلوم ن طاءدراا ع عدو
اءىل تإىل دهإ :تول ا ة اءىلومم ء اسةةإل ا الإىلإ ه خ عطاب
أّإ ازيد
ىل إىل الإىلومل ،ا فإدإر لو ا طاألنلذل ال
ااةإعةه عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل خ ات اّمل الىلةإويم ،طعةد
طج و ىلومم ءهوم لوإىل ةةإ ةةه خ عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل،
ااجا عةةد دةةإسة ة ة ة ة ة ةيةةل اس ة ة ة ة ة ة ةةإل ةةا الإد مي ا ةةإل ةةل لوذويةةل عطاب
ط ً
ىل إىل الإىلوملك
التعليق على الدراسات السابقة:
إلىل وة لودراسة ة ةةإىل السة ة ةةإادل ال اسة ة ةةإىل اضة ة ةةهإ،
اي ةةدط ا ةةإج ةةل لو د ز عوى اءه ةةإراىل ا جإم ةةإع ةةل طا ناىل ةةإل ةةل
لذطاب ةىل إىل الإىلومل إسةل ط وهل ،فدد رجهت وراسةل زهج
 )2019دا ة ةل الذوي ة ةةل عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ف م ة ةةإ يإىلوف
إل ة ة ة ةةىل إىل السة ة ة ة ةةو د ل طا جإمإع ل دإرنل إلذويل الىلإويم،
طجةإاىل نإةإج وراس ة ة ة ة ة ة ةةل ازاعوةل  )2011لإءدةد ةإ نإهةدث
عد  ،ح ث دإنت اءهإراىل ا جإمإع ل طا ناىلإل ل لوذويل عطاب
ةةىل إىل الإىلومل وطن اءإ سة  ،طان إ سةةذإىل ورجإىل الذويل
ء ال ة ةةا أت الىلإ ل افضة ةةه ء اءد إس اءسة ةةإخد ء الدراس ةةل،
طيزواو الإ ةةأد ةةد عوى ا ةةإج ةةل لالهإم ةةإ إا ان ةةا ا ناىل ةةإل ةةل
طا جإم ةةإع ةةل عد ةةد عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل االل الىل وة
ل جهةةإىل الدظ ال اُاةةديةةت تيةةه ىلومةةإىل الإىلو مل الىلةةإ ء
ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ء وراس ة ة ة ةةل اادي
اءدارس اءوهف وإ ا ا

 ،)2018ح ث احإوت ا إجل اإلر ة ة ة ة ةةإويل الداسة ة ة ة ة ل اء ايل
الثةإن ةل ام سة ة ة ة ة ةإةل احإ ةإجةإىل تر ة ة ة ة ة ةةإويةل اا تك طنالحظ
ا هإمإ اءلة ة ة ة ة ام الدراسة ة ة ةةل ا إل ل طوراسة ة ة ةةل ()2004
 Wiener & Tardifاالل ال ا ام الي ة ةةدي ة ةةه ال ا اب
طاا انا ا ناىلإل ل طا جإمإع ل لذطاب ة ة ة ةةىل إىل الإىلوملك ف مإ
اءدةةد وراسة ة ة ة ة ةةل ا سة ة ة ة ة ةةإو  )2015ان هدةةإ اىلض ظةةإه
ا جتةةإهةةإىل ج اا ةةدة الذويةةل ء ال ة ة ة ة ة ةةا أت الىلةةإ ةةل جتةةإه
ات اّمل عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ال ةةذي ي ةةذهي ن تع أت
اء ة ة ة ة ة ةةإور ،طان الدظ ة تل همل عوى اّمل ج تةإوري عوى حتد ف
نإإج ج دة ء ااإنا األدإوة  ،طالذاب تد يلة ة ةةىل ا الذويل
عطاب ىل إىل الإىلومل ،طيدىل عوى اه همل لذطاهتملك
طإلدظ لودراسة ة ةةإىل ء احمل ر الثإو اءىلين سسة ة ةةإ ت
اىلإ ه ىلوم الإىلو مل خ عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،فمندإ نوم
اىلض الإهدايىل ال جإاىل وإ اوك الدراسإىل طال تد ادوه
ج وة اخلد إىل اءدد ل لذطاب ة ةةىل إىل الإىلومل ء ف ة ة ل
الإىلو مل الىلإ  ،فدراسة ة ةةل الدإضة ة ة  )2019ا لة ة ةةر ع عد
اىلإطن ىلومإىل ل طال ايضة إىل ،طوراسةل ا ة دإو )2011
ا لة ة ة ةةر ع تول ا ة اءىلومم ء اسة ة ة ةةإل ا الإىلإ ه خ عطاب
ةةىل إىل الإىلومل ،طرسإ احإإل ىلوم الإىلو مل الىلإ لوىلمه دا يف
لوخ طل سسةةإ ت اىلإ ه ض ة خ عطاب ةةىل إىل الإىلومل طهذا
إ مل جنده تعا إ نظ ان لدراسةةل الدإادل  )2016ال ا ةةإرىل
لىلد ن ه داإايىل ف يف الد ل ضإ اطل إا األ رك
منهج الدراسة وإجراءااه:
منهج الدراسة:
اسةإخد اليإحثإن اءده ال ةا اءسةه طعلك
ءىل فل روج ا طل الذويل عطاب ة ةةىل إىل الإىلومل ل أت اء ة ةةإور
طجهل نظ ىلوم ط ىلومإىل
اودإا سة ة ة ة ة ةةج ال الدراسة ة ة ة ة ة
الإىلو مل الىلإ طعلك ج انا عدة ،ط سة ة ة ةةإ ت اىلإ ه ىلوم
ط ىلومإىل الإىلو مل الىلإ ىلهمل ،طيىل أت اءده ال ةةا اءسةةه
ن  :علك اءده الذاب يإمل اسة ة ةةإخدا ءىل فل آراا الدإس ح ل
ض ع حمدو طال ه يإ اا عال )2014 ،ك
جمتم الدراسة وعينته:
اس ةةإهدفت الدراس ةةل ا إل ل مج خ ىلوم ط ىلومإىل
ة ةةىل إىل
ل اءدرل وإ ا ا
الإىلو مل الىلإ سدارس جدة ا
الإىلومل ء  )262ةدرسة ة ة ة ة ةةل ،ء حم دةإنةت ع دةل الةدراسة ة ة ة ة ةةل
ىلومإ ط ىلومل تإ ا إ سإاإال عوى ا سإيإنل احملدوة
ً )160
ذه الدراسة ةةل ،طي ضة ةةل اادطل رتمل  )2ال ة ةةر اإلح ة ةةإج
لوملإردم ء الدراسل طفف اءإ جاىل ضخ الدراسلك
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جدول  :2الوصف اإلحصائا لعينة الدراسة.
العدد

النسبة

املتغريات
اطل ل

64

40

عو إ

61

38

إ سذل

35

22

اجملم ع

160

100

عد ر

77

48.1

تانث

83

51.9

اجملم ع

160

100

وطراتن فأته

127

79

14

9

مخ وطراىل فأدث

19

12

اجملم ع

160

100

مرحلة التدريس

ا نس

الدورات التدريبية

والث وطراىل اع اراخ وطراىل

أداة الدراسة:

ة ة ة ة ة ةةممل اليإحثإن اسة ة ة ة ة ةةإيإنل اىلىن إلإىل أت تع روج
ا طل الذويل عطاب ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل تع أت اء ة ة ة ة ةةإور اودإا
سة ةةج ال الدراس ة ة ط سة ةةإ ت اىلإ ه ىلوم ط ىلومإىل الإىلو مل
الىل ةةإ ىلهمل ،طت ةةد ع ةةإو الي ةةإحث ةةإن لوو الس ة ة ة ة ة ة ة ةةإاف ط ةةدان
ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ليدإا األواةك طا نت ا سة ة ة ة ةةإيإنل )23
فد ة زعةةل عوى حم ري  ،احمل ر األطل يإضة ة ة ة ة ة ةةم  )15عيةةإرة

خروج الطلبة ذوي صررعو ت التعل لغرف املصررادر طاضةةم
 )8عيإراىلك
الصدق والثبات:
ة ة ة ة ة ةةدن اواة الدراسة ة ة ة ة ةةل االل
الإهدف
ال ة ة ة ة ة ة ةةدن الظ ةةإه اب ،ح ةةث حت مل األواة تي ةةه والو ةةل
ة ةةدن ا اس ة ةةإن الدااو لوواة
حم مم ،دمإ الإهدف
االل ىلةةإ الىل ارايةةإط اجسة ة ة ة ة ة ن دمةةإ ه ضة ة ة ة ة ةةل ء

زعل عوى والول ااىلإو اليىلد األطل :ا انف االنفعايل طاضةم
 )6عيإراىل ،طاليىلد الثإو :ا انف األكادميا طاض ة ة ة ةةم )5
عيةإراىل ،طاليىلةد الثةإلةث :ا رانرف االجتمراعا طاضة ة ة ة ة ة ةةم )4
عي ةةإراىل ،ا ةةإ احمل ر الث ةةإو :اعررامررل معلما التعلي العررام م
جدول  :3معامالت اراباط بريسون بني بنود فقرات أداة الدراسة والدرجة الكلية للمحور الذي انتما إليه

اا ةةداطل  )3ط  )4ط  ،)5ا ةةإ ع وي ةةإىل األواة فد ةةد عم ةةد
اليإحثإن تع الإإيل :ىلإ ه الاإ د طنيإخ طالإازجل الد ة ة ةةا ل دمإ
ه ضل ء اادطل )6ك

ا انف األكادميا

ا انف االنفعايل

اعامل املعلمني م خروج ذوي صعو ت التعل

ا انف االجتماعا

م

معامل االراباط

م

معامل االراباط

م

معامل االراباط

م

معامل االراباط

1

867ك**0

7

918ك**0

12

983ك**0

16

952ك**0

2

835ك**0

8

966ك**0

13

968ك**0

17

938ك**0
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3

926ك**0

9

926ك**0

14

969ك**0

18

965ك**0

4

976ك**0

10

905ك**0

15

972ك**0

19

974ك**0

5

962ك**0

11

817ك**0

20

976ك**0

6

951ك**0

21

936ك**0

22

824ك**0

23

774ك**0

* ىلإ الىل ارايإط والل عدد سإ ت و لل 05ك)0

** ىلإ الىل ارايإط والل عدد سإ ت و لل 01ك)0

طيإضل اادطل  )3ان ت مل ىلإ الىل ا رايإط
ااىلةل طوالةل عدةد سة ة ة ة ة ة ةةإ ت 01ك )0رتةإ يةدل عوى ة ة ة ة ة ة ةةدن

ا واىل ا سة ة ة ة ة ةةإي ة ة ةةإن طان ىلة ة ةةإ الىل ا راية ة ةةإط ا اطم ام
774ك983 -0ك)0ك

جدول  :4معامالت اراباط بريسون بني الدرجة الكلية لألبعاد والدرجة الكلية للمحور الذي انتما إليه
األبعاد

معامل االراباط

مستوى الداللة

ا انف االنفعايل

983ك**0

ااىلل

ا انف األكادميا

971ك**0

ااىلل

ا انف االجتماعا

982ك**0

ااىلل

جدول  :5معامالت اراباط بريسون بني الدرجة الكلية لكل حمور من حماور االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان بعد حذف درجة
احملور من الدرجة الكلية لالستبيان
معامل االراباط

حماور االستبيان
احملور األول

روج ا طل الذال عطاب ىل إىل الإىلومل تع أت اء إور

994ك**0

احملور الثان

اىلإ ه ىلوم الإىلو مل الىلإ خ ا طل الذال عطاب ىل إىل الإىلومل ل أت اء إور

335ك*0

طيإضل اادطل  )5ان ت مل ىلإ الىل ا رايإط
ااىلل طوالل عدد سة ةةإ ت 01ك )0ء احمل ر األطل طوالل عدد

سة ة ةةإ ت 05ك )0ء احمل ر الثإو رتإ يدل عوى ة ة ةةدن حمإطر
اءد إس

ك جدول  :6معامالت ثبات األداة
األبعاد

ألفا كرونباخ

التجمئة النصفية

مستوى الداللة

ا انف االنفعايل

971ك0

944ك0

ااىلل
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ا انف األكادميا

963ك0

926ك0

ااىلل

ا انف االجتماعا

993ك0

994ك0

ااىلل

الدرجة الكلية للمحور األول

990ك0

984ك0

ااىلل

احملور الثان

973ك0

947ك0

ااىلل

حتو ه الإيإي األحإواب ) ،(One Way Anovaطااإيإر
ىل)  T-testجملم عإم سإدوإمك
نتائج الدراسة ومناقشتها:

يإض ة ة ة ة ة ةةل اادطل  )6ان ىلإ الىل ويإىل اواة
الدراسة ة ة ة ة ةةل اذ يدل الإازجل الد ة ة ة ة ة ةةا ل ا اطم ام 926ك-0
994ك ،) 0طت ة ة ة ةةم ة ة ة ة ةةل ال ة ةةا ة ة ة ة ةةإ د ة ة طن ة ةةي ة ة ة ة ةةإخ ا ة ة اطم

أوال :احملك املعتمد يف الدراسة
لإهةديةد احملةك اءىلإمةد ء الةدراسة ة ة ة ة ةةل تةإ اليةإحثةإن
حبسة ة ة ة ة ةةإ اءةدت ام ورجةإىل اءد ةإس  3 = )1 -4ط مث
متت تسة ة ة ة ةةمإ عوى اد ت م لومد إس لوه ة ة ة ة ة ل عوى ط ل
اخلو ل 75 = 4÷3ك 0طاىلد علك متت تضةةإفل هذه الد مل تع

ام 963ك993 -0ك ، )0رتةةإ يةةدل عوى ان األواة اإمإخ
ادرجل عإل ل الثيإىل ء ت إسة ة ة ة ة ة ةةهإ لإأوج ا طل الذويل عطاب
ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل تع أت اء ة ة ة ةةإور طجهل نظ اءىلومم،
طء ت إسهإ ءسإ ت اىلإ ه اءىلومم خ علك الإأوجك
أساليف املعا ة اإلحصائية:

اته ت مل ء اءد إس ،ل ن حمك الدراس ةةل دمإ ه
اادطل )7

1ك اإلح ةةإا ال ةةا طعلك االل الإ اراىل ،طالدسةةا
اءا يل ،طاءإ سذإىل ،طا أ افإىل اءىل إريلك
2ك اإلح ة ة ة ة ةةإا ا س ة ة ة ة ةةإد يل طعلك االل ىلإ ه ارايإط
اجسة ن ،طالإازجل الد ةا ل ،ط ىلإ ه الاإ د طنيإخ ،طااإيإر
جدول  :7احملك املعتمد يف الدراسة
طول اخللية

درجة التوافر

من

إل

1

75ك1

دخاض جدا

76ك1

50ك2

دخاض

51ك2

25ك3

ااخ

26ك3

4

ااخ جداً

س ر ر ر ر ر ال الدراس ر ر ر ر ررة األول :ما مدى أتثري خروج

الطلبة ذوي ص ر ررعو ت التعل إل غرف املص ر ررادر من وجهة
نظر معلما ومعلمات التعلي العام؟

لإلجإال ع سة ة ةءال الدراسة ة ةةل األطل ،اسة ة ةةإخدا
اءإ سة ة ة ة ة ةذةإىل ا سة ة ة ة ة ةةإا ةل ،طا أ افإىل اءىل ةإريل ،طال اا ءىل فل
ادة ة ةةدي اىل ىلوم الإىلو مل الىلة ة ةةإ لإة ة ةةأوج ا طل الذوية ة ةةل عطاب
ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل اا انة ة ةةا :ا ناىلة ة ةةإل ة ة ةل ،األدة ة ةةإوة ة ة ةةل،
ا جإمإع ل ،طي ضل اادطل  )8نإإج اسإاإإهتملك
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جدول  :8نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجا ت املعلمني على أبعاد احملور األول
أتثري خروج الطالب ذوي صعو ت التعل إل غرف

االحنراف

املتوسط

الرتايف

مستوى الدرجة

املصادر من وجهة نظر معلما التعلي العام
ا انف االنفعايل

36ك2

71ك0

2

دخاض

ا انف االكادميا

55ك2

78ك0

1

ااخ

ا انف االجتماعا

20ك2

74ك0

3

دخاض

الدرجة الكلية للمحور األول

16ك2

71ك0

إلدظ لوادطل  )8يإضة ة ة ة ة ة ةةل لدإ الإأوج اءدخاض
خل طل الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل تع فل اء إور طجهل
نظ ىلوم الإىلو مل الىلةإ سإ سة ة ة ة ة ة ة 16ك ،)2دمةإ ان الإةأوج
األدإوة خل طجهمل ل فل اء إور جإا اطً سإ س 55ك،)2
يو ة ة ة الإة ة ةةأوج ا ناىلة ة ةةإيل سإ سة ة ة ة ة ة ة 36ك ،)2طااجا الإة ة ةةأوج
ا جإمإع سإ س

دخاض

طلوإىل أت عوى ادةدي اىل ىلوم الإىلو مل الىلةإ لإةأوج
ا طل الذويل عطاب ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل تع فل اء ة ة ة ة ةةإور عوى
دإ ه فد اىل احمل ر األطل ،نسة ة ةةإىل علك االل اادطل
)9ك

20ك)2ك

جدول  :9نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجا ت املعلمني على فقرات أبعاد احملور األول
م

املفردات

املتوسط

االحنراف

الرتايف

مستوى
الدرجة

أوال :ا انف االنفعايل
1

د الذإلا ح ًجإ عدد إورا الا ه عاهيًإ ل فل اء إورك

45ك2

86ك0

5

دخاض

2

ييداب الذويل اىلض اإلحيإااىل ال ادل عوى السخ يل اودإا عهإ

39ك2

80ك0

6

دخاض

الذال عطاب ىل إىل الإىلومل ل فل اء إورك
3

ييدط عوى ال ل الذإلا عد السىلإوة اودإا ا طج

الا ه

26ك2

83ك0

10

دخاض

عاهيإ ل فل اء إورك
4

ييداب الذإلا رتإنىلل لوذهإ ل فل اء إور ط يذها

اودإا

29ك2

84ك0

9

دخاض

ناس ك
5

يل

الذإلا

عد

ىل ره إل احل طه يهمل إلذهإ ل فل

26ك2

82ك0

10

دخاض

اء إورك
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6

48ك2

يلىل الذإلا ان خمإو ًاإ ع إت ز الج اسيا عهإا ل فل

82ك0

3

دخاض

اء إورك
اثنيا :ا انف األكادميا
اءىلو إىل اودإا إا ع الا ه لإ اجده

7

يادد الذإلا ال ثج

8

ييداب الذإلا عد فهم لودرطس ال يل حهإ اءىلومل اودإا إا

67ك2

85ك0

1

ااخ

ء فل اء إورك
48ك2

85ك0

3

دخاض

لإ اجده ء فل اء إورك
9

ال

ادو سإ ايىل

اس الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل

34ك2

75ك0

8

دخاض

اادإجهمل ء اء او األا ت ج ال يظه طا ف هإ ىل ال اسيا
ا اجدهمل ء فل اء إورك
10

اظه ىل نإإج الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل ادن إ تضإفًإ ء

11

يإىلذر الذويل عطط ىل إىل الإىلومل اىلد تحضإرهمل لو اجيإىل

38ك2

76ك0

7

دخاض

سإ ايهتمل دذ الإهإتهمل ا فل اء إورك

55ك2

78ك0

2

ااخ

طاءهإ لىلد عومهمل وإ لإ اجدهمل ء فل اء إورك
اثلثا :ا انف االجتماعا
12

يإسيا ا طل الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل ل فل اء إور ء

19ك2

75ك0

14

دخاض

ىل ال ا يدهمل امإعل األ دتإاك
13

حي ا طل الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل ل فل اء إور الذويل
ف

14

26ك2

80ك0

10

دخاض

الإاإعه ا جإمإع طا ند إل خ ات اّملك

ييدط الذويل عطط ىل إىل الإىلومل اته ىلي ل

اد ل ز الجهمل

20ك2

74ك0

13

دخاض

اسيا عهإومل ل فل اء إورك
15

ييدط الذويل عطط ىل إىل الإىلومل ادث انذ اج ل

ات اّمل اسيا

16ك2

71ك0

15

دخاض

عهإومل اءإ ر ل أت اء إورك

إلىل وة لواةةدطل  ،)9نالحظ الإةةأوج اءدخاض خل طل الذويةةل
عطاب ة ةةىل إىل الإىلومل طجهل نظ ىلوم ط ىلومإىل الإىلو مل
الىلةةإ عوى دةةإ ةةه فد اىل اليىلةةد األطل ااةةإنةةا ا ناىلةةإيل) طان
الإأوج األد ام فد اىل هذا ااإنا دإن ل إحل الاد ة "يلىل
الذ ةةإل ةةا ان ة خمإو ًا ةإ ع إت ز الج ة اسة ة ة ة ة ة ةي ةةا عه ةةإا ة ل ف ةةل
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اء ة ة ةةإور" ،طيإيم الإأوج اء ااخ خل طل الذويل عطاب ة ة ةةىل إىل
الإىلومل ااإنا األدإوة  ،خ اسة ة ة ةةا ه روج ااخ ء هذا
اليىلةد ل ة ة ة ة ة ةةإحل الاد ام " يادةد الذةإلةا ال ثج اءىلو ةإىل
اودإا إا ع الا ة ة ة ةةه لإ اجده ء فل اء ة ة ة ةةإور" َط" يإىلذر
الذويل عطط ة ةةىل إىل الإىلومل اىلد تحضة ةةإرهمل لو اجيإىل طاءهإ

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

لىلد عومهمل وإ لإ اجدهمل ء فل اء ة ة ةةإور"ك ا إ ع ااإنا
ا جإمإع فإ ض ة ة ة ة ةةل فد اىل هذا اليىلد الإأوج اءدخاض خل طل
الذويل عطاب ةةىل إىل الإىلومل اجإمإعًإ ،طسةةاوت الاد ة " حي
ا طل الذويل عطاب ةةىل إىل الإىلومل ل فل اء ةةإور الذال
ف الإاة ة ةةإعة ة ةةه ا جإمة ة ةةإع طا نة ة ةةد ة ة ةةإل خ ات اّمل" اعوى
اءإ سذإىل ء هذا اليىلدك

س ر ال الدراسررة الثان :ما مسررتوى اعامل معلما

ومعلمرات التعلي العرام م خروج الطلبرة ذوي ص ر ر ر ر ررعو ت
التعل إل غرف املصادر يف حصصه ؟

لإلجإال ع س ة ة ةءال الدراسة ة ةةل الثإو ،اسة ة ةةإخدا
اءإ سة ة ة ة ة ةذةإىل ا سة ة ة ة ة ةةإا ةل ،طا أ افإىل اءىل ةإريل ،طال اا ءىل فل
سةةإ ت اىلإ ه ىلوم الإىلو مل خ ا طل الذويل عطاب ةةىل إىل
الإىلومل ء ح

همل ،طي ضل اادطل  )10نإإج اسإاإإهتملك

جدول  :10نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمحور الثان
املفردات

م

املتوسط

االحنراف

الرتايف

2.88

0.74

8

مستوى
الدرجة

عوى تعإوة م الدرس لوذويل عطاب ىل إىل الإىلومل

1

اح

2

اح

3

انسف خ ىلومل ىل إىل الإىلومل ء حإل ض طرة ادإا الذإلا

ء ااب طتت آا
ح

ال

مراف

الدراس اسيا عهإومل ء

ل أت اء إورك

عوى سإعدة الذويل اءإا تم لوذويل عطاب ىل إىل
الإىلومل عدد ع وهتمل

3.17

0.67

5

مراف

أت اء إورك
3.18

0.72

4

مراف

ء الا ه طعد ا طج ل فل اء إورك
4

اراع الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل ء اءهإ طال اجيإىل ال
اىلذى ء ا

5

3.08

0.68

7

مراف

ل الدراس ل اسيا ا طجهمل ل فل اء إورك

اعمه عوى ا ه ل اءاإه مل اخلإطال ال تد ي ّإ طويل

3.29

0.63

3

مراف جدا

الا ه ح ل ا طل الذال عطاب ىل إىل الإىلومل ل فل
اء إورك
6

ا اخ الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل عدد عهإومل/ع وهتمل

3.43

0.58

1

مراف جدا

فل اء إورك
عوى ا طل الذويل عطاب ىل إىل الإىلومل

الا ه

7

اح

8

ااداب اىلإطان خ ىلومل ىل إىل الإىلومل حإل حإجإ لوذويل

3.14

0.68

6

مراف

ال ه اودإج وطن ادي ههمل اط اإل إرة مل اذلكك

عطاب ىل إىل الإىلومل ء ح
املتوسط العام

3.43

0.56

1

مراف جدا

ك
3.20

0.45

مراف
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نالحظ االل الدإة ة ةةإج ال ي ف هة ة ةةإ ااة ة ةةدطل
 )10س ة ة ة ة ةةإ ت الإىلإ ه اء ااخ ءىلوم ط ىلومإىل الإىلو مل الىلإ
خ ا طل عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ل أت اء ة ة ة ة ة ةةإور سإ سة ة ة ة ة ة
20ك ،)3دمة ة ةةإ حددة ة ةةت الاد اتن " ا ة ة ة ة ة ة ةةاخ الذوية ة ةةل عطاب
فل اء ة ة ةةإور" ط "
ة ة ةةىل إىل الإىلومل عدد عهإومل /ع وهتمل
ااةداب اىلةإطان خ ىلومل ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل حةإل حةإجإة لوذويةل
عطاب ةةىل إىل الإىلومل ء ح ة " إ سةةذإىل اسةةإخدا عإل ل،
ء حم جإاىل الاد ة "اراع الذويل عطاب ة ةةىل إىل الإىلومل ء
اءهإ طال اجيإىل ال اىلذى ء ا ة ة ة ة ة ةةل الدراس ة ة ة ة ة ة ل اس ة ة ة ة ة ةةيا
ا طجهمل ل فل اء إور" ته إ س ء هذا احمل رك

سر ر ر ال الدراسر ر ررة الثالر :هل اوجد فروق ذات

داللة إحص ر ر رائية عند مس ر ر ررتوى داللة ( )0,05يف اقديرات
املعلمني واملعلمررات لتررريثري خروج الطلبررة ذوي ص ر ر ر ر ررعو ت
التعل لغرف املصرادر اعمى ملرحلة التدريس (صرفوف أولية

صفوف عليا املرحلة املتوسطة)؟ لإلجإال ع هذا السءال
اسة ة ة ة ة ةةإخة ةةدا ااإية ةةإر حتو ة ةةه الإية ةةإي األحة ةةإواب One Way
ANOVA؛ ءىل ف ةةل الا طن ء اد ةةدي اىل ىلوم الإىلو مل الىل ةةإ
لإةةأوج ا طل الذويةةل عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ل فةةل اء ة ة ة ة ة ةةإور
إاإالأت حول الإدري طاادطل  )11ي ضل علك:

جدول  :11نتائج حتليل التباين األحادي للتعرف إل الفروق يف اقديرات املعلمني ختالف مرحلة التدريس
املتغريات

مصدر التباين

ا انف االنفعايل

ام اجملم عإىل

405ك0

وااه اجملم عإىل

711ك78

157

اجملم ع

116ك79

159

ام اجملم عإىل

594ك0

2

297ك0

وااه اجملم عإىل

988ك59

157

382ك0

اجملم ع

582ك60

159

ا انف

ام اجملم عإىل

523ك0

2

262ك0

االجتماعا

وااه اجملم عإىل

089ك57

157

364ك0

اجملم ع

613ك57

159

ام اجملم عإىل

501ك0

2

251ك0

وااه اجملم عإىل

247ك62

157

396ك0

اجملم ع

749ك62

159

ا انف األكادميا

الدرجة الكلية

جمموع

درجات

متوسط

قيمة

الداللة

املربعات

حرية

املربعات

F

اإلحصائية

2

202ك0

404ك0

501ك0

طيإيم الدإإج اء ض ة ة ة ة ة ةةهل ء اادطل الس ة ة ة ة ة ةةإاف عد طج و
ف طن عاىل و لل تح ة ة ة ة ة ة ةةإج ل عدد سة ة ة ة ة ة ةةإ ت و لل 05ك 0ء
اد ةةدي اىل ىلوم ط ىلوم ةةإىل الإىلو مل الىل ةةإ لإ ةةأوج ا طل الذوي ةةل
عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ل أت اء ة ة ة ة ة ة ة ة ةةإور إاإالأت حوة ةةل
الإدري  ،ااب ان اء حول الدراس ة ة ل مل اءو ء اددي اىل اءىلومم
لإأوج ا طل عطاب ىل إىل الإىلومل ل أت اء إورك
سر ر ر ر ال الدراسر ر ر ررة الراب  :هل اوجد فروق ذات
داللة إحص ر ر ررائية عند مس ر ر ررتوى داللة ( )0,05يف اقديرات
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777ك0

720ك0

632ك0

غري دالة

669ك0

غري دالة

462ك0

غري دالة

488ك0

غري دالة

533ك0

املعلمني واملعلمررات لتررريثري خروج الطلبررة ذوي ص ر ر ر ر ررعو ت
الرترعرلر لرغررف املصر ر ر ر ر ر ر ررادر ارعرمى لرلرجرنرس (ذكرور إانث)؟
ىل) T-test

طلإلجإال ع هذا السة ة ةءال اسة ة ةةإخدا ااإيإر
جملم عإم سة ة ة ة ة ةةإدوإم ،ءىل فة ةةل الا طن ام ىلوم ط ىلومة ةةإىل
الإىلو مل الىلةإ ء ادةدي همل لإةأوج ا طل الذويةل عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل
الإىلومل ل أت اء إور طاادطل  )12ي ضل علك:

مجلة العلوم اإلنسانية
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جدول  :12نتيجة اختبار(ت) جملموعتني مستقلتني؛ للتعرف إل الفروق يف اقديرات املعلمني واملعلمات
األبعاد

اإلانث ن ()83

الذكور ن()77

قيمة (ت)

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

مستوى الداللة

ا انف االنفعايل

385ك2

706ك0

331ك2

708ك0

482ك0

631ك0

غري دالة

ا انف األكادميا

408ك2

639ك0

412ك2

600ك0

037-ك0

970ك0

غري دالة

ا انف االجتماعا

351ك2

613ك0

370ك2

595ك0

204-ك0

839ك0

غري دالة

الدرجة الكلية

381ك2

638ك0

371ك2

622ك0

095ك0

925ك0

غري دالة

املعلمني واملعلمررات لتررريثري خروج الطلبررة ذوي ص ر ر ر ر ررعو ت

يإيم الدإإج اء ضةةهل ء اادطل السةةإاف عد
طج و ف طن عاىل و لل تح ة ة ةةإج ل عدد س ة ة ةةإ ت و لل 05ك0
ء ادةدي اىل ىلوم ط ىلومةإىل الإىلو مل الىلةإ لإةأوج ا طل الذويةل
عطاب ةةىل إىل الإىلومل ل أت اء ةةإور ،ااب ان ااإالفإىل ء
اددي اىل اءىلومم طاءىلومإىل لإأوج ا طل طويإهمل ططإليإهت تع
فل اء إورك

التعل لغرف املص ر ر ر ررادر اعمى للدورات واحملاضر ر ر ر ررات ذات

العالقة بصر ر ررعو ت التعل (دورلن فريقل  4-3دورات 5

دورات فريكثر)؟ لإلجإال ع هذا الس ةءال اس ةةإخدا ااإيإر
حتو ة ةةه الإي ة ةةإي األح ة ةةإواب One Way ANOVA؛ ءىل ف ة ةةل
الا طن ء اد ةةدي اىل ىلوم الإىلو مل الىل ةةإ لإ ةةأوج ا طل الذوي ةةل
عطاب ة ة ةةىل إىل الإىلومل ل فل اء ة ة ةةإور إاإالأت عدو الدطراىل
طاحملإضة ة ة ة ة اىل عاىل الىلالتل ا ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل طاادطل )13

سر ر ال الدراسر ررة اخلامس :هل اوجد فروق ذات

ي ضل علك:

داللة إحص ر ر ررائية عند مس ر ر ررتوى داللة ( )0,05يف اقديرات

جدول  :13نتائج حتليل التباين األحادي للتعرف على الفروق يف اقديرات املعلمني ختالف دورات وحماضرات صعو ت التعل
املتغريات

مصدر التباين

ااإنا ا ناىلإيل

ااإنا األدإوة

ااإنا ا جإمإع

الدرجل ال و ل

جمموع

درجات

متوسط

قيمة

الداللة

املربعات

حرية

املربعات

F

اإلحصائية

ام اجملم عإىل

826ك0

2

413ك0

وااه اجملم عإىل

291ك78

157

499ك0

اجملم ع

116ك79

159

ام اجملم عإىل

034ك1

2

517ك0

وااه اجملم عإىل

548ك59

157

379ك0

اجملم ع

582ك60

159

ام اجملم عإىل

977ك0

2

489ك0

وااه اجملم عإىل

635ك56

157

361ك0

اجملم ع

613ك57

159

ام اجملم عإىل
وااه اجملم عإىل
اجملم ع

939ك0
810ك61
749ك62

2
157
159

469ك0
394ك0

828ك0

364ك1

355ك1

192ك1

439ك0

259ك0

261ك0

306ك0

ج والل

ج والل

ج والل

ج والل
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تأثير خروج الطلبة ذوي صعوبات التعلم إلى غرفة المصادر من
.......................................................................................... ......
وجهة نظر معلمي التعليم العام

يإيم الدإإج اء ضةةهل ء اادطل السةةإاف عد
طج و ف طن عاىل و لل تح ة ة ةةإج ل عدد س ة ة ةةإ ت و لل 05ك0
ء ادةدي اىل ىلوم ط ىلومةإىل الإىلو مل الىلةإ لإةأوج ا طل الذويةل
عطاب ة ةةىل إىل الإىلومل ل أت اء ة ةةإور إاإالأت عدو الدطراىل
طاحملإضة ة ة ة ة ة ة اىل عاىل الىلالتل ا ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،طهذا يىلين ان
احملإض ة ة ة ة ة ة اىل طالدطراىل مل ا عاىل روج ء اددي اىل اءىلومم

جم ةةدطل ةةل يود اظالل ة عوى ج ان ةةا اد ةةإوة ةةل اا ت ،اط عوى
نا اءل ول ال يذها اجوهإ الذويل تع أت اء إور،
طعوى ا إلل ا ناىلإل ل طا جإمإع ل لدت الذويل عطاب ىل إىل
الإىلوملك ط خ علةك فدةد دةإن اليىلةد األدةإوة ادث األاىلةإو ال
رو ىل ا طل الذويةل تع أت اء ة ة ة ة ة ةةإور ،طتةد دةإن الإةأوج
األدةإوة اء ااخ دمةإ يىلإدةد ىلوم ال ة ة ة ة ة ةةا أت الىلةإ ةل ،نظج
ا طل الذويل عطاب ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل تع أت اء ة ة ة ةةإور اودإا
سة ة ة ة ةةج ال الدراسة ة ة ة ة ف مإ يو  :ا) فددان الذويل لو ثج
اءىلو إىل ) ،عد اسو مل ال اجيإىل طاءهإ  ،ل) عد فهمل
اىلض اءهإراىل ااديدة اسيا طج وهمل ء أت اء إور اودإا

الدراسة ة ةةإىل السة ة ةةإادل تع ادإتش لة ة ة ول الدراسة ة ةةل ا إل ل روج
ا طل الذوي ةةل عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل تع أت اء ة ة ة ة ة ة ة ةةإور،
طإءدإاه فمن الدراسة ة ة ةةإىل السة ة ة ةةإادل ال اسة ة ة ةةإىل ضة ة ة ةةت ء هذه
الدراس ة ة ةةل ،دإنت ادز عوى اءل ة ة ة الىل ا جإمإع ل طا ناىلإل ل
الة ة ة ة ة ة ة ةةه عةةإ  ،طاىلض اءلة ة ة ة ة ة ة الىل األدةةإوة ةةل لوذويةةل عطاب
ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،طال تةد اظه نإ اةل ااةإعالىل الذويةل خ
ات اّمل ء ال ة ة ة ة ةةر الىلإ ك طا ة ة ة ة ةةإرىل نإإج الس ة ة ة ة ةءال األطل ء
الدراسةل ا إل ل تع ان روج ا طل الذويل عطاب ةىل إىل الإىلومل
تع أت اء ة ة ة ةةإور اودإا س ة ة ة ةةج ال الدراس ة ة ة ة دإن ااىلإً ء
ااجا ا جإم ةةإع ك طرس ةةإ
اجمل ةةإل األد ةةإوة اط ً ،ف ةةإ ناىل ةةإيل ،ط ً
يىل و هذا الإأوج عوى اجملإل األدإوة ألن ا ةةص الدراسة ل
طتإهإ ت ة ة ة ة ةةج تع حد إ ،طال د ز ف هإ د ة ة ة ة ةةا عوى اءدإه
الدراسة ة ة ة ة ة ة ل طحتد ف اهدافهإ ،طإلإإيل يسة ة ة ة ة ة ةةإذ خ الذويل عطط

ادريسهإك

لإأوج ا طل عطاب ىل إىل الإىلومل ل فل اء إورك
مناقشة النتائج:
ااإواةةت لة ة ة ة ة ة ة وةةل الةةدراسة ة ة ة ة ة ة ةةل ا ةةإل ةةل ع مج خ

ة ة ةةىل إىل الإىلومل ادسة ة ة مل طتإهمل ام ا ة ة ةةل ء ال ة ة ةةر ط فل
اء ة ة ةةإور ،دمإ ان الإأوج األدإوة ة الحظإ ن اجت ،
اىل اا انةا األا ت ا ناىلةإل ةل طا جإمةإع ةل ال ل
السة ة ةةهه الحظإهإ ،طهذا إ جىله ااإنا األدإوة ء اء ايل
األطع الإأوج حبسا آراا ىلوم الإىلو مل الىلإ ك طف مإ يإىلوف
إل ا ا األاج لوماإل ا جإمإع ف سإ يىل و األ -حبسةةا
اعإدإو اليإحثم -لودطر الذاب يد ا ىلوم ة ة ةةىل إىل الإىلومل
لإ ع ل اجملإمخ اءدرسة ة سإ يإىلوف ا ة ةةىل إىل الإىلومل طا ة ةةإجص
راىل ا طل الذويل عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل تع
طالوإك ط
أت اء ة ة ة ة ةةإور عد اوي ل الإىلو مل ء ال ة ة ة ة ةةر الىلإ إجإهتمل
الا ية ةةدة ،طان هء ا الذوية ةةل حبة ةةإجة ةةل ة ةةإسة ة ة ة ة ة ة ة ةةل تع اة ةةد ة ةةإىل
إخ ل ل ا طل الذويل تع أت اء إور طتإىل طااي
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تن فدةدان الذويةل لومىلو ةإىل يدإ اسة ة ة ة ة ةيةا عةد
ا سة ة ة ةةإم ار الة ة ة ة ة ه دإظمل ء اود هإراىل اءدهإل الة ة ة ة ة ه
إالحفك دمةةإ ان عةةد اسة ة ة ة ة ةةو مل ال اجيةةإىل طاءهمةةإىل طتةةإىل
حمةدوة يادةد اءىلومل ف ة ة ة ة ة ةةل إةإاىلةل ادةد الذويةل ،طاد مي ةدت
تادة ةةإن اءهة ةةإراىل ااة ةةدية ةةدة ،ء حم ان عة ةةد فهمل اءهة ةةإراىل
اا ةةدي ةةدة يءا اد ةةد الذوي ةةل اد ةةإوة ةإً ،طيزي ةةد اعي ةةإا ىلومل
ال ة ة ة ة ة ةةر الىلةإ  ،طعلةك ء حةإل طجةد ال تةت إلعةإوة الإةدري
لوذويل عطاب ةىل إىل الإىلوملك طعوى ال مل ان ا طل الذويل
ل ف ةةل اء ة ة ة ة ة ة ةةإور يسة ة ة ة ة ةةهمل ء الإ ةةدا ةةه خ اىلض الإه ةةدايىل
األدإوة ل ،فمن تد يس ة ةةهمل ايض ة ةإً ء ظه ر ل ة ة الىل اا ت،
طا ة ة ة ة ة ةةيل هذه اءلة ة ة ة ة ة الىل ادمل خ طر ال تت ،طاظه
الدراسة ة ةةل ان هدإ سة ة ةةوي إىل يُد ة ة ةةل اإ ا ا ذر آاثرهإك
طاإاف هذه الدراسةةل خ وراسةةل اادي  )2018ال ا ةةإرىل
تع ان الذويل عطاب ةةىل إىل الإىلومل حبإجل لإلر ةةإو األدإوة
دأدث اجملإ ىل اإلر ة ة ة ة ة ةةإويل ام اجملإ ىل اءخإوال ا جإمإع ل
طا ناىلإل لك ا إ ا سة ة ة ةةإو  )2015طجد ان اجتإهإىل األت ان
أ الذويةل عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل اُظه اعإدةإوهمل ن الذويةل
عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ج ت ةةإوري عوى حتد ف نإ ةةإج ج ةةدة
ادةةإوة ةإًك طااجاً اإاف هةةذه الةةدراسة ة ة ة ة ة ةةل خ ةةإ يةةذد ه اليذةةإيدةةل
طآا طن  )2005ن عهةإ الذويةل عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل
ل أت اء إور يإسيا ء فددان لو ثج
الثإن ل

اءىلو إىلك

ا ةةإ عوى ال ة ة ة ة ة ةةىل ةةد ا ناىلةةإيل طالةةذاب احإةةه اء ايةةل
ح ث روج ا طل الذويل عطاب ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل تع

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

أت اء إور اودإا سج ال الدراس  ،فدد دإن الإأوج حتديداً
ف مةةإ يو  :ا) ة ة ة ة ة ة ةةىل ر الذويةةل إ اإالأت ج اا الةةذهةةإ تع
أت اء ة ة ة ةةإور خبالأت ات اّمل إل ة ة ة ةةر الىلإ  ) ،اللة ة ة ةةىل ر
إ ل نظج ال ة ةةذه ة ةةإ تع أت اء ة ة ة ة ة ة ة ة ةةإورك ل) الإىل
لوسة ة ة ة ة ةةخ يل تيه األت ان ء ال ة ة ة ة ة ةةر الىلإ  ،طحىت ل دإنت
عوى سي ه اإلحيإااىل ،فمن هذه اءلإع ال اظه عوى الذويل
عطاب ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،تد اإس ة ة ة ة ةةيا ء ادو اه الذاىل،
طادو ه الدافىل ل أ الإىلومل ء أت اء ة ة ة ةةإور ،طتد متإد ايضة ة ة ةإً
لإءو عوى ا إلل الداسة ة ة ل لدت الذويل ،طاءواب تع لة ة ة الىل
اناىل ةةإل ةةل د ةةإ زن ،طا نسة ة ة ة ة ة ةه ةةإ  ،طاح ةةإانً ا دإا ةةإ ك طه ةةذه
الدإ ال اإاف خ وراسة ة ةةل ازاعول  ،)2011ال طجدىل ادو
ء اجملإل ا ناىلإيل لدت الذويل عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،طاءيد
وراسةةل ( Wiener & Tardif )2004ال طجدىل ان الذويل
الةذي يإود ن اىلو مهمل ء ال ة ة ة ة ة ة ةةر الىلةإ ة ة ة ة ة ة ةةا أت الةد )
حدد ا ورجةةإىل افض ة ة ة ة ة ة ةةه عوى اءدةةإي ا ناىلةةإل ةةل دةةإرنةةل

ي ن اءدإسة ة ة ةةا تلدإا الو عوى ىلوم ال ة ة ة ةةا أت الىلإ ل
عدد عد تعإوة ادري الذويل عدد عهإومل تع فل اء ة ة ةةإور،
فإءهإ طال اجيإىل عوى عإادهمل ديجة ط إىلدوة ،دمإ ي ز سةيا
آا يذد ه ا دإو  )2011ء وراسإ ع الإهدايىل طال
عد دهةإ توةل ا ة ىلوم الإىلو مل الىلةإ ء الإىلةإ ةه خ الذويةل
عطاب ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلوملك طسإ ان عدو الذويل ء ال ة ة ة ة ةةا أت ء
حمإفظل جدة ااخ ،ط إ سة ة ح ة ةةص اءىلومم ج تو ه فدد
ي ن علةةك احةةد اء راىل اءىلد لةةل – دمةةإ يىلإدةةد اليةةإحثةةإن -ك
طل ال اجية ة ةةإىل طاءهمة ة ةةإىل ال يذة ة ةةإلة ة ةةا وة ة ةةإ الذوية ة ةةل عطط
ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ةا ان يإمل اعةإهتةإ ،ط ةا اةدريةا الذويةل
عوى اخل طل اةدطن ادي ة د يإمل لاةت انإيةإه الذويةل اآلا ي
إل ةةر ،طاىل يض الذويل عطاب ةةىل إىل الإىلومل تع الس ةةخ يلك
طعم إً فمن نإإج الدراسة ة ة ة ةةل ا إل ل ،طآراا ىلوم ال ة ة ة ة ةةا أت
الىلإ ل ء هذه الدراسل ،اإاف خ وراسل الدإض )2019
تع يىلإدد ىلوم ةةىل إىل الإىلومل ء وراسةةل الدإضة ان ىلوم

ال ة ةةذي يإود ن اىلو مة ة ةإً اي ة ةةداج ة ةةه خمإوا ة ةةلك طااجاً ج ة ةةإا اجمل ة ةةإل
ا جإمةإع اتةه اجملةإ ىل رو اً خب طل الذويةل عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل
الإىلومل تع فل اء ة ةةإور اودإا سة ةةج ال الدراسة ة  ،طرسإ ي ن
الإة ة ةةأوج ء هة ة ةةذا اجملة ة ةةإل ف مة ة ةةإ يو  :ا) ح ة ة ةةإن الذوية ة ةةل
الإاإعالىل ا جإمإع ل ء ا ة ةةص ال يذهي ن ء اطتإهتإ تع
أت اء ة ة ةةإور ،طادو ه اللة ة ةةىلي ل ا جإمإع لك طعوى ال مل
ااىل ةةل ت اّ ةةإ د ةةإن ةةت د ةةذل ةةك ام
ان ه ةةذه الاد اىل مل ا
فد اىل هذا اليىلدك طالدراس ة ة ة ةةإىل ال ا ة ة ة ةةإرىل تع ل ة ة ة ة الىل

ال ا أت الىلإ ل ج إىلإطنم ىلهمل ،خ اعإة اّإ اج يت ء
حمإفظل ال اي  ،طالدراسة ة ة ة ة ةةل ا إل ل ء حمإفظل جدةك طااجاً ،مل
ا لة ة ة ةةر الدراسة ة ة ةةل ع ااب ف طن والل تح ة ة ة ةةإج إ اىلزت ءإ ج
ااد  ،اط اء حول الدراس ة ل ،اط ءإ ج ا ة ل عوى الدطراىلك
طهذا يلة ة ة ة ةةج تع ان نإإج الدراسة ة ة ة ةةل ا إل ل ه حإلل عإ ل ء
اءدارسك

السة ة ة ة ة ة ةةو ا جإمةإع عةديةدة دةدراس ة ة ة ة ة ة ةةل زهج  )2019ال
ا ة ة ة ةةإرىل تع ارااإع اءل ة ة ة ة الىل ا جإمإع ل لدت الذويل عطاب
ىل إىل الإىلومل دإرنل ت اّملك
ا إ نإإج الس ة ةءال الثإو الذاب يإس ة ةةإال ع اىلإ ه
ىلوم ال ة ة ة ة ة ة ةةا أت الىل ةةإ ةةل خ روج ا طل الذوي ةةل تع أت
اء ة ة ةةإور ،ف إنت ااىلل ،ل اته اءمإرس ة ة ةةإىل ال يد وإ
اءىلوم ن دإنت دمإ يو  :ا) عد تعإوة ة ة ة ة ة م الدرس لوذويل
عطاب ة ة ةةىل إىل الإىلومل الذي يإ ي ن ع ا ة ة ةةل لوذهإ تع
أت اء ةةإور ) ،عد اعإة الذويل عطاب ةةىل إىل الإىلومل
ء ال اجي ةةإىل طاءهم ةةإىل ،ل) ع ةةد السة ة ة ة ة ة ةم ةةإم لوذوي ةةل عطاب
ةةىل إىل الإىلومل الذهإ تع أت اء ةةإور وطن ادي ك طتد

التوصيات:
اظه ىل نإإج الدراسة ة ة ة ةةل ا إل ل تع ان روج ا طل
الذويل عطاب ةةىل إىل الإىلومل تع أت اء ةةإور اودإا سةةج ال
الةةدراسة ة ة ة ة ة يود اظالل ة عوى اجملةةإل األدةةإوة اط ً ،فةةإجملةةإل
ا ناىلإيل ،طااجاً اجملإل ا جإمإع  ،طي ة ة ة ة اليإحثإن سإ يو
لإدو ه الإأوج األدإوة  :ا) الإدسة ة ة ة ة ف ام ىلوم ال ة ة ة ةةا أت
الىلةإ ةل ط ىلوم ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل تيةه عهةإ الذويةل تع فةل
اء ة ةةإور ) ،ادس ة ة مل اطتإىل ا ة ةةص حب ث يدض ة ة الذويل
عطط ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل اجزااً ا ة ة ة ةةل ء ال ة ة ة ةةر الىلإ  ،مث
يذهي ن تع فل اء ة ة ة ةةإور ء اجزاا اا ت ا ة ة ة ةةل ،ل)
الإخذ اءلة ة ة ة ة ة ام ىلومل ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،ط ىلوم
ال ة ة ة ة ة ةةا أت الىلةةإ ةةل ح ل اةةدري حمإ ت اءدةةإه ال يةةذهةةا
الذويل ء اطتإهتإ تع أت اء ة ة ةةإور ،و) اد مي هإراىل الذويل
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الة ة ة ة ة ة ة ةه سة ة ة ة ة ة ةةإم طتعةإوة اةدري اىلض اءهةإراىل االل
اجملم عةإىل ال ة ة ة ة ة ة ة جة ،ر) ا دةه هةإ تت ار ال اجيةإىل لوذويةل
عطاب ىل إىل الإىلومل عد هإ ءىلومل أت اء إورك ا إ عوى
ال ةةىل دي ا ناىلإيل طا جإمإع فإ ة الدراسةةل إ يو  :ا)
تر ة ة ة ةةإو الذويل عطاب ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل مه ل الذهإ تع فل
اء ة ة ة ة ة ة ةةإور ،ط الحظةل روطو افىلةإ مل طاناىلةإ هتمل ،طاذ ي اذ
لوإةةداةةه خ ااب لة ة ة ة ة ة ة الىل اناىلةةإل ةةل لةةدت الذويةةل انجتةةل ع
الذهإ تع أت اء ةإور ) ، ،الددإش اءسةإم خ الذويل
ء ال ةةر الىلإ ح ل ا ةةإجص ات اّمل الذويل عطاب ةةىل إىل
الإىلومل ،طد ا ةل الإىلةإ ةه ىلهمل ،طاذ ي نظةإ ع اتةا لوسة ة ة ة ة ة ةةو
اءهم اط الإدم جتإه ات اّمل عطاب ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،ل) اوف
ف الإاةإعةه ا جإمةإع لوذويةل عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل خ
ات اّمل ء ال ة ة ة ة ة ة ةةر الىلةةإ  ،خ تا از اط الد ة لةةدت الذويةةل
عطاب ىل إىل الإىلومل ء ااب جمإلك
طااجاً ف مإ خيص اىلإ ه ىلوم ال ة ة ة ةةر الىلإ خ
الإأوج الس ة ة ة ة ةةو لذهإ الذويل تع أت اء ة ة ة ة ةةإور ،فإ ة ة ة ة ة
املراج :
أوال :املراج العربية
اا عال  ،رجةةإا حمم وك )2014ك دةةإه اليهةةث ء الىلو
الداس ل طال ا يلك الدإه ة :وار الدل لواإ ىلإىلك
اا ن إن ،تا اه مل س ة ة ة ة ةةىلدك )2019ك ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل طوطر
ىلوم الإىلو مل الىل ةةإ ء اد ةةدمي اخل ةةد ةةإىلك طيىل ةةل
تخ:
تل طن ة ة ةةل د طاةالك ا سة ة ة ة ة ة ة جة ة ةةإع
https://www.kscdr.org.sa/ar/node/30
67

اإلوارة الىلإ ل لو ا ل اخلإ ةةلك )2015ك ول ه ىلومل ةةىل إىل
الإىلوملك طيىلةل تل طن ةل د طاةالك ا سة ة ة ة ة ة ة جةإع
ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةخ
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
https://departments.moe.gov.sa/SPE
D/products/Documents/Teacherldgui
de.pdf
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الدراس ة ةةل سإ يو  :ا) تنل ة ةةإا جمم عإىل ة ة جة إلعإوة ادري
اهمل اءه ةةإراىل ال ا ةةا الذوي ةةل عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ع
ح ة ة ة ة ة ةةهإ ل ج وهمل ء أت اء ة ة ةةإور ) ،ادريا الذويل
االل ت ةةإراىل
عوى الذهإ تع أت اء ةةإور وطن ادي
حمدوة ،اط االل اطتإىل حمدوة ء ا ة ة ةةل ،ل) الإدسة ة ة ف
خ ىلومل ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ،طاذ ي اذ لة ة ة ة دل اإضة ة ة ةةم
األهةداأت األدةإوة ةل ،طال اجيةإىل اءلة ة ة ة ة ة دةل دإ زيخ األهةداأت،
طا ة ة ة ة ة ة ص ال اجية ةةإىل ،طا حإ ة ةةإجة ةةإىل اءخإواة ةةل ا ناىلة ةةإل ة ةةل
طالسة ة ة ةةو د ل طا جإمإع لك ا إ عوى ال ة ة ة ةةىل د اليهث ف ة ة ة ة ة
اليإحثإن إبج اا وراسة ة ة ة ة ةةإىل ح ل روج ا طل الذويل تع أت
اء ةةإور سدإطف خمإوال ء اءمو ل الىل ا ل الس ةةىل ويل ،طوراس ةةإىل
ح ل اإلج اااىل اءإىلي ةةل خل طل الذوي ةةل تع أت اء ة ة ة ة ة ة ةةإور،
طجىلوهإ ادث وتل طادظ مإ ،طتج اا وراسإىل ح ل فإعو ل ا ا
لإذ ي هإراىل ىلوم ال ة ة ةةا أت الىلإ ل ء الإىلإ ه خ الذويل
عطاب ىل إىل الإىلوملك

ا ة ة ة ة ة ة د ة ةةإو ،ا ة ةةد و ك )2011ك آراا ىلوم ط ة ةةدي اب
ل ادطلل ال يت ح ل
دارس الإىلو مل الىلإ ا
و عطاب ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ء دارس الىلإويمك
جمةوة ة ةةل الةذةاة لة ة ةةل طالة اة ة ة ةةلك )6 3ك 259-197
ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةةة
سة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة جة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةخ
https://search.mandumah.com/Recor
d/335218

اليذإيدل ،اس ةةإ ل طال ةةدان ،إلك طالس ةةيإيول ،عي د طاخلذإطيل،
عيةةداجمل ةةدك )2005ك ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل الدظ يةةل
طاءمإرسلك عمإن :وار اءسجةك
اادي  ،ا إن سة ة ة ةةإ ك )2018ك ا إجإىل اإلر ة ة ة ةةإويل لدت
طإليإىل ة ة ةةىل إىل الإىلومل طجهل نظ ىلومإهت

ء اء حوةةل ا اإةةداج ةةل ةةدةك جموةةل ال ا ةةل اخلةةإ ة ة ة ة ة ةةل
طالإأه هك )24 7ك  148-108سة ة ة ة ة ة جخ
https://search.mandumah.com/Recor
d/979720
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ج ار ،عيدال حمم وك )2008ك ة ة ةةىل إىل الإىلومل تضة ة ةةإاي
حديثلك اجطىل :إيل الاالم لودل طالإ زيخك
ا س ة ة ة ة ةةإو ،س ة ة ة ة ةةإ ك )2015ك اجتإهإىل الذويل الىلإويم أ
ات اّمل الذويةةل عطاب ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ء اءةةدارس
ا اإةةداج ةةل ء حمةةإفظةةل جةةدةك اجملوةةل الةةدطل ةةل ال ا يةةل
اءإخ ة ة ة ة ة ة ة ةةلك )4 9ك 85 -57س ة ة ة ة جخ
https://search.mandumah.com/Recor
d/843863

ازاعو ة ةةل ،ا ة ةةد ا ة ةةإل ة ةةدك )2011ك اءه ة ةةإراىل ا جإم ة ةةإع ة ةةل
طا ناىلإل ل لوذويل عطاب ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل طعالتإهإ
ايىلض اءإ جاىلك ااةةإ ىلةةل األرون ةةل عمةةإوة اليهةةث
الةىلةوةمة ك 38ك 389 -272ك س ة ة ة ة ة ة ة جةخ ة
https://search.mandumah.com/Recor
d/497179

اخلذ ا ،مجإلك )2008ك ال ا ل اخلإ ة ة ةةل اءىلإ ة ة ة ة تض ة ة ةةإاي
طا جهإىلك عمإن :وار طاجه لودل ك
اخلذ ةةا ،مجةةإلك )2013ك ةةداةةه تع ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلوملك
الد إ  :إيل اءإد ك
الدإادل ،او و اوياك )2016ك دت رضإ اطل إا ا ر عطاب
ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ع س ة ة ة ة ةةإ اب اخلد إىل ال ا يل
اءدد ل ألادإجهمل ء أت اء ة ة ةةإور ضة ة ةةم ا ان
الد ء األرون طالىل ا ه اءءو ة ء داب ال ض ة ة ة ةةإك
اجملول األرون ل ء الىلو الىل ا لك )2 12ك -269
ةةةةةةةةةةةة ة
س ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ج ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةخ
286ك
https://search.mandumah.com/Recor
d/763255

زهج ،عم اوك )2019ك ة ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ل ة ةةدت الذا ة ةةه
اءةإةمة ة ةةدرس طاوة ه ة ة ةةإ عةوةى ة ة ة ة ة ة ةىلة إىل السة ة ة ة ة ة ةوة
ا جإمإع طا ناىلإيلك جمول ا جإهإو لودراسة ة ة ةةإىل
الد ةةإن ن ةةل طا تإ ة ة ة ة ة ة ةةإوي ةةلك )20ك 209-187
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة
سة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة جة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةخ
https://search.mandumah.com/Recor
d/944321

سة ة ة ة ةةه ه ،ات ف مك )2012ك ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلومل ام الدظ يل
طالإذي فك طيىلل تل طن ل د طاةالك ا سة ة ة ة ة جإع
ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة تة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةخ
ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ة ةة ة ةة ة
http://askzad.com/viewer?service=4
&imageName=IgeADjM3gBZArcoI
9LVXlA..&imageCount=176

ة ة أت ،عيد الىلو مل حممدك )2014ك فوسة ةةال الإدري الىلإول
لةةذطاب ا حإ ةةإجةةإىل اخلةةإ ة ة ة ة ة ة ةةلك الدةةإه ة :اآلفةةإن
الىل ا لك
الىلدل ،عإول حممدك )2013ك ةةىل إىل الإىلومل طاو الإداه
اءي طالد ال ا اب لذطاب ا حإ إجإىل اخلإ لك
الدإه ة :وار ال إإ ا ديثك
الىل  ،زة السة ة ة دك )2015ك دد ل ء ة ة ةةىل إىل الإىلوملك
الدإه ة :وار الا الىل ك
الدإض  ،ناالا عو ك )2019ك الإهدايىل ال ا اج اذي ف
ال ا ال ا يةل الا ويةل لةذطاىل ة ة ة ة ة ةةىل إىل الإىلوملك
اجملوةل الىل ا ةل لىلو اإلعةإتةل طاء هيةلك )7ك -145
ةة ة ةة ة ةة ة ة ة
سة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة جة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةخ
170
http://search.shamaa.org/FullRecord
?ID=242229

الد

 ،ا ج تا اه ملك )2012ك الإدري لذطاب ا حإ إجإىل
اخلةةإ ة ة ة ة ة ةةل ام الإ ة ة ة ة ة ةةم مل طالإدا ةةذك الدةةإه ة :عةةإمل
ال إاك

الدمش ،ةةذاى طاا الدةك )2016ك ةةىل إىل الإىلومل رؤيل
اذي د لك عمإن :وار الثدإفلك
إددمإرا ،إرابك )2008ك فل اء ة ة ة ةةإور :ول ه ىلومل ال ا ل
اخلإ ة ة ة ة ةةلك ]زيدان السة ة ة ة ة طإطاب ،تا اه مل اا ن إن،
جمل[ك ال اي  :جةةإ ىلةةل اءوةةك سة ة ة ة ة ةةىل وك اتريخ
الدل األ و )1989 :ك
إ يل ،ف اب لذ رك )2017ك دراسةةا االةاا م الة

صةةةات ةل ااما ك طيىلل تل طن ل د طاةالك
العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة

90

تأثير خروج الطلبة ذوي صعوبات التعلم إلى غرفة المصادر من
.......................................................................................... ......
وجهة نظر معلمي التعليم العام

)ك الةدل ةه الإدظ م لو ا ةل2015 طزارة الإىلو مل السة ة ة ة ة ةةىل ويةلك
اخلإ ة ةةلك طيىلل تل طن ل د طاةالك ا س ة ة جإع
ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة تة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةخ
ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ة ةة ة ةة ة
https://departments.moe.gov.sa/SPE
D/Documents/RegulatoryGuide.pdf
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ةةةةةةةةة ة
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امللخص

 سة ةةورن يومقة االابة ةةع نو ا وقن الوابنن م ا و ة،يقوم البحث ب دراسة ةةن اام ة ةةي م الطاة ةةق آ امن خ القورة يو س
 دراس ة ةةن يا نو اام ة ةةي م آ ال ة ةةورنة ارنب ل رل ا الدر الو ة ة ة ا ديث،اي دف البحث إىل إبواز جوامب اإلني ز الب ةة يو س
: نو ة االابةةع نو ربوز ا ا الطا ة ن آ ال ةةورنة اي د د البحث ا ط ج الوص ة ق الدحو وقة اقد روصةةا البحث إىل ندن مد ئج يو رمه
ئل،دن ب م ن ي ي نة ار ي بني رايب بور رئ قة ايوب ب ط ابني رايب ن،بني رايا سة ة ة ةةورن يومق رط سة ة ة ةةب اقق ارط دة ي يقل ع ا
داسو ن اث قنة ابني رايب ا و ي قدة يدوىل كا ي قد ب ن قض ة ة ة ن يو قض ة ة ة اين ة ار ي بني القاة ة ةةغ آ ال ة ة ةةورن ندف يب ة ة ة ا ين
دنة ك روظع البط ن ال يط ن اا ا م ن آ ال ةورن روظ ا دق اق ا يقل اام ةي م االدا يا يي بط ن القاةاة ن ا ق القاةاة نة ك أييت،اا
دالن القاة ة ة ةةن الاو ن ايو رنم

داي االبة ة ة ةةىلاة ة ة ة اة ي ي دل إىل اكد،ا وار آ قاة ة ة ةةن يومق يد ازرا يي رقط ن ال ة ة ة ةةود الوصة ة ة ة ق لل
 الدوسي آ دراسن يا نو اام ي م آ قن يو سور القورن الاومي:الدوص ا
 اام ي مة سورن يومقة البط ن ال يط نة البط ن الدراسن الطا ن:الكلمات املفتاحية

Abstract:
Research topic is Studying the textual harmony in the Quranic discourse through chapter of Junah,
Studying the textual harmony in the Quranic discourse through chapter of Junah, On the level of all Surah
topics; revealing the ring that linking its meanings and sentences.
The research aims to highlight the aspects of the graphic miracle by studying the Manifestations
of harmony in chapter of Junah, applying the modern linguistic lesson mechanisms to the Quranic discourse, taking into account the privacy and sacredness of the Qur’an; revealing the most textual features
in chapter of Junah.
The research adopts the descriptive analytical method.
The research reached several results, the most important of them are between the verses of chapter
of Junah, there is connections, brotherhood and harmony, what made it a miraculous and surprising
graphic unit, This harmony combined its verses with a major axis that closely linked the proportional
relationships of internally. And among its verses and sentences, there are links linking it with its overall
meanings .
The stories in chapter of Junah have a common goal and one aim as well as it use the temporal
and spatial structure precise use to achieve harmony and complementarity, with its structure narrative
and non-narrative in the chapter. Dialogue also comes in Junah’s story, in synergy with the descriptive
narrative technique of events and characters, which leads to the completion of the overall significance of
the story.
The most important recommendations:
Expanding the study of aspects of harmony in the rest of the Holy Quran.
Key words: harmony, Chapter of Junah, temporal structure, spatial structure, textual features
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املقدمة:

القورن الاومي نو كد ة خ ع ر ة ىل ال ة ل ا أير ة
البة ةةا يو بني يةةدية اا يو سو ة ة اا رول نود ك ون الودة
اا رطقضة ةةق ني ئب ة اا يبة ةةبي يط ال و كة اكو اق بوا يط ة
ازداداا ل ربوق ة ااق بوا يو ف وض ر ة ااسدض كاا بطوره
ايو الدراس ة ة ا الم اندم ع ال و ك الدط س ة ةةب آ
الب ن القورةة اايددادا ةةقن ال وم آ ن ا اجل مبة رقدم ن ه
ا ة ة مهن ،و اام ة ةةي م الطاة ةةق آ سة ةةورن يومقة االابة ةةع
نو ا وقن الوابنن م ا و
مشكلة الدراسة:
نطةد رةدبو سة ة ة ة ة ة ةةورن يومق اإي ة ن الطاو ف ة يو ة

اامدب ه ر دد ا وضةون ا االقاةغة ايي كلال ا يبة و الد
ع أبل اضةنواخ را امقن ،ة فاا سةورن يو القورن رد د ا،دن
يد سةان ردار نود بور اثب ة ايقي ال ة ا  :ي ال ،قن الم
رطدام يوض ةةون ا س ةةورن يومق ا د ددن اك ع م ة ةو ر ة ة ن
ال ة ة ةةورن هللاس ة ة ةةم م ع يومق -نو ال ة ة ةة،م -ر م رن قا ة ة ةةد
ج كا آ رين اا،دن اي الدقط ا الم س ة ة ة ة ة ة ندا نود ن ا
اام ي م االد سال آ سورن يومق
حدود البحث:
رقع الدراسن بني يدل امن خ القورة آ البحث
اراك يا نو اام ي م آ سورن يومق
أهداف الدراسة:
 1ب ن يا يو ال اب االد لل آ سورن يومق

 2إبواز الدقط ا الم رنن امن خ القورة ن ا الد س ةةال
البديي يو س ،دراسن سورن يومق
 3كب ةةع جوامب اإلني ز الب ة يو س ،دراس ةةن يا نو
اام ي م آ سورن يومق
 4الوقوف نود ربوز ا ا الطا ن آ سورن يومق

منهج البحث:
اند ةةد البح ةةث ا ط ج األسة ة ة ة ة ة ةةوو آ إبواز ب ةةن
ال اب الطاقة ارل ر آ سورن يومق

إجراءات البحث:

ةددا يو اإلجواكاا
ارب ة ة ة آ نة ة ة ا البحة ة ةةث نة ة ة ا
ال و ن ا وافنة يط :
 -ن ا اآلايا القورم ن إىل سورن

 روث ل الطاوص ااألقوا االطقو يو يا درن ا د دن رسةةم اآلايا هللالوسةةم ال ة ا يدوافل ارااين  ،غة ييككو ال ورن ارقم اآلين داسا الطغ

الدراسات السابقة:

 -1دراسة ة ة ة ةةن ال يدل ( )2013ندف إىل ب ن الد سة ة ة ة ةةال
االد،،م آ سة ة ة ة ة ةةورن يومق يو س ،دراسة ة ة ة ة ةةن ب يو
اس ئا ال اب آ ال ورنة انق :اإل ،لنة اا ف
ان ا الطو ،يو الدراس ةةن يد ول هللالدراس ة ا الطحوينة ،ف
دراسة ة ة ة ة ةةم فةةاب ة رقوم نود ال اب الةةدا االد ة سة ة ة ة ة ة ةةال
ا طول
 - 2دراسة ة ة ةةن اع ق ( )2016رط ا الب ،ث سة ة ة ةةورن يومق
دراسن لغوين آ ضوك نوم ا ط سبن
اقد اند ن ه الدراسة ة ةةن هللالوقوف نود رط سة ة ةةب
ال ة ة ة ةةورن يي ي قبو اي ب دن ارط سة ة ة ةةب ينوي ال ة ة ة ةةورن يي
س متد ة رط سة ة ة ةةب األسة ة ة ةةووخ اا دبة ة ة ة ة ب الو اقة ارط سة ة ة ةةب
الدب ة ةةا ا الا ة ةةويت االبط ن الا ة ةوف نة ارط س ة ةةب ال ك ب الطحول
اا ودن الوغوين ري دراس ةةم فددط ا اام ةةي م آ س ةةورن يومق
آ ضوك نوم الو م ا يي يوان ن ساوص ن امن خ القورة

خطة البحث:
حتدول سنةن البحةث نود يقةديةنة امت ةدة اث،ثةن
يب ،ثة اس متن؛ ردط ا ا قدين الد ويع هللا وضة ة ة ة ةةو،ة ارمه د ة
ارسة ة ة ة ةةب خ اسد رهة ارنداف ة ايط ج الدراسة ة ة ة ةةنة االدراسة ة ة ة ة ا
ال ة بقنة اسنن البحث ايدط ا الد د ر ويع اام ةةي م آ
الوغن االدراسة ا القورم ن االو ة م نة ايدط ا ا بحث األا بط ن
اس ةةم ال ةةورنة ايدط ا ا بحث ال ة البط ك القا ةا ةةق آ س ةةورن
يومقة ايدط ا ا بحث ال لث األدااا احملققن ل،م ة ة ة ةةي م آ
سة ة ة ة ة ةةورن يومقة اردطة ا امة متةن ربوز الطدة ئج الم روصة ة ة ة ة ةةا إل
البحثة ارنم الدوصة ة ا ن ا ارسة ة ع -ر ىل -رن ياون
لا لوج الاومي
ن ا البحث انف ا ة ارن ر و س ا
التمهيد:

مفهوم التماس ككل الن ك ك  :الد سة ةةال الطاة ةةق يو

ا اة ة ة ة ة ةةنوحة ا الم ظ وا آ إ ة ر ل ة ة ة ة ة ة ة م ة ا الطغة ايو
ال ة ة ةةق حتديد ي وم ن م لود سة ة ةةال الطاة ة ةةق؛ اكلال لدداسو
يي جم ون يو ا اة ة ةةنوح ا الم ر نط ة ار ز اإلشة ة ةةا ل ن
آ ر ويل ال و ة ك بني ياة ة ة ة ة ةةنوح ة ا رةةد نود الد ة سة ة ة ة ة ة ةةال
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البة ة ةةاوق ة ك ار ة ة ة ل را ال ة ة ةةبالة اياة ة ةةنوح ا رد نود
الد سةال الدا ة ك ام ةي م را ا بالة ب ط ب ال و ك
ار قوا نود رن ر ة ن الد سةال رنول نود الطونني؛ الد سةال
البةاوق االد سةال الدا ة ك ،دداا نط صةو اي يق ر دل
آ الطغ (ربو
إىل مت س ة ة ة ة ةةال الطغة اا يبة ة ة ة ة ة ب حتقق
زم دة )26 :2010
مفهوم االنسجام

اام ة ة ة ةةي دم آ الوغن :ج ك آ ي يم يق ي ق الوغن
"ال ة ةةني ااجل م اا م رصة ةةا اا،دة انو صة ةةب البة ةةقك يو ا ك
ةيوم اديي
االديية يق  :مسة ة ة ة ة ة مي ال ني دي ة انني سة ة ة ة ة ة د
ةيويةةنة ينورن" (ابو ف ة ر ة
ةيومة ايق ة  :رر" ي ة ة ة ة ة ة ة د
ي ةةةةةةة د
)137-3 :1979ة ارارد ابو يطاور آ ي ة دن ( مسة ة ة ة ة ة ة مي مم):
" مسة ة ة ة ة مي م م ال ني الديي اال ة ة ة ة ةةح بن ا ك اسة ة ة ة ةةي سة ة ة ة ةةي ا ة
اسة ة ة ةةي اان :انو قنواا الديي اسة ة ة ة ،م ة قو ،ا ك ن را ك اقاة
اام ة ةةيم ا ك االديية ف و يط ة ةةيم إكا ام ة ةةيم رل :اما ة ةةب
()281/11 :1414
إن ا ة ةةدقاة ةةق لو ة ا د وقن ا دن ( مسة ة مي مم) رد
رب ردار ،و القنوان االا ة ة ة ة ةةب اال ة ة ة ة ة ،نة ان ه ا وداا
رو،ق هللالددة ة بي ااامداة ة م انة ةةدم اامقنة ة  ،آ اا ة ةةدارة اإكا
ربنط ن ه ا ة هللالا،م جند اام ة ة ة ة ة ةةي م نو رن أييت الا،م
يطحدرا كدحدر ا ك ا ط يم (ا اولة )429 :1963
ا

التماسل واالنسجام يف الدراسات القرآنية:
إن الاة ة ة ن اجلونوين الم ،وع دارس ة ةةو اإلني ز -
نود اسد،ف يةدارسة ة ة ة ة ة ة م ار ةدد ردانم اربة يو رب ة دنم -نق
ي ألن الطام االضم ااام ي م االد لع؛ اي نب اجلوج ة إىل
رن يو رنم اجوه اإلنية ز اا يةن يوقي األج اك ب ضة ة ة ة ة ة ة ة يو
ب ضة ة ة ة ة ة ة يي ب ()56-55 :1992
ب ااسة ة ة ة ة ة ةةد
ايقو الوازل" :إن القورن ك ة رم ي ي حب ة ة ة ة ة ة ةةب فاة ة ة ة ة ة ة ،ن
ض ة  -ب ةةبب رور ب امام راير "
رل ظ اش ةةوف ي م ة ف و-ري ا
()140/4 :1420ة فبط ةن امنة خ القورة بط ةن با ةن يد طةن
يد ة سة ة ة ة ة ة ةاةةنة كاا رج اك يد،لةةنة يبو الد،،م اال اب ف ة
ال ران اا طد دة هللاإلضة ة ة فن إىل رن "رك و لن ئع القورن ديودنن
آ ال ر ب ا االوااب " ()110/10 :1420
ف ل ة ة ة ةةورن القورم ن ئ ن ي ة ة ة ةةدقون يو رايا القورن
كاا ينوي ايقنية كاا ي ة ة ن يدطون ةةن ر ة رهللاب اث لة
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اينوي ال ة ة ة ةةورن اسد ي اط لن ا داد الم حتد ايب ة فدي ا
ع شة ة ةةىلاة ة ة د الم مت ن نو قن يو ال ة ة ةةور األسو ة اي
رض ة يو يواض ة ي اقض ة اي اي ن يوص ةةوص ةةن يدا يون ك اص
لبط ا البط ك الوا،دة يد ة ة ة ة ة ا آ اجلودن اا ة ة ة ة ةةوة يد لع آ
م ة ة ة ة ة ة ي ة ة ان ة ا يا و يو يا ة نو اإلني ة ز اا ةةديةةث نو
اجل ي بني ا وضة ة ة ةةون ا ا د ددن االط ة ة ة ة ج الوا،د ا د سة ة ة ةةال
ر،د دائا اإلني ز ال ل دار آ كدب القدي ك ااحملدثني
االنسجام يف الدراسات اللسانية:

ي د ياة ةةنون اام ة ةةي م ج مبا يو اجلوامب ا ن
آ دراسة ة ة ة ة ةةن الطغة فة ام ة ة ة ة ة ةية م را ا بةال :نو ر،ةد ا ة يق
الطا ة ة ن الم ،ددن دل بوجوامدة اررب افل ر ة ةةو ة ةةا رط ز
نود ن ا الطحو :اار ة ة ة ة لة اام ة ة ة ةةي مة االقاة ة ة ةةدة االقبو ة
ااإلن،ي ةنة ا وق ةنة الدطة صة يط ة ية نو يداة ة ة ة ة ةةا باة ة ة ة ة ة م
الطغة امه ي را اار ة ة ل ااام ة ةةي مة ايط ي نو يداة ةةا
ا ة ة ة ة ةةد و (قن اإلرسة ة ة ة ة االدوقق)ة امه ي ر القاة ة ة ة ةةدة
االقبو ة ااإلن،ي ةةنة ايط ة ي ة نو يد ول ة رل الطغ ي ةةا
ي رل ا وق ن االدط ص ()109-101 :1998
ف ام ة ة ة ة ةةي م أييت ب د اار ة ة ة ة ة ل -ال ل يوصة ة ة ة ةةد
اسة ة ة ئا الد سة ة ةةال البة ة ةةاوق (الو اق)-ة اي ىن با نو الطغ
ادراسة ة ةةن الوسة ة ة ئا الم حتقل س صة ة ة ن ااسة ة ةةد وار الو اقة ري
اام ة ة ةةي م ف دم بوصة ة ةةد شة ة ةةبان يو ال ،ق ا الا نون اام ن
الم حتقل ال اب آ الطغ
ار م رن اار ة ة ة ل س ة ة ة بل نود اام ة ة ةةي م إا رن
اام ة ة ة ة ة ةةي م رن ل يو اار ة ة ة ة ة ة لة ان ا ي ركد نو دل بو
جوامدة ف ار ة ة ل يورب هللالطغ فق ؛ آ ،ني رن اام ة ةةي م
يورب هللالطغ ايدوق ة ة (بوجوام ة ةةدة )109-101 :1998
اي ةألن فاةا اار ة ل ااام ةي م آ الدراسة ا الطاة ن ي ةألن
ماوين إجوائ نة اإا ف ا ي وف ن اام اة ة ة ة ة با يبة ة ة ة ةةا،ن
ثط ئ ن يدباا يو س،ع الطغ
املبحث األول :بنية اسم السورة

ي د ال طوان آ الدراسة ا الطقدين ا صةون يو رنم
ال دب ا الطاة ة ة ة ة ن ا وازين احمل نن هللالطغة ال اظ ئع يدداسونة
يط ة  :الوظ ةن اإل،ة ل ةنة االوظ ةن اإلية ئ ةن الدو ح ةنة االوظ ةن
الدح ةةدي ةةدي ةةنة ااجل ة ل ةةنة اا وج ةةنة االدا ةةنة ف ة ل طوان بط ةةن
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"كاا اظ ئع ري ين ديب ة ة ة ة ون بطا م ن،ي يت دا نود ن ا يو
اإل ،اا " (دفنة )40 :2000
ن ا هللالط ة ةةبن لو طوان آ الطا ة ةةوص األدب نة ا قن
يو الطاة ة ة ةةوص األسو ة ري امن خ القورة ف در آ ضة ة ة ةةوك
ساة ةةوصة ة د ارهللام د ة سن خ إعق ك يا يدا يا شة ة ياة دا
نود يوس ة ة ةةو -ا ىل ب -ادا نود كار ة ادا نود يدوق
ادراسةةن اسةةم سةةورن كوفن عدو ن نو دراسةةن نطوان مغ ببةةولة
فأمس ك س ة ةةور القورن الاومي الدوق ن يط اااجد دين نود ،د
سة ة ة ة ة ة ةواك رمس ة ك يطدق ة ن ب ةةدق ةةنة دال ةةن نود يدوب ة ة يطب ةةن نو
يض وب ة ايو ،ن اق صدن ارنداف
الاو نا مدر اس ة ةةم ال ة ةةورن نود رم ج ك يو بط ن
ال ة ة ة ة ة ة ةةورن نةا ج ي يةداراا ال ة ة ة ة ة ة ةةورن ايودقد بة ارنة دالةن
صة ة آ مغ
اة ة آ ماة ةةوص اماة ةةو ا
بورين نا فاو ج و م ا
نا اس ة ةةم ال ة ةةورن يق ص ة ةةد اثموين آ يقا ة ةةد رنم نا القواكن
ا دا يون االدأايا ال ل دفاو يو ااندداك إىل ي وفن ا وضةو،

اجلونولة ايوك ال قةا االدالن ا وك ين نا ا ىن الاوق يوكوز
آ بط ن ال طوان ايدحيب اراك لغد ا ا ن
نة ه األسة ة ة ة ة ة ة وةن جواعة م مة اي ةد اإلية م البقة نق يو
ربوز نو ك الد ةةق ال يو ردبواا ن،قن اسةةم ال ةةورن اقاةةدن ة
ف و يو رن ل،س ة ة ة ة ة ةةم رمه د الا آ ي وفن ي بداسا الطغ
يو يض ة ة ة ة ة ة يني؛ اكلال بقول " :اس ة ة ة ة ة ةةم كا س ة ة ة ة ة ةةورن ي جم نو
يقاة ة ة ة ةةودن ؛ ألن اسة ة ة ة ةةم كا شة ة ة ة ةةقك يا و ا ط سة ة ة ة ةةبن ب ط ابني
ي ة ة ة ة هة نطوام الدا إ اا نود ر اة ة ة ة ا ي ف " (البق نقة

)12/1 :1995
اقد حتدي آ ن ا ا وضةو ،كا يو اإلي م ال ركبةقة
ااإلي م ال ة ة و قة اابو ن شة ةةورة ا قنم اآ الوق ا ضة ةةو
ك وا الدراس ة ا الم رط ال رمس ك ال ةةورة اس ةةوا ي ةةوال
اإلي م البق نق آ كلالة فدرسة ااسةةم بوصة ج كا يو بط ن
امن خ القورةة ارن كا سة ة ةةورن رضة ة ةةي دالد ايق صة ة ةةدن آ
ر د
ري رش د ا داالة فق رن اسم ال ورن ال ل ج ك
آ ،ديث الوس ة ةةو ص ة ةةود ع نو اس ة ةةوم ي ة ةةدأمق ف وفن
يقا ةةود ال ةةورة اا فاو الدوص ةةا إىل دالن ااس ةةم نود كلال
إا ب د ردبٌّو ال ةةورن ك يونة ال ق ك ف ا البق نق آ رنب ق
نود سة ة ة ة ةةور القورنة اي ول نود ي ة ة ة ة ةةوال البق نق ق ئ،ا" :ن ا

ا ة ةةوال ويل بديي آ اس ة ةةداب ة ة ف يقا ة ةةودة ق رن رنب ل
البق نق ل نود ي ال ةةور ا روو آ ب ض ة يو ش ةةقك يو
الداوعة ف و آ ك ق يو األ ،ن ا ي ة ةةد دل هللاسة ةةم ال ة ةةورن
وفن يقاة ة ة ة ةةودن ة اإ يود ق اج ا ط سة ة ة ة ةةبن ب ط ب د رن
يدوصا إل " ()40 :2007
ري ب ود سة ة ة ة ة ة د روف لة فق رن اسة ة ة ة ة ةةم ال ة ة ة ة ة ةةورن
الدوق ق ر،د راافد اسدبا ر ا قاود األنامة ايو رن لد دد
رمس ك ال ة ة ة ة ةةورن الدوق ن دالن نود نام يقاة ة ة ة ةةودن ؛ فان كا
اسة ة ةةم يو رمس ئ انظو إىل اج يو اجوه يقاة ة ةةودن ة با دن
إىل إق ين نوم فق رمس ك سور القورن الاومي ()564 :2011
ومن هنا ن ككإ إع ةدة أمور م مراةا ا ةند دراسككة اسككم

السورة ،ه :
 1األس هللاسةم ال ةورن الدوق ق ا ب نو الوسةو صةود ع
نو اسوم
 2يوان ن ساة ة ة ة ةةوصة ة ة ة ة ن امن خ القورةة اندم رنب ل ي
اظ ئع ال طوان آ الدراس ا ا صون
 3يوان ن رن اسةةدطب ب يقاةةود ال ةةورن ريو اجد دلة ردوع
يو هللا،ث إىل رسوة يد ا الاواخ اال لا
 4اندب ر اسة ة ةةم ال ة ة ةةورن ر،د الواافد نطد اسة ة ةةدطب ب يقاة ة ةةود
ال ورن الاوفنة ارنداف ب د ردبون ك يون
 5قد متدوال ال ة ة ة ةةورن الوا،دن رك و يو ر ة ة ة ة ة نة ايي كلال
يبقد اام ة ة ة ة ةةي م بني الد ة ة ة ة ة ة دني االطغ الاوقة اربقد
ال ،قن ب ط را يو ن

اسم سورة يونس:

ون ة
سة ة ة ة ة ةةورن يومق يو ال ة ة ة ة ة ةةور ا ا ةةن الم رد
امة صة اإيقة نة بة اظ،عة نو القورن ا ةدةة ال ة ة ة ة ة ةةور ا ا ةن
يوض ةةون ال ل ردار ،ول ال ق دنة إا رن لاا س ةةورن ا،دن
ب من ي ين
ف وضة ةةو ،الوئ ق آ سة ةةورن يومق نو ا وضة ةةو ،ال م
لوقورن ا اقة انو ال ةةدنون إىل الدو ،ةةدة اأتسة ة ة ة ة ة ق نق ةةدن
سة ة ة ةةو نة اب ن ،ق قن األلون ن اال بودينة ري سة ة ة ة ئو القضة ة ة ة اي
األسو الم ر وضة ة ة ة ع ال ة ة ة ةةورنة كقضة ة ة ة ن الو،قة اقضة ة ة ة ن
اآلسونة اقض ة ن الوس ة اا ال ة بقنة فقد ج كا آ ضةةوك ب ن
،ق قن األلون ن اال بودينة ار ل يدلوع آ  ،ن الببو
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ريطمة م فمةطمة م م م ة إفةم دبمة
قة ر ة ىل" :فمةوم موا مكة مة م قمةمويمةنَ م
ا
اخ ا مم مل آ ا ممم ن
ريطدوا مك مب ة ة ة ة ة ة م طم منمطة د مم من م م
ق لم ا م
إا قمة مومم يدومد م
الة ةةد مةمة ة ماميداة م طمة ة دن مم إ مىل ،ني" [يومق ]98 :يقو البقة ة نق:
"فةد قن اة نود رن اآليت بة نو ع الة ل ريطوا بة ؛ إك لو كة ن
قه لا ة ن إف ة بم ب ة يوجبا ة لويق ة  ،عمة الو ن ة بوا كغقنم
لق ةةا :نة ه نة دن الةةدنوة ك ة قة لوا :قةةد يق رهللاكان الضة ة ة ة ة ة ةةواك
اال ة ة ة ة ة ة ةةواكة اد كلال نود رن ن اخ قنم يو األيم إ نو
يو نطد ع؛ لا ونمة ار ة ةةل يو كلال؛ اودا أب،وا سة ة ئو
األيم يو رم قبو الدوبن" ()411 :1995
في ك اس ةةم ال ةةورن راياا ن ي ا ة ة نو ا وض ةةو ،الوئ ق
ق ياةةوب ب ؛ ألن ي ،دي آ قاةةن يومق اقوي دل ا نود
ا،دام ن عة ارم ا شة ةويال ل آ شة ةةقك يو ريوهة فا دل
نود األمق بدو ،د ع انب در اندايد ة اا رن يومق اسة ة ة ة ة ة ةةم
روق ق لو ة ة ة ة ةةورنة فان اإلي ة ة ة ة ة بداار اإي كار ا يدم اا
ياد ا إا ب د دراسن بط د ا ي ن آ ند س ق ب

اقوي ال يو رباواا ا ل فد بواة اكبع نط م ال اخة فأم وا
ب وع
ارط ة ة ة ة ة ةةيم دالة ةةن األمق االا ور يي يقة ة م ال اين
اإيط الوسة ة ة ةةو صة ة ة ةةود ع نو اسة ة ة ةةوم أبن األيا يوجود آ
قويال يو س ،اإلشة رن إىل سةبب جن ن قوم يومقة ف ق ن ه
اآلين الاوفن "ن اك لوط ة ار ة ةوين نط ة ي ي د ا آ م ة ة يو
مهوم نود رن ةةا ن ة ه القوي ةةن الم أيى نو ة رنو ة ة انم رنو ة
انبة ة ة ة ةقر ة رن ي ة ة ة ة ةةدي بوا ل ة ارن أيس اا ويل الطي ن ال ل
يةةدنونم إل ة " (امن ةةبة  )1085/10 :1390اأتيت نة ه
الد ةوين لووسةو أبن ايضة ل صةدر ارن رسة لدال سةدا و ر م
را ة يةةب انط ة د ك ة ر قويألة بةةا رق ة ة ة ة ة ةةم ع آ قول ة ر ة ىل:
ال} [يومق]94 :
{لم مق مد مج كم م ا ممل ي مو مرب م
إكن فد ة ة ة ن ال ة ة ةةورن هللاسة ة ةةم يومق -نو ال ة ة ةة،م-
يبة ة ة ةةقن إىل ي مت ب قوم يومق نو ال ة ة ة ةة،مة أببم جنوا يو
ال ة اخ ب ة ة ة ة ة ةبةةب إفة بم قبةةا فواا األاان بط ا ال ة اخ عم

ااجل ة ر الوغول لاو ةةن "يومق" ي ةةا دااا ك قن
ايط ة "رمق" اع ن االطون اال ة ة ةةني رص ة ة ةةا اا،دة انو ظ ور
البة ة ة ة ة ةةقكة اكا شة ة ة ة ة ةةقك س لع ويقن الدو،ألة ق لوا" :األمق
س،ف اجلو" امسوا لا ورنمة يق ( :رم ة ة ة ة ة ة الب ة ة ة ة ة ةةقك) إك
رريد ق ر ىل{ :فما من رمم م ة ة ة ةدد مم يمطة د مم در مشة ة ة ة ادا} [الط ة ة ة ة ك]6 :
(1979ة )145/1
ري ال قاز رهللادل فق رن يومق اسة ة ة ة ة ةةم رني ق ف
ث،ي لغ ا :ض ة ةةم موم افدح اك ة ةةوهة اق ا ف  :إم يب ة ةةدلة

اروبن م ع -نو ال ة ة ةة،م -آ بنو ا واة ااألمق بن نن
ع ان وهة أبن رو ،ةد ع نو سة ة ة ة ة ةبةب لوطية ن يو ن اخ عة
ف سة ة ة ة ة ةةم يومق ي د ب لال ماة ة ة ة ة ة اسد ل ف دااا يد ددن
يط ة ةةي ن يي س ة ة ق ا ال ة ةةورن الاوفن الم ردار ،و األمق
االا ور ااإلباة ة ة ة ة ة رة اي يد نود كلال قول ر ىل آ س متن
صة م م ،اى ممي دا مم ا
و،د إلمم م
ال ماا م
ال ةورن { :مااراب مي مي يد م
اهد مادن مو مس مقد
ني} [يومق]109 :ة فة ربة  ،الو،ق االاة ة ة ة ة ة نود ية
ا م ةم ك م
ي،قق آ سةب ا ع سةبب لوطاةوة ك رن آ ن ه اآلين الاوفن

ازم (ي ا) يو رمق يد مق إيط اس ة ة ا ىن :ربا ة ةةوة ق ر ىل:
ق ي مو مج مب النور مان ارا} [القاة ة ة ة ة ةةغ]29 :ة اق ا :يو
{رمم م
األمق ض ةةد الو،ب ةةن مسد ب ألم ة ة بن نن عة را ألم ربا ةةو
رشة ة ة ة ة ةةده آ ال ب دن ( )53/6 :1973موحظ مثن ام ة ة ة ة ة ةةي اي
ايواكيةن فويةدن يو مون ة بني ية متةدان بة ا ي ة ا يو ي ة ن
ابني اجلو ال م لو ة ةةورن ابورن الوئ قة ايوض ة ةةون ب ال موينة
اال ا ا اال آ ضة ةةوك ا شة ةواا ال ة ة ق ن إلف ن قوم يومق
قبا فواا الوق يو ندن ج ا:
ردط سة ة ة ة ةةب دالن األمق االا ور ااإلباة ة ة ة ة ر يي يق م

إيط سة ة ة ة ا ار ة ة ة ةوينا لوسة ة ة ةةو ع ي لقق يو قوي ة ار ب د ل أبا
ي ة ة ةةد يا ك اسة ة ةةد يا يومق يي قوي ة ف ة ة ة ق ا ال ة ة ةةورن
اجون ال م يط ةةيم يي يضة وة يومق :ب ن األمق االا ور
ااإلبا ر ك يوق:

كون اإلفة ن هللاو ارو ،ةةده يطي ة يو نة اخ الةةدم ة ااآلسونة
ايي يق م الدح يو يو الو و االغ ون االدا يبة ف واا الوق
قبةا اإلفة ن ي و" اإلم ة ة ة ة ة ة ة ن لو ة اخة ك ة ،ةدي يي يومق
99
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األنس :رمق ا يو بنة ة ن ةةن ع ارو ،ةةدهة رمق هللالدوب ةةن قب ةةا
فواا األاان ام ا ال اخ إيط لوط ب د -ص ةةود ع نو
اسوم -بقان يومق اقاغ األمب ك
الظهور واإلب كار :ظ ور ا ل اكبةةع ال اخ ب ةةبب رو ،د
عة اإباة ة ة ة ر ا ق قن انق اإلف ن هللاو ا،ده دان سة ة ة ةواه قبا
م ا ال اخة اظ ور الدنون ارف ن شأن األين ااإلس،م
اهللالد جند ن رني الدالدني ر ةقان آ ر ك ال ةةورنة
ار زان يي قضة ن ر جل ال ةةورن الاوفنة  ،ث مدو ق آ كا
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رين إش ة ة ة رن اإ ،لن إىل يض ة ة ة ون الد ة ة ة نة اكلال رن ال ة ة ةةورن
الاوفن الم رر ر د لط ع يومقة ال ل ر ود قوي دان
ي األيم أببم جنوا يو نة اخ عة ب ةةد رن بوا قبةةا فواا
األاانة لداون قا ة ة ة ةةد نو ال ة ة ة ةة،م يودقد لدااا ال ة ة ة ةةورن
أبك و ايوك امن خ ف ة ك جند اام ي م بني الدبا ون
الاةةور ن لو ان يومقة ابني يوضةةون ة ابني اجلو ال م ل ةةورن
يومق ي ق آ إيق  ،سوق ن دئ
املبحث الثاين :البناء الق

يف سورة يونس

القاة ة ة ة ة ة ة ةةن فو رد بوان ة الط و ة ات ة ب ة بنويقةةن
رد،كم يي ب د ة ف ،ر قا نو بدوج يب ش ة ة ة ةةو لدوال ال
اال ا اة با رو،ق ب إي كاة يو س ،س ة ة ة ة ةةود رخ األقوام
ال ة ة ة بقنة االقا ة ة ةةن القورم ن متد ز با ون إي كاب ا ارن دااب
لغد ارقق رسة ة ة ة ة ة ل ب ة فاا قاة ة ة ة ة ةةن يو
اق ة مب
قاة ة ة ة ة ة ةةغ القورن كاا نةةدف جونولة يط ة ة ة ة ة ة ةةيم يي نةةدف
اسة ة ل سة ةةورب ة ف لقاة ةةن اسة ة ون يو اسة ة ئا القورن الاومي آ
الدنون

االقاة ة ة ة ة ة ة ة ةن القورم ة ةةن كاا و" ديي ف ق "،ق قة ةةن
الوقو،ة ااق ةن األ،ةداي ر ة ة ة ة ة ة ةيةا ررةا لوحض ة ة ة ة ة ة ة راا زية ان
ايا ان ارقو ااي " (دفنة )231 :2000ة ك رب ر ة ة ة ة ة د إىل
ال ب نة الوا ،نة اال اوينة االط ة نة اااجد ن نة اال ة س ة ن
ال ة ة ة ة ةةو ن لو يد ي اال ودة يي يد من بط ئ ايط ي ا دا يا
ا د ل آ البااة ا ط يم آ الب د الدا
الوبط ك القااق يقوي ا يد سان يدداسون يدوقع
ر،دن نود اآلسوة ر ة ة ة ة م آ حتق ل اام ة ة ة ةةي م آ امن خ
القورة ال ل يوظع كا نطا ة ة ة ةةو  ،ة ة ة ةةب رمه د هللالقدر ال ل
يط سب القان ايقل ندف ال ورن ايو روال ا قوي ا:
أوال :البناء الزمين
ا
ي د ال ي ن ر،د ال ط صة ة ة ة ة ة ةةو ا ن آ القاة ة ة ة ة ة ةةنة ف و
كبقا آ صة ة ة ة ن شة ة ة ةةاو احتديد إ رن ام رجقة
ي دل ا
دارا ا
ف ل يو نو ال ل ر ي ال ط صة ة ة ةةو ال ة ة ة ةةودين؛ ألن "،ضة ة ة ةةوره آ
اة ة ة دالا اياو اان ي رااي يوضة ة ةةن شة ة ةةاا
الطغ ر و يبة ة ةةىل ا
اي ا الو،داا ال ة ة ة ة ة ةةودايا بي الاو ن
الو،دن ال ة ة ة ة ة ةةودينة د
اا وكن ااام ةةي مة ك ي ة د إىل إض ة ك درجن يو ا قول ن
اا طنق ن نود ا طي القااق" (البط ة )44 :2009

اال يو آ القا ةةن القورم ن ا يا و بب ةةاا يب ش ةةو با
يو س ،ال ة ة ة ة ل القورة اا ىن ال مة ا"نو ر،د ال ط صة ة ة ةةو
اإلجوائ ن ا باون لوح ن امن ب ن آ القان القورم ن ف من خ
القورة عدوع نو رل ك،م رسوة ايو كل ةةال روظ ة ة لدقط ةةن
ال يوة ال ل ي ز "يط ان الدواصة ة ةةو ن األاىل اج ة ة ةةدن آ رين
(اقور) الم نق زيو ي دوب نود الدوال ةةدة ي ة رك ة ة ة ة ة ة ةةب ا
القورة شون ن الدأص ا االدأس ق" (ي ارلة )114 :2001
امن خ القورة سن خ رهللاة ص حل لاا زي نة
ف ل يط ن القورم ن ردي از ،داد ال يو الدقوفق اإلم ةة ف
ا،ددا ي ن د ة ا فاو الدوصا وفن سب ايه ااسداط ه
مداو د
زيط د ة ف و رن ل ي مداور آ از األزيطن الببوينة س ل اق ل
ص ر ددن ساوص ن امن خ القورةة الم ازا
زي اان س ا
،داد ال او اإلم ةة زيط ن إني زين اظ بباا س ص
روظ ا ق ئ ا نود اام ي م االد سال البديية ف ل ي ن آ
القان القورم ن يبدر قبا ال ي ن اإلم ةة ق ر ىل {:مي
رم مش م مد دبدمم مسوم مل ال ا م مواا ما ماأل ممر" ماما مسوم مل رممة د مم مامي دكمط د
ض ادا} [الا ع]51 :
ني نم د
ديداىل م الم د ضو م
أبرز أنواع الزمان يف القرآن:

-1الزمن الكوكيب :اع ا ال ي ن ردحدد رن ر األفواد ايوا،ا
ال وة اردحدد ب ال ب داا ال وي ن اال طوينة ا ريخ األيم
اإلم ة (ين ا،ة  )75 :2006آ قول ر ىل { :دن مو الا ل
ورا ماقمد مارهد ميطم زم لدمة موم د وا من مد مد
ق ضم كا ماالم مق م مو مد ا
مج م ما ال اب م م
ال إاا هللا ممل يةد م ا دا ماآل ممايا
خ مي مسوم مل ا
اهد كمل م
ال ط م
ني ماا م م م
اسد م،ف الواما ماالطاة م ر مامي مسوم مل ا
ل مق موم يةم موم د و من ( )5إ ان آ م
اهد
آ ال ا م مواا ما ماأل ممر" مآل ممايا ل مق موم يةمداة دقو من} [يومق]6-5 :ة
اقول تعالى { :دن مو الا ل مج م ما لم دا دم الوام ما لدم م داطدوا ف ماالطاة م مر
ال مآل ممايا ل مق موم يم م م دو من }[يومق] 67:
ديمبااوا إ ان آ كمل م
-2الزمان النفس (ريطدااة  :)138-137 :1997انو
اإلم ن اش وره و ر،داي ي طنة
زي ن ي د د نود إ،
انو زي ن إم ة ب ة فواا إم ن زيو م ق س ص ب ؛
ريض هللال ي ن اإلم ةة اال ي ن ال ايت؛ ألم ياع
ل لال دمسق ا
اإلم ة الداسوق ه يدن زيط ن ي طن
اإل،
اآ القورن يواضة ة ة ة ة ةةي ك قن جن ةةد ف ة رق ةةديو الط ق
اإلم ة ة ة م ن لو يوة اإ ،ة ة ة س ة ة ة ب ة اآ سة ة ةةورن يومق ياة ة ةةور
امنة خ القورة الاومي الدقةديو امة ن يو قبةا الا ة ر لووقة
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ال ل قض ة ةةوه آ ا ن الدم ة ق ر ىل { :مايةم مومم ممي دب ة ةدودن مم مكأم من
يو
مام يةمومبمة دوا إاا مس ة ة مننا ي مو الطاة م ر يةمدمة م مرفدو من بةممةطمة د مم قم مد مس ة ةمو الا م
يو} [يومق]45 :
مك ا بدوا بو مق ك ا
اه مامي مك مدوا دي م دمد م
فة لا ة ر ياطون ربم لب وا س ة ة ة ة ة ة ة نةةن يو الط ة رة انة ا
رقديو س ن إل ،ة سة م الط ةق ه ن ه الدم الم قضةون
هللالو و االو ب االغول هللالب واا
الط ق
اك رن ال يو النويا يدض ك ري م اإل،
ألسب خة ك لال ال يو القاق ينو ايا ب آ اق ي نية
ك ،دي يي الن ن فونون ان وق ة ق ر ىل:
ودهد بةم مغا ما من مد ااا
{ ما مج مامزمان ببمي إ مسموائ ما المبم محمو فمأمرمةبمة م د مم فمو من مو دن ما دجطد د
م ،اى إكما ر ممد مرمك د المغممو دل قم م رم ميطم د رمماد ما إلم م إاا الا ل رم ميطم م ب
ام م قمةمب دا
بةمطدوام إ مسموائ ما مارم مان ي مو الم د م و م
ني ( )90رممآلم من ماقم مد من م
يو}ة ف من خ القورة ياور اإل،
مادكطم م ي مو الم د م د م
اإلم ة لون ن فونون ان وق ة ك ع ر،شد اجل اا
االنغ ن ري م ن ه الوحان الم اق خ ف يو ا واة ال ق

يو مك ا بدوا م مايرطم
مي م د آ الم دومال ما مج مومطم دن مم مس م،ئ م
ع مارم م موقمةطم الا م
يو} [يومق]73-71 :
فم مادمو مكم م
ع مك من من قبمند الم د مط م ر م
لقد رد ب ار و و األ،داية فأظ وا الط موب
نو ال ،م -ب د رن دن قوي ة ف يو يط م القو ا االبق ناسد قووا دنور ة با ك نو م إق يد ب ط م ار كقه عمة ايي
كلال ف و يدوكا نود عة ي د و بدنور ة فا م ال قبن ل
ايو ريو ي هللالطي نة ري ن قبن ا ا بني فا م الغولة اقد
ر و و األ،داي اا،دا روو اآلسو يي اجود راب ب ط
بباا دق لة ان ا ي رظ ور القان نود اج زب يو س،
ال و" ال ل ربوز نقبن ا بوكني اب د ،ق آ ين الدقن
االب ،ن يو  ،ث األداك االد بق
اآ قان يوسد ا ددن رايب ة االم ج كا ديا ن
آ ر،داث ة رطدقا يو يب د إىل رسو آ إ يقاودة يو
وسد مامن درا من إ مىل ف مو من مو من
قو ر ىلُ{ :ثدا بةم م مةطم ي مو بةم م دن مم دي م
ني} [يومق ]75 :إىل
ماميوم م مايرطم فم مسدم ما مداا مامك مدوا قمة مواي جمدموي م
قول ر ىل { :مالممق مد بةم اورم مان بمي إ مسموائ ما ديبمة اورم ص مدل مامرمزقمةطم دن مم ي مو
ال يةم مقضق بةممةطمة د مم
اسدمةوم دوا م ،اى مج كم دن دم الم وم دم إ ان مربا م
النا بم ا فم م م
يةم مومم المقم مين ف م مك مدوا ف رممدمو دو من} [يومق]93 :ة موحظ رن
األ،داي يو يب د ب ن الط يوسد -نو ال ،م-
االدحدل االدا يب يو فونونة اب دن يدط يد الاوا ،ش ا
فب ا يو س ،ا وار ال ل ياوره لط امن خ القورة الاومية
اردواىل األ،داي يو ا ب ران بني يوسد -نو ال ،م-
اال حونة اإف ن الب يو بي إسوائ ا آ سو اس ك سوف

نو :رن رد سال ،وق ا القغ هللاررب ب ال،،ل
هللال بل يط ة انق آ مت سا اروابن ر د د نود رقدمي
األ،داية اسودن اف اق ل ر ب اقون ة ف ا الط ل يقوم نود
ر اق يطام ايوربة ف أل،داي ردواىل اردا ند يي اجود راب
ب ط ايا و الط ل ا دد بي آ القاغ ا كورن آ سورن يومق
احملقل رنود درج ا اام ي م االد سال الدا ة ان ا الط ل
ا دد بي يبدا جو آ قان موب نو ال ،مة آ قةةول ر ىل: :
{ ماارم دا نمومم مم ةمبمأم مدوب إ مك قم م ل مق موي ماي قمة موم إ من مك من مك دم نمومم دا مم
اه رمة مواكوم د فمأم م دوا ر مميمودك مم
اه فمة مومد ا
مي مق يق مارم مكقل م مايا ا
ضوا إ م ا ماما ردةمطادوان
ما دشمومك كم دك مم ُثدا ما يم دا مو ر مميدودك مم منومم دا مم د ا نا ُثدا اقم د
اه
ل إاا منومد ا
مجو إ من ر م
( )71فما من رمة مولامةدد مم فم م مسأملمدد دا مم ي مو ر م
مجو م
ني ( )72فم ما ا بدوهد فمةطم ايمةطم هد مامي مو
ا رم من رم دكو من ي مو الم د م و م
مارديمو د

يو بنأل فونونة ادن ك يوسد نود فونون إىل رن بوغ
األ،داي يب د امدا ر ا ل نود الب ا اال قبن الم رطداو
فونون اجطودهة انو يب د ارب  ،فونون اجطوده لط ع ا وق م
آ اس البحو اموحظ رن ال ود القااق لل،داي ررد
افل ن ا ال ر ب ا دد بي ا طنقق ال ل يض ق نود األ،داي
اإلاثرن ا ط سبنة بققن الد سال ااام ي م الوائي

ري ي إا ااسد،م اامطو،

األنساق الزمنية يف سورة يونس:

امن خ القورة ينول األزيطن ة ايضة ة ة ة ة ة ة و ر وب
 ،ة ا القاة ة ة ة ة ة ة ةةنة ياد اة ب ة كو يوا و ال ن اال اةةن ف ة ة
اهللالدة أتيت األم ة ة ة ة ة ة ة ل ال يط ةن عدو ةن يو سة ة ة ة ة ة ةةورن إىل رسو
 ،ةةب ي يقدض ة ال ة ل القورةة االط ةةل ال يي ا ة نو آ
سورن يومق الط ل ا دد بية اال ل ردىلوو ندن رقط ا زيط ن
النسق املتتابع:
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أوال :التقنيات الزمنية يف البناء الق
أوالا :تقنيات املفارقة السردية

لسورة يونس

-1االسرتجاع:
رقط ن زيط ن ي دن ي ال رد يو س،ع ال ودن إىل زيو
س بل (فدحقة )14 :1986ة رل :رن ال يو ال ودل ياون
يدأسوا نو زيو القغة االقان القورم ن ر ود نو ويل
ا

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

ااس ج  ،ق اس إىل زيو الو،ق ال،س ج  ،آ القان القورم ن
ن ن "اس ج  ،هللالق إىل زيو الو،ق ااس ج  ،هللالق إىل
زيو القواكن ان ا ال يو األسق زيو ي د وة "ف ا ف الق رئ
ع با اهللالد ف ن،ا آ س ل ال ود القورة م " (يوسعة
 )119 :2010ن ا الط ل ردداسا ف األ،داي ف دقدم
ا دقبا نود ا ضق را ا ضو نود ا ضقة ل غدا ب لال
م اق ف ل بني ا ضق اا ضو (النح نة )85 :2008
جند ن ا الط ل ال يي آ اس ج  ،امن خ القورة
الاومي ار كقه لوط صود ع نو اسوم بقان يومق -نو
ال ،م -آ قول ر ىل{ :فمةوم موما مك م م قمةمويمنَ رم ميطم م فمةطمة م م م إفم دبم
ا
اخ ا مم مل آ ا ممم ن
ق لم ا رم ميطدوا مك مب م طم نممطة د مم نم م م
إا قمة مومم يدومد م
ال مآل ممي مو مي مو آ
الدمةم ماميداة م طم دن مم إ مىل ،ني ( )98مالممو مش كم مرب م
ني}
ماأل ممر" دكو د مم م ا رمفمأمم م رداموهد الطا م م ،اى يم داومدوا دي م يط م
[يومق ]99-98 :لقد ج كا قان يومق نط آ س ل
زيي نا ب متو ف الدنون لدىل ع نو الوسو الاومي صود
ع نو اسوم ال ل يو يو صداد قوي ة فب د رن ككوا
ن قبن األقوام ال بقن يو ال اخة ج كا قان يومق اقوي
رب ث األيا آ قوب رسولط الاومي آ رف ن قوي ف ل ود
يدض و ال قارن ال يط ن ا د ددن يو ا ضق إىل ا ضوة ايو
ا ضو إىل ا دقبا فقان يومق ردض و بب رن لوح ضويو آ
ناو الوس لنة ابب رن لوم ن آ ال يو ا دقبا
-2االستباق:
نو قغ ر،داي س بقن ألااب ة اااسدب ل القبوقة
اينول نو  :اإل ،لن اااسدبواف االدو ن لو دقباة
حت ا ي ىن اإلرن ص
ااإلن،ن االق االدنوية ا
ااإلش رن ااإلف ك (فدحقة  )108 :1986اأييت ي داا
ل،س ج ،ة بق اق ي الدا يا لوبط ك القااقة ايو كلال
اسدب ل ر،داي يوم الق ين ايوم ا خة ايو كلال قول ر ىل
ال الوا د ام
آ قا نو ا يطني آ اجلطن { :مد من مو دان مم ف م دسمب مح م م
ني}
مامحتاةددة د مم ف م مس مَ ،م مارمسدو مد من مو دان مم رمن ا مم م دد اه مرخ الم م لم م
[يومق ]10 :اكا اسدب ل آ القغ القورة نو اسدب ل إىل
زيو القواكن ي ك ن روق د
اثنيا :تقنيات احلركة السردية
ك ككوان رم ا رن ال يو ال ةةودل لوقاةةن القورم ن نو
سة ة ة ة ة ة ةةود اسد ا ة ينول األزيطةنة ياد ةا ب كو يوا و ال ن اي

يط ة ة ة ةةيم يي ندف ال ة ة ة ةةورن ايقاة ة ة ةةدن ة اا دن ال يط ن اينول
نو  :اإليق  ،ال يي اااسة ة ة ةةدغوال ال يي (يوسة ة ة ةةعة :2010
119؛ ن امة  )109 :2005ربة ة ة د ،وك ا زيط ن س ة ةةودين
حتقل الد نا بني ا،داا القانة احتقل اام ي م االدا ياة
احتدي رغ قاا ندن يو ر ي ا ار ةويي وكن ال يو ال ةةودل
را إبن ك ل ة انق أتيت ض و األم ل ال يط ن
-1اخلالصة:

ضة ة ة ة ة ؛ الدوىل غة ااج اة
ام،صة ة ة ةةن اينول نو ري ا
ااإلرة زة ر ةا نة ه الدقط ةن نود إ ة اإرة ز زيو امنة خة
ف ق ردوىلغ األ،ةداي االوقة ئي دان امو" آ ر ة صة ة ة ة ة ة و ة ة
حب ث فو ال يو س ة ةوي ا نود األ،داي ب ك اإر زة انق مسن
ينودن آ ال ةةود القورن لوقا ةةن ال ل يطدقق األ،داي ا ط س ةةبن
اا وك ن الم تدم ندف ال ة ة ة ةةورن ايقاة ة ة ةةودن ايو كلال ككو
الوسة ة ة ة ةةا ال يو ج داا ب د موب نو ال ة ة ة ة ةة،مة آ ون اا،دن
اسد ل كا األ،داي يو ر صة ا ككو األمب ك ايو ب ث عم
ارا يب م عمة ق ر ىل ب د قاة ة ة ةةن موب نو ال ة ة ة ةة،مُ{ :ثدا
ان مم هللالمبمة طم ا فم م مك مدوا
بةم م مةطم ي مو بةم م ده در دسة ة ة ة ة ا ،إ مىل قمة موي مم فم مي كد د
ال منمبم دي منومد قدةودوخ
لدة م يطدوا اةمة ة مكة ة ة ا بدوا بة ة ة ي مو قمةمبة ة ة دا مكة ة ة م لة ة ة م
يو} [يومق]74 :
الم د م دمد م

-2احلذف:
يو رقط ا ر ويي ال ودة حب ث يدم  ،ف رزيطن يو
ق الد و" لد ص ةةو انق حتقل ب ،ن اإلر ز نود ي ةةدو
ال ةةودة انق س ص ة ن ما ة ن بققن ل،م ةةي مة امسن يو مس ا
امنة خ القورةة ف بة ررة يا ةنة اكو ة رة ثويةن بةداابة ة ط ةن
إبية كابة الم راج ا بني ثطة اينة رزيطةةن ار،ةةدا ااث عدو ةةن نة ه
الدقط ن ربدا ااضة ة ةةحن اجو ن آ سة ة ةةورن يومقة ايو كلال قاة ة ةةن
موب -نو ال ة ة ة ة ةة،م -الم  ،ف يط ،دي ول ال ة ة ة ة ة و
ال ل فا ة ةا آ س ة ةةور رسو ة ق ر ىل " :ماارم دا منومم مم مةبمأم مدوب
إ مك قمة ة م ل مق موية ة ماي قمة موم إن مكة ة من مك دم نمومم دام اي مقة ة يق مارمة ة مكقل
مايا اه فمة مومد اه رمة مواكومة د فمةأم م دوام ر مميمودك مم ما دشة ة ة ة ة ةمومكة ك دك مم ُثدا ام
ضة ة ة ة ةوام إ م ا ماام ردطادوان فمان رمة مولامةدد مم
يم دا مو ر مميدودك مم نمومم دا مم د ا نا ُثدا اقم د
ا رم من رم دكو من
ل إاا منومد اه مارديمو د
مجو إ من ر م
فم م مسة ة ة ةأملمدد دام ي مو ر م
مجو م
ني فم ما ا بدوه فمةطم ايمةطم هد ماميو اي م د آ الم د موال ما مج م موطم دن مم
ي مو الم د م ةو م
ع مك ة من من ة قبمةند
يو مك ة ا بدوام مايرطمة فمة مادمو مكم م
مس،مئ م
ع مارم م موقمةطمة الاة م
يو" [يومق71 :ة ]73
الم د ط م ر م
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اك لال آ قا ة ةةن يوس ة ةةد ف بددن ال ة ة ل يو يو،ون
الدا يب االدحدلة دان ككو ا دن الم ر بل ن ه األ،داي
قة ر ة ىلُ" :ثدا بةم م مةطمة يو بةم مةدنم يو مسة ة ة ة ة ة ةد مامنة درا من إ مىل فمو من مو من
كن دم ا ممل
ماميوم مايرطم فم مسة ة ة ة ة ة ةدم ما مداام مامك مدوام قمة مواي مجموي م
ني فمةوم ا مج د
وسد رمر دقولدو من لوم محل
ي مو نطد مان قم لدوام إ ان من م ا لم محَو يب َ
ني قم م دي م
لم ا مج ك دك مم رمسة ة ة ة ة ة ة محَو من م ا ماام يةد م و دن ال ا ة ة ة ة ة ة ة ،دوا من قم لدوام رمجمةدمةطم
لدمةوم دمةطم نم ا ما مج مد مان نمومم ر مهللاك مان مارم داو من لم دا م الما م مايك آ األ ممر"
ني ماقم م فمو من مو دن ائمةددوة ب داا مس ة ة ة ،و منو م
مامي مم دو لم دا م ادم يط م
فمةوم ا مج ك ال ا ة ة ة ة محموند قم م معدم يو مسة ة ة ةد رملم دقوام مي رممددم يوم دقو من فمةوم ا
رملم مقوام قم م ديو مس ةد مي جمةددم ب ال ة محدو إ ان اهم مس ةدةمبنود د إ ان اهم ام
يد م
يو ماديل اهد ا مم ال ب ماو مة رة مالممو مكوهم
اة ة ة ة ة ة ةو دن نم مة ما الم د م ة ة ة ة ة ة ةد م
ري مو ل د و مسة ة ة ة ة ة ةد إاا كدريةانَ يو قمة موية منومد مس موف
الم د ميوديو من فم م ة م
يو فمونم مو من ماميوم مم رمن يةم م دطمة د مم ماإ ان فمونم مو من لم مة آ األ ممر" ماإمةا د
لم مو الم د م ة ة ةوف م
ريطددم هللاه فمة مومم
ني ماقم م ديو مسة ة ةد ماي قمة موم إن دكطدد مم م
ني فمة مق لدوام نمومد اه رمة مواكومطم مربةاطم ام مم مومطم
رمة مواكودوام إن دكطددم ي م ة ة ة ة ة ةو م
يو مار مما م،مةطم
ني مامجنطم ب مو ملمد م
فمدةطمنا لوم مق موم الاا ل م
ال ي مو الم مق موم الم ما فو م
اج مودوام بةددورم دا مم
وسد مارمس رمن رمةبمة اوكما ل مق موي دا م ا م
امو بةددو ا ما م
إ مىل دي م
اال
قمبةومنا مارمق د وام ال ا
ني ماقم م ديو مس ة ة ةد مربةاطم إم م
ا ة ة ة،منم مابمب ة ة ةو الم د م يط م
ررمةم م فمو من مو من ماميلهد زيطمنا مار ممي موااا آ ا ممم ن الدمةم مربةاطم لدضووام منو
ق منومد ر ممي مواع مم ماا مشة دد مد منومد قةدودوع مم فم،م يةد م يطدوام
مسةب و م
ال مربةاطم ا م م
اخ األمل مم قم م قم مد ردج بم د م
م ،اى يةمموداام الم م م م
ان مورد دا م فم مسة ة ة ة ة ةدمق م
يو ام يةم موم د و من ما مج مامزمان ببمي إ مسة ة ة ة ة ة ةموائ ما
ماام رمةداب مة ن مسة ة ة ة ة ة ةب مةا الا م
ودهد بةم مغاة ما منة مد ااا م ،اى إ مكا ر ممد مرمكة د المغممو دل
المبم محمو فةمأمرمةبمة م د مم فمو من مو دن ما دجطد د
ريطم م ب بةمطدو إ مسة ة ة ة ة ةموائ ما مارم مانم ي مو
ريط د رمماد ا إل م إاا الا ل م
قم م م
يو
الم د م ة ة ة ةو م
ني رآل من ماقم مد من م
ا ة ة ة ةم م قمةمب دا مادكط م ي مو الم د م ة ة ة ةد م
ال ريمةنا ماإ ان مك اقا ي مو
ال لدم داو من ل م مو مسوم م ة م
ةال ببمة مدم ة م
فمة لممة مومم مةدطمي ة م
رايرطم لمغم فودو من مالم مق مد بةم اورم مان بمي إ مس ة ة ةموائ ما ديبمة اورم ص ة ة ة مدل
الطا من مو م
ال
كن دم الم وم دم إ ان مربةا م
مامرمزقمةطمة دنم ي مو النا بمة ا فم م ة م
اسدمةوم دوام م ،اى مجة د
يةم مقضة ة ة ة ة ة ةق بةممةطمة د مم يةم مومم المقمة ميةن ف م ة مكة مدوام ف ة رممدمو دو من" [يومق:
75ة ]93
-3الوقفة:
نق رقط ن يو رقط ا اإلبن ك آ ال ة ة ة ةةودة ر ا نود
إيق ف ي ة ة ة ة ر ال ة ة ة ةةودة ي ي دل إىل إبن ك ارقر ة اآ القورن
أتيت ن ه الدقط ةن انا ةن را اصة ة ة ة ة ة ة ةنة را و آ سة ة ة ة ة ة ة ة ل اجل اك
اال ق خ (يوسةةعة )119 :2010ة اال ة ل القورة يوظع
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الوق ن هللالوق ا ط سة ة ة ةةب اا ا ن الا ة ة ة ةةح نة بققن لو ة ة ة ة ة ل
ال اب بني رج ائ االد س ةةال اآ س ةةورن يومق را و الوق ا
ال ةةودينة ايو كلال رثط ك قاةةن يوسةةد -نو ال ةة،م -ج كا
الوق ن الوص ة ن آ قول ر ىل{ :فم م رم مي مو ل د و مس ةد إاا كدريانَ ي مو
قمة موي ة ة نمومد مس موف ي مو فمونم مو من ماميوم مم رم من يةم م دطمة د مم ماإ ان فمونم مو من
ني} [يومق]83 :
لم م آ ماأل ممر" ماإماد لم مو الم د م وف م
ج ة كا ن ة ه الوق ةةن لداة ة ة ة ة ةةع ال ة يو رظ واا إف ة بم
وس ة ةةد يو بي إس ة ةوائ ا أببم "رااد ب بي إس ة ةوائ ا  ،ث
دنة نو ة ال ة ة ة ة ة ةة،م اآلهللاك فوم ر بوه سوفة يو فونون ارجة بدة
ة ئ ةن يو شة ة ة ة ة ةبة بمة فة واد يو الة ريةن البة ة ة ة ة ةبة ن ا األ ة "
(األلوسقة )157/6 :2001

-4املشهد:
انو رقط ةةن ر د ة ةد نود ر اة ة ة ة ة ة ةةا األ ،ةةداي با ةةا
دق ئق ارب دن ة رابة ة ة ةةع ب ئي البة ة ة ةةىلاة ة ة ة ة ا الط ة ة ة ة ة ن
اال اوين اااجد ن نة اهللالد ر دل إىل إبن ك ال يو ال ودلة
اا بة ة ة ة ة ة ند ا وارين را و آ القورن الاومية اآ سة ة ة ة ة ةةورن يومق
رد،،م ا بة ة ة ة ة ند الوصة ة ة ة ة ن اا بة ة ة ة ة ند ا وارينة حب ث ياون
الوصة ة ة ة ة ةةع آ ق ا وارة اعة ا الد،،م ربةدا القاة ة ة ة ة ةةن رك و
ام ة ةةي اي امت سة ة اا ايو شة ةواند ا وار آ سة ةةورن يومق ،وار
يوسة ة ة ةةد يي فونون ايو ة قول ر ىل{ :قم م ديو مسة ة ة ة ةد رمرمة دقولدو من
لوم محل لم ا مج كم دك مم رمسة محَو من م ا ماما يةد م و دن ال ا ة ،دوا من ( )77قم لدوا
رمجمةدمةطةم لدمةوم دمةطةم من اة ما مجة مد مان منوممة رم مهللاكم مان مارم داو من لم دا مة الما م مايكد آ
ني ( )78ماقةم م فمونم مو دن ائمةددوة ب داةا
ماأل ممر" مامية مم دو لم دا م ة ادم يط م
مس ة ،و منو م ( )79فمةوم ا مج كم ال ا ة محموند قم م معدمم ديو مس ةد رملم دقوا مي
رممةدد مم ديوم دقو من} [يومق]80-76 :

اثني ا :البناء املكاين

لو ا ن رمه ن كبقن آ البط ن ال ة ة ة ةةودين ببة ة ة ةةاا ن مة
ف و "الق ة ن ةةدن ا ة دي ةةن األاىل الم يط نو ة ة الطغ  ،ةةد ااث
اشة ة ة ةةىلاة ة ة ة ن ازيطا " (ال وآة )141 :1987ة االبط ك ا ا ة
يودحم يي البط ك ال يي ببة ة ة ة ةةاا يد ود آ القاة ة ة ة ةةن القورم نة ي
ر ا الق رئ اكأم ق ئم آ كا زي ن ايا نة ف لقورن اسدونب
ي األياطن الم سوق ع ر ىلة ف ط ي ج ك ياةةو ا ،ب ة
ايط ي يدسا ض و قه نود اج اإل
ف ة ا ة ن آ القاة ة ة ة ة ة ةةن القورم ةةن "نو رشة ة ة ة ة ةب ة هللالون ة ك
لل ،ةةداي؛ ألب ة رقي ف ة انو يو و ة ك ة رقي آ ال ي ة ن

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

انو ش ة ة ة ة ة ةةقك يونوم" (نبد رب ة  )62 :1972االبط ن ا ا م ن
اج نضواي آ
ا فاو فاو نو البط ن ال يط ن؛ ألب متد ل ايد ا
القا ة ةةن القورم ن الم نق بدارن متد ل ار اب يي هللاقق نط صة ةةو
ال ة ة ة ةةورن الوا،دن آ ام ة ة ة ةةي م ي ي ف يو القداسة ة ة ةةن اا وكن
اال واك الدا
العن ر املكاين وجتلياته يف سورة تونس:

اإبي ن الطاو آ س ة ة ة ةةورن يومق جند الدوظ ع القورة
الدق ل لو طا ة ة ةةو ا ا ة ال ل اس ة ة ةةدو،ق ق د الد بقين ض ة ة ة و
سة ة ل ال ة ةةورن ايقاة ةةدن ة بق اق داره آ حتق ل اام ة ةةي م آ
ك ن القاةغ الواردن آ ال ةورنة الم رط ةيم يي البط ك الاوق
لو ورن
ال ُفلْل :ر د اس ة ة ة ون لوطقا البحولة انطا ة ة ة اةوا يا م
هللارزا آ سة ة ة ة ة ة ةةورن يومقة اظ ة ب ةةدق ةةن يدط ة ن ةةنة بقق ةةن
ي قدا ة ا
اام ة ة ة ةةي م آ ك ن قاة ة ة ةاة ة ة ة ة اج ك البحو آ سة ة ة ةةورن يومق
هللالة ة ة ة اا جةط ة ة ةةداي يةو جةطةود عة يةوةبةاة ة ة ة ألاايةوهة يةدةحةاة ا ة ة ة

هللاأل،داية فطو ال دوال كلال ا ا ن الضة ة ة ة ة ة ة لة ا غول احملداد
يدحوا يو الض ة ة ة ةةد إىل الود يو
ا دحو آ ا ا دوب يا اان
ا
الطق إىل الطق ة آ ضة ة ة ة ة ة ة ة ف حبو اثئو يونةةب إىل رل ع
ريوة يا اوا قةدرن ع آ امول ارةدبقه آ شة ة ة ة ة ة ة ان سوقة افل
سطو با ن دالن نود ا،دام ن ع
ف ق قول ر ىل { :دن مو الا ل يد م دقدك مم آ المم ماالمبم محو
م ،اى إ مكا دكمطةدد مم آ الم دومال ما مجمويم مو ع مم بوين م بمن مافمو د،وا عم مج كم مبم
ع ما مج كم دن دم الم م مو دل ي مو دكا مي ما ن ماظمطوا رم ابدمم رد ،م
ين نم ص َ
رَ
يو لم مو ر ممجنممةدمةطم ي مو من ه لمطم داوم او ي مو
ع مم مد من دوا ا
اهم عدموا م
ني لم د الد م
يو} [يومق]22 :
ال اب كو م
جند البحو يوظا ا لدأديب ا ب ة ةةوكنية يض ة ةةنوخ اي ور
أبيو رب ة ف وي م إىل رو ،د عة فب د رن ك ن س ة ة ة ة ة كطا ن د ا
ول ف ة "ال وةال" أبية ن افو،وا بة ة ر ور ريواجة ة فددحو إىل
الطق أبيو ع ك ة جن ةةده ي،كاا ريطا ة رق ة م ف ة م ع موب
ايو ي ة يو ا يطني الطة جني يو نقة خ ع ب ةةد رن رجنة نمة
آ قول ر ىل{ :فم ما ا بدوهد فمةطم ايمةطم هد مامي مو مي م د آ الم دومال ما مج مومطم دن مم
ع مك ة من نم ة قبمةند
يو مك ة ا بدوا م مايرطمة فمة مادمو مكم م
مس م،ئ م
ع مارم م موقمةطمة الاة م
يو} [يومق]73 :
الم د مط م ر م
لقةةد ي و ة "ال دوةةال" اسة ة ة ة ة ة ة وةةن الطقةةا البحويةةن يا ة اان
يدحوا
انق ،يو ف ة يو ياة ن اثبة إىل ياة ن رسوة
ا
ي قداة ة ا

آ كارة يو ياة ن ريو ر م بةةداديدة ة انةةدم ثبة رة اسنوررة ة
يدق ا كلال يي سنورن البحوة كلال ا دوب ال ل ي ا رابنا
ضة ة ة آ قاة ة ةةن
ي ا لل،داي آ سة ة ةةورن يومقة  ،ث جنده ري ا
قض آ كار أبيو رب ة فا قوط نو جطد يو جطود
يوسد يدط ا
ع يغول يو يبة ة ة ة ك ع ايطيق يو يبة ة ة ة كة ثط ئ ن ني بن ف ق
قاةن يوسةد ج ك البحو يغوقا فونون اررب ن ة اآ الوق م
يطيا يوس ة ةةد نو ال ة ةة،م ايو ي ة اك لال ج ك ضة ة ة طا آ
قاةن يومق -نو ال ة،م-ة فا م وم ك ن سةبب جن ر أبيو
ع ب د رن ق ف ا وا

م ك ككر :ايو ال ط صة ة ةةو ا ا م ن ا ة ة ة ن آ ارر ة ة ة م
ال ضة ة ة ة ة ك ا ا ة "يديطن ياة ة ة ة ةةو" آ قول ر ىل { :مار مما م،مةطم إ مىل
اج مودوا بةددورم دا مم
ديو مسة ة ة ة ةد مارمس رم من رمةبمة اورم ل مق موي دا م ا م
ا ة ة ة ة ةمو بةددو ا ما م
ني} [يومق]87 :ة رال رن
قمبةومنا مارمق د وا ال ا
ا ة م،نم مابمب ةو الم د م يط م
فونون رس ف بي إسة ة ة ة ةوائ ا اندم عم يواضة ة ة ة ةةي ك موا ات ان
لواة ة ة ةة،ن ا و ن اة فأا،د ع إىل يوسة ة ة ةةد ان ران رن ات اة
اتقا لبي إسةوائ ا ب و ا ااةو ارق وا ف الاة،ن (األمدل ةقة
د ا)923-922 :
ف اة ة ةةو ر م ار ة ة ة ن اام د  ،إا رب حتول إىل
يا ن ق ريو لبي إس ةوائ اة حتول إىل س ةةيو ايا ن ض ة ل
ق ريو ب ة ة ةةبب غ ن فونونة ال ل ق م بدىلويب كط ئ ة ة ة م
ايط م يو الاة ة ة ة ةة،ن ف ة فأيواا رن يدىل اا ب وبم ي ة ة ة ة ة جد
ي دقبون لوا بن
ارقدم سة ة ة ةةورن يومق صة ة ة ةةوررني يدق بودني اة ة ة ةةو روال
ا ديطن ا دحضة ة ةةون ا ا ن ا د ة ة ةةي ال ل حتو إىل يا ن ض ة ة ة ل
بةداد ق ريو بقويةن يومقة كلةال ا اة ن احملةداد الة ل حتو
إىل ياة ن يد ة ة ة ة ة ةةي ريو ألنو ة الة يو ريطوا قبةةا فواا األاان
اقبةةا م ا ال ة اخ عم عم {فمةوم موما مكة مة م قمةمويمةنَ رم ميطمة م فمةطمة م م م ة
ا
ام مل آ
اخ م
ق لم ا رم ميطدوا مك مبة ة ة ة ة م طم منمطة د مم من م م
إفم دبم إا قمة مومم يدومد م
ا ممم ن الدمةم ماميداة م طم دن مم إ مىل ،ني} [يومق]98 :
بناء الشخ ية:

ر ةةد البة ة ة ة ة ةةىلاة ة ة ة ة ة ةةن يو ا قوي ة ا ا ةةن آ البط ة ك
القااقة ف ق احملوكن لل،داي االوق ئي ف ة ة ة ة ة "ا ا ن يا ب ة
اال ية ن زية بة ة اا وار ،وارنة ة ايطب ة ة ة ة ة ةةأ ال ة ة ة ة ة ةةود يطنول يط
ايطد ق إل " (ي ارلة  )21 :2001االقورن ا ي مو بوسة ة ة ة ةةم
امنوب البة ة ةةاو ن لوبة ة ةةىلا ة ة ة نة اإبواز ي،ب ام رج ن؛ ألن
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كلال كو ا ردم رل و" ديي يو ر وا" القا ة ة ةةن القورم نة
با ،وص نود راة ة ةةويو ا لن الط ة ة ة ن لوبة ة ةةىلاة ة ة اة ف ندم
ب كو ام اب ة ادااف ة ارصة ة ة ة ة ة ةةد حتوك ب ارف ع ايواق ة
فة ة لبة ة ة ة ة ة ةةىلاة ة ة ة ة ة ة ة ة ا الم يقة ةةدي ة ة القورن ا فاو رن رقة ة رن
هللالبةىلاة ا الم ياة الببةوة ك رن البةىلاة ا ل ة
يو م ةج ام ة با نق شةىلاة ا ااق ن ر كو نطدي ردنو
إل  ،جن القاةنة فأل شةىلاة ن ي بو دارن اي ة ،د
هللالقورن ااظ د ة أتيت اسة ة ة ة ة ة ةةدية بةن لةداا ،ديط ةةن ااقدض ة ة ة ة ة ة ة كاا
س قن
االبة ة ة ة ة ة ةةىلاة ة ة ة ة ة ة ة ة ا آ القا ة ة ة ة ة ة ة ةةن القورم ةةن "يو مو،
البة ة ة ة ة ة ةةىلاة ة ة ة ة ة ة ة ا الطة ي ةنة رل :الم ردنور ارط و قو ا ،قو ا،ة
باة ة ة ة ة ةوان يي األ،داي را اجد ية فددابة ة ة ة ة ةةع لوق رئ كو
رقدي آ القاة ة ة ة ة ةةن ار ي ه ا رغي ب يو جوامب انوا
اإلم ة م ن ا قدنة ان ا الداةةويو ال ي لوبةةىلا ة ا يقدي لط
القورن بب ة ة ةةاا يقطية ف ،ي ا إل يو الا ة ة ة ا إا ي ي ر

يو لم مو
مي ما ن ماظمطوا رم ابدمم رد ،م ع مم مد من دوا ا
اهم عدموا م
ني لم د الد م
يو ( )22فمةوم ا ر ممجنم دن مم إ مكا
ر ممجنممةدمةطم ي مو من ه لمطم داوم او ي مو ال اب كو م
دن مم يةممبةغدو من آ ماأل ممر" بغم مق ا ممل ماي رمية م الطا د إام بةمغمد دا مم منومد
 ،ا ممم ن الدمةم ُثدا إلممةطم مي موج د دا مم فمةطدةطمةبد دا مم ام دكمطةدد مم
رممة د دا مم ميدم م
رمة م م ودو من } [يومق]23-22 :
انا ا صورا لط اآلايا ن ا الط وكل الغويب يو
زاااي الط ق اإلم م ن الا قنة يقو البق نق" :ا ك ن ي رقدم
يو  ،عم الغويبن الم ب ع القووخ امض ع نطدن القو
يقدض ا ألن ي أ ن ياون يط م نطد كلالة ررد ا قنود يقدضد ن ا ال ا ع ا نو روك م ل ط د اإس،ص م
الدا نود ج ن م نطد سنوار اا  ،ن ائ م آ يب ندن
ضوهللاا " (البق نقة )431/3 :1995
لقد نوضة ال ةورن شةىلاة ن إبوان م -نو ال ة،م-
آ اآلايا ()73-71ة ارمس الب ة ةةىلا ة ة ن يد قن يي س ة ة ل
ال ة ة ةةورن ايوضة ة ةةون ة شة ة ةةىلا ة ة ة ن ااثقن بوع يدوكون نو ة ق

الق م الم رد ة ن ةةا ي ة "

يود دة ةن لد ة ةةدية ةةد قوي ة ة ة ي ة ة ة ة ة ةةد ون آ دنورة ة ر م راة ة يب م
ا ةةد وة ك نوض ة ال ةةورن شةةىلا ة ن م ع يوسةةد -نو
ال ة ة ة ة ة ةة،م -ال بدن نود ا ل الم رواج الدحدل باا قون ر م
روال الب ة ةةىلا ة ة ن ا دغنوس ة ةةن ا دا ن الم مت ا ف الب ة ةةو باا
رب دهة شةىلاة ن ما د موان يو س ،رف ع ايواق يي م
عة كوم لد ا دوقق ردين يدا يون نو شة ة ة ةةىلاة ة ة ة ة ن فونون
كلال ا وال الن ق
ك ام ودا سورن يومق ب كو  ،دثن إف ن ال د ن

يوق ة ر ايوا يوضة ة ة ة ة ة ةةون ة آ ب
(ين ا،ة )96 :2006
روسم القاغ ا وجودن آ سورن يومق شىلا ب
بنويقن ردط سب يي ندف ال ورن االغو" ال ل يو رجو
س ق القاغة ارقوم نود اام ي م االدا يا ب ط ابني
ال ط صو األسو لوبط ك القااق آ ال ورنة فقد رسم ال ل
القورة آ سورن يومق شىلا ن لط وكل إم ة يداور آ ي
ق ماإلم م من الضو مد من مان جلممطب
األج ة آ قول ر ىل {:ماإ مكا مي ا
ضاوهد مياو مكأم من مام يم مدندطم إ مىل
ر مما قم ن ادا ر مما قم ئ ا فمةوم ا مك مب م طم منطم د د
ني مي مك مدوا يةم م م ودو من} [يومق:
ضو مي ا د مك م ل م
د
ال دزي مو ل مو د م وف م
]12
نا ا الط ق ،ني ف الضو رد كو ع ارويأ إل
آ  ،لن الض عة اي رن يطابع الضو ار ود ل ا ن ا ون
اكأن ي ،ا ب ا ياوة لقد رمس ن ه البىلا ن باا
أيسو الوب اأيس اي ي ي
ر صو باو ا اج ن
آ ن ا الط وكل ال ويي كا نط صو
القوبة فوقد اجد
الادل الط ق ااإلبدا ،ال ي ك يوسم صورن رسو يب عن
ع ه البىلا ن اإلم م ن ا داورن آ قول ر ىل { :دن مو الا ل
يد م دقدك مم آ المم ماالمبم محو م ،اى إكما دكمطةدد مم آ الم دومال ما مجمويم مو ع مم بوين
ع ما مج كم دن دم الم م مو دل ي مو دكا
ين من ص َ
م بمن مافمو د،وا عم مج كم مبم ر َ
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الاغ ر يو قوم يوسد -نو ال ،م -ال يو ش نداننم آ
وسد إاا كدريانَ ي مو قمة موي منومد مس موف
قول ر ىل{ :فم م رم مي مو ل د م
ي مو فمو من مو من ماميوم مم رم من يةم م دطمة د مم ماإ ان فمو من مو من لم م آ ماأل ممر" ماإماد
ني} [يومق]83 :ة اكأمط مب ند اموف آ
لم مو الم د م وف م
م وس م نود ديط م اموف يو بنأل كلال الن ن اررب ن
عم
اقد بوزا شة ةةىلاة ة ن يوسة ةةد -نو ال ة ةة،م -الق ئد
ال ة ل ي ة ا رن ني رو ةةال الط و ة اإزال ةةن اموف يط ة بقون
اإلف نة االدوكا نود ع آ قول ر ىل{ :فم م رم مي مو ل د و مسةد إاا
كدرياةنَ ي مو قمة موي ة منومد مس موف ي مو فمو من مو من ماميوم مم رم من يةم م دطمة د مم ماإ ان
ني} [يومق]84 :
فمو من مو من لم م آ ماأل ممر" ماإماد لم مو الم د م ة ة ة ة ةوف م
اربوز ي ف بط ك البىلا ن آ القاغ الواردن آ سورن يومق

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

روك ن نود اجل مب الط ة ة ة ة ةةق اال اول اال قدل اال ة ة ة ة ةةووكقة
ك رب -رل البة ةةىلا ة ة ا -آ ال ة ةةورن ايو س ،يواق
ار،واع ر راب اا،دة ي يقل ال اب ااام ة ةةي م نود
ص د ال ورن
بناء احلوار:
ر،د رس ة ة ل ب الد بق آ القا ة ةةن ار،د نط ص ة ةةو بط ئ
ا وارة فا ق ية ي ة ة ة ة ة ة ة نةةد آ رنور األ،ةةداية اال ةةا نود
ون اراة دن االابةع ن ي د ا آ دااسا البةىلاة ا
بب ة ةةاا يب ش ة ةةو را ق يب ش ة ةةوة ار ا األ،داي  ،ن انبض ة ةةن
هللا وكنة االقاةةن القورم ن قاةةن ن دفن سة ق ألنداف ديط ن ع
سا ة ة ة ةةوص ة ة ة ة ن إني زين يد ودن بد ص ة ة ة ة و ال ط ن ة اا وار ك ن
 ،ضة اةوا آ سة ق ا امن خ القورة الاومية اظع آ ك ق يو
القض ة ة ة ة ة ة ة اي الم جة ك يو رجو ة ؛ إلقطة  ،الطة عة ة ار ب د ة آ
األكن ن االط و ة فوقد ك ن ا وار بط ن رس ة ة ة س ة ة ة ن آ امن خ
القورة بباا ن مة ارقط ن رئ ن آ القان القورم ن

ري ا وار آ س ل قان يوسد -نو ال ،م -في ك
بد ص ا دق قنة ك ج ك ا ر و كب لط يب د
ال حون يي يوسد -نو ال ،م -آ قول ر ىل{ :فمةوم ا
ني ( )76قم م
مج كم دن دم ا ممل ي مو نمطد مان قم لدوا إ ان من م ا لم محَو ديب َ
وسد رمرمة دقولدو من لوم محل لم ا مج كم دك مم رمس محَو من م ا ماما يةد م و دن
دي م
ال ا ،دوا من ( )77قم لدوا رمجمةدمةطم لدمةوم دمةطم من ا ما مج مد مان منومم رم مهللاكم مان
ني ()78
مارم داو من لم دا م الما م مايكد آ ماأل ممر" مامي مم دو لم دا م ادم يط م
ماقم م فمو من مو دن ائمةددوة ب داا مس ،و منو م ( )79فمةوم ا مج كم ال ا محموند
وسد
وسد رملم دقوا مي رممةدد مم ديوم دقو من ( )80فمةوم ا رملم مق موا قم م دي م
قم م معدمم دي م
او دن من م ما
اهم مسدةمبنود د إ ان ا
مي جمةدد مم ب ال محدو إ ان ا
اهم ما يد م
يو}[يومق]81-76 :
الم د م د م
ينو طة ا وار نود ،ق قةن فونون الة ل رراد رن يبنةا
دنون يوسة ة ة ةةد هللال ة ة ة ةةحو االبة ة ة ة وكنة ف م ا ة ة ة ة نو ة اهللاك
هللام ة ة ة ة ةوانة اظ و ا لة با إن ن ا ا وار يابة ة ة ة ةةع لط رن
فونون أتثو ع ه الدنون ر م صة ة ة ة ةةداده جل ار ارا ه ؛ اع ا
كة ة ن منقة ة نطة ةةد الغول يطم نو كلة ةةال قة ة  { :ما مجة ة مامزمان ببمي
ودهد بةمغماة ما منة مد ااا م ،اى إكما
إ مسة ة ة ة ة ةموائ ة مةا المبم محمو فمةأمرمةبمة م د مم فمونم مو دن ما دجطد د
ر ممد مرمك ة د المغممو دل قم ة م رم ميمط ة د رمماة د ما إلم ة م إاا الاة ل رم ميطم ة م ب ة بةمطدوام
ني } [يومق]90 :ة اا شة ة ةةال رن
إ مس ة ة ةموائ ما مارم مان ي مو الم د م ة ة ةو م
ا ب ة ة د ا وارل رك و قدرن يو ا ب ة ة د ال ة ةةودل نود ة ة د
ا واقع اإهللامن ا بة نوة ايي كلال ف،بد يو رضة يو ا وار يي
بق ن نط صة ة ة ة ةةو البط ك القاة ة ة ة ةاة ة ة ة ةةق يو ا دي اال ي ن اا ا ن
االب ةةىلا ة ن االا ةوا،ة ي ة ا آ ام ةةي م ا،داا القا ةةن ا

اردحام آ ا ب د ا وارل ريور ندن؛ يط :
 1يوضو ،ال ورن
 2س ل ا وقع
 3الغو" يو ا ب د
 4شىلا ن احمل ار
 5يط سبن األل ظ لو ق م
 6ي،ئ ن البط ك الوغول قاد ال ورن
القد يو بط رم ا قان موب يي قوي ة اك ن ا وار
ك ش ا لط نو شىلا ن موب ايد ثب ر نود يوق اثقد بوب
يدحداي لقوي ة اكلال آ قول ر ىل { :ماارم دا نمومم مم ةمبمأم مدوب إ مك
ا
قم م ل مق موي ماي قمة موم إ من مك من مك دم منومم دا مم مي مق يق مارم مكقل م مايا
اه رمة مواك مو د فمأم م دوا ر مميمودك مم ما دشمومك كم دك مم ُثدا ما يم دا مو ر مميدودك مم
اه فمة مومد ا
ا
منومم دا مم د ا نا ُثدا اقم د
ضوا إ م ا ماما ردةطمادوان ( )71فما من رمة مولامةدد مم فم م
ا رم من رم دكو من ي مو
ل إاا منومد ا
اه مارديمو د
مجو إ من ر م
مسأملمدد دا مم ي مو ر م
مجو م
ني} [يومق]72-71 :
الم د م و م
فة وار -نطة  -جة ك عداة ة ة ة ة ة ةوا اكة ن يو ا ة ه م ع
موب -نو ال ،م -فق ألن ا ق م إثب ا القض ن ااا،دي ل

مت سا ار لق ة اام ي ي يي ندف ال ورن اس ق ب

املبحث الثالث :األدوات احملققة لالنسجام يف سورة يونس:
سة ة ة ة ة ةةورن يومق نق ال ة ة ة ة ة ةةورن ال شة ة ة ة ة ةةون آ رور ب آ
ا اةحع البةويعة اا دين اام ةون آ رور ب م ا ال ةورة
اندد رايب ي ئن ار ة ة ة ة ةةي راياة انق يا ن (ابو ن شة ة ة ة ةةورة د
ا )77/11 :ع بور ن مة ايوضة ةةون ا نديدنة ف لبة ة
يو رن :الب ة ة ة ردوع نو ال ق ة ة ال ة ة ل ي ة ة ة ة ة ةةدطب ا ام
البةونق يو رين را ريدنية ري الب ة ف ،يدوصةا لغ يد إا ب د
اسة ة ة ةةد ك ال ة ة ة ةةورن هللالطاو ك يون ()414-413/2 :2004

ع دان امدا ر جواخ يو قوي ان ا ي يدط سة ة ةةب يي يقاة ة ةةد
ال ة ة ةةورن القورم نة فضة ة ةة ،نود رن ن ا اإلر ز ،قل صة ة ةةورن يو
صور اام ي م آ سورن يومق

اا ياون ن ة ة ا احملور ال ة ة م ب ة ةةا إ ة ة  ،يو قب ة ةةا الب ة ة  ،ني
اسد،ف زاااي الطاو لو ورنة فة "ر،،ظ ا ة ا اخ الطام
دا َ نود رن رايا كا سة ة ة ةةورن إ ياون ب ط يو الدط سة ة ة ةةب
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االدي اخ االدط قة ي يقل لاا سة ة ة ةةورن ا،دن ب م نة با إن
ر ة ن كا ق ةةم يو ن ه األق ة م هللاسةةم (سةةورن)-انق ر ة ن
ضة  -رد نود رن كا ق ةم دمسق هللاسةم "سةورن" إ
روق ن -ري ا
ر ي راير ة وض ة ة ة ة ة ة ة ة الوئ قة اروبن ة ن،ئل جوام ةنَ اث ق ةةن"
(سة ة دة)555 :2011ة "ايو ،قل ا قاة ةةود يو كا سة ةةورن
نوف رط سة ة ة ة ةةب رايب اقا ة ة ة ة ةاة ة ة ة ة ا ي رج ائ " (البق نقة
)149/1 :1987
ايوضة ة ةةون ا سة ة ةةورن يومق ردار آ سة ة ة ،ن ال ق دنة
ا،ق ق ن األلون نة اال بودينة ارط ود ال ورن آ و ن ،ق قد ة
اب ن يقدض ة ة ة ة ة ة ا ن ه ا ق ق نة ار ودن أبس ة ة ة ة ة ةةووع ام صة
اشة ة ة ة ة ة ةةىلاة ة ة ة ة ة ة ة بة ا ىلدو ةنة ابورنة -ك ة يو بطة رم اة  -نطةد
ا ديث نو اسم ال ورن نو الدنون إىل اإلف ن هللاو ا طيد يو
نة ة ابة ة آ الة ةةدم ة ة ااآلسون قبة ةةا فواا الوقة ة ة االدحة ة يو يو
الدغ فا االدو قة ك رط ال ال ة ة ةةورن قض ة ة ة اي رسو ة كقض ة ة ة ن
الو،قة اقض ن اآلسونة اقض ن الوس اا ال بقن

 -1العالقة اإلبداليكة :نق ن،قن بني يوضة ة ة ة ة ة ةةونني ر،دمه بديا

ف آلايا داسا ال ورن رد مل ارود م ف ب ط ياومن
ا،دن ماة ة ة ة ة ة ن يد سة ة ة ة ة ةةانة "ف جل ا الوئ ة ة ة ة ة ةةن نق الم حت ا
األفا ر ال ين الواضحنة ااجل ا ال ون ن نق الم ر دب آ
ثط اي ال ب رااة را راون ق يدأالن يو ال مة ا ق ااضحن آ
ظة نو الد بقة الاط ة ق سة رجةن نو اإل ة ر آ ي طة نة ال ة م"
(ربو نوقة )140 :1992
ائل ر ني نود
ئا ا و م
اا رن ل،م ة ةةي م رل ا ااسة ة م
ااند ة ة ةةداك إىل هللا و الطغة االولول إىل دااسو ة ة ة يو س،

 ،ا ممم ن الدمةم ُثدا إلممةطم مي موج د دا مم فمةطدةطمةبد دا مم ام
منوم ىد رممة د ة ة ة ة ة دا مم ميدم م
دكةمط ةددة مم رمة مة م ةودةو من} [يةومةق]23-21:ة فةية ةوة ة ةةن (نةو الة ة ة ة ل
)؛ "ألن
ي ة ة ةةقكم) بد اشة ة ةةد يو ون (اإكا ركقط الط
البغق آ األر" اشد ا نو ا او آ رايا ع" (ابو ن شورة
د ا)134/11 :
اآ قولة ر ة ىل { :ماارمة دا نمومم مم ةمبمةأم مدوب إ مك قمة م ل مق موية
اه فمة مومد
ماي قمة موم إ من مك ة من مك دم منومم دا مم مي مق ة يق مارمة مكقل مايا ا
اه رمة مواكوم د فمأم م دوا ر مميمودك مم ما دشة ة ة ة ة ةمومك كم دك مم ُثدا ما يم دا مو ر مميدودك مم نمومم دا مم
ا
ضوا إ م ا ماما ردةمطادوان} [يومق]71 :
د ا نا ُثدا اقم د
مو ن ال ،ق ةةن اإلب ةةدال ةةن آ و ةةن( :إكا ق ة لقوية ة )
ج كا بد لقول ( :مبأ موب) بد اشة ة ة ةةد ة فقو موب لقوي
اي ب ده ي ج ك آ ال ةورن الاوفن نو ج ك يو مبأ اقاةن موب
نو ال ة ة ة ة ة ةة،م ك مو ن ال ،قن البة ة ة ة ة ةةو ن بني ون جواخ
البة ة ةةوب (ف ود ع روكو ) ا ون البة ة ةةوب (إن ك ن ك نو ام
يقة ة يق)ة اكة ة لة ةةال ال نع خ(ُث) (ُث ا ياو ريوكم نو ام
ن)ة ا ون (ُث اقضة ة ة ة ةوا ) لو قق آ قون اند ي ا ي ون
ل يو الضو

الدا را اام ة ة ةةي مة ال ا ربوزن ؛ ال ،قن اإلبدال نة اال ،قن
ال بب نة ال ،قن الدق بو ن

 -2العالقة السبيبة :انق ال ،ق ا ا طنق ن الم ر م آ
رب األسب خ ا بب ب االطد ئج هللا قدي ا االوس ئا
هللالغ اياة ايو شواند ن ه ال ،قن ي ج ك آ قول

ظة نوهة ف ق ن ة ا ا بحةةث سة ة ة ة ة ة ةةطقع نود ربوز ن ة ه األدااا
االوس ئا الم ،قق اام ي م نود ي دو ال ورن الاوفن
أوال :العالقات الداللية
اا رن اام ة ة ةةي م آ رصة ة ةةو جم و ،ال ،ق ا الوابنن
بني ي ة ة اجل ةا ا دوال ةن آ الطغة فان ال ،ق ا الدال ةن ردة مد
يو اآلل ا االوس ة ة ة ة ئا الم يدحقل ع ام ة ة ة ةةي م الطغة ان ه
ال ،ق ة ا ال ةدال ةةن را ة يو ةةن يد ة زرن ف ة ب ط ة ة سة ة ة ة ة ة ةواك نود
ي ة ة ة ة ةةدو اجل ون الوا،دن را اجل ا ا د ددن را نود ي ة ة ة ة ةةدو
ال قواا اا ق ية را نود ي ة ة ة ة ةةدو الطغة بققن اار ة ة ة ة ة ل
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نو اآلسوة ايط ة وةن( :قة الاة فوان إن نة ا ل ة ة ة ة ة ة ،و
جمطون) بةةد اشة ة ة ة ة ةةد ة يو وةةن (ركة ن لوطة نيبة )ة
طبن نو بوود الد يب يو
فو م
صة ة ة د م الوسة ة ةةو م هللال ة ة ة ،و يد د
قض ة ة ن الو،ق االوس ة ة لنة يقو الب ض ة ة ال نو قوانم ن ا:
"اف ان اف أببم صة ة دفوا يو الوسة ةةو -صة ةةود ع نو
ريورا س رقن الببو" ()235 :2008
اسوم -ا
ايو ال ،قة ا الةةدال ةةن الوابنةةنة ال ،قةةن اإلبةةدال ةةنة ايو كلةةال
ضة ة ة ةاواكم مي ا ة ة ة ةمدة د مم إكما معدمم
قول  { :ماإكما رمكمقمةطم الطا م مر ملمنا ي مو بةم م د م
اهد رم مسة ةمو،د ميااموا إ ان در دسة ةومطم يم ماددةبدو من مي متمم دادوا من
رايرطم قدا ا
مياَمو آ م
دن مو الةا ة ل يد م ة ة ة ة ة ة دقدك مم آ المم ماالمبم محو م ،ا ىى إكما دكمطةدد مم آ الم د موة ةال
ع ما مج كم دن دم
ين من صة ة ة َ
ما مجمويم مو ع مم بوين م بمن مافمو د،وا عم مج كم مبم ر َ
الم م مو دل ي مو دكا مي ما ن ماظمطوا رم ابدمم رد ،م ع مم مدنم دوا ا
اهم عدموا م
ني لم د
يو  ,فمةوم ا ر ممجنم دن مم
يو لم مو ر ممجنممةدمةطم ي مو ىمن ه لمطم داوم او ي مو ال اب كو م
الد م
إكما دن مم يةممبةغدو من آ ماأل ممر" بغم مق ا ممل ماي رمية م ة الطا ة د إامة بةمغمد دا مم

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

ر ىل{رم مك من لوطا من ميبا رم من ر مما م،مةطم إ م ىىل مر دجا يمطة د مم رم من
ريطدوا رم ان معدمم قم مد مم ص مدل نمط مد مرع مم
يو م
رمم ر الطا م مابمبو الا م
ني} [يومق{ ]2:إ ان
قم م الم ما فدوا من إ ان ىمن م ا لم م َ،و ديب َ
" آ سدان رماايم ُثدا
مربا دا دم ا
اهد الا ل مسوم مل ال ا م مااا ما ماأل ممر م
اسدمة مو ى نمومد الم م موش يد مدبدو ماأل مميمو مي ي مو مش ي إاا ي مو بةم م د
م
اهد مرب دا مم فم منبد دداهد رمفم م ،رم م اكدوا من} [يومق]3:
إ مكم ىمكل دا دم ا
اهد الا ل مسوم مل
فوقد ج ك الوب آ قول ر ىل{ :إ ان مربا دا دم ا
اسدمة مو ى منومد الم م موش
ال ا م مااا ما ماأل ممر م
" آ سدان رماايم ُثدا م
اهد مرب دا مم
يد مدبدو ماأل مميمو مي ي مو مش ي إاا ي مو بةم مد إ مكم ىكمل دا دم ا
فم منبد دداهد رمفم م ،رم م اكدوا من} [يومق ]3:يي قول { :رم مك من
لوطا نم ميبا رم من ر مما م،مةطم إ م ىىل مر دجا يمطة د مم رم من رمم ر الطا م مابمبو
ريطدوا رم ان معدمم قم مد مم ص مدل نمط مد مرع مم قم م الم ما فدوا من إ ان
يو م
الا م
ني} [يومق]2:ة أبسووخ االد ا يو
ىمن م ا لم م َ،و ديب َ

القاة ة ة ةةوة رل :رن الوجو ،إل سة ة ة ةةبح م ا لغقهة ج كا ون
امموم مل
اه م،قة إمةا د يةممبة مدرد م
قولة ر ة ىل{ :إلممة مي موج د دا مم م اة ما منة مد ا
يو
ريطدوا ما من ودوا ال ا
يو م
ا م ا هللالمق م ماالا م
ل الا م
ُثدا يد ددهد لم مي م
اخ رمل َم اةم مكة مدوا يم ما د دوا من}
اخ ي مو مل م ما منة م َ
مك م دواا معدمم مشة ة ة ة ة ةمو َ
[يومق" ]4 :اط لن الطد ين الط ش ن نو إثب ا سوق ال ااا
ااألر"؛ ألن ال ل سول ي ا روال ال واا يو ق س بل اجود
ا ي ي ه رن ي ة ةةد ب ا وجوداا الاة ة ئطة ةةن آ روة ةةال ال واا
سو اق اثما " (ابو ن شة ةةورة د ا )90/11 :اااسة ةةد ط ف يو
اسة ة ة ة ئا الوب االد سة ة ة ةةال آ الطغة اقد ج ك آ قول ر ىل:
ا
ورا ماقةمد مارهد ميطمة زم
ق ضة ة ة ة ة ةمة كا ماالم مق م مو مد ا
" دن مو الة ل مج مة ما ال ابة ة ة ة ة ة م م
ال إاا هللا ممل
خ مي مسوم مل ا
اهد ىكمل م
لدمة موم د وا نم مد مد ال ة ة ة ة ةط م
ني ماا م م ة ة ة ة ة م
يةد م اة ة ة دا ماآل مايا ل مق موم يةم موم د و من" [يومق]5 :ة ف جل ون ي ة ة ةةدأم ن
اسة ة ة ة ةةد ط ف ابددائقة ف لضة ة ة ة ة ق (نو) ن ئد نود قول (ربام)ة
اف دالن ارطب نود القدرن االو،دام نة ف و -ن اجا -نو

اام ي م بني اإلما ر ا ديوق ا وم يو ال ل آ قول
ر ىل " رم مك من لوطا نم ميبا رم من ر مما م،مةطم إ م ىىل مر دجا يمطة د مم رم من
رمم ر الطا م "اجواب آ قول ر ىل{ ":إ ان مربا دا دم اهد الا ل
اسدمة مو منومد
مسوم مل ال ا م مااا مااأل ممر م
" آ سدان رماايم ُثدا م
الم م موش يد مدبدو األ مميمو مي يو مش ي إاا يو بةم م د إ مكم كمل دا دم اهد
مرب دا مم فم منبد دداهد رمفم،م رم م اكدوا من}[يومق ]3 :ن ه اآلين يوربنن
ا قبو أبب ج كا ردا نود إما ر الا ر لقض ن الو،قة
ف و -سبح م ار ىل -نو يو ي دحل الوبوب نة انو

اأتيت ال ،قن ال بب ن ريض آ قول ر ىل { :ماإ مكا ردةمدةوم ىد
يو ما يةممو دجو من ل مق كم مان ائم ب دقمورن م مق
نمومم مم م
رايرةدطم بةم طم ا قم م الا م
ىمن م ا ر مما بمدلم د قد ما مي يم داو دن رم من ردبمدلم د ي مو روم مق ك مة م ق إ من رمراب دي
اخ يةم موم نما م}
مس د
و ،ىد إ م ا إة ر م
ام د مر نم م م
ف إ من نم م
إاا مي يد م
[يومق]15 :ة اي،،ظ راوار قول ( :ا يوجون لق كان) آ
اصع ا بوكنية اآ كلال دالن نود ود م الد ينة ان ا
الوصع يورب احور ال ورنة أبن ا ر د و الغ ون اي وا اق
الدوبن
ا ون( :إن رربي إا ي يو،د إ ) ر و ا جل ون (ي
ياون رن ربدل )ة اقول ر ىل{ :قد ما لممو مش كم ا
اهد مي رمةوم مورد د
منومم دا مم ماما ر ممد مرا دك مم ب فمة مق مد لمب م د ف دا مم ند د اوا ي مو قمةمبو رمفم م،
رمة م قودو من} [يومق ]16 :جواخ رسو لقوعم آ قول ر ىل:
يو ما يةممو دجو من ل مق كم مان ائم
{ ماإكما ردةمدةوم ىد منومم مم م
رايردةطم بةم طم ا قم م الا م
ب دقمورن م مق ىمن م ا ر مما بمدلم د قد ما مي يم داو دن رم من ردبمدلم د ي مو ر مو مق ك
ام د مر
مس د
و ،ىد إ م ا إة ر م
ف إ من من م
ةم م ق إ من رمراب دي إاا مي يد م

الغ ئب إىل امن خ؛ "ل،سددا نود ر ود ع ر ىل
هللاإلع ن" (ابو ن شورة د ا)78/11 :ة ك يوحظ

ال ل سول الا ئط ا آ يقدار سدن رايم يو رايم الدم ة
الو ش ك موق و آ حملن باوة الاط رراد ر و م ال ب د الدأة
االد ب آ األيورة ف ه ال ،قن الم روب اآلين ا قبو
ج كا آ ين اام ي م االدا يا.
ك ة ج ة ك قول ة ر ة ىل{ :إلمم ة مي موج د دا مم م ا ة ما من ة مد
ريطدوا ما من ودوا
ا
يو م
ل الاة م
اه م،ق ة إماة د يةمبم ة مدرد ا ممممو مل ُثدا يد ة دةدهد لم مي م
ا
اخ
ال ا
اخ ي مو مل م ما من م َ
يو مك م دواا معدمم مش ةمو َ
ا ة م ا هللالمق م ة ماال م
رمل َم ام مك مدوا يم ما د دوا من} [يومق" ]4 :اط لن الطد ين الط شة ن نو
إثب ا سوق ال ة ة ة ة ة ة ة ااا ااألر"؛ ألن ال ل سول ي ا روال
ال واا يو ق سة بل اجود ا ي ي ه رن ي د ب ا وجوداا
الا ة ئط ةةن آ رو ةةال ال واا سو اق ة اثما ة " (ابو ن ة شة ة ة ة ة ة ةةورة د ا:
)90/11ة اقدم اجل ر ااجوار آ قول ( :إل يوج ام) إلف دن

يطقا.
ال ل ج ا الب ق يض ن االق و ا

اخ يةم موم نما م} [يومق.]15 :
نم م م

ايو شواند ال ،قن ال بب ن ي ج ك آ قول ر ىل:
اال فمالممةطم مي موج د د مم ُثدا
اال بةم م م الا ل م دد دن مم ر مما مةدمة موفةامةط م
{ ماإ اي مدويةمط م
اهد مش َد منوم ىد مي يةم م مودو من ,مال داا رداين مر دسوَ فماكما مج كم مر دسودعدمم
ا
قدض مق بةممةطمة د مم هللالمق م مادن مم ما يداموم د و من{ [يومق]47-46 :ة
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ن،قن ال بب نة في ون (الاا رين رسو ) نق اط لن ال بب
ض ون اجل ون الم قبو ة يقو ابو ن شور" :إن جمقك الوسو
للين نم يطد د اإلي ة ارن األين إن ك ب رسوع اسدحق
ال ق خ نود كلالة ف ا إن،م أبن را يب م الوسو نو ال ل
رو نو م الون د هللال ق خ" (د ا)187/11 :

-3ةالقة التقابإ :انق ن،قن بني وفني يد ثوني را يدض ديوة
انق رك و ال ،ق ا الدال ن قدرن نود حتق ل ام ي م الطغة ايو

كلال ي ج ك آ قول ر ىل{:رم مك من لوطا نم ميبا رم من ر مما م،مةطم إ م ىىل
ريطدوا رم ان معدمم قم مد مم ص مدل
يو م
مر دجا يمطة د مم رم من رمم ر الطا م مابمبو الا م
ني} [يومق]2 :
نمط مد مرع مم قم م الم ما فدوا من إ ان ىمن م ا لم م َ،و ديب َ
نط ن،قن رق بو ن بني (رم ر) ا(ببو)ة ان ه ال ،قن
روب بني وفني يدض ديوة اك لال ي ج ك آ قول ر ىل { :دن مو
ا
ورا ماقمد مارهد ميطم زم لدمة موم د وا من مد مد
ق ضم كا ماالم مق م مو مد ا
ال ل مج م ما ال اب م م
ال إاا هللا ممل يةد م ا دا ماآل مايا
خ مي مسوم مل ا
اهد ىمكل م
ال ط م
ني ماا م م م
ل مق موم يةم موم د و من} [يومق]5 :ة ف ل ،قن الدق بو ن روب بني النوفني
ا د ثوني رل :بني الض ك االطور ف ،ا ن اف رلن
اسد ال ورن بقول ر ىل" :قد ما ماي رمية م الطا د قم مد
د
مج كم دك دم ا ممل ي مو مرب دا مم فم م و ماندم مد ى فماام يةم م دمدل لطمة م مامي مو
و ،ىد
م
ضاا فماام يمضا منوممة م مامي رم مان منومم دا مم ب موك اة مااراب مي مي يد م
ا
ني" [يومق:
ك
ق
س
و
ن
ا
اه
م
ا
ي
ى
،
اص
ا
ال
م
د
إلمم م م م م م ا ى مم م اد م د م م م د م م
]109-108ة اسد ط ف ابددائق نو ك يا يضد آ ال ورن
كو ة ا،وصون جو يو ااسددا ااج دلن االدىلويع
اال ب" (ابو ن شورة د ا )308/11 :فقد ر
اآلايا ام متن بني الون د االبب رن لو دديوة فطو ن رق اب،
ضداي بني قول ( :ف و اندد )ة اقول ( :ايو ضا) يوربنا
ا
ب حتن ال ورن آ قول ر ىل{ :رم مك من لوطا من ميبا رم من ر مما م،مةطم إ م ىىل
ريطدوا رم ان معدمم قم مد مم ص مدل
يو م
مر دجا يمطة د مم رم من رمم ر الطا م مابمبو الا م
ني} [يومق]2 :ة
نمط مد مرع مم قم م الم ما فدوا من إ ان ىمن م ا لم م َ،و ديب َ
ا ون (اي ران نو ام بوك ا) ي نوفن نود قول ( :ف و ي ددل)
يأيورا أبك و
اج ك يط ة ف لوسو ج ك هللا ل االدنون و ال ق ا
يو الدبو ة ان ا ي ي كده قول ر ىل{:ااربي ي يو،د إل ال}ة
ف ،قن الدق با الضدل ا وجودن آ ف حتن ال ورن اس متد ر م
آ رقوين ،بال ال ورن الاوفنة فدي ا يط ا،دن ام ي ي ن
ك ابوجود الددرل آ س ل ال ورنة ااجود ال ،ق ا
االد ا اة ان،قن ال بب االطد ينة
الدال نة رمه  :اإل
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ان،ق ا رسو رض طد اآلايا ردا إىل ن،قن الدا يا بني
ي قد ال ورن الاوفن الم ردا إىل ال اب ة ف اد ي اام ي م
االد سال الاوق بققن درجن يو الد ااإلني ز

اثنيا :أدوات الربط

ا ديث نو ال ،ق ا الدال ن الوابنن بني ا وضون ا
ااألفا ر اا ن م يقود إىل ا ديث نو اس ئا رسو بققن
ار ل الطغة اام ي ي اسطدحدي نو ربوز ردااا الوب
ا ىلدو ن يو ،واف ال نع ااألمس ك ا وصولن االض ئو
ا قن القد ج كا ردااا ال نع ا ىلدو ن آ سورن يومق
بققن الوب ة ادالن نود ي ن عدو نة آ روافل م اام ي م
يد لع يي س ل ال ورن
يو ما يةممو دجو من
ايو كلال ي ج ك آ قول ر ىل{ :إ ان الا م
رايرطم
ل مق كم مان مامر د
يو دن مم نم مو م
ضوا هللا ممم ن الد مةم ماا م م أمموا عم ماالا م
ى
ال ميأ مما دان دم الطا در ام مك مدوا يم ما بدو من} [يومق-7 :
م فودو منة ردالم م
 ]8ف لض ق ا ط اا (نم) رب بني اجل ا ا دد ب ن ارس م

إب،داي مت سال ماقة يو س ،رب ي قبو ا ي ب ده يو
اجل اة اك لال اسم اإلش رن آ قول (رال ال) ال ل ي ود إىل
(ال يو ا يوجون لق كان) يوج د س بقن آ اآلاياة ااسم
اإلش رن نطاو يو نط صو الوب اإل ،الم حتقل الد سال
الطاق ااام ي م الدا ة ك م،،ظ ااسم ا وصو ال ل
يو
يوب
ا
ريض بني اجل ا اال ل جنده آ قول ر ىل{ :إ ان الا م
ا م ا يةم م دي مم مرعدمم إبفم ب مم ممول ي مو ممحتد دم
ريطدوا ما من ودوا ال ا
م
ا
ال الو د ام مامحتاةددة د مم
ماأل ممبم در آ مجطا ا الطا مة مد من مو دان مم ف م دسبم مح م م
ني} [يومق:
ف م مس مَ ،م مارسدو مد من مو دان مم رمن ا مم م دد اه مرخ الم م لم م
]10-9ة ف آليد ن ردحداثن نو ر،وا ا يطني يباون ن،قن
رق بو ن ضدين يي ر،وا ا ا بني ال يو سبل ا ديث نط م
اأييت ،وف ال نع آ صة ة ة ة ة ةةدر قول ر ىل { :مالممو
مجود د مم
يةد مي دا ا
اهد لوطا ال ابة ةاو ا مسة ةد م مي معدمم هللا ممممق لم دقضة ة مق إلمم مم ر م
يو ما يةممو دجو من ل مق ة كم مان آ د مغم ة ب مم يةم م م د و من} [يومق:
فمةطم ة م در الاة م
]11ة اي د ،وف الواا ربوز ردان اصة ة ةةا ج ي ن بني الو،داا
اببة ة ةةاا ف ؛ ل ن نود ي
ا د ة ة ةةو ة ة ةةونة فوقد رسة ة ة
قبو اي يد ارا ة ة ة ع ا قبو ة ااآلين الاوفن م ل با ر يان
اقوعم { :ماإ مك قمة ة لدوا الوا د ام إ من مكة ة من ىمنة ة م ا دن مو ا مم ال ي مو نمطة ةد م
فمة ةأ ممينمو منوممةطمة ة  ،مية ة مرنا ي مو ال ا ة ة ة ة ة ة م ة ة ك رما ائمدطمة ة ب مة ة م اخ رمل م}
[األم ]32 :ة اآ ر ق ن ه اآلين يقو ال عبول" :ي ي:
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الو نيوط عم البو ال ل دنوا ب ك م يا عم امق اجن ب م
إل ة ة ة ة ة (لقضة ة ة ة ة ة ةةق إل م رجو م) :ألي دوا ارنواوا" (د ا:
)118/3ة ك ة رن اآليةن "إ ة يطبن أبن ع ج ةا ماة م نة ا
ال ة ة ا نود الوفل هللا ىلووقة ة ا ااسة ة ة ة ة ة ةةدبقة ة ك األموا ،إىل رجة ة
ررادنة "ة ااجل وةن ي نوفةن نود اجل وةن ال ة ة ة ة ة ة ة بقةن (إن الة يو ا
يوجون لق كان)؛ ألب ج كا لدبني سة ة ةةبب أتسق ال اخ نط م
هللالدم ة فيواخ لو آ (لو ي يا) ون (لقضق عم)
ض ة ة ة ة ة ة ة ة ة  -اإلر ة ة ة ن
ايو الدقط ة ة ة ا امنة ة ة ب ة ة ةةن -ري ا
هللا وصة ة ة ة ة ة ةةول ة ةةن آ قول ة ة ( :فط ة ة ر ال ة ة يو ا يوجون) آ ر ويع
الاة فويو "لوةدالةن نود رن النغ ة ن رش ة ة ة ة ة ة ةةده إماة رنم الب ةثة
األمة ة ة ص ة ة ة ة ة ة ة ة ة ر كة ة ة ل ،ية ة ةةن نو م" (ابو نة ة ة شة ة ة ة ة ة ةةورة د ا:
)109/11
ق ماإل م م من
ك ربن الواا قول ر ىل { :ماإكما مي ا
ضاوهد مياو
الضو مد من مان جلممطب ر مما قم ن ادا ر مما قم ئ ا فمةوم ا مك مب م طم منمط د د
ني مي مك مدوا
ضو مي ا د مك ىم ل م
مكأم من مام يم مدندطم إ م ىىل د
ال دزي مو لوم د م وف م
يةم م م ودو من} [يومق ]12 :ون (الو ي يا)ة اقد ج ك إي ر
آ
،وف ال نع الواا الدالن نود اجل ي ا نول االم رس
رو ،د البىن الاغو لو قدة اإ ،لد إىل قن ن يدا يون
يط بن ا،داب آ بط ن لغوين با ن الد سال اام ي م؛ ألن
الغو" يو اآليدني اا،د انو ااندب ر يو  ،الا ر ال ا ي
ابا عمة االدح يو يو الوقو ،ا ق يوا ب يو رو الدن ك آ
اق الوس ك ف ب راا ا قد األا -البط ن الدال ن األاىل-
رد زر ألجا راويو دالن كو ن آ ك ن ال ورنة اقد رس

رال ة ك ع)ة  ،ةةث نن ة اجل ك نود الاةةاة ف ة ن نط ة نو
يو رموا ،ا ن آ قول ( :اا نم ي مون)
اقول ة ( :إن ال ن و ة ) ر و ةةا لوط ق "اق ةةا:
جواخ سة ة ة ة ة ة ا يقةدر كةأمة ق ةا :ا ا ي مة فق ةا :ألن الغوبن
االق و و سة ة ةةبح م ا فوال ر،د شة ة ة ا يط رصة ة ة اة ،ا نم اا
قنمة ف ،يق و اا يغوب رال كه " (األلوسة ة ة ة ةةقة :2001
 )144/6اا دأيا آ رايا ال ة ةةورن بد ا ة ة ا رك و س ة ة وحظ
 ،ة ة ة ة ة ةةو الوب بني ا وضة ة ة ة ة ةةونة ة ة ا يو س ،روا ا يج
ااألسةةب خ االطد ئجة اق ي نود رس ة ن،ق ا يطنق ن ر ا
نود حتق ل ااسة ة ة ةةد وارين الدال ن االدوا االدد بي بققن
اام ي م الق ئم نود رس الد لل اال اب
اربوز ردان ااصون بني الو،داا ا د و ون آ ا قد
نق ردان ال نع ال ك الم يو دالد ال ر ب االد قبة ان ه
ال ك نق الم رنول األ،داية اقد ر ول نو الطح ن ارنا
الب ن ف ك ال ا حنة اق نط ال عبول" :ا رقي إا آ ك،م
بو " (د ا)284/1 :ة "ل لال ك و اراد ال ك آ القاغ
القورة ،ني رداور القان يبط ن نود اإلر ز بنق ب
ر،داث ة اند ادا نود ككون آ يوضي رسو" (امضولة د
ا)75 :ة ف ق قول ر ىل { ماارم دا منومم مم مةبمأم مدوب إ مك قم م ل مق موي
اه
اه فمة مومد ا
ماي قمة موم إ من مك من مك دم منومم دا مم مي مق يق مارم مكقل مايا ا
رمة مواك مو د فمأم م دوا ر مميمودك مم ما دشمومك كم دك مم ُثدا ما يم دا مو ر مميدودك مم منومم دا مم د ا نا
ضوا إ م ا ماما ردةطمادوان} [يومق ]71 :فم ما ا بدوهد فمةطم ايمةطم هد مامي مو
ُثدا اقم د
يو مك ا بدوا مايرطم ۖ
مي م د آ الم د موال ما مج م موطم دن مم مس م،ئ م
ع مارم م موقمةطم الا م

الدقط ا امن ب ن آ ام ي م اآلايا اروابن
ارديود ردااا الوب آ قول ر ىل{ :رمما إ ان ر ممالم كم
ريطدوا مامك مدوا يةمداة دقو منة
ا
اه ما مس مو َ
يو م
ف منومم مم ماما دن مم ممي ممدو منة الا م
اه
يا ل ماو م ا ا
معددم المبد مبمو ى آ ا ممم ن الدمةم ماآ ماآلسمون ما رمةمبد م
ال قمة مودعدمم إ ان الم انم اه م ا دن مو
ال دن مو الم م مودز الم ما دمة ماما مميدم م
ىكمل م
ال ا دي الم مو دم} [يومق]65-62 :
ا وةن (اا ي مةال قوعم) جة كا حبوف الوب الواا
دان قه يو ،واف ال نع األسو "ل نق يضة ون اجل ون
ا نوفن اسة ة ة ةةدق ،هللالقاة ة ة ةةد إل ة ف اون ابدداك ك،م يي ندم

يو} [يومق]73 :
فم مادمو مكم م
ع مك من من قبمند الم د طم م ر م
فقاة ة ة ة ة ةةن موب ربدر يو قو موب لقوي ( :اي قوم إن
ك ن ك )ة اآ كلال "إف ك إىل رن ب ارر قوي اإصةوارنم نود
اإلنوا" نو با ال ن؛ ألن اج البة ة ة ةةب بني ا بة ة ة ةةوكني ابني
قوم موب -نو ال ة ة ة ة ةة،م -آ ركبم نو دنون رسة ة ة ة ةةوعم" (ابو
وي،
ن شة ة ةةورة د ا) 235/11 :ة اموب لبث آ قوي زيطا ا
يدنونم إىل رو ،د ع انب در ة اك ن ن ا رسو جدا دار ب ط
اب ط م
امو ن ن،قن شة ة ةةو ن بني ون (ف ود ع روكو )

فواا ي ىن الد ويي لا وره يو ال ة ة ة ل" (ابو ن شة ة ةةورة د ا:
)221/11ة ا وةن (ا ي مةال ) ي نوفةن نود قولة ( :را رن

الم ج كا جواخ ش ة ةةوب جل ون (إن ك ن ك نو ام يق يق)ة
اك لال ننع ب م ون (ُث ا ياو ريوكم نو ام ن)ة ا ون
(ُث اقضوا ) لو قق آ قون اند ي ا ي ون ل يو الضو
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اقد قدم ككو إجن ك موب نود ككو إ وال ا بوكني آ قول ر ىل:
ع
{فم ما ا بدوهد فمةطم ايمةطم هد مامي مو مي م د آ الم دومال ما مج مومطم دن مم مس م،ئ م
يو}
يو مك ا بدوا مايرطم ۖ فم مادمو مكم م
ع مك من من قبمند الم د طم م ر م
مارم م موقمةطم الا م
[يومق ]73 :لوش رن إىل رن إجن كه -نو ال ،م -رنم نطد
ع يو إ وال ا بوكني ار ي ا ا ون لووسو اا يطني ع ه
القان
اأييت آ سضم قان يوسد يي قوي آ قول ر ىل:
وس ىد مامن درا من إ م ىىل فمو من مو من ماميوم مايرطم
{ُثدا بةم م مةطم ي مو بةم م دن مم دي م
ني} [يومق]75 :ة اقد ربن
فم مسدم ما مداا مامك مدوا قمة مواي جمدموي م
اآلايا الم ردحدي نو ب يب ند قان يوسد االم رورب
احور ال ورن ك يو ي ط كلال رك و يو يونة ا(ُث) "ردان رب
رق قنة ر و األل ظ بوفلة اربد نوان آ رانن ا ي رهللاندن
ايدط فون آ ي و الني" (امضولة د ا)153 :ة اقد ج ك
امن خ بدىلا غ ب ن يوسد هللال كو؛ ألب "رر بداويو
رينة احتويون يو اسد ب د رين رسو إاين ة اراويو ا و ي دقا

رم ا جن ن يو ع را ب ة ق ود ( :ريط رم ا إل إا ال ل
ريط ب بطو إسوائ ا اران يو ا و ني)
اردم ا قد القاة ة ة ة ة ةاة ة ة ة ة ةةق بقاة ة ة ة ة ةةن يومق -نو
ال ةة،م -اال ل ر ة ال ةةورن الاوفن هللامس ة إشة رن إىل قاةةن
يوسة ة ة ة ة ةةد الم ر ةةد ا ةةا الو ،ةةد الب ة رز لوقوم ال ة يو يدةةداركون
رم ة ة ة ة م قبا يب دن ال اخ عمة ف دوبون إىل رعم جا ج،ل
اآ الوق سة ة ة ة نة انم ا،دنم آ ريخ الدنواا ال يو ريطوا
م ب ة ةةد راة ة ية ةةبة فابة ة ة ة ة ةةع ع نط م ال ة ة اخ الة ة ل
رانةةدنم بة رسة ة ة ة ة ةةوعم إكن كة ن لو نع رثو هللارز آ مبة ة ة ة ة ةةوك
الد سة ة ةةال البة ة ةةاوق االدا بني اجل ا ااآلاياة فضة ة ة اة ،نو
اظ ئ األس س ن
ارد ةةدد الوسة ة ة ة ة ة ة ئةا ااآلل ة ا احملققةةن ل،م ة ة ة ة ة ةية م
ال مآل مي مو
االد سة ة ةةال ايط ي ج ك آ قول ر ىل { مالممو مش ة ة ة كم مرب م
مي مو آ ماأل ممر" دكو د مم م اة ة رمفمة ةأممة ة م رداموهد الطاة ة م م ،ا ىى يم داومدوا
ال
و ،ىد إلمم م
دي م يط م
ني} [يومق ]99 :إىل قول ر ىل { :مااراب مي مي يد م

يبا ،ا ي و يو دااا ايق صد لبطن
نود ال ود اا وارة
ا
يو لبط ا ال ورن الاوفنة يط ي ا يي س ل ا قني اس ل
ال ورن
اتدم قان يوسد او،ون جن ن يوسد ابي إسوائ ا
ا ول يوسد آ ا آ ين اإلر ز { ما مج مامزمان ببمي إ مسموائ ما
ودهد بةم مغا ما من مد ااا م ،ا ىى إ مكا ر ممد مرمك د المغممو دل
المبم محمو فمأمرمةبمة م د مم فمو من مو دن ما دجطد د
ى
ريطم م ب بةمطدو إ مسموائ ما مارم مان ي مو
ريطم د رمماد ما إلم م إاا الا ل م
قم م م
يوة فم لممة مومم
الم د م و م
نية مرآل من ماقم مد من م
ام م قمةمب دا مادكمط م ي مو الم د م د م
ال ريمنا ماإ ان مك اقا ي مو الطا من مو
ال لدم داو من ل م مو مسوم م م
ال ببم مدم م
مةدطمي م

يض هللال ط ك نود الط -نو
،ام اإلما رة ارض ط اآلين ر و ا
الا،ن اال ،م -انو ،وص نود إف ن ك ر يانة اننع
ال
نود ون (رفأم راوه الط ) آ قول ر ىل { :مالممو مش كم مرب م
مآل مي مو مي مو آ ماأل ممر" دكو د مم م ا رمفمأمم م رداموهد الطا م م ،ا ىى يم داومدوا
دي م يطني} [يومق ]99 :لدقويو يض ون اإلما ر
اااسد ط ف يو اس ئا الوب االد سال آ الطغة
ا
ق ضم كا ماالم مق م مو
اقد ج ك آ قول ر ىل { :دن مو ال ل مج م ما ال اب م م
خ مي مسوم مل ا
ورا ماقمد مارهد ميطم زم لدمة موم د وا من مد مد ال ط م
ني ماا م م م
اهد
مد ا
ال إاا هللا ممل يةد م ا دا ماآل مايا ل مق موم يةم موم د و من} [يومق]5 :ة
ىكمل م

ل ة اأتس ق قواند اسدق،ع ة اأتس ق ج ي ن ك يون ع ة
ااضي ما م س سن األينة ااضي س سن يدبوان ش اب ة اما م
دف  ،يدفي ا دديو نو يو األيمة افاط يو اقدح م را ن
ريم رسو ة اإنن ك كد خ يبد ا نود قوامني  ،ب
ااجد ن ن" (ابو ن شورة د ا)246/11 :ة ل لال فاا
ا ديث ،ول آ ال ورنة با آ القورن بباا ن مة فد د
البوي ن الم ج ك ع يوسد عدو ن ا ي بل ع ماق آ ريخ
األيم اياون جم ون ي ا
قدا قاا يو نبويو رين ق ئ ا

رايرطم لمغم فودو من} [يومق]92-90 :ة ف آلايا رد نود أبن
م
فونون  ،ا الوح ل ببي إسوائ ا باا قور اج ار ة ،ى
ردر الغول نقوبن ل ة اكواين لط عة اب د رن ردر الن ق
111
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ني} [يومق]109 :
اص م م ،ا ىى ممي دا مم ا
اهد مادن مو مس مقد ا مم ك م
ما م
ف من خ آ اآلين يوج لووسو -نو الا،ن
اال ،م( :-الو ش ك ربال أليو يو آ األر") انو ر و ن
الوسو عة ارن ي يدي ي يو را يب قوي ل قد ،دي
يي األقوام ال بقنة اج ك الدأك د آ قول (كو م ا ) رل:
ا ة الاو يب ن ع ج و الد اا
لو ش ك ع أليو الط
إبدرا ال قو لوحق ئل اإس،ص ال ب دن و ن اجاة
اااسد م آ قول ( :رفأم ) إما رلة اج ك الدقدمي لدقوين

ف جل ون ي دأم ن اسد ط ف ابددائقة ف لض ق (نو) ن ئد نود
قول (ربام)ة اف دالن ارطب نود القدرن االو،دام نة ف و -
يطقاة اال ،قن
ن اجا -نو ال ل ج ا الب ق يض ن االق و ا
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الدق بو ن الم روب بني النوفني ا د ثوني رل :بني الض ك االطور
ف ،ا ن اف رلن
اج ك الون د لو يو ك بوا هللالو،ق ارماواا الب ث آ
يو ما يةممو دجو من ل مق كم مان مامر د
ضوا هللا ممم ن الدمةم
قول ر ىل{ :إ ان الا م
ال ميأ مما دان دم الطا در
رايرطم م فودو منة رداىلم م
يو دن مم نم مو م
ماا م م أمموا عم ماالا م
ام مك مدوا يم ما بدو من} [يومق ]8-7 :ف لض ق ا ط اا (نم)
رب بني اجل ا ا دد ب ن ارس م إب،داي مت سال ماقة يو
س ،رب ي قبو ا ي ب ده يو اجل اة اك لال اسم اإلش رن
آ قول (رال ال) ال ل ي ود إىل (ال يو ا يوجون لق كان)
يوج د س بقن آ اآلاياة ااسم اإلش رن نطاو يو نط صو
الوب اإل ،الم حتقل الد سال الطاق ااام ي م الدا ة
ريض بني اجل ا اال ل
ك م،،ظ ااسم ا وصو ال ل يوب
ا
ا م ا يةم م دي مم
ريطدوا مانم ودوا ال ا
يو م
جنده آ قول ر ىل{ :إ ان الا م
مرعدمم إبفم ب مم ممول ي مو ممحتد دم ماأل ممبم در آ مجطا ا الطا م  ,مد من مو دان مم
ال الوا د ام مامحتاةددة د مم ف م مس م،مَ مارسدو مد من مو دان مم رمن ا مم م دد
ف م دسبم مح م م
ني} [يومق]10-9 :ة ف آليد ن ردحداثن نو
اه مرخ الم م لم م
ر،وا ا يطني يباون ن،قن رق بو ن ضدين يي ر،وا ا ا بني
ال يو سبل ا ديث نط م انا ا ج كا رايا ا قد األا
يو ال ورن ك قدين ردنو إىل اإلف ن هللاو قبا فواا األاانة
ريو
اكلال بب ن رن دنون ب د -صود ع نو اسوم -ل
يد يب يط ة ف ه سطن ع آ كوم ة ُث  ،را اآلايا يو
الغ ون نو ال وم اآلسو ال ل ف ا د اف ال واخ اال ق خة
يا ون لقدرن ع آ سوق الم رد نود رلون د اا،دام د ة ُث

النتائج:
 1بدا ا ة آ سة ة ةةورن يومق يط ة ة ةةي ن ر م اسد،ف ة
احتقق الو،دن الب م ن بني ي قدن
 2ك ن اسة ة ة ة ة ةةم ال ة ة ة ة ة ةةورن رمه ن ك آ ي وفن ي بداسا
ال ةورن يو يضة يني ايق صةدة اشةاو لودار ررضة ن
يطنول يط لووقوف نود راج اام ي م بني اآلايا
و ندف
 3ار ة ة ة القاة ة ةةغ آ سة ة ةةورن يومق
يبة ة ة ة ة ة ا ة يةةن اا،ةةدنة انق الةةدنون إىل اإلفة ن هللاو
ارو ،ده قبا فواا األاانة ا،وو ال اخ
 4اظ ة البط ةن ال ية م ةن آ سة ة ة ة ة ةةورن يومق روظ ا ة دق اقة ة
فاةةا رقط ةةن يو رقط ة ب ة رر ة آ يوق ة ا ط ة سة ة ة ة ة ة ةةبة
اهللالقدر ا ط سةبة فحقق اام ةي م االدا يا يي بىن
ال ورن األسو
 5بدا ا وار آ قان يومق يد ازرا يي رقط ن ال ود الوص ق
لل،داي االبىلا ا

ب ط رن ال يو ا يوجون لق ك ع اربغو م ا ن الدم ف غ وون
نو رايا ع يأاانم الط ر
ج كا ون قول ر ىل{ :إلمم مي موج د دا مم م ا ما من مد
ريطدوا ما من ودوا
ا
يو م
ل الا م
اه م،ق إماد يةممب مدرد ا ممممو مل ُثدا يد ددهد لم مي م
ا
اخ
ال ا
اخ ي مو مل م ما من م َ
يو مك م دواا معدمم مشمو َ
ا م ا هللالمق م ماال م
رمل َم ام مك مدوا يم ما د دوا من} [يومق" ]4 :اط لن الطد ين الط ش ن نو
إثب ا سوق ال ااا ااألر"؛ ألن ال ل سول ي ا روال
ال واا يو ق س بل اجود ا ي ي ه رن ي د ب ا وجوداا
الا ئطن آ روال ال واا سو اق اثما " (ابو ن شورة د ا:

)90/11
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املراجع:
ابو ن ش ة ة ة ة ةةورة ب د الن نو (د ا) الدحويو االدطويو
رومق :دار سحطون لوطبو االدوزيي
ابو فة ة ر ة رل ةةد ( )1979ي يم يقة ة ي ق الوغ ةةن
بقاا :دار ص در
ربو نوقة ب ةةد وبكة ا ( )1992الب ،ةةن ال وب ةةن آ
ضة ة ة ة ة ة ةةوك يط ج يدا ة يةةا (النب ةةن األاىل)
ن ن :دار الببق
األلوس ة ةةقة ب ود بو نبد ع ( )2001راب ا ة
(الةنةبة ة ة ةةن األاىل) بةةقاا :دار الةاةد ة ة ةةب
ال و ن
ريط ة ةةداا ( )1997ال يو االوااي ة ةةن ] رو ة ة ةن :باو
نب ة ايواج ن :إ ،ة ة ن نب [ (النب ن
األاىل) بقاا :دار ص در
األمدل ة ة ة ة ة ة ةةقة نبد ا ل بو لب بو نن ن (د ا)
احملور الوج آ ر ة ة ة ة ة ة ةةق الاد ة ة خ ال ي
بقاا :دار الادب ال و ن
البق نقة إبوان م بو ن و ( )1987ياة ة ة ة ة ة ة ند الطاو
لوش ة ة ةةواف نود يق ص ة ة ةةد ال ة ة ةةور (النب ن
اااىل)
البقة ة ة نقة بونة ة ة ن الة ةةديو ( )1995مام الة ةةدرر آ
رط س ة ةةب اآلايا اال ة ةةور (النب ن األاىل)
بقاا :دار الادب ال و ن
البط ة بط ن ( )2009ال وانا ال ة ة ة ة ةةودين :دراسة ة ة ة ةةن آ
الوااين اإلس،ي ن ا صون (النب ن األاىل)
األردن :ن ا الادب جدارا لواد خ ال ق
جمون كو ن ال ووم اإلسة ة ة ة ة ةة،ي ن ا وص ة ة ة ة ة ةةا ال وال اجود
( )2ال دد (100-87 )3
ال يدلة  ،ة ة ةةني راض ة ة ةةق ( )2013يو الد س ة ة ةةال
الطاق آ سورن يومق جمون ج ي ن األزنو
ن سة ة ة ة ة ةةو ة ة ة ة ة ةةون ال ووم اإلم ة ة ة ة ة ة م ن اجود
( )15ال دد (64-35 )2
بوجوام ةةدة دل ( )1998الطغ اامنة ة خ ااإلجواك
]رو ن :مت م  ،ة ة ة ة ة ة ة ن[ (النب ن األاىل)
الق نون :ن ا الادب
الب ض الة انصو الديو ( )2008ر ق الب ض ال
بقاا :دار الادب ال و ن

الب ضة ة الة انص ةةو الديو ( )2008ر ةةق الب ضة ة ال
بقاا :دار الادب ال و ن
ا داالة رش ة ة د ( )2007ا،دن الط ة ةةل آ ال ة ةةورن
القورم ن ا ول دراسة ة ة ة ةةد جمون ي د اإلي م
البة ة ة ة لودراسة ة ة ة ا القورم ن جدن ال دد
(40 )3
امض ة ةةولة ب د (د ا) يو رس ة ةةوار ،واف ال نع آ
ال كو ا ا م الق نون :يادبن انبن
دفنة بوق سة ة ةةم ( )2000ال ة ة ة ك اال طوان آ الطغ
األد حبث يطبة ة ة ةةور آ كد خ ال ة ة ة ة ئ ن
االطغ األد ا ودقد الو ي األا يودقد
ي ةةد الوغةةن ال وب ةةن ارداع ة ال ة ل ام قةةد آ
ب ة ة ة ةةاون ج ي ن ب د س ضة ة ة ةةو ب ة ة ة ةةاون آ
اجل ائو
الوازلة فىلو الديو ( )1420ي ر ن الغ ب (الد ة ةةق
الابق) (النب ةةن ال ة ة ل ةةن) د م :دار إ ،ة ة ك
ال اي ال و
ال عب ةةولة ب ود بو ن و (د ا) الابة ة ف (النب ن
األاىل) بقاا :دار الادب ال و ن
س دة ب ود روف ل ( )2011سبا اسدطب ب ا ة يو
القورن اال ةةطن دراس ةةن يط ي ن أتايو ن انقدن
(النب ن األاىل) الق نون :يادبن انبن
البة ة ة ة ة ة ة ة إبوان م بو يوسة ة ة ة ةةد الوىل ق ()2004
ا وافق ا آ رصو البوي ن (النب ن األاىل)
بقاا :دار الادب ال و ن
النح نة يوس ة ةةع ( )2008البط ك ال يي لل،داي آ
القاة ة ةةن القورم ن قاة ة ةةن يوسة ة ةةد نو ال ة ة ةة،م
وكج جمون كو ن ال ووم اإلس،ي ن ا وصا
ر ا
الة ةةوال اجةوة ة ةةد ( )2الة ة ة ةدد (-87 )3
100
ال يدلة  ،ة ة ة ةةني راضة ة ة ةةق ( )2013يو الد سة ة ة ةةال
الطاة ةةق آ سة ةةورن يومق جمون ج ي ن األزنو
ن سةةو ةةون ال ووم اإلم ة م ن اجود ()15
ال دد (64-35 )2
نبةةد رب ة ة ال ة ة ة ة ة ةةد نبةةد ا ة فظ ( )1972حبوي آ
قاة ةةغ القورن (النب ن األاىل) بقاا :دار
الاد خ الوبط ة
ن امة ب د ( )2005شة ة ة ة وين امن خ ال ة ة ةةودل (د
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) حتويو الدحبق آ1963( ا اة ة ةةولة ابو ر األصة ة ةةبي
] صة ةةط نن الب ة ة و االط و اب ن إني ز القورن
ط ق ب ةةد شة ة ة ة ةةوف[ (النب ةةن،  د:حتق ل
ة ة ة ة ة ك الة ة اي، جلة ةطة ة ةةن إ:األاىل) الة ةقة ة ة ن ةةون
يق،اإلس
) اإلني ز القا ةاةةق آ2006( ة س ة د نن ن،ينا
ي ن،القورن الاومي (د ب) د م ا ادبن اإلس
 يادبن ا رف:"اإللا ام ن الواي
) الدط سة ةةب آ سة ةةورن2016( اع قة س ة ة د ق
يومق دراسة ة ةةن دال ن رسة ة ة لن ي ج ة ة ةةدق ق
يطبورن ج ي ن م ا سونطن ن ن
) ردب ن ال ة ة ةةود القورة يق ربن2010( "يوسة ة ةةعة راي
يو يطاور نوم ال ة ة ة ةةود رس ة ة ة ة لن دكدوراه ق
يطبة ة ة ة ةةورن كو ةةن اآلداخ االوغة ة ا جة ة ي ةةن
يطدورل اجل ائو
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دراسة تحليلية بعدية لحجم تأثير االستراتيجيات التدريسية المستندة إلى النظرية
البنائية في تنمية التحصيل والتفكير الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات
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ُ
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د .متعب بن زعزوع العنزي
أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس الرياضيات
قسم المناهج وتقنيات التعليم ،كلية التربية واآلداب ،جامعة الحدود الشمالية
Dr. Metab Z. Alenezi
Assistant Professor of Curricula and Mathematics Instructions
Curricula and Technology Education Department, Faculty of Arts and Education, Northern
Border University

امللخص
هدف البحث احلايل إىل الكشف عن حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف تنمية التحصيل
والتفكري الرايضي وحتسني االجتاه حنو الرايضيات ،كما هدف إىل الكشف عن أتثري بعض املتغريات الوسيطة يف حجم التأثري ،ويف
سبيل ذلك مت حتليل ( )98حبثاً ودراسة منشورة بني عامي 2019-2010م ،وبعد االستبعاد بلغت ( )88حبثاً ودراسة ،وذلك
ابستخدام منهجية التحليل البعدي ،وأشارت النتائج إىل أن متوسط حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية
يف تنمية التحصيل الرايضي كبري جداً ،حيث بلغت قيمته  1,27كما أن متوسط حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل
النظرية البنائية يف تنمية التفكري الرايضي كان ضخماً ،حيث بلغت قيمته  4,2يف حني أشارت النتائج إىل أن متوسط حجم أتثري
االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف حتسني االجتاه حنو الرايضيات صغري جداً ،حيث بلغت قيمته  09,0وأشارت
النتائج إىل وجود أتثري دال ملتغريات املرحلة الدراسية وفرع اهلندسة يف حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية
يف االجتاه حنو الرايضيات فقط ،ومل توجد أية أتثريات دالة يف حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف
التحصيل والتفكري الرايضي تبعاً ملتغريات املرحلة الدراسية والنوع االجتماعي وفرع الرايضيات.
الكلمات املفتاحية :النظرية البنائية ،التحصيل الرايضي ،التفكري الرايضي ،االجتاه حنو الرايضيات ،حجم التأثري.
Abstract:
The aim of the current research is to identify the effect size of instructional strategies based on
constructivism theory in the development of mathematical achievement, mathematical thinking and
attitude towards mathematics. It also aimed to explore the effect of some moderated variables on
the effect size. For this purpose, (98) research and study published between the years of 2010-2019,
and after exclusion, it reached (88). The methodology of the current research was meta- analysis.
The results indicated that the average effect size of the instructional strategies based on constructive
theory in developing mathematical achievement was very high, with a value of 1,27 and the average
effect size in the development of mathematical thinking was huge, as it reached 2.4. The results
indicated also that the average effect size in improving attitude towards mathematics was very
small, where its value reached 0.09. The results indicated significant effects for school stage and
a field of mathematics in the effect size of instructional strategies based on constructivism theory
in the only attitude towards mathematics. There were no significant effects on the size of the impact
of instructional strategies based on constructive theory in achievement and mathematical thinking
depending on the variables of the school stage, gender, and mathematics field
.
Key words: constructivist theory, mathematical achievement, mathematical thinking,
trend towards mathematics, effect size
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املقدمة:

يف السنوات األخرية ،أصبحت كلمة البنائية كلمة
منتشرة ليس فقط يف أدبيات البحوث الرتبوية ،بل أصبحت
موضوعا مشرتًكا للمحادثة لدى صانعي السياسات الرتبوية
اآلن
ً
املعنيني ابلبحث عن مناهج متطورة للتدريس والتعلم .الفكرة
املركزية للبنائية أو نظرية التعلم البنائية هي االعتقاد أبن التعلم
هو عملية نشطة؛ حيث يتم بناء املعرفة اجلديدة من قبل األفراد
واجملموعات بناءً على املعرفة واخلربة السابقة.
ختتلف النظرية البنائية عن األساليب التقليدية اليت
تؤكد على حفظ املعرفة واكتساهبا ،حيث ترى أن املعرفة يتم
تطويرها وبناؤها من قبل األفراد (.)Fosnot & Perry, 2005
ومنذ تطوير النظرية البنائية من قبل بياجيه ،وبرونر،
وفيجوتسكي ،مت تطبيق البنائية بشكل متزايد يف التعلم والتعليم
).(Schunk, 2012

البنائية أساس معظم املناهج احلالية ،وقد حولت
ممارسات التدريس من الرتكيز على التعليم إىل الرتكيز على
أنشطة الطالب ،فالبنائية هي نظرية يف التعلم وليس التدريس،
لكنها تزود املعلمني مبنظور خمتلف عن التعلم وكيف ميكنهم أن
يعلموها بشكل خمتلف ) ،)Aldamigh, 2018وهبذه
الطريقة ،فإن البنائية ليست أسلوب تدريس ،ولكنها توفر إطار
عمل للمعلمني لتصميم بيئة تعليمية حيث ميكن للطالب طرح
األسئلة والعثور على األمناط ،واستكشاف االحتماالت،
ومناقشة األفكار ،واملشاركة يف األنشطة التعاونية ( Fosnot

.)& Perry, 2005

إن توفري بيئة تعلم بنائية داخل صفوف الرايضيات
يعترب أمراً حيوايً وهاماً ،فالتعلم يصبح انجحاً إذا كان يف سياق
طبيعي مناسب للطلبة مع تقدمي املساعدة والتوجيه هلم ( Oh
 )& Yager,2004و( ،)Tobin, 1993فطبقاً للنظرية
البنائية جيب أن يكون الطالب نشيطني داخل الصف أثناء
عملية التعلم ،ومداخل التعلم املستندة إىل النظرية البنائية تساعد
الطالب على اكتساب املعرفة اجلديدة ابستخدام املعرفة
السابقة.
كما هتدف مداخل التعلم املستندة إىل النظرية
البنائية إىل تطوير طرق تعلم خاصة بكل طالب من خالل
مشاركته يف عملية التعلم بنشاط ( .)Ozmen, 2004وهذا ما
يؤكده عبيد ( )2004أبن املتعلم يبين معرفته بنفسه ،ويتم ذلك

عندما يتفاعل بشكل مباشر مع مادة التعلم ،ويقوم بربط
املفاهيم اجلديدة مبعارفه السابقة ،وهذه العملية تؤدي إىل
إحداث تغيريات يف بنية املتعلم املعرفية على أساس املعاين
اجلديدة ،مما يسهم يف تطوير بنيته املعرفية واالرتقاء هبا.
أي أنه خالل مداخل التعلم البنائي يتم بناء املعرفة
بواسطة الطالب من خالل املشاركة يف عملية التعلم بنشاط،
حيث يدمج الطالب املعرفة اجلديدة مع املعرفة السابقة
( .)Cepni, Ayas, Ekiz & Akyildiz, 2010ويطمح
معلمو الرايضيات إىل حتسني اهنماك ومشاركة الطالب داخل
الصف ،وهذا لن يتأتى إال من خالل استخدام هؤالء املعلمني
السرتاتيجيات تدريسية أكثر فاعلية.
جند أنه عرب سنوات عديدة مضت حياول الباحثون
يف جمال تعليم الرايضيات تطوير اسرتاتيجيات تدريسية يكون
حمورها الطالب ،وأكثر االسرتاتيجيات التدريسية اليت تدور حول
الطالب هي االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية
البنائية (.)Balta & Sarac, 2016

ويبني الدليمي ( )2014أبنه على املعلمني عدم
تقدمي املعلومات جاهزة للطلبة بل تكليفهم ابحلصول على
املعلومة ،والبحث عنها من مصادرها ،وكذلك رفع مهارات
الطلبة فيما يتعلق ابالتصال ابآلخرين ،مع ضرورة حتفيز دافعية
الطلبة من أجل استمرارهم يف التعلم مبا يناسب أعمارهم
واستعداداهتم الذهنية.
أي أن أهم ما يُطلب من املعلم يف ضوء النظرية

البنائية هو الرتكيز على هتيئة بيئة التعلم ،واملساعدة يف الوصول
ملصادر التعلم ،وجعل املتعلم مركزاً للعملية التعليمية؛ مما يساعده
على التميز والنجاح وإجناز املهام املطلوبة منه بشكل أفضل.
فدور املعلم يف البنائية ليس كدوره يف التعليم املعتاد،
حيث عليه اختيار االسرتاتيجيات التدريسية واألنشطة املختلفة
ابهتمام كبري ،وعليه إشراك الطلبة بعملية التعلم بشكل فعال،
وتشجيعهم على بناء فهمهم اخلاص ،واعتبارهم شركاء يف كل
ما يقدم هلم (العفون ومكاون.)2016 ،
وتشري نتائج الدراسات السابقة إىل أن
االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية أدت إىل
حتسني التحصيل الرايضي يف الرايضيات ( ;Sisman, 2007
Baser 2008; Besler,2009; Pulat, 2009; Ciftci,
;2010
Akyol,
;2011
Deniz,
;2015
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; Ozerbas,2015عبد القادر2006 ،؛ الشطناوي
والعبيدي2006 ،؛ الزبون .)2013 ،وكذلك حتسني االجتاه
اإلجيايب حنو الرايضيات ( ;Ciftci, 2010; Akyol, 2011
 .)Deniz, 2015كما أدت إىل حتسني مستوى االحتفاظ
ابملعرفة الرايضية (.)Akyol, 2011 ; Ozerbas, 2015
ورغم ذلك فإن هناك بعض الدراسات يف األدب
الرتبوي تشري إىل أن االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل
النظرية البنائية ليس هلا أتثري إجيايب يف حتصيل الرايضيات
( ،)Gunes & Asan, 2005وليس هلا أتثري إجيايب يف االجتاه
حنو الرايضيات (.)Pulat, 2009
يتضح مما سبق أن هناك دراسات سابقة عديدة
تناولت أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية
البنائية يف التحصيل الرايضي واالجتاه حنو الرايضيات وغريها من
املتغريات املرتبطة ،ويف سبيل تلبية دعوة الكثري من الباحثني إىل
الضرورة امللحة لتقدمي نتائج حول حجم أتثري االسرتاتيجيات

توصلت النتائج إىل وجود أثر دال لكل من نوع النشر لصاحل
رسائل املاجستري ،واملرحلة التعليمية لصاحل املرحلة اجلامعية.
ويف دراسة ( )Balta & Sarac, 2016اليت
هدفت إىل الكشف عن حجم أتثري دورة التعلم السباعية،
إحدى اسرتاتيجيات النظرية البنائية ،من خالل فحص ()24
دراسة جتريبية ،حيث أشارت النتائج إىل وجود أتثري إجيايب لدورة
التعلم السباعية على حتصيل الطالب ،حيث بلغ حجم التأثري
( )1.245طبقاً لنموذج التأثري العشوائي ،ومت الكشف عن أثر
متغريات (حجم العينة ،ونوع النشر ،وفرع الرايضيات ،ومدة
التطبيق) وأشارت النتائج إىل عدم وجود فروق دالة يف حجم
التأثري تعزى إىل حجم العينة ،ونوع النشر ،ومدة التطبيق ،بينما
أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة يف نوع فرع الرايضيات.
وهدفت دراسة ()Toraman& Demir, 2016
إىل الكشف عن حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة
إىل النظرية البنائية يف اجتاه الطالب حنو دروس الرايضيات من

التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية من أجل إمداد الباحثني
وتوجيههم حول اجلوانب اليت ينبغي الرتكيز عليها يف الرايضيات
ظهرت العديد من الدراسات األجنبية استجابة لذلك.
ففي دراسة ()Jacobse & Harskamb, 2011
اليت هدفت إىل التعرف على حجم أتثري برامج التدخل املستندة
إىل النظرية البنائية يف التحصيل الرايضي يف الرايضيات من
خالل فحص ( )40دراسة وحبثاً نشرت بني عامي (-2000
 )2010وأشارت النتائج إىل وجود حجم أتثري متوسط بلغ

خالل فحص ( )34دراسة ما بني عامي ( 2004و،)2015
وأشارت النتائج إىل وجود أتثري إجيايب لالسرتاتيجيات التدريسية
املستندة إىل النظرية البنائية يف اجتاه الطالب حنو الرايضيات
حيث بلغ ( ،)0,728كما توصلت النتائج إىل عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية لنوع املرحلة الدراسية يف حجم التأثري
املقاس ،بينما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية تبعاً لنوع فرع الرايضيات ،وأشارت أيضاً إىل عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لنوع النشر يف حجم التأثري

( ،)0,58كما أشارت النتائج إىل عدم وجود اختالف يف
التأثري بني الطالب الذين لديهم قدرة رايضيات أعلى أو أقل،
وال فرق بني طرق التدريس املباشرة أو طرق التدريس غري املباشرة
(املوجهة) املستندة إىل البنائية ،بينما أشارت النتائج إىل وجود
فروق يف متوسط حجم التأثري بني فروع الرايضيات ،حيث كان
كبرياً يف فرع األعداد واحلس العددي ،وصغرياً يف فرعي القياس
واهلندسة.
وهدفت دراسة ( )Ayaz & Sekerci, 2015إىل
الكشف عن حجم أتثري مداخل التعلم البنائي يف التحصيل

املقاس ،كما أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
للمنطقة اجلغرافية يف حجم التأثري املقاس ،وعدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني األحباث اليت نشرت قبل 2010
واألحباث اليت نشرت بعد  2010حىت  2016يف حجم التأثري
املقاس.
وهدفت دراسة ( )Batdi, 2017إىل حتديد حجم
أتثري االسرتاتيجيات احلديثة املستندة إىل النظرية البنائية من
خالل فحص ( )63دراسة تناولت ذلك ،وأشارت نتائج
الدراسة إىل أن حجم أتثري هذه االسرتاتيجيات يف التحصيل

األكادميي من خالل فحص ( )53دراسة منشورة بني عامي
( ،)2014-2003وأشارت النتائج إىل أن متوسط حجم
أتثري هذا املدخل يف التحصيل األكادميي بلغ ( ،)1.156كما

األكادميي يف الرايضيات كان مرتفعاً.
مشكلة البحث:
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يف البيئة العربية ،ومن خالل قيام الباحث ابلبحث
يف قواعد البياانت العربية املتاحة يف املكتبة الرقمية السعودية؛ مل
جيد الباحث يف حدود علمه أي دراسات استخدمت منهج
التحليل البعدي للكشف عن حجم أتثري االسرتاتيجيات
التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية ،ابإلضافة إىل الدعوة اليت
أطلقها العديد من الباحثني يف الدول الغربية حول أمهية إجراء
دراسات التحليل البعدي يف اجملال الرتبوي.
لذلك يسعى هذا البحث إىل حماولة التعرف على
حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية
يف تنمية التحصيل الرايضي يف الرايضيات ،وحتسني االجتاه حنو
الرايضيات وتنمية التفكري الرايضي.

أسئلة البحث:
من خالل ما مت عرضه حياول البحث احلايل اإلجابة
عن التساؤالت التالية:
 .1ما حجم التأثري الكلي لالسرتاتيجيات التدريسية املستندة
.2

.3
.4

.5

إىل النظرية البنائية يف تنمية التحصيل الرايضي؟
ما مدى اختالف حجم التأثري الكلي لالسرتاتيجيات
التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف تنمية التحصيل
الرايضي تبعاً ملتغريات املرحلة (ابتدائي ،متوسط ،اثنوي،
جامعي) ،والنوع االجتماعي (ذكور ،إانث ،االثنني معاً)،
وفرع الرايضيات (جرب ،هندسة ،إحصاء ،حساب
املثلثات ،تفاضل وتكامل)؟
ما حجم التأثري الكلي لالسرتاتيجيات التدريسية املستندة
إىل النظرية البنائية يف تنمية التفكري الرايضي؟
ما مدى اختالف حجم التأثري الكلي لالسرتاتيجيات
التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف تنمية التفكري
الرايضي تبعاً ملتغريات املرحلة (ابتدائي ،متوسط ،اثنوي،
جامعي) ،والنوع االجتماعي (ذكور ،إانث ،االثنني معاً)،
وفرع الرايضيات (جرب ،هندسة ،إحصاء ،حساب
املثلثات ،تفاضل وتكامل)؟
ما حجم التأثري الكلي لالسرتاتيجيات التدريسية املستندة
إىل النظرية البنائية يف حتسني االجتاه حنو الرايضيات؟

 .6ما مدى اختالف حجم التأثري الكلي لالسرتاتيجيات
التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف حتسني االجتاه
حنو الرايضيات تبعاً ملتغريات املرحلة (ابتدائي ،متوسط،

اثنوي ،جامعي) ،والنوع االجتماعي (ذكور ،إانث،
االثنني معاً) ،وفرع الرايضيات (جرب ،هندسة ،إحصاء،
حساب املثلثات ،تفاضل وتكامل)؟

أهداف البحث:
.1

.2

.3
.4

هدف البحث احلايل إىل:
الكشف عن درجة حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية
املستندة إىل النظرية البنائية يف تنمية التحصيل الرايضي
يف الرايضيات.
تقييم مدى اختالف حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية
املستندة إىل النظرية البنائية اهلادفة إىل تنمية التحصيل
الرايضي يف الرايضيات تبعاً ملتغريات املرحلة والنوع وفرع
الرايضيات.
الكشف عن درجة حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية
املستندة إىل النظرية البنائية يف تنمية التفكري الرايضي.
تقييم مدى اختالف حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية

املستندة إىل النظرية البنائية اهلادفة إىل تنمية التفكري
الرايضي تبعاً ملتغريات املرحلة والنوع وفرع الرايضيات.
 .5الكشف عن درجة حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية
املستندة إىل النظرية البنائية يف حتسني االجتاه حنو
الرايضيات.
 .6تقييم مدى اختالف حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية
املستندة إىل النظرية البنائية اهلادفة إىل حتسني االجتاه حنو
الرايضيات تبعاً ملتغريات املرحلة والنوع وفرع الرايضيات.
أمهية البحث:

تتحدد أمهية البحث احلايل فيما يلي:
 .1حتديد العوامل الوسيطة (املرحلة ،والنوع االجتماعي ،وفرع
الرايضيات) بني االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل
النظرية البنائية ومتغريات التحصيل الرايضي والتفكري
الرايضي واالجتاه حنو الرايضيات قد يساهم يف حتسني
التوجهات البحثية لتطبيق هذه االسرتاتيجيات ،مما يؤدي
إىل نتائج أفضل.
 .2تعد الدراسة احلالية متماشية مع التوجهات احلديثة يف
تناوهلا ألسلوب التحليل البعدي كأسلوب إحصائي يهتم
بدمج نتائج جمموعات من الدراسات السابقة للوصول
إىل نتائج أكثر مشولية ،مما يفيد الباحثني يف جمال تعليم
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الرايضيات عند دراستهم ملتغريات التحصيل الرايضي
والتفكري الرايضي واالجتاه حنو الرايضيات.
 .3لفت انتباه الباحثني يف ضوء ما تشري إليه نتائج الدراسة
حنو املتغريات اليت تناسبها االسرتاتيجيات التدريسية
املستندة إىل النظرية البنائية ،وتلك املتغريات اليت ال
تناسبها هذه االسرتاتيجيات ،ألجل استخدام
اسرتاتيجيات أكثر مناسبة.

 oاحلدود الزمانية :الدراسات واألحباث املنشورة بني عامي
(.)2019-2010

التحليل البعدي :أسلوب منهجي منظم حلل
حيول النتائج من
التناقضات الظاهرة يف نتائج البحوث ،كما أنه ّ
دراسات خمتلفة إىل مقياس مشرتك ،وإحصائياً يوضح العالقات

 oاحلدود املكانية :الدول العربية اليت مشلتها الدراسات
املستخدمة كعينة للدراسة وهي السعودية ومصر والعراق
واألردن وفلسطني واإلمارات العربية املتحدة وعمان
واليمن واجلزائر.

مصطلحات البحث:

بني خصائص الدراسة ونتائجها ،كما أنه حيدث تكامالً كمياً
للنتائج من دراسات خمتلفة ،حيث يقدم كل دراسة كوحدة
للتحليل ،وتتم مقارنة النتائج بني الدراسات املختلفة

(.)Shacher, 2008

االسرتاتيجيات التدريسية" :هي اخلطوات
اإلجرائية املنظمة واملتسلسلة والشاملة واملرنة اليت توضع بشكل
يراعي طبيعة املتعلمني وفق اإلمكاانت املتاحة لتحقيق
املخرجات التعليمية املرغوب فيها" (الناجي واهلادي والرويس
ومصطفى وأبو سليم.)18 :2016 ،
النظرية البنائية" :عملية استقبال تتضمن إعادة
بناء املتعلمني ٍ
ملعان جديدة داخل سياق معرفتهم احلالية مع
خرباهتم السابقة وبيئة التعلم ،إذ متثل كلٌّ من خربات احلياة
احلقيقية ،واملعلومات السابقة ،ومناخ التعلم اجلوانب األساسية

هلذه النظرية" (زيتون.)212 :2002 ،

التحصيل الرايضي" :مقدار ما يكتسبه الطالب
من معلومات ومهارات يف مادة دراسته مقدراً ابلدرجات اليت
حيصل عليها نتيجة ألدائه يف االختبارات التحصيلية " (املصري،
.)347 :2009
التفكري الرايضي" :هو سلسلة من النشاطات
العقلية اليت يقوم هبا دماغ الفرد لبحث موضوع معني ،أو احلكم
على واقع شيء ،أو حل مشكلة معينة يف الرايضيات" (عوده،
.)8 :2016
االجتاه حنو الرايضيات :عرفه (خليفة وحممود،

 )1993كما ورد يف (حرز هللا )9 :2015 ،أبنه "مفهوم يعرب
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عن حمصلة استجاابت الطالب حنو موضوعات الرايضيات،
ويسهم يف حتديد حرية الطالب املستقلة جتاه مادة الرايضيات
من حيث القبول أو الرفض".

حدود البحث:

تتحدد الدراسة ابحلدود اآلتية:

 oاحلدود املوضوعية :االسرتاتيجيات التدريسية املستندة
إىل النظرية البنائية ،التحصيل الرايضي يف الرايضيات،
التفكري الرايضي ،االجتاه حنو الرايضيات.
إجراءات البحث:

منهج البحث :استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي من
خالل أسلوب التحليل البعدي؛ ملناسبته لطبيعة وأهداف هذا
البحث.

الطريقة :أوال :مجع البياانت:
مت إدراج األحباث املنشورة بني عامي (-2010
 )2019اليت تناولت االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل
النظرية البنائية لدى طالب التعليم العام والتعليم اجلامعي املرتبطة
مبجال تعليم الرايضيات ،حيث قام الباحث إبجراء حبث
حاسويب ابستخدام الكلمات املفتاحية التالية" :االسرتاتيجيات
التدريسية"" ،النظرية البنائية" ،االسرتاتيجيات البنائية" ،وذلك
يف قواعد البياانت اآلتية :قاعدة دار املنظومة ،قاعدة آسك زاد،
قاعدة مشعة ،اجملالت العراقية احملكمة ،بوابة األطروحات الوطنية
اجلزائرية ،احتاد مكتبات اجلامعات املصرية ،كما قام الباحث
مبسح األعداد الصادرة من اجملالت التالية :جملة العلوم الرتبوية
والنفسية جبامعة البحرين ،اجمللة الدولية للبحوث الرتبوية جبامعة
اإلمارات ،جملة العلوم الرتبوية والنفسية جبامعة السلطان قابوس،
اجمللة الرتبوية والنفسية ابجلامعة اإلسالمية يف غزة ،جملة العلوم
اإلنسانية جبامعة األقصى ،اجمللة الرتبوية والنفسية جبامعة القدس
املفتوحة ،جملة الدراسات الرتبوية ابجلامعة األردنية ،اجمللة الرتبوية
جبامعة امللك خالد ،اجمللة الرتبوية والنفسية جبامعة أم القرى،

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

جملة العلوم الرتبوية جبامعة امللك سعود ،حيث إن هذه الدورايت
واجملالت مل يتم دجمها داخل قواعد البياانت املشار إليها
ابلبحث.
وأسفرت نتائج البحث السابقة يف احلصول على
( )98حبثاً ودراسة .مث قام الباحث بتطبيق معايري تضمني ودمج
األحباث والدراسات يف الدراسة احلالية واملشار إليها يف البند
اثنياً مما نتج عنه تصنيف عدد البحوث إىل ( )88حبثاً ودراسة.

اثنياً :معايري دمج البحوث والدراسات

طبق الباحث بعض املعايري إلدراج األحباث
والدراسات اليت مت احلصول عليها خالل املسح احلاسويب عرب
قواعد البياانت املشار إليها سابقاً ،وذلك يف ضوء اطالع
الباحث على الدراسات السابقة املشاهبة ،ومشلت املعايري املطبَّقة
ما أييت:
 .1جيب أن تكون الدراسات شبه جتريبية ،وتشمل جمموعتني
جتريبية وضابطة ،وذات قياس قبلي وبعدي.

 .2جيب أن تتلقى اجملموعة التجريبية برانجماً تدريبياً ال تقل
مدته عن أسبوعني.
 .3املشاركون يف الدراسات من الطلبة العاديني ،وليسوا من
فئات الرتبية اخلاصة.
 .4جيب أن حتوي الدراسات بياانت تساعد الباحث يف
حساب حجم األثر ،مثل املتوسطات احلسابية،
واالحنرافات املعيارية للمتغريات التابعة للمجوعتني
التجريبية والضابطة ،أو من خالل اختبارات الداللة مثل
اختبار "ت" و "ف".
 .5أن تكون الدراسات منشورة بني .2019-2010
وقام الباحث ابستبعاد الدراسات اليت ختالف اأاي
من املعايري السابقة حيث مت استبعاد عشر دراسات من العدد
الكلي ( )98حبثاً ودراسة ،وبقي ( )88حبثاً ودراسة مشلها
التحليل البعدي ،واجلدول التايل يوضح بشكل تفصيلي هذه
الدراسات واألحباث.

اجلدول ( ) 1وصف الدراسات عينة البحث اليت خضعت للتحليل البعدي واليت تشمل املتغري التابعة الثالثة (التحصيل الرايضي
والتفكري الرايضي واالجتاه حنو الرايضيات) واملتغريات الوسيطة الثالثة (فرع الرايضيات واملرحلة الدراسية والنوع االجتماعي)
م

الباحث

السنة

فرع

املرحلة

النوع

الرايضيات

الدراسية

االجتماعي

املتغريات
التابعة

جمموعة جتريبية

جمموعة ضابطة
ن1

م1

ع1

ن2

م2

ع2

1

الزهراين

2019

هندسة

املتوسطة

ذكور

التحصيل

25

14.52

5.34

25

25.56

2.86

2

ساري

2019

جرب

االبتدائية

ذكور وإانث

التحصيل

35

20.14

10.33

33

25.74

7.05

3

الغامدي

2019

جرب

االبتدائية

ذكور

التحصيل

19

16.89

2.20

18

22.16

1.65

4

السعيدي

2019

هندسة

املتوسطة

إانث

التحصيل

60

29.69

2.64

60

36.47

2.88

5

حوالته والشرع

2019

جرب

االبتدائية

ذكور وإانث

التحصيل

31

11.16

6.21

31

21.42

3.62

6

حممد

2019

هندسة

املتوسطة

ذكور وإانث

التحصيل

30

22.43

5.70

30

44.27

7.05

7

التميمي

2019

جرب

الثانوية

ذكور

التحصيل

26

15.58

5.25

26

20.12

4.98

8

العنزي

2019

جرب

املتوسطة

ذكور

التحصيل

31

12.45

4.78

29

17

2.14
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م

الباحث

السنة

9

رجاء

2019

فرع

املرحلة

النوع

الرايضيات

الدراسية

االجتماعي

املتغريات
التابعة

جمموعة جتريبية

جمموعة ضابطة
ن1

م1

ع1

ن2

م2

ع2

املتوسطة

إانث

التحصيل

30

16.94

5.17

30

21.95

7.86

10

البلوي

2019

إحصاء

املتوسطة

ذكور

التحصيل

31

13.65

2.11

32

23.81

1.94

11

عدانن

2018

جرب

املتوسطة

إانث

التحصيل

30

22.63

6.75

30

39.97

4.17

12

اجلنايب

2018

هندسة

املتوسطة

ذكور

التحصيل

33

24.73

5.02

34

29.94

4.36

13

الربكايت

2018

جرب

اجلامعية

إانث

التحصيل

32

16.71

3.02

32

20.93

4.61

14

أبو عقيل

2018

جرب

املتوسطة

ذكور وإانث

التحصيل

69

24.73

5.12

71

31.95

4.89

15

داوود وجواد

2018

جرب

املتوسطة

ذكور

التحصيل

24

18.16

3.06

24

20.04

3.01

16

عبدالكرمي

2018

جرب

الثانوية

ذكور

التحصيل

38

26.91

2.57

38

29.32

4.53

17

الالذي

2018

جبـر

الثانوية

ذكور

التحصيل

25

57.08

14.59

25

78.04

14.92

18

القضاة

2017

جرب

الثانوية

إانث

التحصيل

40

3.3

3.47

40

9.4

3.97

19

حسن

2017

هندسة

االبتدائية

إانث

التحصيل

38

32.37

8.13

37

37.11

8.05

20

جوابره

2017

جـرب

املتوسطة

إانث

التحصيل

39

47.28

29.95

40

72.20

17.91

21

صحو

2017

الثانوية

إانث

التحصيل

23

66.52

15.49

24

77.62

15.95

22

السعدي

2017

جرب

املتوسطة

ذكور

التحصيل

33

12.63

2.83

34

15.47

1.22

23

العتييب

2017

جرب

االبتدائية

إانث

التحصيل

30

23.20

2.87

30

27.23

1.43

24

الفايز

2017

جرب

الثانوية

ذكور

التحصيل

29

20.55

2.78

27

24.93

2.92

2017

جرب

املتوسطة

إانث

التحصيل

40

11.73

5.59

40

15.23

3.64

26

الغامدي

2017

هندسة

املتوسطة

ذكور

التحصيل

23

14.87

4.31

23

18.83

5.05

27

الذكري

2017

هندسة

االبتدائية

ذكور

التحصيل

21

4.52

1.78

21

7.67

1.02

25

املشهداين
والشمري
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تفاضل
وتكامل
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م

الباحث

السنة

فرع

املرحلة

النوع

الرايضيات

الدراسية

االجتماعي

املتغريات
التابعة

جمموعة جتريبية

جمموعة ضابطة
ن1

م1

ع1

ن2

م2

ع2

2017

جرب

الثانوية

إانث

التحصيل

30

20.3

4.4

28

25

4.59

29

الفتالوي

2017

جرب

املتوسطة

ذكور

التحصيل

35

61.66

9.15

35

66.55

8.16

30

الديب وآخرون

2017

هندسة

الثانوية

إانث

التحصيل

42

15.79

8.69

42

22.93

4.70

31

البدري

2017

جبـر

املتوسطة

إانث

التحصيل

33

14.24

8.38

33

19.42

2.44

2017

جرب

االبتدائية

إانث

التحصيل

29

14.34

3.4

28

18.36

2.58

33

احلريب

2017

جرب

املتوسطة

ذكور

التحصيل

27

6.04

5.84

27

11.19

5.06

34

خليل

2017

املتوسطة

ذكور

التحصيل

13

58.38

16.51

13

60.23

21.83

35

الديب واألشقر

2017

الثانوية

إانث

التحصيل

42

15.79

8.69

42

28.93

4.71

36

الكبيسي

2016

جرب

املتوسطة

ذكور

التحصيل

24

16.11

9.72

24

20.94

3.31

37

الفتالوي

2016

جرب

املتوسطة

ذكور

التحصيل

27

21.39

6.27

27

28.56

5.71

38

عجالن

2016

جرب

االبتدائية

إانث

التحصيل

21

12.24

3.94

21

15.43

3.7

39

أبو ظهري

2016

هندسة

املتوسطة

إانث

التحصيل

31

20.5

3.1

31

24.1

3.2

2016

هندسة

االبتدائية

إانث

التحصيل

37

12.92

4.66

37

17

6.01

41

عواد

2016

جرب

املتوسطة

إانث

التحصيل

34

15.32

4.43

33

17.48

4.32

42

عواد

2015

جرب

االبتدائية

إانث

التحصيل

38

15.13

4.56

38

17.39

4.49

43

علوان

2015

جرب

املتوسطة

إانث

التحصيل

27

12.04

2.34

27

14

1.37

44

مسلم

2015

جرب

املتوسطة

إانث

التحصيل

35

15.31

6.52

35

19.82

2.21

45

اهلييت

2015

جرب

الثانوية

إانث

التحصيل

30

28.3

6.74

30

33.17

7.47

28

32

40

املعيوف
وآخرون

املشهداين
وآخرون

أبو عمران
والشرع

حساب
املثلثات
حساب
مثلثات
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م

الباحث

السنة

املتغريات

فرع

املرحلة

النوع

الرايضيات

الدراسية

االجتماعي

التابعة

جمموعة جتريبية

جمموعة ضابطة
ن1

م1

ع1

ن2

م2

ع2

46

راين

2015

جرب

املتوسطة

ذكور وإانث

التحصيل

61

8.30

5.12

66

11.91

3.84

47

صاحلة والعابد

2014

جرب

املتوسطة

إانث

التحصيل

32

9.63

2.65

35

11.8

2.32

48

عبدالقادر

2014

هندسة

الثانوية

إانث

التحصيل

42

12.02

3.69

42

17.54

4.32

2014

جرب

املتوسطة

إانث

التحصيل

30

30.8

10.6

30

41.4

8.93

50

الكبيسي وطه

2014

جرب

املتوسطة

إانث

التحصيل

30

16.94

5.17

30

21.95

7.86

51

الزبون

2013

هندسة

املتوسطة

ذكور

التحصيل

31

12.38

2.31

32

16.43

2.42

52

احلسين وآخرون

2013

جرب

املتوسطة

ذكور

التحصيل

28

31

6.7

28

34

7.3

53

عبداهلادي

2013

هندسة

املتوسطة

ذكور وإانث

التحصيل

73

53.61

20.71

76

69.69

16.45

54

أمني

2012

جرب

املتوسطة

ذكور

التحصيل

38

17.6

5.94

38

22.68

6.52

2012

جرب

املتوسطة

ذكور

التحصيل

30

23.77

2.63

30

32.15

7.19

56

عبدالقادر

2012

هندسة

املتوسطة

إانث

التحصيل

38

11.42

6.92

38

15.07

3.55

57

اجلوعاين

2011

جرب

املتوسطة

ذكور

التحصيل

30

22.94

7.27

30

29.86

6.17

58

السعدي

2011

جرب

املتوسطة

ذكور

التحصيل

30

31.17

4.73

31

40.07

3.66

59

حممد

2011

إحصاء

الثانوية

ذكور

التحصيل

33

17.45

2.90

33

20.03

3.32

60

البول

2011

جرب

االبتدائية

ذكور وإانث

التحصيل

34

13.29

6.37

34

18.05

8.39

61

أبو مصطفى

2011

جرب

املتوسطة

ذكور

التحصيل

33

9.39

4.09

32

22.53

4.19

62

التميمي

2010

جرب

االبتدائية

ذكور

التحصيل

50

53.94

11.02

50

87.62

10.10

63

راين

2010

جرب

االبتدائية

إانث

التحصيل

37

16.10

5.51

36

17.05

5.73

64

البالدي

2019

هندسة

املتوسطة

ذكور

17

5.06

1.11

17

14.05

1.5

49

55

الطائي
واجلميلي

الكبيسي
والسعدي

125

التفكري
الرايضي
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م

فرع

املرحلة

النوع

الرايضيات

الدراسية

االجتماعي

االبتدائية

ذكور وإانث

ذكور

الباحث

السنة

65

إبراهيم وآخرون

2019

جرب

66

البلوي

2019

إحصاء

املتوسطة

67

ساري

2019

جرب

االبتدائية

ذكور وإانث

68

الرويلي

2018

جرب

الثانوية

ذكور

69

أبو عقيل

2018

جرب

املتوسطة

ذكور وإانث

2018

جرب

املتوسطة

إانث

2018

جرب

املتوسطة

ذكور

72

جودة وملقيد

2017

جرب

االبتدائية

إانث

73

عبيدات

2017

جرب

الثانوية

ذكور وإانث

2015

هندسة

املتوسطة

ذكور

75

راين

2015

جرب

املتوسطة

ذكور وإانث

76

حممود

2015

جبـر

املتوسطة

إانث

70

71

74

البغدادي
وآخرون
القحطاين
وآخرون

شريهد وبن
العازمية

املتغريات
التابعة
التفكري
الرايضي
التفكري
الرايضي
التفكري
الرايضي
التفكري
الرايضي
التفكري
الرايضي
التفكري
الرايضي
التفكري
الرايضي
التفكري
الرايضي
التفكري
الرايضي
التفكري
الرايضي
التفكري
الرايضي
التفكري
الرايضي

جمموعة جتريبية

جمموعة ضابطة
ن1

م1

ع1

ن2

م2

ع2

28

18.11

0,96

28

34.50

1.75

31

7.61

2,56

32

15.31

1.75

35

25.37

20.01

33

43.03

10.52

54

57.90

13.29

53

69.50

12.48

69

24.73

5.12

71

31.95

4.89

42

27.88

11.84

43

42.65

11.8

31

37.35

12.17

33

46.67

13.88

38

8.76

4.85

38

17.31

3.71

35

24.48

5.18

35

47.38

7.25

40

13

3.10

40

18.48

2.39

61

6.74

3.33

66

9.59

3.70

28

14.65

7.45

28

23.82

7.11
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فرع

املرحلة

النوع

الرايضيات

الدراسية

االجتماعي

املتوسطة

إانث

ذكور

م

الباحث

السنة

77

السرحاين

2014

جرب

78

الزبون

2013

هندسة

ابتدائي

79

قرشم

2012

هندسة

املتوسطة

ذكور وإانث

80

القضاة

2017

جرب

الثانوية

إانث

81

سنبل

2017

الثانوية

ذكور

82

صقر

2016

جرب

االبتدائية

ذكور

2016

هندسة

االبتدائية

إانث

84

ساري

2016

جرب

االبتدائية

ذكور وإانث

85

عبدالقادر

2014

هندسة

الثانوية

إانث

86

السرحاين

2014

جرب

املتوسطة

إانث

87

أبو سكران

2012

هندسة

املتوسطة

ذكور

88

السعدي

2011

جرب

الثانوية

ذكور

83

أبو عمران
والشرع

127

حساب
مثلثات

املتغريات
التابعة
التفكري
الرايضي
التفكري
الرايضي
التفكري
الرايضي
االجتاه حنو
الرايضيات
االجتاه حنو
الرايضيات
االجتاه حنو
الرايضيات
االجتاه حنو
الرايضيات
االجتاه حنو
الرايضيات
االجتاه حنو
الرايضيات
االجتاه حنو
الرايضيات
االجتاه حنو
الرايضيات
االجتاه حنو
الرايضيات
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جمموعة جتريبية

جمموعة ضابطة
ن1

م1

ع1

ن2

م2

ع2

46

9.79

3.35

48

14.75

3.30

31

28.68

5.84

31

33.69

4.27

30

11.47

3.73

30

16.87

3.58

40

63.39

14.25

40

77.63

15.23

6

1.987

0.45

13

2.369

1.47

36

2.24

0.31

36

2.41

0.36

10.18

37

37

212.8
6

124.3
7

10.78

40

64.18

14.95

42

67.91

17.52

42

70.52

18.09

42

86.23

14.28

46

43.91

8.23

48

61.18

7.17

18.89

38

3.92

30

36

29

117.8
9
83.64

141.7
1
96.73

21.71

6.52
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اثلثاً :ترميز املتغريات الوسيطة
مت ترميز مقاييس الدراسة كما يلي:
 .1املقاييس اليت تقيس أداء الطلبة لالختبارات التحصيلية؛
مت ترميزها كمقاييس تقيس التحصيل الرايضي.
 .2املقاييس اليت تشمل الفهم ،وحل املشكالت الرايضية،
واالستنتاجات الرايضية ،واالستدالل الرايضي؛ مت ترميزها
كمقاييس تقيس التفكري الرايضي.
 .3املقاييس اليت تشمل مشاعر ومواقف املتعلمني حنو
الرايضيات؛ مت ترميزها كمقاييس تقيس االجتاه حنو
الرايضيات.
 .4املتغريات الوسيطة واليت مشلت املتغريات التالية:
أ .املرحلة :مت ترميز املرحلة الدراسية يف كل دراسة إىل
أربعة متغريات ابتدائية ،متوسطة ،اثنوية ،جامعية.
ب .النوع االجتماعي :مت ترميز النوع االجتماعي إىل
ثالثة أقسام ذكور ،إانث ،ذكور وإانث معاً.
ج .فرع الرايضيات :مت الرتميز إىل مخسة فروع :جرب،
هندسة ،إحصاء ،حساب مثلثات ،تفاضل
وتكامل.

رابعاً :حساب حجوم التأثري
استخدم الباحث حجم األثر " "gلـ Hedges
مع تصحيح أثر التحيز (.)Hedges & Olkin, 1985
واختار الباحث هذا النوع من حجم األثر؛ بسبب أنه يوفر
تقديراً أفضل حلجم األثر عند استخدام حجوم عينات صغرية
مقارنة مبا يوفره حجم األثر " "dلـ  ohenوللتحكم يف الفروق
بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار القبلي قام
الباحث حبساب الفروق بني الدرجات املكتسبة من االختبار
القبلي إىل االختبار البعدي واستخدامها كبسط يف معادلة
حساب حجم األثر ،واستخدم الباحث االحنراف املعياري

املشرتك للمجوعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي
كمقام كما يف املعادلة التالية:
x1 - x2
=G
D spooled
حيث يشري
o
o

 X1إىل متوسط درجات االختبار القبلي.
 X2إىل متوسط درجات االختبار البعدي.

o

 D spooledإىل االحنراف املعياري املشرتك.

وقد اعتمد الباحث معايري
 )2009لتفسري قيمة مؤشر حجم األثر كما يلي=0,01( :
حجم أثر صغري جداً؛  =0,2حجم أثر صغري؛  =0,5حجم
أثر متوسط؛  =0,8حجم أثر كبري؛  =1,2حجم أثر كبري
جداً؛  =2حجم أثر ضخم).
( Sawilowsky,

خامساً :التحليل اإلحصائي :استخدم الباحث يف حتليل
البياانت اليت مت احلصول عليها من حتليل األحباث والدراسات
(ن=  )88برانمج Comprehensive Meta-Analysis

(CMA) V.11,6

نتائج البحث:

أوالً :أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل

النظرية البنائية يف تنمية التحصيل الرايضي يف الرايضيات،

حيث مت التحليل يف ثالث خطوات:

 )1اختبار عدم التجانس:

مت استخدام اختبار عدم التجانس للكشف عما إذا كان
التباين املالحظ يف حجوم األثر للدراسات واألحباث اليت متثل
عينة الدراسة أظهرت فروقاً دالة عن التباين املتوقع من خطأ
املعاينة ،ولتحديد أي النموذجني الثابت والعشوائي سيتم
استخدامه جلمع حجوم األثر وفقاً لذلك

اجلدول ( )2إحصاءات منوذج التأثري العشوائي والثابت
النموذج

K

ES

الثابت

63

1,1529

Std
error
0,034

عدم التجانس

فرتة الثقة %95
احلدود الدنيا

احلدود العليا

Q

df

P

I2

1,2192-

1,0866-

399,98

62

0,001

%88,18
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العشوائي

63

1,2735

0,099

1,4680-

من اجلدول ( )2يتضح أن نتائج اختبار عدم
التجانس دالة عند مستوى ( )0,001حيث كانت قيمة =Q
 399,98بدرجات حرية = 62وهي قيمة تزيد عن القيمة
احلرجة ملربع كاي اجلدولية ،وفرتات ثقة  %95كما أن مؤشر
نسبة التباين  %88,18 =I2يظهر مقداراً كبرياً من عدم
التجانس بني الدراسات ،مما يدل على أن الدراسات ال تتقابل
يف حجم أتثري مشرتك ،أي أن التباين املالحظ يف حجم األثر
للدراسات أظهر فروقاً دالة عن التباين الناتج عن خطأ املعاينة.
وابلتايل فإن الدراسات اليت تناولت أتثري
االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف تنمية
التحصيل الرايضي غري متجانسة ،أي أهنا ختتلف فيما بينها يف
حجوم التأثري بسبب اختالف عينات هذه الدراسات ،ولعدم
جتانس هذه الدراسات ينبغي حتليلها وفقاً لنموذج التأثريات
العشوائية ،حيث إن التأثري املشرتك هو متوسط هذه التأثريات.
حيث إن اجلدول ( )2يوضح متوسط حجم التأثري
املشرتك وفقاً لنموذج التأثريات العشوائية بلغ ( )1,2735خبطأ
معياري  0,099وفرتات ثقة  %95تراوحت ما بني -
 1,4680و  1,079-وتقع هذه القيمة حلجم التأثري املشرتك
ضمن أحجام كبرية جداً ،وابلتايل فإن أتثري االسرتاتيجيات
اجلدول ()3

_1,079

التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف تنمية التحصيل
الرايضي كبري جداً.

 )2تقييم حتيز النشر:
يهتم الباحثون يف دراسات التحليل البعدي بتحليل
جمموعة من الدراسات العلمية املنشورة يف دورايت وجمالت
علمية حمكمة ،مع أن هناك جمموعة من دراسات مماثلة مل حتظ
بفرصة النشر يف تلك الدورايت واجملالت لسبب أو آخر ،مما
يشكك يف احتمالية حتيز النتائج اليت يصلون إليها ،وهنا تربز
أمهية تقييم حتيز النشر.
وهلذا الغرض استخدم الباحث اختبار حتليل
االحندار ل Eggerوهو اختبار حتليل االحندار لعدم متاثل
شكل انتشار القمع ،حيث أسفر عن قيمة اختبار "ت" بلغت
 3,448بدرجات حرية  61عند مستوى ( )0,001ممايشري لوجود حتيز فيما هو متاح من دراسات.
ولتحديد عدد الدراسات ذات النتائج غري الدالة
الالزمة خلفض مستوى الداللة عند مستوى ( )0.05استخدم
الباحث اختبار حتليل  Classic fail-Safe Nواجلدول التايل
يوضح نتائج االختبار:

نتائج حتليل Classic fail-Safe N

قيمة  Zللدراسات املالحظة

12,8317-

قيمة  Pللدراسات املالحظة

0,001

قيمة ألفا

0,05
63

عدد الدراسات املالحظة
عدد الدراسات املفقودة واليت من شأهنا جعل قيمة )0.05( P

كما هو مبني يف اجلدول ( )3يتضح أن حوايل
 29172دراسة مفقودة مبتوسط حجم أتثري= صفر يتطلب
إضافتها من أجل إلغاء حجم التأثري ،أي أن هذا العدد من
129
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(ابتدائي ،متوسط ،اثنوي ،جامعي) ،والنوع االجتماعي
للمشاركني (ذكور ،إانث ،ذكور وإانث معاً) ،وفرع الرايضيات
(جرب ،هندسة ،إحصاء ،حساب مثلثات ،تفاضل وتكامل).

استخدم الباحث التحليل املعدل للكشف عما إذا
كان أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية
يف تنمية التحصيل الرايضي خيتلف ابختالف املرحلة الدراسية

اجلدول ( )4نتائج الفروق يف حجم أتثري املعاجلات عرب املتغريات املعدلة

املتغري املعدل

K

حجم األثر

عدم التجانس

فرتة الثقة %95
احلدود الدنيا

احلدود العليا

Qp

df

P

I2

املرحلة

63

1,2671

1,4412

1,0930

0,3239

3

0,96

%84

ابتدائي

13

1,2422

1,6256-

0,8589

متوسط

37

1,3046

1,5322-

1,0771

اثنوي

12

1,1959

1,5934-

0,7984

جامعي

1

1,0697

2,4391-

0,2996

النوع

63

1,2666

1,4392-

1,0939

ذكور

27

1,3741

1,6412-

1,1071

إانث

29

1,1260

1,3784-

0,8737

ذكور وإانث

7

1,4493

1,9607-

0,9378

الفرع

63

1,2665

1,4391-

1,0940

جرب

43

1,0948

1,3924-

0,9541

هندسة

14

1,5435

1,9071-

1,1799

إحصاء

2

2,5365

3,5675-

1,5055

حساب مثلثات

3

0,9432

1,7455-

1,1410

تفاضل وتكامل

1

0,6940

2,0771-

0,6892

يتضح من اجلدول ( )4عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية يف أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل
النظرية البنائية لتنمية التحصيل الرايضي تبعاً ملتغري املرحلة والنوع

2,3049

10,5602

2

4

0,32

0,06

%84

%84

االجتماعي وفرع الرايضيات حيث كانت قيم  Qpعلى
الرتتيب  10,5602 ،2,3049 ،0,3239وهي قيم غري
دالة عند مستوايت . 0,06 ،0,32 ،0,96
العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة

130

دراسة تحليلية بعدية لحجم تأثير االستراتيجيات التدريسية المستندة إلى
................................... ....................................................................... ......
النظرية البنائية في تنمية التحصيل والتفكير الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات

اثنياً :أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل

النظرية البنائية يف تنمية التفكري الرايضي حيث مت التحليل
يف ثالث خطوات:

 )1اختبار عدم التجانس:

مت استخدام اختبار عدم التجانس للكشف عما
إذا كان التباين املالحظ يف حجوم األثر للدراسات واألحباث
اليت متثل عينة الدراسة أظهرت فروقاً دالة عن التباين املتوقع من
خطأ املعاينة ،ولتحديد أي النموذجني الثابت والعشوائي سيتم
استخدامه جلمع حجوم األثر وفقاً لذلك.

اجلدول ( )5إحصاءات منوذج التأثري العشوائي والثابت
النموذج

K

ES

Std

فرتة الثقة %95

error

عدم التجانس

احلدود الدنيا

احلدود العليا

Q

df

P

I2

الثابت

16

1,4270

0,067

1,5592-

1,2949-

211,3949

15

0,00

%98,82

العشوائي

16

2,4001

0,633

3,6405-

1,1596-

من اجلدول ( )5يتضح أن نتائج اختبار عدم
التجانس دالة عند مستوى ( )0.001حيث كانت قيمة
 211,3949=Qبدرجات حرية = ،15وهي قيمة تزيد عن
القيمة احلرجة ملربع كاي اجلدولية ،وفرتات ثقة  %95كما أن
مؤشر نسبة التباين  %98,82 =I2يظهر مقداراً هائالً من
عدم التجانس بني الدراسات ،مما يدل على أن الدراسات ال
تتقابل يف حجم أتثري مشرتك ،أي أن التباين املالحظ يف حجم
األثر للدراسات أظهر فروقاً دالة عن التباين الناتج عن خطأ
املعاينة.
وابلتايل فإن الدراسات اليت تناولت أتثري
االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف تنمية
التفكري الرايضي غري متجانسة .أي أهنا ختتلف فيما يف حجوم
التأثري بسبب اختالف عينات هذه الدراسات ،ولعدم جتانس
هذه الدراسات مت حتليلها وفقاً لنموذج التأثريات العشوائية،
حيث إن التأثري املشرتك هو متوسط هذه التأثريات.
اجلدول ()6

1

كما يتضح من اجلدول ( )5أبن متوسط حجم
التأثري املشرتك وفقاً لنموذج التأثريات العشوائية بلغ
( )2,4001خبطأ معياري ( )0,633وفرتات ثقة %95
تراوحت ما بني  3,6405-و  1,1596-وتقع هذه القيمة
حلجم التأثري املشرتك ضمن األحجام الضخمة ،وابلتايل فإن
أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف
تنمية التفكري الرايضي أثر ضخم.
 )2تقييم حتيز النشر:
استخدم الباحث اختبار حتليل االحندار ل ـ ـ
Eggerوبلغت قيمة اختبار "ت" ( )6,3090-بدرجات
حرية ( )14عند مستوى ( )0.001مما يشري لوجود حتيز فيما
هو متاح من الدراسات.
ولتحديد عدد الدراسات ذات النتائج غري الدالة
الالزمة خلفض مستوى الداللة عند مستوى ( )0.05استخدم
الباحث اختبار حتليل  Classic fail-Safe Nواجلدول التايل
يوضح نتائج االختبار:

نتائج تحليل Classic fail-Safe N

قيمة  Zللدراسات املالحظة

5,84

قيمة  Pللدراسات املالحظة

0,001

قيمة ألفا

0.05

عدد الدراسات املالحظة
عدد الدراسات املفقودة واليت من شأهنا جعل قيمة )0.05( P
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استخدم الباحث التحليل املعدل للكشف عما إذا
كان أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية
يف تنمية التفكري الرايضي خيتلف ابختالف املرحلة الدراسية
(ابتدائي ،متوسط ،اثنوي ،جامعي) ،والنوع االجتماعي
للمشاركني (ذكور ،إانث ،ذكور وإانث معاً) ،وفرع الرايضيات
(جرب ،هندسة ،إحصاء ،حساب مثلثات ،تفاضل وتكامل).

كما هو مبني يف اجلدول ( )6يتضح أن حوايل
( )1284دراسة مفقودة مبتوسط حجم أتثري= صفر يتطلب
إضافتها من أجل إلغاء حجم التأثري ،أي أن هذا العدد من
الدراسات اليت جيب إضافتها لتعطي قيمة  zللدراسات املفقودة
إبشارة موجبة ،وذلك حسب اختبار التحليل املستخدم.

 )3حتليل املتغريات الوسيطة:

اجلدول ( )7نتائج الفروق يف حجم أتثري املعاجلات عرب املتغريات املعدلة
املتغري املعدل

K

حجم األثر

عدم التجانس

فرتة الثقة %95
احلدود الدنيا

احلدود العليا

Qp

df

P

I2

املرحلة

16

1,4270

1,5592-

1,2949-

0,5124

2

0,77

%93

ابتدائي

4

1,5138

1,8324-

1,1952-

متوسط

10

1,3952

1,5547-

1,2358-

اثنوي

2

1,4760

1,8279-

1,1240-

جامعي

-

-

-

-

النوع

16

2,1220

2,6889-

1,5551-

ذكور

6

2,2032

3,1325-

1,2738-

إانث

4

1,3806

2.4855-

0,2756-

ذكور وإانث

6

2.5742

3,5129-

1,6359-

الفرع

16

2,0743

2,5901-

1,5585-

جرب

11

1,8740

2,4916-

1,2564-

هندسة

4

2,2957

3,3463-

1,2452-

إحصاء

1

3,4786

5,0586-

1,3986-

حساب مثلثات

-

-

-

-

تفاضل وتكامل

-

-

-

-

2,6508

2,3257

2

2

0,27

0,31

%93

%93
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يتضح من اجلدول ( )7أن حجم أتثري
االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف تنمية
التفكري الرايضي ال يشري إىل وجود فروق دالة وفقاً للمتغريات
الوسيطة الثالثة؛ املرحلة والنوع االجتماعي والفرع ،حيث كانت
قيم  Qpعلى الرتتيب 2,3257 ،2,6508 ،0,5124
وهي قيم غري دالة عند مستوايت 0,31 ،0.27 ،0,77
اثلثاً :أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل

 )1اختبار عدم التجانس:
مت استخدام اختبار عدم التجانس للكشف عما
إذا كان التباين املالحظ يف حجوم األثر للدراسات واألحباث
اليت متثل عينة الدراسة أظهرت فروقاً دالة عن التباين املتوقع من
خطأ املعاينة ،ولتحديد أي النموذجني الثابت والعشوائي سيتم
استخدامه جلمع حجوم األثر وفقاً لذلك.

النظرية البنائية يف حتسني االجتاه حنو الرايضيات حيث مت

التحليل يف ثالث خطوات:

اجلدول ( )8إحصاءات منوذج التأثري العشوائي والثابت
النموذج

K

ES

Std
error

عدم التجانس

فرتة الثقة %95
احلدود الدنيا

احلدود العليا

Q

df

P

I2

الثابت

9

0,8956

0,092

1,0750-

0,7161

220,684

8

0,001

%99,21

العشوائي

9

0,0916

1,050

2,1431-

1,9599-

من اجلدول ( )8يتضح أن نتائج اختبار عدم
التجانس دالة عند مستوى ( )0.001حيث كانت قيمة
 220,684=Qبدرجات حرية = ( ،)8وهي قيمة تزيد عن
القيمة احلرجة ملربع كاي اجلدولية ،وفرتات ثقة  %95كما أن
مؤشر نسبة التباين  %99,21 =I2يظهر مقداراً كبرياً من
عدم التجانس بني الدراسات مما يدل على أن الدراسات ال

يتضح من اجلدول ( )8أن متوسط حجم التأثري
املشرتك وفقاً لنموذج التأثريات العشوائية بلغ ( )0,0916خبطأ
معياري ( )1,050وفرتات ثقة  %95تراوحت ما بني -
 2,1431و  1,9599-وتقع هذه القيمة حلجم التأثري
املشرتك ضمن أحجام أثر صغرية جداً ،وابلتايل فإن أتثري
االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف حتسني

تتقابل يف حجم أتثري مشرتك ،أي أن التباين املالحظ يف حجم
األثر للدراسات أظهر فروقاً دالة عن التباين الناتج عن خطأ
املعاينة.
وابلتايل فإن الدراسات اليت تناولت أتثري
االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف حتسني
االجتاه حنو الرايضيات غري متجانسة .أي أهنا ختتلف فيما بينها
يف حجوم التأثري بسبب اختالف عينات هذه الدراسات،
ولعدم جتانس هذه الدراسات مت حتليلها وفقاً لنموذج التأثريات

االجتاه حنو الرايضيات صغري جداً.
 )2تقييم حتيز النشر:

العشوائية ،حيث إن التأثري املشرتك هو متوسط هذه التأثريات.
ومت حتليلها وفقاً لنموذج التأثريات العشوائية ،حيث
إن التأثري املشرتك هو متوسط هذه التأثريات.
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استخدم الباحث اختبار حتليل االحندار ل
Eggerوكانت قيمة اختبار "ت" بلغت ()1,4428
بدرجات حرية ( )7عند مستوى ( )0.07وابلتايل فإن قيمة
"ت" غري دالة ،مما يشري لعدم وجود حتيز يف النشر.

 )3حتليل املتغريات الوسيطة:

استخدم الباحث التحليل املعدل للكشف عما إذا
كان أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية
يف حتسني االجتاه حنو الرايضيات خيتلف ابختالف املرحلة
الدراسية (ابتدائي ،متوسط ،اثنوي ،جامعي) ،النوع االجتماعي

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

للمشاركني (ذكور ،إانث ،ذكور وإانث معاً) ،وفرع الرايضيات
(جرب ،هندسة ،إحصاء ،حساب مثلثات ،تفاضل وتكامل).
اجلدول ( )9نتائج الفروق يف حجم أتثري املعاجلات عرب املتغريات املعدلة
املتغري املعدل

K

حجم األثر

عدم التجانس

فرتة الثقة %95
احلدود الدنيا

احلدود العليا

Q

df

P

I2

املرحلة

9

0,2016

1,2161-

0,8129-

10,1268

2

0,006

%96

ابتدائي

3

2,1546

0,3745

3,9347

متوسط

2

1,6865

3,8103-

0,4373

اثنوي

4

1,1556

2,6731-

0,3618

جامعي

-

-

-

-

النوع

9

0,1711

1,3231-

0,9808

ذكور

4

1,1187

2,8434-

0,6060

إانث

4

0,8044

0,9327

2,5416

ذكور وإانث

1

0,2264

3,6367-

3,1839-

الفرع

9

0,1896

1,2531-

0,8739

جرب

5

1,2771

2,6877-

0,1335

هندسة

3

1,7438

0,1215

3,6092

إحصاء

-

-

-

-

حساب مثلثات

1

0,2859

3,5456-

2,9738-

تفاضل وتكامل

-

-

-

-

الرايضيات يشري إىل فروق دالة وفق املرحلة حيث
كانت قيمة  10,1268 =Qpعند مستوى داللة ()0,01
وكانت الفروق لصاحل طالب املرحلة االبتدائية ،حيث بلغ حجم
األثر ( )2,1546كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة يف

2,3723

6,4139

2

2

0,3

0,004

%96

%96

حجم األثر وفق فرع الرايضيات ،حيث كانت قيمة =Qp
 6,4139عند مستوى داللة ( )0,05وكانت الفروق لصاحل
فرع اهلندسة حيث بلغ حجم األثر (.)1,7438
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كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق يف حجم
األثر وفقاً ملتغري النوع ،حيث بلغت قيمة 2,3723 =Qp
وهي قيمة غري دالة عن مستوى (.)0,05

وختتلف أيضاً مع نتيجة دراسة
 )Sekerci, 2015اليت أشارت إىل وجود فروق يف حجوم
األثر تبعاً للمرحلة الدراسية كانت لصاحل املرحلة اجلامعية.
وأشارت نتائج البحث يف سؤاله الثالث إىل وجود
حجم أتثري ضخم لالسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية
البنائية يف تنمية التفكري الرايضي ،ويف إجابتها على السؤال
الرابع بينت النتائج أن حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية
املستندة إىل النظرية البنائية يف تنمية التفكري الرايضي مل تشر إىل
فروق دالة وفقاً ملتغريات املرحلة الدراسية والنوع االجتماعي وفرع
الرايضيات.
وأشارت نتائج البحث يف سؤاله اخلامس إىل حجم
أتثري صغري جداً لإلسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية
البنائية يف حتسني االجتاه حنو الرايضيات ،وهذه النتيجة ختتلف
مع دراسة ( )Toraman & Demir, 2016اليت أشارت إىل
وجود أتثري متوسط.

( )1,2735وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة
 ،)2017ودراسة ( ،)Balta & Sarac, 2016ودراسة
( )Ayaz & Sekerci, 2015بينما ختتلف عن نتائج دراسة
( )Jacobse & Harskamb, 2011اليت أشارت إىل حجم
أتثري متوسط لربامج التدخل املستندة إىل النظرية البنائية يف
التحصيل الرايضي من خالل فحص ( )40دراسة وحبثاً منشورة
بني عامي  2000و .2010
كما أشارت نتائج البحث يف سؤاله الثاين إىل أن
حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية
يف تنمية التحصيل الرايضي مل يشر إىل وجود فروق دالة وفقاً
ملتغريات املرحلة والنوع االجتماعي وفرع الرايضيات وهذا خيتلف
مع نتائج دراسة ( )Balta & Sarac, 2016اليت أشارت
إىل اختالف حجم األثر تبعاً ملتغري فرع الرايضيات.
كما ختتلف مع نتائج دراسة ( & Toraman
 )Demir, 2016اليت أشارت أيضاً إىل وجود فروق يف حجم
األثر تبعاً لنوع فرع الرايضيات .بينما تتفق هذه النتيجة مع
نتائج دراسة ( )Balta & Sarac, 2016اليت أشارت إىل عدم

كما أشارت نتائج البحث يف سؤاله السادس إىل
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حجم أتثري االسرتاتيجيات
التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف حتسني االجتاه حنو
الرايضيات وفقاً ملتغري املرحلة الدراسية لصاحل املرحلة االبتدائية،
ووفقاً ملتغري فرع الرايضيات لصاحل فرع اهلندسة ،كما أشارت
إىل عدم وجود فروق تبعاً ملتغري النوع االجتماعي ،وختتلف هذه
النتيجة مع دراسة ( )Toraman & Dmermeir, 2016
اليت أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة تبعاً للمرحلة

مناقشة النتائج:

هدف البحث احلايل إىل الكشف عن أثر
االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل النظرية البنائية يف تنمية
التحصيل الرايضي ،والتفكري الرايضي ،واالجتاه حنو الرايضيات،
من خالل استخدام أسلوب التحليل البعدي ،ولتحقيق ذلك
أخضعت ( )88دراسة بني عامي  2010و 2019للتحليل
حلساب حجوم التأثري ،والكشف عن مدى اختالف هذه
احلجوم ابختالف متغريات املرحلة الدراسية والنوع االجتماعي
وفرع الرايضيات.
ابلنسبة لتأثري االسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل
النظرية البنائية يف تنمية التحصيل الرايضي أشارت نتائج البحث
يف سؤاله األول إىل وجود حجم أتثري كبري جداً بلغ
( Batdi,

وجود فروق تبعاً للمرحلة الدراسية ،كما تتفق مع نتائج دراسة
( )Toraman & Demir, 2016اليت أشارت إىل عدم وجود
فروق تبعاً للمرحلة الدراسية.
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( & Ayaz

الدراسية ،بينما تتفق نتيجة البحث احلايل مع هذه الدراسة يف
وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لتغري فرع الرايضيات.
ويعزو الباحث اختالف نتائج البحث احلايل عن
الدراسات السابقة إىل الفروق يف عدد الدراسات اليت خضعت
للتحليل ،ففي دراسة ()Jacobse & Harskamb, 2011
مت فحص ( )40حبثاً ودراسة ،ويف دراسة ( & Ayaz
 )Sekerci, 2015مت فحص ( )53حبثاً ودراسة ،بينما
فحصت دراسة ( )24( )Balta & Sarac, 2016حبثاً
ودراسة ،وفحصت دراسة ()Toraman & Demir, 2016
( )34حبثاً ودراسة ،أما دراسة ( )Batdi, 2017فقد مت فحص
( )63حبثاً ودراسة ،وكذلك االختالفات يف املنهجية
املستخدمة ،حيث إن كل الدراسات العربية اليت خضعت
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للتحليل ارتكزت على استخدام جمموعات ضابطة معتادة ال
يتم تقدمي أي نوع من التدخالت أو املعاجلات هلا ،هذا فضالً
عن أتثري اختالف الثقافة حيث إن الـتأثري الثقايف للبيئات اليت
جترى فيها الدراسات يسهم إسهاماً نسبياً يف النتائج اليت يتم
التوصل إليها.
توصيات البحث:

يف ضوء نتائج البحث يوصي الباحث مبا يلي:
 .1طبقاً ملشكلة حتيز النشر يف التحصيل الرايضي والتفكري
الرايضي املتعلقة بفاعلية االسرتاتيجيات التدريسية
املستندة إىل النظرية البنائية؛ فإنه يلزم أخذ احلذر عند
تفسري النتائج ،حيث إن حتيز النشر قد يؤدي إىل املبالغة
يف تقدير متوسط حجوم التأثري.
 .2يف ضوء صغر حجم أتثري االسرتاتيجيات التدريسية
املستندة إىل النظرية البنائية يف حتسني االجتاه حنو
الرايضيات؛ فإن الدراسة تدعو الباحثني يف جمال مناهج
وطرق تدريس الرايضيات إىل تبين اسرتاتيجيات خمتلفة
عند دراسة االجتاه حنو الرايضيات ،وزايدة الدراسات اليت
تتناوهلا.

 .3يفضل أن تتكون عينات الدراسات والبحوث املستقبلية
من أعداد كبرية يف اجملموعات التجريبية والضابطة ،حيث
إن األعداد الكبرية يف العينات تؤدي إىل إعطاء تقديرات
أكثر دقة حلجوم التأثري.
مقرتحات البحث:
يقرتح الباحث إجراء البحوث والدراسات التالية:
 .1إجراء حتليل بعدي لالسرتاتيجيات التدريسية املستندة إىل
نظرية التعلم املتناغمة مع الدماغ يف تنمية التحصيل
الرايضي يف الرايضيات ،والتفكري الرايضي ،واالجتاه حنو
الرايضيات.
 .2إجراء دراسة حتليل بعدي لالسرتاتيجيات التدريسية
املستندة إىل النظرية البنائية ابستخدام متغريات اتبعة
أخرى ،مثل التفكري املنظومي يف الرايضيات ،والدافعية
حنو الرايضيات ،والتفكري الناقد.
 .3إجراء دراسة عرب ثقافية مقارنة يف نتائج التحليل البعدي
للدراسات اليت تناولت اسرتاتيجيات النظرية البنائية يف
تنمية بعض املتغريات املرتبطة ابلرايضيات واليت نشرت يف
جمالت عربية حمكمة وتلك املنشورة يف جمالت غري عربية
حمكمة عالية اجلودة ورصينة لبيان الفروق بينها.
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املراجع

أوالً :املراجع العربية

حرز هللا ،حس ــام توفيق .)2015( .التفكري الرايض ــي وعالقته
ابالجتاهات حنو الرايضيات لدى طلبة الصف
العاش ــر مبحافظة طولكرم .جملة جامعة القدس

املفتوح ـ ــة لوحب ـ ــاث وال ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الرتبوي ـ ــة
والنفسية.82-45 .)15(4 .

خـلـيـف ـ ـ ــة ،عـبـ ـ ــد الـلـطـيـف وحمـمـود ،عـبـ ـ ــد املـنـعـم.)1993( .
س ـ ـ ـ ــيكولوجية االجتاهات .القاهرة :دار غريب
للطباعة والنشر والتوزيع.
الدليمي ،عص ــام حس ــن .)2014( .النظرية البنائية وتطبيقاهتا
الرتبوية .عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
الزبون ،حــابس .)2013( .أثر اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيتني تــدريسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتني
مبنيتني على النظري ــة البن ــائي ــة يف التحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــل
األك ــادميي والتفكري الرايضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ــدى طالب

الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الثـامن .جملـة احتـاد اجلـامعـات العربية
ل ـل ـرتب ـيـ ـ ــة وع ـلــم ال ـن ـفــس-139 .)4(11 .

.162
زيتون ،كمــال عبــد احلميــد .)2002( .تــدريس العلوم للفهم:
رؤية بنائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .الطبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األوىل .القاهرة :عامل
الكتب.
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطنــاوي ،إايد والعبيــدي ،هــاين .)2006( .أثر تــدريس
منـوذجـني مـبـنـيـني وفـق الـتـعـلـم الـبـن ـ ـ ــائـي عـلـى
التحصـ ـ ـ ـ ـ ــيل األكادميي لدى طالب الص ـ ـ ـ ـ ــف
التاسـ ـ ــع يف الرايض ـ ـ ــيات .اجمللة األردنية للعلوم
الرتبوية.218-209 .)4(2 .

عبـد القـادر ،عبـد القـادر حممـد .)2006( .أثر اسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيـة
التعلم البن ـ ــائي يف ت ـ ــدريس الرايضـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــات يف
التحصـ ـ ـ ـ ـ ـيــل األكــادميي والتفكري النــاقــد لــدى
طـالب املـرحـلـ ـ ــة الـثـ ـ ــانـويـ ـ ــة .جمـلـ ـ ــة تـربـوايت
الرايضيات.215-127 .9 .
عبيد ،وليم .)2004( .تعليم الرايضـ ـ ـ ـ ــيات جلميع األطفال يف
ضوء متطلبات املعايري وثقافة التفكري .عمان:
دار املسرية للنشر والتوزيع.
العفون ،انداي حسـ ـ ـ ــن ومكاون ،حسـ ـ ـ ــني سـ ـ ـ ــامل.)2012( .
تـ ــدريـ ــب معلم العلوم وفقـ ـاً للنظريـ ــة البنـ ــائيـ ــة.
عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
عوده ،ه ــدي ــل سـ ـ ـ ـ ـ ــلم ــان علي .)2016( .مه ــارات التفكري
الرايضــي وعالقتها ابملعتقدات حنو الرايضــيات
لـدى طلبـة جـامعـة النجـاح الوطنيـة .رسـ ـ ـ ـ ـ ــالـة
مــاجسـ ـ ـ ـ ـ ــتري غري منشـ ـ ـ ـ ـ ــورة ،جــامعــة النجــاح
الوطنية .انبلس .فلسطني.
املصـ ـ ــري ،حممد .)2009( .العالقة بني اس ـ ـ ـرتاتيجيات التعلم
والتحصـ ـ ـ ـ ـ ـي ــل األك ــادميي ل ــدى طالب العلوم
الرتبوية جبامعة اإلسـ ـ ـراء اخلاصـ ـ ــة .جملة جامعة
دمشق.370-341 .)3(25 .
الن ــاجي ،عب ــد السـ ـ ـ ـ ـ ــالم عمر واهل ــادي ،أمين والرويس ،عزيزة
ومصـ ـ ـ ـ ـ ـطـفـي ،جنـالء وأبـو سـ ـ ـ ـ ـ ـلـيـم ،إميـ ـ ــان.
( .)2016اسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي ــات الت ــدريس .كلي ــة
الرتبية ابخلرج .جامعة األمري سـ ـ ـ ـ ـ ــطام بن عبد
العزيز .اململكة العربية السعودية.
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أفضل تقنيات التعليم الرقمية والعوامل المؤثرة في استمرارها خالل
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امللخص

)2019( ) حىت2007( هدفت الدراسة إىل حتديد أفضل تقنيات التعليم الرقمية والعوامل املؤثرة يف استمرارها خالل الفرتة من
ِّ )؛ ولتحقيق ذلك است2020/1441(  طُبِّقت الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي.يف ضوء نظرية نشر االبتكار
خد َمت
ُْ
) اليت بُنيت ابلرجوع إىل موقع االستفتاء السنوي ألدوات التعلم2019( ) حىت2007( قائمة أفضل تقنيات التعليم الرقمية خالل الفرتة من
 ومدى مناسبتها لالستخدام يف بيئات التعلم يف، إضافة إىل استبانة لتحديد مدى انتشار تلك التقنيات،)toptools4learning( الرقمي
) من أفضل تقنيات التعليم الرقمية اليت حافظت على24(  وقد كشفت نتائج الدراسة عن.اململكة العربية السعودية من وجهة نظر اخلرباء
 وأن هناك عدداً من العوامل،)2019( ) حىت2007( استمرار وجودها يف نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من
 كما بينت النتائج. واخليارات اليت تتيحها للمستخدم، وسهولة استخدامها،املفسرة لدرجة التباين يف ترتيب تلك التقنيات من ضمنها جمانيتها
أن مجيع العوامل املفسرة الستمرار وجود أفضل تقنيات التعليم الرقمية – مع تباين ترتيبها – يف نتائج االستفتاء يف ضوء نظرية نشر االبتكار
 وأظهرت النتائج أن معظم. قد توافرت يف معظم تلك التقنيات، واملالحظة، والقابلية للتجربة، ودرجة التعقيد، والتوافق، امليزة النسبية:وهي
.تلك التقنيات منتشرة وتُستخدم يف بيئات التعلم يف اململكة العربية السعودية
. تبين التقنية، نظرية نشر االبتكار، التقنيات الرقمية:الكلمات املفتاحية

Abstract:
The study aimed to identify the top digital education technologies and the factors affecting their
continuation during the period (2007) to (2019) in light of theory of diffusion of innovation. The study
was applied in the second semester of the academic year (1441 AH / 2020 AD). To achieve this, a list of
top digital learning technologies during the period (2007) until (2019) was used, and was built by
referring to Annual Learning Tools Survey, in addition to a questionnaire to determine the extent of these
technologies diffusion, and their suitability for use in learning environments in the Kingdom of Saudi
Arabia from the viewpoint of experts. The results of the study revealed (24) of the top digital education
technologies that maintained their presence in the results of the Annual Learning Tools Survey during
the period from (2007) to (2019), and that there are a number of factors that explain the degree of
variation in the ranks of those technologies, including they are free, easy to use, and have many options
available to the user. The results also showed that all the factors explaining the continued existence of
the top digital education technologies - with varying rankings - in the referendum results in light of
theory of diffusion of innovation, namely: relative advantage, compatibility, degree of complexity,
trialability, and observability, were available in most of those technologies. The results showed that most
of these technologies are diffused and used in learning environments in the Kingdom of Saudi Arabia..
Key words: Digital technologies, Diffusion of Innovation Theory, Technology adoption.
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مقدمة:

تتغري التقنيات الرقمية اليوم مبعدل متسارع ،قد يصعب
معه مواكبتها ،فضالً عن التفكري يف أتثريها يف احلياة يف مجيع
جوانبها ،اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية أو تعليمية،
إذ تتصف تلك التقنيات هي والتأثري الذي حتدثه مبستوايت غري
مألوفة من التعقيد والتناقض.
وكما يشري تشاي وكونغ ( Chai & Kong, 2017:
 )1فإن عامل اليوم القائم على التقنية يثري العديد من التحدايت
أمام التعليم والتعلم يف قاعات التدريس املعتادة .وابإلضافة إىل
اخلصائص املتقلبة وغري املؤكدة واملعقدة للحياة فيه ،فإن ما جيب
تعلمه ،وكيف جيب أن حيدث التعلم ،أو كيف تُبىن املعرفة كلها
أمور حتتاج اليوم إىل إعادة التفكري فيها جبدية.
وتدمج املؤسسات التعليمية – حالياً – عدة تقنيات
رقمية يف قطاع التعليم ،وال سيما يف دعم عمليات التعليم
والتعلم .ومع قدرة اجليل احلايل من املتعلمني على استخدام
األجهزة احملوسبة ،يُتوقع من تلك املؤسسات أن تستفيد من
تلك التقنيات الرقمية يف دعم عملية التعلم ،إال أهنا قد تواجه
بعض التحدايت يف سبيل ذلك ،األمر الذي يتطلب منها
استخدام اسرتاتيجيات مناسبة لتلبية متطلبات االبتكار
التعليمي ( .)Alshammari, 2019: 1وقد خلصت دراسة
خان وعمارة ( )Khan & Emara, 2018إىل أن تعريف
دمج التقنية بوضوح يف التعليم ،يعد عملية فعالة إذا كان
املتعلمون قادرين على اختيار تقنية ميكن أن تساعدهم يف
احلصول على املعلومات وحتليلها ومزجها وتقدميها يف الوقت
املناسب وبطريقة احرتافية.
ومبا أن معظم التقنيات الرقمية املنتشرة يف جمال التعليم
والتعلم اليوم ابتكارات جديدة يعد تبنيها قراراً اسرتاتيجياً يؤدي
إىل تغريات عديدة ،وحتوالت على مستوى املؤسسة التعليمية
وحىت على مستوى األفراد فيها سواءً كانوا معلمني أو متعلمني
أو إداريني ،فإن من املهم حماولة فهم العوامل اليت تؤثر يف تبنيها
ونشرها .ويف هذا الصدد ،حاول عدد من الباحثني دراسة
العوامل اليت تدفع املؤسسات واألفراد حنو تبين االبتكارات –
على اختالف أنواعها – ونشرها ،من بينهم إيفريت روجرز
( ،)Everett Rogersالذي وضع نظرية نشر االبتكار
( )Diffusion of innovation theory DITاليت تساعد

يف شرح عملية تبين تلك االبتكارات وانتشارها ،من خالل
منذجة دورة حياهتا أبكملها وفقاً جلوانب االتصاالت وتفاعل
املعلومات اإلنسانية (Chang, 2010؛ بو كفة وزودة،
.)169 :2018
ويرى روجرز ( )Rogers, 2002يف نظريته أن العوامل
األربعة الرئيسة يف نشر األفكار اجلديدة هي )1( :االبتكار،
( )2قنوات االتصال )3( ،الوقت )4( ،النظام االجتماعي.
واالبتكار عبارة عن فكرة أو ممارسة أو كائن يُعد جديداً من
قِّبل فرد أو وحدة تبين أخرى .ويعرف االبتكار أبنه :أي فكرة
أو تطبيق أو ظاهرة تطرأ يف اجملتمع مل تكن معروفة من قبل .يف
حني يقصد ابالنتشار :اإلجراءات والوقت الذي حيتاجه ذلك
االبتكار لكي ينتشر يف اجملتمع ابستخدام قنوات االتصاالت
املختلفة (املربز .)199 :2008 ،وتنتشر بعض االبتكارات
بسرعة أكرب من غريها وفقا للخصائص -كما يراها أعضاء
النظام االجتماعي -اليت حتدد معدل اعتماد االبتكار؛ وهي:
(:)Rogers, 2002
 .1امليزة النسبية (:)Relative advantage

وهي درجة
اعتبار االبتكار أفضل من الفكرة اليت حيل حملها ،فال
يهم إذا كان لالبتكار قدر كبري من امليزة املوضوعية ،فما
يهم هو ما إذا كان الفرد يرى أن االبتكار مفيد أم ال.
 .2التوافق ( :)Compatibilityويعين الدرجة اليت يُنظر فيها
إىل اتساق االبتكار مع القيم احلالية واخلربات السابقة
واحتياجات املتبنني املرتقبني.
 .3التعقيد ( :)Complexityأي الدرجة اليت يُنظر فيها إىل
صعوبة فهم االبتكار واستخدامه.
 .4القابلية للتجربة ( :)Trialabilityوهي الدرجة اليت ميكن
هبا جتربة االبتكار على أساس حمدود.
 .5قابلية املالحظة ( :)Observabilityوتعين درجة ظهور
نتائج االبتكار لآلخرين.
وقد كان ألعضاء هيئة التدريس يف التعليم العايل تصور
حنو خصائص نظرية انتشار االبتكار اليت قد تؤثر بشكل أو
آخر يف تبنيهم واستخدامهم لتقنيات التعليم الرقمية؛ فقد
اعتمدت دراسة ليل وآلربتني ()Leal & Albertin, 2015
ساسا نظرًاي هلا،
مثالً -على نظرية نشر االبتكار بوصفها أ ًلتحديد العوامل اليت أدخلتها بيئة التعلم االفرتاضية يف التعليم
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أفضل تقنيات التعليم الرقمية والعوامل المؤثرة في استمرارها خالل
.......................................................................................... ......
الفترة من ( )2007حتى ( )2019في ضوء نظرية نشر االبتكار

عن بُعد ( )Distance Learning DLواليت حتدد استخدام
االبتكار التقين ،وذلك كما يراها أساتذة برامج تعليم إدارة
األعمال ،وقد تكونت عينة الدراسة من حوايل ( )436منهم؛
وأظهرت نتائجها أن خصائص النظرية مل تكن مجيعها ذات أتث ٍري
مباش ٍر يف استخدام االبتكار لألساتذة املشاركني يف الدراسة ،إذ
كانت أهم اخلصائص احملددة من قبلهم هي :التوافق؛ مما يدل
على اتساق االبتكار مع قيمهم وممارساهتم واحتياجاهتم؛ وامليزة
النسبية؛ اليت تشري إىل أن النظرة لالبتكار كانت أفضل من
سابقه؛ والقابلية للتجربة ،واليت -وفقاً لعينة الدراسة -تظهر فهم
النتائج امللموسة الستخدام االبتكار.
استنادا إىل نظرية نشر االبتكار كذلك حاولت دراسة
و ً
تشان وبورجا وولتش وابتيوك ( & Chan, Borja, Welch,
 )Batiuk, 2016حتديد خصائص االبتكار اليت تتنبأ ابحتمال
أن يعتمد أعضاء هيئة التدريس نظام استجابة اجلمهور
( )audience response system ARSيف التدريس ،وقد

حمددة ذات صلة خبرباهتم التعليمية يف االستجابة لتعليمات
أنظمة اجلامعة.
وقد توسعت دراسة داعوق والدليعان ( & Daouk,
 )Aldalaien, 2019يف استخدام نظرية نشر االبتكار
منوذجا نظرًاي وموجها ،متناولة العوامل واخلصائص اليت
بوصفها ً
تناولتها النظرية؛ الستكشاف وحتديد العوامل اليت تؤثر إجيابياً
يف تبين نظام التعليم اإللكرتوين بالكبورد ( Blackboard
 )Learnبني أعضاء هيئة تدريس علوم احلاسب اآليل يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وكشفت النتائج أن كلية علوم
احلاسب اآليل تستخدم املتغريات األربعة لنشر نظرية االبتكار
لتحديد معدل تبين مبادرات التعلم اإللكرتوين اجلديدة وقياس
جناحها؛ وهي :السمة املدركة لالبتكار ،وقنوات االتصال،
والوقت ،والنظام االجتماعي ،وأكدت أن أعضاء هيئة التدريس
مقياسا لنجاح نشر أنظمة
يستخدمون مسات االبتكار املدركة ً
التعليم اإللكرتوين اجلديدة ،وتعد -على وجه اخلصوص -نسبة

طُبقت على ( )201عضو هيئة تدريس يف جامعة جبنوب شرق
الوالايت املتحدة ،وأظهرت النتائج أن من بني السمات
اخلمس ،كان للتوافق وقابلية التجربة إسهامات كبرية.
ويف دراسة برييرا وواهي ()Pereira & Wahi, 2017
اليت طُبقت على ( )102من أعضاء هيئة التدريس جرى
التعرف على كيفية أتثري تصورات أعضاء هيئة التدريس حول
خصائص النظرية يف االستعداد الستكمال تدريب قائم على
تقنية املعلومات عن نظم إدارة احملتوى ( Course

عالية من ميزات االبتكار والتوافق عوامل إجيابية لزايدة معدل
التبين للبالكبورد .من انحية أخرى ،يرى أعضاء هيئة التدريس
أن زاي دة التعقيد ودرجة منخفضة من القابلية للتجربة وقابلية
املالحظة من العوامل السلبية اليت تؤثر يف معدل التبين،
مقياسا سلبيًا لنجاح االنتشار .وكشفت الدراسة
وتستخدم
ً
كذلك عن وجود ثالث قنوات اتصال يعتقد أعضاء هيئة
التدريس أن هلا أتثرياً إجيابيًا يف اعتماد أنظمة التعليم اإللكرتوين
اجلديدة ،وهي بشكل أساسي رسائل الربيد اإللكرتوين،

 ،)management systems CMSsوأظهرت النتائج أن
التوافق ،الذي عُ ِّرف أبنه الدرجة اليت ينظر هبا األساتذة إىل
نظام إدارة احملتوى ( )CMSمبا يتوافق مع قيمهم احلالية وجتارهبم
ط
السابقة واحتياجاهتم التعليمية احلالية أو املستقبلية ،مرتب ٌ
إحصائياً بشكل كبري ابلرغبة يف إكمال التدريب على نظام إدارة
احملتوى.
من جهة أخرى ،حاولت دراسة دينتو ( Dintoe,
 )2018استكشاف الصعوابت اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس
يف جامعة بوتسواان ( )University of Botswanaيف تطبيق

والتدريب ،واالتصاالت الشخصية ،وتستخدم هذه القنوات
الثالث من قبل أعضاء هيئة التدريس بوصفها مؤشرات على
جناح االنتشار ،كما أكدت الدراسة دور قادة الرأي واملتبنني
األوائل ووكالء التغيري بوصفها عوامل إجيابية يف زايدة معدل
نشر مبادرات التعليم اإللكرتوين.
وعلى صعيد متصل ،كان ملعلمي مراحل التعليم
األساسية تصور حنو خصائص نظرية انتشار االبتكار اليت قد
تؤثر بشكل أو آبخر يف تبنيهم لتقنيات التعليم الرقمية
واستخدامهم هلا؛ فقد سعت دراسة جبيل وريف ( Jebeile

خرباهتم يف التدريس ابستخدام التقنية ،مع توافر التقنية يف
اجلامعة ،وإاتحتها وإمكانية الوصول إليها ،وأظهرت نتائج
الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس استخدموا تقنيات متوافقة

- )& Reeve, 2003على سبيل املثال -إىل فحص تصورات
املعلمني فيما يتعلق خبصائص الويب املختلفة بوصفها أداة يف
ٍ
كل من اإلعداد للتدريس وتقدميه يف املدرسة الثانوية أبسرتاليا،
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وأشارت إىل أن مديري املدارس الذين يسعون إىل زايدة معدل
استخدام الويب يف مدارسهم من قبل املعلمني جيب أن يضعوا
يف اعتبارهم متغريات اعتماد االبتكار املتمثلة يف :امليزة النسبية
والتوافق والوضوح وسهولة االستخدام والقابلية إلثبات النتائج
والتجربة.
وهدفت دراسة أبو مسك ( )Abu Samak, 2010إىل
استكشاف العوامل اليت قد تؤثر يف دمج تقنية املعلومات
واالتصاالت من قبل معلمي اللغة اإلجنليزية األردنيني بوصفها
لغة أجنبية ( ،)EFLمعتمدة يف ذلك على نظرية نشر االبتكار،
وإبجراء مسح على عينة عشوائية من ( )363معلماً أظهرت
الدراسة أن تصورات معلمي اللغة اإلجنليزية بوصفها لغة أجنبية
يف األردن حنو تقنية املعلومات واالتصاالت ترتبط على التوايل
ابلعوامل اآلتية :قابلية املالحظة ،وامليزة النسبية ،والتعقيد،
والتوافق.
ويف دراسة كيربتشي ( )Kebritchi, 2010اليت

وامليزة النسبية يف استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت يف
التعليم االبتدائي مؤشرات رئيسة إلقناعهم واختاذهم القرار
ابستخدام هذه التقنيات أبنفسهم.
ويف دراسة جويفل وقسامية ( & Jwaifell
 )Gasaymeh, 2013اليت تناولت استخدام السبورات
التفاعلية ( )IWBsمن قبل معلمات اللغة اإلجنليزية يف األردن
من منظور نظرية روجرز لنشر االبتكار من خالل املقابالت
شبه املنظمة ،ومراجعة الواثئق ،واملالحظات التشاركية ،أظهرت
النتائج أن مدى استخدام املعلمات للسبورات التفاعلية يرتبط
بتصوراهتن للخصائص الرئيسة اخلمس :امليزة النسبية ،والتوافق،
والبساطة ،وقابلية التجربة ،وقابلية املالحظة.
من جانب آخر ،فقد تناولت الدراسات السابقة
وجهات نظر الطالب وتصوراهتم يف عدد من املراحل الدراسية
األساسية واجلامعية حنو استخدام تقنيات التعليم الرقمية
ونواايهم املستندة إىل نظرية نشر االبتكار؛ ففي دراسة دمري
(ُِّ )Demir, 2006
مجعت البياانت من ( )241طالبًا جامعيًا
يف كلية الرتبية جبامعة تراقيا ()Trakya University؛
الستكشاف العوامل اليت تؤثر يف نيتهم حنو استخدام التسجيل
من خالل اإلنرتنت ،ووف ًقا لنتائج الدراسة كان للميزة النسبية
والتوافق والقابلية للتجربة ومالحظة التسجيل من خالل
اإلنرتنت أتثري إجيايب وذو داللة يف االجتاهات ،وكان للتعقيد
أتثري سليب كبري.
وسعت دراسة دون وهي وفينغ وفو ( Duan, He,

كانت تصورات املعلمني جتاه خصائص اعتماد التقنية يف التعليم
والتعلم املستخرجة من مناذج تبين أنظمة تقنية املعلومات املختلفة
مرتبة حسب قيمها ،على النحو اآليت :الدافع اخلارجي ،واملنفعة
املدركة ،والتعقيد ،والسيطرة السلوكية املدركة ،وامليزة النسبية.
وقد تفردت دراسة ( )Sahin, 2012بفحص وجهة
نظر ( )170معلماً قبل اخلدمة يف السنة األوىل من برامج تعليم
املعلمني االبتدائية التابعة ألكرب كلية لتعليم املعلمني يف تركيا،
حول نشر تقنيات املعلومات واالتصاالت ( )ICTيف التعليم
االبتدائي ،بتطوير ثالثة مقاييس استناداً إىل نظرية نشر

 )Feng, Li, & Fu, 2010للكشف عن تصورات ()215
من الطالب الصينيني بشأن مسات االبتكار املتصلة ابلتعلم
اإللكرتوين ،ونواايهم حنو تبين برامج التعليم اإللكرتوين اليت
تقدمها جامعات اململكة املتحدة ،وتشري النتائج إىل أن التوافق
املدرك وقابلية التجربة فقط كان هلما أتثري مهم وذو داللة على
نية تبين التعلم اإللكرتوين.
ويف دراسة ريتشارسون وانش وفلورا ( Richardson,
 )Nash, & Flora, 2014اليت طبقت يف ثالث مدارس
اثنوية على ( )1137طالباً يف كمبوداي ابستخدام االستباانت،

إطارا مفاهيميًا هلا لتحديد
استخدمت نظرية نشر االبتكار ً
العوامل اليت تؤثر يف اعتماد املعلمني أللعاب احلاسوب التعليمية
احلديثة ،من خالل تطبيق دراسة حالة للعبة دامينشيان
( )Dimenxianوهي لعبة حاسوبية تعليمية جديدة مصممة
لتعليم اجلرب لطالب املدارس املتوسطة ،أشارت النتائج إىل أن
التوافق وامليزة النسبية والتعقيد وقابلية التجربة لعبت أدواراً مهمة
يف تبين اللعبة.
أما يف دراسة غفندر ( )Govender, 2012فقد

االبتكار .وقد أظهرت النتائج أن معلمي ما قبل اخلدمة لديهم
وجهات نظر إجيابية بشكل أساسي حول نشر تقنية املعلومات
واالتصاالت يف التعليم االبتدائي؛ فقد كانت تصوراهتم لالبتكار

لفهم تصوراهتم حنو استخدام التقنية الرقمية ،أظهرت النتائج
زايدة إجيابية يف نظر الطالب للميزة النسبية الستخدام
احلاسوب ،وفيما يتعلق ابلتوافق ،أشارت النتائج إىل أن الطالب
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مييلون إىل االعتقاد أبن استخدام احلاسوب يف الفصل كان أكثر
فائدة بشكل ملحوظ مع زايدة خربة الفرد فيه ،وأن التعقيد
املتصور الستخدام هذه األجهزة ،واألفكار واملخاوف املعقدة
اليت حتيط ابستخدام اإلنرتنت قد مينع الطالب من رؤية بساطة
التقنية .وابلنسبة للتجربة يصبح الطالب أقل خوفاً من استخدام
احلاسوب واإلنرتنت ،ويرغبون يف استخدامهما بشكل منتظم،
ويعتقدون أن إبمكاهنم حل مشكالت اإلنرتنت ،مما يشري إىل
مستوى ٍ
عال من الكفاءة الذاتية ( ،)self-efficacyوفيما
يتعلق بقابلية املالحظة ،فقد أبلغ الطالب عن خوفهم من عدم
التأهيل يف أثناء استخدام احلاسوب واإلنرتنت.
ويف دراسة اخلصاونة وعبيد هللا ( Al-Khasawneh
 )& Obeidallah, 2015اليت طُبقت على ( )250من
الطلبة الذين يستخدمون نظام موودل ( )Moodleيف اجلامعة
اهلامشية ( ،)Hashemite Universityتظهر النتائج العالقة
املهمة بني إدراك الطالب خلصائص التقنية وموقفهم من

وامليزة النسبية وقابلية التجربة على الفائدة املدركة ،ابإلضافة إىل
التأثري الكبري لفعالية التعقيد وامليزة النسبية والقابلية للتجربة
والتعقيد يف سهولة االستخدام املدركة.
وسعت دراسة تيو وجو وفان وهوانغ ( Teo, Zhou,
 )Fan, & Huang, 2019لتحديد العوامل اليت تؤثر يف نوااي
املستخدمني من الطالب لتبين نظام موودل ()Moodle
ألغراض التعلم يف جامعة ماكاو (،)University of Macau
وقد طُبقت على ( )564طالباً ،وأظهرت أن ملتغريي :املنفعة
وسهولة االستخدام ،أتثرياً كبرياً يف اجتاهات الطالب حنو
استخدام موودل ،وكانت متغريات أخرى كاملنفعة ،واالجتاهات،
والسيطرة السلوكية املدركة حمددات مهمة لنوااي الطالب
السلوكية ،وقد كان للمنفعة داللة ارتباطية بسهولة االستخدام،
وجودة املخرجات ،وقابلية التجريب ،وقد أتثرت تصورات
الطالب بشكل ملحوظ فيما يتعلق بسهولة االستخدام ابلتعقيد
التقين والقابلية للتجربة.

استخدامها يف النظام التعليمي ،وقد أوضحت النتائج أن امليزة
ومس ِّهمة يف جناح التعلم
النسبية والتعقيد والتوافق مؤشرات مهمة ْ
اإللكرتوين ،وأن العالقة بني اجتاهات املشاركني يف استخدام
تقنية املعلومات واالتصاالت وتصورهم للميزة النسبية الستخدام
تقنية املعلومات واالتصاالت عالقة إجيابية ،وتعد متغريات
التعقيد والتوافق ذات داللة.
ويف دراسة فان دورسن وبن علوش وروجرت ( van
 )Deursen, ben Allouch, & Ruijter, 2016اليت

ويف دراسة الرمحي وحيىي والدريويش والعمري واجلربوع
Al-Rahmi,
( Yahaya,
واجلريوي
والرتكي

طُبقت يف املرحلة االبتدائية يف هولندا ،كانت العوامل اليت أثرت
يف االجتاهات العامة حنو أجهزة احلاسوب اللوحي :املنفعة
املدركة ،وسهولة االستخدام املدرك ،واالهتمام ابملهمة،
واالستقالل.
وقد توسعت بعض الدراسات السابقة بدمج منوذج قبول
التقنية ( )TAMمع نظرية نشر االبتكار ( )IDTالستكشاف
العوامل اليت تؤثر يف نوااي الطالب السلوكية حنو استخدام بعض
تقنيات التعليم الرقمية؛ ففي دراسة يل وشيه وشيو ( Lee,
 )Hsieh, & Hsu, 2011الستكشاف العوامل اليت تؤثر يف
النوااي السلوكية الستخدام نظام التعليم اإللكرتوين ،أظهرت
النتائج أن مخسة تصورات خلصائص االبتكار أثرت بشكل كبري
يف النوااي السلوكية؛ وهي :التأثري ذو الداللة للتوافق والتعقيد
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& Aldraiweesh, Alamri, Aljarboa, Alturki,
 )Aljeraiwi, 2019اليت أجريت الستكشاف العوامل

احملتملة اليت تؤثر يف نوااي الطالب السلوكية حنو استخدام نظام
التعليم اإللكرتوين ،ومجعت بياانهتا من ( )1286طالباً
يستخدمون أنظمة التعليم اإللكرتوين يف ماليزاي ،توضح النتائج
أن أتثري امليزة النسبية وقابلية املالحظة والقابلية للتجربة والتوافق
املدرك والتعقيد واملتعة املدركة فيما يتعلق بسهولة االستخدام
املدركة مالحظة ،وأن أتثري امليزة النسبية ،والتعقيد ،والقابلية
للتجربة ،وقابلية املالحظة ،والتوافق املدرك ،واملتعة املدركة يف
املنفعة املدركة هلا أتثري قوي.
كما مشل التوسع يف دمج منوذج قبول التقنية ()TAM
مع نظرية نشر االبتكار ( )IDTدراسة العوامل اليت قد تؤثر
يف قرار املعلمني كذلك حنو تبين تقنية املعلومات واالتصاالت
ودجمها يف عملية التعليم والتعلم ،ففي دراسة لورانس واتر
( ،)Lawrence & Tar, 2018أظهرت دراسة احلالة للعوامل
التقنية ( )Technological factorsمخس خصائص لتقنية
املعلومات واالتصاالت تفسر تبنيها يف التعليم والتعلم ودجمها،
وهي توافق تقنية املعلومات واالتصاالت ،وفوائد استخدامها،

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

ومنفعتها املدركة ،وسهولة استخدامها املدركة يف تنفيذ أنشطة
التعليم والتعلم يف الفصل الدراسي.
ويف توسع – يضم بعض خصائص نظرية نشر االبتكار
– تناولت بعض الدراسات السابقة تقنيات التعليم الرقمية من
خالل عدة عوامل مؤثرة يف تبين استخدامها واستدامتها؛ فقد
أشارت دراسة شريي ( ،)Sherry, 1997ودراسة شريي
( ،)Sherry, 1998ودراسة شريي واتفالني وبيلينغ
( ،)Sherry, Tavalin, & Billig, 2000ودراسة شريي
وجيبسون ( )Sherry & Gibson, 2002إىل أن اعتماد
التقنية واستدامتها يرجع إىل مزيج من العوامل التقنية والفردية
والتنظيمية والتعليمية -ليس بسبب عدم القدرة على الوصول
أو الوقت فقط -أو إىل التصورات الفردية مثل عدم وجود ميزة
نسبية ،واالستفادة امللحوظة ،وما شابه ذلك.
كما اقرتحت دراسة املعايعة وامللحم ( & Almaiah
 )Al Mulhem, 2019منوذجاً متكامالً ،يهدف إىل دراسة

( )Mkhize, & Huisman, 2013تقييم فاعلية خاصييت
امليزة النسبية والتوافق ،وذلك لتحديد ما إذا كان من املمكن
ربط التوافق وامليزة النسبية بشكل إجيايب أو سليب ابعتماد تقنية
التعليم املوجه اجتماعيًا يف تسهيل التعلم يف بيئة تعليمية تشاركية
يف التعليم املفتوح عن بعد ( Open Distance Learning
 ،)ODLوقد طُبقت على عينة من ( )241طالباً مسجلني يف
جامعة جنوب أفريقيا (،)University of South Africa
أتثريا
وأشارت النتائج إىل أن السرتاتيجية التعليم املوجه اجتماعيًا ً
تنبئِّيًا أكثر يف معدل تبين تقنية التعليم املوجه اجتماعيًا من
التوافق وامليزة النسبية ،وأنه ميكن حتسني معدل اعتماد تقنية
التعليم املوجه اجتماعيًا من خالل تصميم جتربة تعليمية تركز
أكثر على دمج املبادئ الرتبوية ذات التوجه االجتماعي ،ومن
خالل إعالم الطالب ابمليزة النسبية املدركة ،كما ميكن أن تكون
امليزة النسبية أي قيمة يسبغها الطالب على جتربة التعلم.
ويُستخلص مما سبق أن االبتكارات -وتقنيات التعليم

وأظهرت أبرز النتائج أن مقاومة التغيري ،وخماوف األمان
واخلصوصية مازالت حتد من قبول التعلم من خالل اهلاتف
املتنقل وتبنيه يف اجلامعات األردنية ،وظهر أن لبعض العوامل
أتثريا سلبيًا يف نية استخدام
كالتوافق واالستعداد التقين والثقافة ً
التعلم املتنقل ،كما ظهر أن خلمسة عوامل أخرى ،وهي :امليزة
أتثريا
النسبية والثقة وجودة النظام وجودة احملتوى وجودة اخلدمةً ،
إجيابيًا يف نية استخدام التعلم املتنقل؛ وأن أتثري هذه العوامل قد
اختلف يف اجلامعات اليت تستخدم التعلم املتنقل عنه يف تلك
تتنب هذه التقنية.
اليت مل َ

اجتماعية (.)Rogers, 2002

أتثري ( )11عامالً يف تبين تطبيقات التعلم من خالل اهلاتف
صنِّ َفت تلك العوامل استناداً إىل أربع بىن أساسية
املتنقل ،وقد ُ
هي )1( :العوامل التقنية (األمان ،اخلصوصية ،التوافق ،امليزة
النسبية ،والثقة) )2( ،العوامل التنظيمية (مقاومة التغيري،
واالستعداد للتقنية) )3( ،العوامل الثقافية ( )4عوامل اجلودة
(جودة النظام ،جودة احملتوى ،وجودة اخلدمة) ،وقد قُيم النموذج
املقرتح من قبل ( )1200طالب ينتمون إىل جامعات
استخدمت تقنية التعلم املتنقل وأخرى مل تستخدمها يف األردن،

واجتهت بعض الدراسات لتكون أكثر ختصيصاً يف تناول
خصائص النظرية وتوجيه بعض جماالت تقنيات التعليم الرقمية
توجيهاً اجتماعيًا؛ فقد تناولت دراسة مكايز وهومسن

الرقمية من ضمنها -اليت يدرك األفراد أهنا تتمتع مبيزة نسبية
أكرب ،وتوافق ،وقابلية للتجربة واملالحظة ،وتكون يف الوقت
نفسه أقل تعقيداً جيري تبنيها بدرجة أسرع من غريها .كما أن
القنوات الشخصية تكون أكثر فاعلية يف تشكيل مواقفهم
وتغيريها جتاه تلك االبتكارات ،مما يؤثر يف قرار تبنيها أو رفضها،
إذ يقيم معظم األفراد االبتكار ،ليس على أساس البحث العلمي
من قبل اخلرباء ،ولكن من خالل التقييمات الذاتية ألقراهنم
الذين تبنوا ذلك االبتكار ،فاالنتشار هو يف أساسه عملية
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يشهد العصر احلايل تطوراً متسارعاً يف جمايل االتصاالت
والتقنية ،أدى إىل حتول رقمي ملحوظ أثر يف نظم التعليم يف
مجيع أحناء العامل– ومن ضمنها نظام التعليم يف اململكة العربية
السعودية – بدرجة عجلت بدمج التقنيات الرقمية يف التعليم،
لتحسني عملييت التعليم والتعلم ،واالنتقال من تعلم احلقائق
القائم على احلفظ والتلقني إىل تعلم مهارات االستقصاء
والتفكري الناقد يف بيئات مفتوحة مرنة تليب احتياجات املتعلم
(حسن .)317 :2019 ،وقد تواجه املؤسسات التعليمية
بعض التحدايت يف سبيل ذلك ،األمر الذي يتطلب منها
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استخدام اسرتاتيجيات مناسبة لتلبية متطلبات االبتكار
التعليمي (.)Alshammari, 2019: 1
من جانب آخر ،تشري نتائج الدراسات السابقة إىل أن
معظم املعلمني -تقريباً ( -)%93يستخدمون بعض أنواع
التقنيات الرقمية يف توجيه التدريس بصفة منتظمة؛ إذ يعتقدون
أهنا قد تساعد يف مجيع جماالت التدريس ،إال أهنم يعطون أعلى
ترتيب إلمكاانهتا يف تغيري طريقة تقدمي التدريس؛ إذ يعتقد
( )%68منهم أن هذه التقنيات ميكن أن تكون فعالة جداً يف
هذا اجملال ،ويقول ( )%64منهم إن التقنيات الرقمية لديها
القدرة على تعزيز املمارسة املستقلة ملهارات معينة؛ كما يشري
( )%62منهم إىل أن هذه التقنيات ميكن أن تساعد يف تكييف
جتربة التعلم مع احتياجات الطالب الفردية؛ ويقول ()%59
منهم إن لدى هذه التقنيات القدرة على توصيل التعليم مباشرة
إىل الطالب؛ ويشري ( )%58منهم إىل أن لديها القدرة على
دعم تعاون الطالب وتقدمي جتار تفاعلية ،فيما يعتقد ما يزيد

 .1ما أفضل تقنيات التعليم الرقمية اليت حافظت على استمرار
وجودها يف نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم
الرقمي خالل الفرتة من ( )2007حىت ()2019؟
 .2ما العوامل املفسرة لدرجة التباين يف ترتيب أفضل تقنيات
التعليم الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها يف
نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل
الفرتة من ( )2007حىت ()2019؟
 .3ما العوامل املفسرة الستمرار وجود أفضل تقنيات التعليم
الرقمية -مع تباين ترتيبها -يف نتائج االستفتاء السنوي
ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من ( )2007حىت
( )2019يف ضوء نظرية نشر االبتكار؟
 .4ما مدى انتشار أفضل تقنيات التعليم الرقمية اليت حافظت
على استمرار وجودها يف نتائج االستفتاء السنوي
ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من ( )2007حىت
( )2019يف بيئات التعلم يف اململكة العربية السعودية

قليالً عن نصف مجيع املعلمني ( )%52أن األدوات الرقمية
لديها القدرة على تشخيص احتياجات تعلم الطالب بشكل
فعال ( Bill & Melinda Gates Foundation, 2015:
 .)2-4ويف ضوء كثرة التقنيات الرقمية املنشرة اليوم يف جمال
التعليم والتعلم ،وحتديثاهتا املتتابعة ،إضافة إىل أهنا ابتكارات
جديدة يعد تبنيها قراراً اسرتاتيجيًا يؤدي إىل تغريات عديدة،
وحتوالت على مستوى املؤسسة التعليمية ،وحىت على مستوى
األفراد فيها ،سواء كانوا معلمني أو متعلمني أو إداريني ،فإن من

من وجهة نظر اخلرباء؟
 .5ما مدى مناسبة أفضل تقنيات التعليم الرقمية اليت حافظت
على استمرار وجودها يف نتائج االستفتاء السنوي
ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من ( )2007حىت
( )2019لالستخدام يف بيئات التعلم يف اململكة العربية
السعودية من وجهة نظر اخلرباء؟

املهم حماولة فهم العوامل اليت تؤثر يف تبنيها ونشرها استناداً إىل
نظرية تؤطر املراحل اليت مير هبا االبتكار ،واخلصائص اليت متيزه،
تس ِّهم يف تبنيه ونشره أو رفضه؛ وبناءً عليه تتمثل مشكلة
واليت ْ
الدراسة احلالية يف السعي حنو حتديد أفضل تقنيات التعليم
الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها يف نتائج االستفتاء
السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من ( )2007حىت
( ،)2019ومن ََثَّ حتديد العوامل املفسرة لدرجة التباين يف
ترتيبها ،وكذلك العوامل املفسرة الستمرار وجودها يف االستفتاء
يف ضوء نظرية نشر االبتكار ،واستقصاء مدى انتشارها يف
بيئات التعلم يف اململكة العربية السعودية ،ومدى مناسبتها
لالستخدام يف تلك البيئات من وجهة نظر اخلرباء ،وذلك من
خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
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أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل:
 .1الوقوف على أفضل تقنيات التعليم الرقمية اليت
حافظت على استمرار وجودها يف نتائج االستفتاء
السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من ()2007
حىت (.)2019
 .2حتديد العوامل املفسرة لدرجة التباين يف ترتيب أفضل
تقنيات التعليم الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها
يف نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل
الفرتة من ( )2007حىت (.)2019
 .3حتديد العوامل املفسرة الستمرار وجود أفضل تقنيات
التعليم الرقمية – مع تباين ترتيبها – يف نتائج االستفتاء
السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من ()2007
حىت ( )2019يف ضوء نظرية نشر االبتكار.

مجلة العلوم اإلنسانية
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 .4التعرف على مدى انتشار أفضل تقنيات التعليم
الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها يف نتائج
االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من
( )2007حىت ( )2019يف بيئات التعلم يف اململكة
العربية السعودية من وجهة نظر اخلرباء.
 .5التعرف على مدى مناسبة أفضل تقنيات التعليم
الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها يف نتائج
االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من
( )2007حىت ( )2019لالستخدام يف بيئات التعلم
يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر اخلرباء.
أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة احلالية يف أهنا قد:
 .1تثري األدبيات الرتبوية يف جمال تقنيات التعليم؛ نظراً
لقلة الدراسات اليت تناولت حتديد أفضل تقنيات التعليم
الرقمية والعوامل املؤثرة يف استمرارها.
 .2تفيد نتائجها مطوري الربجميات التعليمية يف لفت
أنظارهم حنو العوامل املفسرة الستمرار بقاء أفضل تقنيات
التعليم الرقمية ،اليت ميكن مراعاهتا عند بناء هذه التقنيات.
 .3تساعد صناع القرار يف مؤسسات التعليم يف اختاذ
إجراءات من شأهنا االعتماد على أفضل تقنيات التعليم
الرقمية ،وتوفريها ،واالستثمار فيها.
 .4تثري نتائج الدراسة احلالية اهتمام الباحثني إلجراء
دراسات تتتبع أفضل تقنيات التعليم الرقمية والعوامل
املؤثرة يف استمرارها يف بيئات التعلم يف اململكة العربية
السعودية.
 .5تُ ْس ِّهم يف هتيئة جمتمع صناعة الربجميات التعليمية
ليكون أكثر قدرة على إبقاء إنتاجه الربجمي التعليمي،
ومقابلة احتياجات اجملتمع التعليمي يف ضوء تغريات القرن
احلايل.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة احلالية على حتديد أفضل تقنيات
التعليم الرقمية يف االستفتاء السنوي خالل الفرتة من ()2007
حىت ( )2019ألدوات التعلم الرقمي ،واملتوفرة على موقع توب
تولز فور لريننغ (.)www.toptools4learning.com

مصطلحات الدراسة:
تناولت الدراسة عدداً من املصطلحات اليت ميكن
تعريفها إجرائيًا كاآليت:

صم َمت
قصد هبا الربجميات اليت ُ
• تقنيات التعليم الرقمية :يُ َ
وبُنيت وطُورت وأُنتجت لتحقيق هدف تعليمي ،وتعمل
على األجهزة الرقمية؛ سواء من خالل تثبيتها على أحد
األجهزة الرقمية ،أو العمل عليها من خالل تطبيقاهتا من
خالل األجهزة املتنقلة ،أو العمل عليها من خالل
متصفحات اإلنرتنت ،وتستند إىل جمموعة من الوسائط
الرقمية املتعددة.

• االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي :يشمل قائمة

تتضمن أفضل أدوات التعلم بناءً على نتائج املسح السنوي
املفتوح ألدوات التعلم الذي ُجيريه هذا املوقع يف كل عام.
وقد بدأ هذا االستفتاء على يد جني هارت ()Jane Hart
م ِّ
ؤسسة مركز تقنيات التعلم واألداء ،يف عام ()2007
ُ
ومازال مستمًرا حىت اترخيه ،وكان آخر استفتاء قد أُعلنت
نتيجته يف عام ( ،)2019وشارك يف التصويت قرابة
( )2524مشاركاً من املتخصصني يف التعليم ،من ()46
دولة ،ويُعىن هذا االستفتاء منذ بدايته حىت اآلن ابلربجميات
والتطبيقات فقط ،وليس األجهزة.
منهج الدراسة:
نظراً لطبيعة الدراسة احلالية فقد سارت يف منهجيتها
على النحو اآليت:
• اتبعت الدراسة املنهج الواثئقي
) Research Methodالذي يكمن الغرض منه يف معرفة
اإلجابة عن سؤال حول ظاهرة معاصرة من خالل دراسة
وحتليل ما يتعلق هبا من واثئق ودراسات معاصرة ،إذ
تُستنتَج األدلة والرباهني من واثئق كتبت ال لغرض البحث،
وإمنا لتحقيق أغراض أخرى (العساف)2006 ،؛ وذلك
من خالل ما كتب عن موضوع الدراسة من معلومات
وواثئق ومصادر؛ لدراسته بدقة ،وحتليله حتليالً متكامالً؛
(Documentary

وذلك لإلجابة عن سؤايل الدراسة األول والثاين.

يعد
• املنهج الوصفي ) (Descriptive methodالذي ُّ
أحد أشكال التحليل والتفسري العلمي املنظم ،لوصف
ظاهرة أو مشكلة حمددة ،وتصويرها كميًا عن طريق مجع
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أفضل تقنيات التعليم الرقمية والعوامل المؤثرة في استمرارها خالل
.......................................................................................... ......
الفترة من ( )2007حتى ( )2019في ضوء نظرية نشر االبتكار

بياانت ومعلومات مقننة عنها ،وتصنيفها ،وحتليلها،
وإخضاعها للدراسة الدقيقة (ملحم،)352 :2002 ،
وذلك لإلجابة عن بقية أسئلة الدراسة.

جمتمع الدراسة وعينتها:

نظراً لطبيعة الدراسة فقد كان هلا عينتان :عينة بشرية
وأخرى غري بشرية ،وذلك على النحو اآليت:
• العينة البشرية :تكون جمتمعها من مجيع أعضاء هيئة
التدريس يف اجلامعات السعودية ،أما العينة فقد تكونت
من ( )43خبرياً ينتمون إىل ( )17جامعة سعودية
حكومية ،وحيملون درجات علمية خمتلفة ،وينتمون إىل
عدد من التخصصات الرتبوية املختلفة.
• العينة غري البشرية :تكون جمتمعها من مجيع تقنيات التعليم
الرقمية املتاحة على موقع توب تول فور لرينينغ
) ،(toptools4learningواليت تتكون من ( )200تقنية
تعليمية رقمية .أما العينة فاحنصرت يف مجيع تقنيات التعليم
الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها يف نتائج
االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من
( )2007حىت ( ،)2019واليت بلغ عددها ( )24تقنية.

أدوات الدراسة:

سار إعداد أدوات الدراسة وفق عدد من اخلطوات فيما
يلي تفصيلها:
• قائمة حصر أفضل تقنيات التعليم الرقمية اليت حافظت
على استمرار وجودها يف نتائج االستفتاء السنوي

ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من ( )2007حىت

( :)2019بُنيت القائمة من خالل مراجعة موقع توب
تول فور لرينينغ ) (toptools4learningالذي يشتمل
على قائمة سنوية ألفضل أدوات التعلم ()Top Tools
من خالل نتائج استطالع مفتوح يشارك فيه عدد كبري من
املتخصصني يف الرتبية ،يُطلب منهم فيه ترشيح ()10
أدوات رقمية للتعلم .وكانت جني هارت ()Jane Hart
من مركز تقنيات التعلم واألداء ( Centre for
 )Learning & Performance Technologiesقد
بدأت بتجميع هذه القائمة منذ عام ( .)2007وقد
اشتملت القائمة خالل الفرتة من عام ()2015-2007
على ( )100تقنية رقميةَُ ،ث وسعت القائمة لتشمل
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( )200تقنية رقمية يف عام ( ،)2016وذلك احتفاالً
ابلذكرى السنوية العاشرة للمشروع .وتعد هذه القائمة
دراسة طولية مهمة ومثرية لالهتمام ليس فيما يرتبط بشيوع
أدوات التعلم فحسب ،بل كذلك يف سلوك التعلم نفسه.
وكان آخر استفتاء قد أُعلنت نتيجته يف عام (،)2019
وشارك يف التصويت فيه قرابة ( )2524مشاركاً من
املتخصصني يف التعليم ،من ( )46دولة ،ويُعىن هذا
االستفتاء منذ بدايته حىت اآلن ابلربجميات والتطبيقات
فقط ،وليس األجهزة ( Top tools 4 learning,
 .)2020وقد رجعت الباحثتان هلذا االستفتاء لعدة
أسباب من أمهها :عدم وجود استفتاء مماثل على املستويني
الوطين والعريب -على حد علمهما -إضافة إىل استمراره
لفرتة جتاوزت األعوام العشرة مما جيعل نتائجه موثوقاً هبا،
ومشاركة عدد كبري من املتخصصني يف الرتبية فيه .وقد
حصرت الباحثتان مجيع تقنيات التعليم الرقمية اليت ظلت
موجودة – مع تباين ترتيبها – يف نتائج االستفتاء السنوي
ألدوات التعلم الرقمي بداية من ( )2007حىت
( .)2019وقد بلغ عددها ( )24تقنية تعليم رقمية،
ُرتبت تنازلياً بدءاً من عام ( )2019وصوالً إىل عام
( )2007ستُعرض ابلتفصيل عند إجابة سؤال الدراسة
األول.
• استبانة لقياس مدى انتشار أفضل تقنيات التعليم
الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها يف نتائج

االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة

من ( )2007حىت ( )2019يف بيئات التعلم يف
اململكة العربية السعودية ،مث قياس مدى مناسبة تلك

التقنيات لالستخدام يف بيئات التعلم يف اململكة العربية

السعودية من وجهة نظر اخلرباء :بُنيت االستبانة استناداً
إىل قائمة حصر أفضل تقنيات التعليم الرقمية اليت حافظت
على استمرار وجودها يف نتائج االستفتاء السنوي ألدوات
التعلم الرقمي خالل الفرتة من ( )2007حىت (،)2019
واشتملت يف صورهتا األولية على تقنيات التعليم الرقمية
اليت تضمنتها القائمة وبلغ عددها ( )24تقنية ،وقد
تكونت االستبانة من ( )3أجزاء على النحو اآليت:
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 .1اجلزء األول ويُعىن ببياانت املستجيب األولية( :اجلنس –
املؤهل الدراسي – التخصص – عدد سنوات اخلربة).
 .2اجلزء الثاين ويُعىن بتحديد مدى انتشار أفضل تقنيات
التعليم الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها يف
نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل
الفرتة من ( )2007حىت ( )2019يف بيئات التعلم يف
اململكة العربية السعودية؛ وذلك وفق مقياس مخاسي
لست متأكداً ،غري منتشرة ،غري
(منتشرة جداً ،منتشرةُ ،
منتشرة أبداً).
 .3اجلزء الثالث ويُعين بتحديد مدى مناسبة أفضل تقنيات
التعليم الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها يف
نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل
الفرتة من ( )2007حىت ( )2019لالستخدام يف
بيئات التعلم يف اململكة العربية السعودية؛ وذلك وفق

لست متأكداً،
مقياس مخاسي (مناسبة جداً ،مناسبةُ ،
غري مناسبة ،غري مناسبة أبداً).
وقد ُحسب صدق االستبانة عن طريق حساب
معامالت ارتباط بريسون ( )Pearson Correlationلقياس
العالقة بني بنود احملور األول :مدى انتشار التقنية الرقمية
التعليمية ،ابلدرجة الكلية للمحور ،وبنود احملور الثاين :مدى
استخدام التقنية الرقمية التعليمية ،ابلدرجة الكلية للمحور.
وكما يظهر يف اجلدولني ( )1و( ،)2فقد متتعت عبارات
االستبانة مبعامالت ارتباط مناسبة ما عدا العبارات (،2 ،1
 )18 ،7 ،3يف احملور األول والعبارتني ( )3 ،2يف احملور الثاين
إذ مل تكن دالة إحصائيًا.

جدول ( )1معامالت ارتباط بنود احملور األول مدى انتشار التقنية الرقمية التعليمية ابلدرجة الكلية للمحور
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1
2

0.2869
0.0914

7
8

0.0993
**0.5499

13
14

**0.6599
**0.5508

19
20

**0.6131
**0.4790

3
4

0.2479
**0.5047

9
10

**0.8193
**0.6192

15
16

**0.6674
**0.7086

21
22

**0.6682
**0.4502

5
6

**0.7797
**0.5400

11
12

**0.6621
**0.7371

17
18

*0.3081
0.1722

23
24

**0.6371
**0.6437

* دالة عند مستوى 0.05
** دالة عند مستوى 0.01
جدول ( )2معامالت ارتباط بنود احملور الثاين مدى استخدام التقنية الرقمية التعليمية ابلدرجة الكلية للمحور
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**0.3911

7

*0.3284

13

**0.7729

19

**0.7727

2
3

0.2998
0.2068

8
9

**0.5388
**0.8374

14
15

**0.7186
**0.8101

20
21

**0.4301
**0.7464

4

**0.4537

10

**0.7317

16

**0.7987

22

**0.7076

5
6

**0.7051
**0.6606

11
12

**0.7150
**0.8071

17
18

**0.5145
*0.3489

23
24

**0.7860
**0.6943

* دالة عند مستوى 0.05
** دالة عند مستوى 0.01
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الفترة من ( )2007حتى ( )2019في ضوء نظرية نشر االبتكار

كما ُحسب ثبات االستبانة عن طريق تطبيق
حساب معامل ألفا كرونباخ ( ،)Cronbach's alphaوكما
يظهر يف اجلدول ( )3فإن معامل ثبات االستبانة جاء مناسبا

بقيمة مرتفعة بلغت على التوايل ( )0.90للمحور األول،
و( )0.94للمحور الثاين.

جدول ( )3معامالت ثبات ألفا كرونباخ حملاور االستبانة
عدد البنود

معامل ثبات ألفا كرونباخ

احملور
مدى انتشار التقنية الرقمية التعليمية

24

0.90

مدى استخدام التقنية الرقمية التعليمية

24

0.94

االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل
الفرتة من ( )2007حىت ( )2019يف بيئات
التعلم يف اململكة العربية السعوديةَ ،ث قياس مدى
مناسبة تلك التقنيات لالستخدام يف بيئات التعلم
يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر اخلرباء،
وسعتا إىل التأكد من صدقها وثباهتاَ .ث أرسلت
االستبانة إىل عدد من أعضاء هيئة التدريس يف

إجراءات الدراسة:
سارت الدراسة احلالية وفق اإلجراءات اآلتية:
•

راجعت الباحثتان موقع توب تولز فور لريننغ
( )www.toptools4learning.comالذي
يشتمل على قائمة سنوية ألفضل أدوات التعلم
( )Top Toolsمن خالل نتائج استطالع
مفتوح يشارك فيه عدد كبري من املتخصصني يف
الرتبيةَ ،ث حصرات مجيع تقنيات التعليم الرقمية اليت
ظلت موجودة – مع تباين ترتيبها – يف نتائج
االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي بداية من
( )2007حىت ( .)2019وقد بلغ عددها ()24
تقنية تعليم رقميةُ ،رتبت تنازليًا بدءاً من عام
( )2019وصوالً إىل عام ( ،)2007ونسقتاها يف
قائمة ،وذلك لإلجابة عن سؤال الدراسة األول.

•

راجعت الباحثتان موقع توب تولز فور لريننغ
( )www.toptools4learning.comلالطالع
على تعليقات املشاركني يف االستفتاء عن كل تقنية
من التقنيات الواردة يف قائمة الدراسة ،وراجعتا
كذلك املواقع الرمسية لكل تقنية منها لالطالع على
خصائصها ،وما ُكتب عن نظرية نشر االبتكار
والعوامل اليت تضمنها ،وذلك لالستفادة منه يف
اإلجابة عن سؤايل الدراسة الثاين والثالث.

•

راجعت الباحثتان الدراسات السابقة املرتبطة
مبوضوع الدراسة ،وبناءً على ذلك أعدات استبانة
لقياس مدى انتشار أفضل تقنيات التعليم الرقمية
اليت حافظت على استمرار وجودها يف نتائج

اجلامعات السعودية ،وقد ُمج َعت البياانت بعد
وحللت
اسرتجاع االستباانت املرسلة ،وروجعت ُ
إحصائيًاَ ،ث فُسرت واستُخلصت النتائج منها
لإلجابة عن سؤايل الدراسة الرابع واخلامس.
•

يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج صيغت
توصياهتا ومقرتحاهتا.

املعاجلة اإلحصائية:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،جلأت الباحثتان إىل برانمج
الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSواستخدمتا
عدداً من األساليب اإلحصائية هي :املتوسطات احلسابية
واالحنراف املعياري ومعامالت ارتباط بريسون ومعامل ألفا
كرونباخ.
ولتسهيل تفسري النتائج وحتديد مستوى اإلجابة عن
صنِّ َفت
عبارات االستبانة ،أُعطي وزن للبدائل املستخدمةَ ،ث ُ
تلك اإلجاابت إىل مخسة مستوايت متساوية املدى من خالل
املعادلة اآلتية:
طول الفئة = (أكرب قيمة-أقل قيمة) ÷ عدد بدائل االستبانة
= (0.80 = 5 ÷ )5 – 1
وذلك للحصول على التصنيف اآليت:

جدول ( )4توزيع الفئات وفق التدرج املستخدم يف االستبانة
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الوصف

الوصف

الوزن

مدى املتوسطات

منتشرة جداً
منشرة
لست متأكدًا

مناسبة جداً
مناسبة
لست متأكدًا

5

5.00 – 4.21

4
3

4.20 – 3.41
3.40 – 2.61

2
1

2.60 – 1.81
1.80 – 1.00

غري مناسبة
غري مناسبة أبداً

غري منتشرة
غري منتشرة أبداً

لإلجابة عن هذا السؤال راجعت الباحثتان موقع توب

نتائج الدراسة ومناقشتها

تول فور لرينينغ )َ ،(toptools4learningث حصرات مجيع
تقنيات التعليم الرقمية اليت ظلت موجودة -مع تباين ترتيبها-
يف نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي بداية من
( )2007حىت ( .)2019وقد بلغ عددها ( )24تقنية تعليم
رقميةُ ،رتبت يف جدول تنازليًا بدءاً من عام ( )2019وصوالً
إىل عام ( )2007كما يظهر يف اجلدول اآليت:

سعت الباحثتان لإلجابة عن أسئلة الدراسة كل على
حدة ،على النحو اآليت:

السؤال األول :ما أفضل تقنيات التعليم الرقمية اليت

حافظت على استمرار وجودها يف نتائج االستفتاء السنوي
ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من ( )2007حىت

()2019؟

جدول ( )5قائمة أفضل تقنيات التعليم الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها

يف نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من ( )2007حىت ()2019
م
1
2

التقنية التعليمية
الرقمية
يوتيوب
YouTube
حبث جوجل
Google

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1

1

1

1

2

3

3

2

2

2

3

18

22

2

3

2

2

3

4

5

4

15

11

8

6

3

Search
3
4
5

6

بوربوينت
PowerPoint
تويرت Twitter
لينكدإن
LinkedIn
حمرك ومستندات
جوجل
Google

3

2

3

4

5

4

5

8

19

21

13

8

5

4

4

5

3

1

1

1

1

1

1

1

11

43

5

4

7

8

14

10

12

23

21

30

38

30

31

6

6

4

5

5

2

2

3

3

3

5

7

14

& Docs
7

Drive
وورد Word

7

7

6

16

30

17

17

19

42

60

36

22

10

8

ويكيبيداي
Wikipedia

8

11

10

11

12

18

14

10

11

16

17

13

26

9

ووردبريس
WordPress

9

8

9

9

8

6

8

5

5

8

6

5

6
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10

فيسبوك

18

15

8

6

7

9

9

9

14

9

31

24

17

19

18

11

7

9

25

13

7

4

6

11

4

3

12

آرتكوليت
Articulate

20

23

25

25

26

21

24

37

46

43

24

25

22

13

كمتيجا
Camtasia

23

24

24

24

31

23

28

28

28

27

26

26

50

14

سناجيت
Snagit

27

25

23

26

24

30

31

42

47

42

25

21

26

15

دييغو Diigo

32

48

43

54

42

20

21

18

13

15

22

35

72

16

أدويب كابتيفيت
Adobe

37

11

17
18
19
20
21
22

Facebook
سكايب Skype

Captivate
آوتلوك
Outlook
جيميل Gmail
أوداسييت
Audacity

33

38

39

38

33

37

43

48

38

22

30

17

38

46

51

50

62

36

39

49

69

95

67

38

17

46

41

39

32

52

31

32

27

20

31

21

14

7

49

44

30

28

25

22

33

29

29

24

9

12

11

Moodle
بلوغر Blogger

50

42

35

27

15

12

11

11

8

10

14

9

12

52

55

70

56

18

16

18

15

12

14

14

10

9

خرائط جوجل
Google

77

موودل

66

45

49

66

44

70

38

38

58

67

34

36

Maps
أدويب كونكت
23
24

Adobe
Connect
ساليدشري
SlideShare

81

60

66

62

34

32

30

32

59

61

41

66

72

89

68

26

18

20

15

16

13

9

5

7

20

31

السؤال الثاين :ما العوامل املفسرة لدرجة التباين يف

ترتيب أفضل تقنيات التعليم الرقمية اليت حافظت على

استمرار وجودها يف نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم

الرقمي خالل الفرتة من ( )2007حىت ()2019؟

لإلجابة عن هذا السؤال ستعرض الباحثتان فيما يلي
أفضل تقنيات التعليم الرقمية وفق ترتيبها يف جدول ()5
السابق ،مع توضيح العوامل املفسرة لدرجة التباين يف ترتيبها.

153

العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة

 .1يوتيوب ( :)YouTubeحافظت هذه التقنية على
صدارهتا بوصفها واحدة من أفضل تقنيات التعليم الرقمية خالل
األعوام األربعة األخرية ،وتنقلت بني الرتبتني الثانية والثالثة
خالل األعوام السبعة اليت تسبق تلك الفرتة ،وقد يفسر ذلك
أبن يوتيوب تقنية جمانية ،متاحة من خالل االتصال بشبكة
اإلنرتنت؛ كما أهنا تتيح للمتعلمني واملعلمني خيارات متعددة
يف جمال إنشاء احملتوى املرئي املتحرك ،وختصصيه ،وتصنيفه ،مع
إمكانية تنظيمه يف قوائم تشغيل ،إضافة إىل االشرتاك يف القنوات

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

ذات االهتمام املشرتك ،وميكن أن تكون منصة
جلمع املشروعات التعليمية املرئية ،أو مستودعاً
( )Repositoryلتخزينها ،مع ما يتيحه ذلك من فرص تعلم
وتدريب من خالل البحث عن احملتوى املرئي املطلوب الذي
يتميز بسهولة الوصول ،وبدعمه للبث املباشر ،ودعمه كذلك
للعديد من اسرتاتيجيات التعلم كالتعلم املصغر والتعلم املقلوب.
ويالحظ أن يوتيوب قد قفز لرتب متقدمة مع استمراره يف التقدم
منذ عام ( )2009حىت اليوم ،إذ توقف يف ذلك العام موقع
جوجل فيديوز ( )Google Videosعن قبول رفع مقاطع
فيديو جديدة ،وأتيحت الفرصة للمستخدمني لرتحيل مقاطعهم
على يوتيوب وبذلك أصبح بديالً لذلك املوقع ،كما أصبحت
مقاطع الفيديو يف ذلك العام متاحة بدقة عالية تصل إىل
( )1080بيكسل.
()Platform

 .2حبث جوجل ( :)Google Searchحافظت
هذه التقنية على رتب متقدمة خالل األعوام الثمانية املاضية،

وقد يفسر ذلك مبجانيتها وحباجة املتعلمني واملعلمني املستمرة
للبحث عن املعلومات والبياانت واإلجابة عن بعض األسئلة
من خالل حمرك حبث جوجل الذي يتمتع أبدوات وخيارات
متقدمة يف عملية البحث ،يف وقت قصري جداً ،وبدقة عالية،
مع سهولة يف االستخدام ،إذ يعد موسوعةً متنقلة
للمستخدمني ،يقودهم ملواقع أخرى مفيدة .إال أنه يالحظ
تراجعه قليالً يف عامي ( )2010و()2011؛ وقد يكون ذلك
عائداً لإلعالن حينها عن اختاذ إجراءات صارمة ضد الرسائل
غري املرغوب فيها ( ،)Spamومزارع احملتوى ( Content
 ،)farmsواستخراج البياانت ( ،)Scrapersومواقع ويب
ذات معدل اإلعالن العايل ابلنسبة للمحتوى (High ad-to-
 ،)content ratioابإلضافة إىل إطالق خدمة جوجل ابندا
( )Google Pandaاليت ختفض من ترتيب املواقع ذات احملتوى
الضعيف أو املسروق ،وإعادة ترتيب املواقع ذات احملتوى اجليد.
 .3بوربوينت ( :)PowerPointحافظت هذه

التقنية على رتب متقدمة خالل األعوام السبعة املاضية؛ وقد
يرجع ذلك إىل أنه رغم أن هذه التقنية تعد من تطبيقات
العروض املتاحة بشكل جتاري ،ونسختها اجملانية للتجربة فقط،
فإن العديد من املؤسسات األكادميية تستخدم تطبيقات أوفيس
 )Office 365( 365اليت يعد بوربوينت واحداً منها ،مما

ساعد على أن يكون من التقنيات املتصدرة ضمن نتائج
االستفتاء السنوي .وهو أداة فاعلة لتنظيم األفكار ،وتتيح
سهولة استخدامه إنشاء احملتوى الرقمي التقدميي املدعم أبنواع
ثرية من الوسائط املتعددة ،مع إمكانية تصديره يف صيغ خمتلفة،
فهو يدعم تصميم الرسوم املتحركة ،والقصص الرقمية ،والفيديو
التعليمي ،وامللصقات ،والصور والرسوم التوضيحية والبيانية
بطريقة سهلة وسريعة ،مع توافر قوالب وتصاميم جاهزة من
خالله .وقد تراجع ترتيبه قليالً يف عامي ( )2009و()2011؛
وقد يعود ذلك لظهور بدائل تقنية منافسة ،كبريزي ()Prezi
الذي أُطلق يف عام ( ،)2009ليعود بوربوينت يف عام
( )2012جمدداً لرتبته اليت كانت عليها يف عام (.)2008
 .4تويرت ( :)Twitterحافظت هذه التقنية كذلك
على رتب متقدمة خالل األحد عشر عاماً املاضية ،مع
احتفاظها ابلرتبة األوىل من عام ( )2009إىل عام ()2015؛
وقد يرجع ذلك إىل جمانيتها ،وإاتحة التدوين املصغر من خالل

تغريدات حبد أقصى ( )140حرفًا لكل تغريدة ،مع خاصية
إنشاء القوائم ،ومشاركة احملتوى ،والعثور على مستخدمني
آخرين هلم اهتمامات مشرتكة ،واحملادثة مع اجملموعات ،والبحث
عن موضوعات حمددة ،وإجراء حماداثت خاصة ،وتبادل
األفكار واآلراء ،وتصنيف التغريدات من خالل الوسم
( .)Hashtagوميكن أن يكون تويرت شبكة تعلم شخصية،
وشبكة مهنية كذلك ،تبقي املستخدم على إطالع دائم .وقد
تراجع املوقع يف ( )2017للرتبة اخلامسة؛ إذ ز َاد تويرت يف ذلك
العام التغريدة إىل ( )280حرفاً ،إال أنه عاود الصعود حمافظاً
على رتبته الرابعة خالل العامني التاليني ،إذ أضيفت بعض املزااي
مثل إضافة اإلشارة املرجعية.
 .5لينكدإن ( :)LinkedInتفاوتت هذه التقنية
صعوداً وهبوطاً خالل األعوام املاضية ،إال أهنا حافظت على
الصعود خالل األربع السنوات األخرية؛ وقد يفسر ذلك يف
ضوء توافر نسخة جمانية منها ،وأخرى مدفوعة مبزااي أكثر،
إضافة إىل أهنا متثل شبكة مهنية تتيح فرص التعلم واملشاركة
واملناقشة ،وتبادل املعرفة ،ونشر املقاالت ،وبناء السري الذاتية
ملستخدميها ،وطرح األسئلة ،واستعراض فرص التنمية املهنية
والوظيفية ،وبناء جهات اتصال (شبكة مهنية) ذات اهتمام
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.......................................................................................... ......
الفترة من ( )2007حتى ( )2019في ضوء نظرية نشر االبتكار

مشرتك ،مع إمكانية منح التوصيات واملصادقة على املهارات
من خالهلا ،وإرسال الرسائل اخلاصة.
جوجل ( & Google Docs

 .6حمرك ومستندات
 :)Driveصعدت هذه التقنية عن الرتبة اليت كانت عليها يف
عام ()2007؛ وقد يفسر ذلك مبا تتمتع به من إاتحة جمانية،
وسهولة متكن املستخدمني من تبادل امللفات ،ضمن حزمة من
التطبيقات اليت توفرها جوجل ،كما أهنا تتيح العمل من خالل
االتصال ابإلنرتنت ،مع دعمها للحفظ التلقائي سحابيًا،
والكتابة يف الوقت احلقيقي ( ،)real timeوتوفري مساحة ختزين
بديلة جمانية ،بطريقة منظمة ،ميكن الوصول هلا يف أي وقت
وأي مكان بشكل آمن ،مع إمكانية مراجعة التعديالت
املقرتحة ،واستخدامها يف إنشاء مناذج جلمع البياانت وبناء
االختبارات .ومع حمافظتها خالل هذه الفرتة على رتبتها نفسها
يف بعض األعوام ،إال أن رتبتها قد تراوحت صعوداً وهبوطاً
خالل األعوام العشرة املاضية؛ وقد يفسر ذلك بوجود تقنيات
منافسة هلا ك دروبوكس ( ،)Dropboxوبعضها قريب من
رتبتها كوورد (.)Word
 .7وورد ( :)Wordتراوحت رتبة هذه التقنية صعوداً
وهبوطاً خالل األعوام الثالثة عشر املاضية؛ وقد يرجع ذلك إىل
أنه رغم أن هذه التقنية تعد من تطبيقات النصوص املتاحة
بشكل جتاري ،ونسختها اجملانية للتجربة فقط ،فإن العديد من
املؤسسات األكادميية تعتمد تطبيقات أوفيس Office ( 365
 ،)365اليت يعد وورد واحداً منها ،مما ساعد على أن يكون من
التقنيات املتصدرة ضمن نتائج االستفتاء السنوي .وميكن وورد
من إنشاء حمتوى فعال بسهولة ويف ٍ
وقت وجيز ،وأبدوات
متنوعة ومناسبة ،إضافة إىل تصديره بصيغ متنوعة .ومما يالحظ
يف ترتيبه أن وورد قد قفز من الرتبة ( )42يف عام ()2011
إىل الرتبة ( )19يف عام ()2012؛ وقد يفسر ذلك إبطالق
أوفيس  )Office 365( 365يف منتصف عام ( )2011األمر
الذي رمبا عزز من تفضيله ،إال أنه عاود الرتاجع يف عام
( )2015إىل الرتبة ( ،)30لكنه ما لبث أن قفز إىل الرتبة
( )16يف عام ( )2016واستمر ابلصعود بشكل كبري جدا؛
وقد يفسر ذلك إبصدار ( )Microsoft Word 16الذي
اشتملت ميزاته على خيارات منها :حقل أخربين ،وخيار
املشاركة ،وخيارات التنسيق بشكل أسرع ،ابإلضافة إىل
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التشاركية يف الوقت الفعلي ،وإضافة أداة حبث ذكية ،مع
السماح بتخزين املستندات على شريبوينت ()Share Point
أو ون درايف (.)OneDrive
 .8ويكيبيداي ( :)Wikipediaحافظت هذه التقنية

على صعود اثبت مستمر خالل األعوام املاضية؛ وقد يفسر
ذلك بكوهنا موسوعة رقمية تتيح احلصول على املعلومات
بشكل سريع ،مع غناها ابلروابط اليت حتيل املتصفح إىل
موضوعات أخرى ذات صلة ،مما يسهل تزويد املتعلم واملعلم
ابملعلومات املطلوبة ضمن حمتوى واسع بلغات متعددة.
ويالحظ أن ترتيبها قد طرأ عليه تراجع خالل األعوام ()2009
و( )2014و()2018؛ وقد يفسر ذلك ابالنتقاد الذي يوجه
لويكبيداي يف األوساط التعليمية أبهنا مصدر غري موثوق به رغم
تعدد مصادره ،وال سيما وأهنا موقع ميكن حتريره من قبل أي
شخص يف أي وقت.
 .9ووردبريس ( :)WordPressتراوحت رتبة هذه

التقنية صعوداً وهبوطاً بشكل طفيف جداً خالل األعوام الثالثة
عشر املاضية مع حمافظتها على رتب متقدمة؛ وقد يعود تفسري
ثبات تقدمها النسيب إىل أهنا منصة مفتوحة املصدر وجمانية
للتدوين أو تصميم املواقع ،يستخدمها األفراد واملؤسسات على
ٍ
حد سواء ،وتتيح العديد من اإلضافات املساعدة ،وميكن من
خالهلا طرح األفكار ،وتبادل املعرفة ،وأرشفتها ،والتفاعل من
خالل املناقشات والتعليقات ،بكل سهولة ومرونة .كما يعدها
بعضهم نظاماً إلدارة احملتوى ،وقد يعود التفاوت الطفيف يف
رتبها إىل وجود تقنيات منافسة تؤدي وظائف مشاهبة؛ مثل
بلوغر (.)Blogger
 .10فيسبوك ( :)Facebookتراوحت رتبة هذه
التقنية كذلك صعوداً وهبوطاً خالل األعوام الثالثة عشر
املاضية ،مع حمافظتها خالل هذه الفرتة على رتبتها نفسها بني
()2014-2012؛ وقد يفسر ذلك مبا تتمتع به من جمانية،
واعتبارها أداة تواصل واتصال ،وشبكة جمموعات دعم تعليمية،
إذ تتضمن نشرات ونقاشات وأخباراً مفيدة ،ودعوات ألحداث
مهمة ،فهي تتيح التعليم الرمسي ضمن جماالت االهتمام
املشرتكة ،من خالل وسائط متعددة .ويالحظ أهنا كانت يف
الرتبة ( )17يف عام ()2007؛ وهو العام الذي أطلق فيه
دعمها لألجهزة املتنقلة ،إال أهنا ما لبثت أن تراجعت بشكل

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

واضح جدا يف عامي ()2009-2008؛ وقد يعود ذلك
لظهور بعض التقنيات املنافسة كواتساب (َ ،)WhatsAppث
استمرت يف الصعود واهلبوط حىت ( )2018إذ بدأت ترتاجع
بشكل واضح؛ وقد يعود ذلك ألزمة الثقة اليت مرت هبا بعد
اخرتاق بياانت مستخدميها.
 .11سكايب ( :)Skypeتباينت رتبة هذه التقنية

تبايناً واضحاً يف صعودها وهبوطها خالل األعوام الثالثة عشر
املاضية ،وقد يفسر ذلك مبا تتمتع به من إاتحة جمانية إذا كان
االتصال اتصال حاسوب آبخر ،وأخرى مدفوعة لالتصال
ابهلواتف املتنقلة واألرضية ،وإرسال رسائل ( ،)SMSأي أهنا
جتمع بني نوعي االتصال الصويت واملرئي ،إضافة إىل كوهنا أداة
موثوقًا هبا متكن بسهولة من عقد اجتماعات الفيديو وجلسات
التعلم والتدريب عن بُعد ،ومشاركة حمتوى الشاشة بني أطراف
االتصال ،وقد يرجع التفاوت يف رتبها إىل وجود تقنيات منافسة
متعددة مثل :هانغ آوت (.)Hangout
 .12آرتكوليت ( :)Articulateتراوحت رتبة هذه
التقنية صعوداً وهبوطاً خالل األعوام الثالثة عشر املاضية؛ وقد
يرجع ذلك إىل أهنا إحدى أدوات أتليف املقررات اإللكرتونية
اليت تيسر تصميمها بطريقة جذابة ،وأدوات تفاعلية مساعدة
متعددة ،متكن من إدراج أساليب تقييم ،ووحدات تعليمية يف
املقرر ،من خالل وسائط متعددة متنوعة ،إال أنه يالحظ
تراجعها الواضح خالل الفرتة بني ()2012-2010؛ وقد
يفسر ذلك بوجود تقنيات منافسة متعددة؛ إذ ظهرت يف تلك
الفرتة منصات تعلم جمانية كأكادميية خان ( Khan
 ،)academyونظم إدارة التعلم كادمودو ( ،)Edmodoيف
حني يتوافر آرتكوليت بشكل جتاري ،أما نسخته اجملانية
فللتجربة فقط.

الفيديو ،مع ما توفره من ميزات وحتسينات داعمة إلخراجها،
لكنها متاحة بشكل جتاري ،أما نسختها اجملانية فللتجربة فقط.
 .14سناجيت ( :)Snagitحافظت هذه التقنية على
رتب متقاربة خالل األحد عشر عاماً املاضية؛ وقد يرجع ذلك
إىل أهنا أداة تتيح التقاط صورة لشاشة احلاسوب ،وحتريرها،
وإضافة نصوص حمسنة وأي أتثريات أخرى ،وتتميز بسهولة
تعلمها واستخدامها ،وحتتوي على ميزات كافية للقيام ابملهمة،
فهي تساعد على إنشاء رسوم توضيحية للتدريب والتعليم ،وأدلة
إرشادية ومواد تعليمية مصورة ،وكذلك إنشاء البطاقات مبظهر
احرتايف .وقد تراجعت رتبتها تراجعاً واضحاً خالل الفرتة بني
()2012-2010؛ ولعل ذلك يرجع إىل ظهور تقنيات
منافسة متعددة بعضها جماين وأخرى مدفوعة ،كجينغ (،)Jing
إذ يتوفر سناجيت بشكل جتاري ،أما نسخته اجملانية فللتجربة
فقط.
 .15دييغو ( :)Diigoتراوحت رتبة هذه التقنية

صعوداً وهبوطاً بتباين واضح خالل األعوام الثالثة عشر املاضية؛
وقد يفسر ذلك مبا تتمتع به من إاتحتني إحدامها جمانية،
واألخرى مدفوعة كمفضلة اجتماعية ،وأداة مشاركة للمعرفة
والبحث ،وتدوين امللحوظات الشخصية وحفظ النصوص على
صفحات الويب ومشاركتها مع اآلخرين ،والرجوع هلا بكل
سهولة ،إذ تسمح بوضع إشارة مرجعية على املقاالت للبحث
أو القراءة يف املستقبل ،كما تسمح بتتبع وتنظيم الروابط ،وفرز
وتنظيم مواقع التعلم ،وتتمتع مبيزة املزامنة مع سطح املكتب
واألجهزة املتنقلة .ويالحظ أن أعلى رتبة وصلت هلا كانت
( )13يف عام (َ ،)2011ث بدأ تراجعها بعد ذلك؛ وقد يفسر
ذلك بوجود تقنيات منافسة متعددة؛ كإليج ( ،)Elggإضافة
إىل تطبيقات املفضالت االجتماعية املصممة لألجهزة املتنقلة
مثل :بوكيت (.)Pocket

 .13كمتيجا ( :)Camtasiaحافظت هذه التقنية
على رتب متقاربة خالل االثين عشر عاماً املاضية ،وقد بدأت
رتبتها يف التصاعد منذ عام ()2008؛ وقد يفسر ذلك بكوهنا
من أدوات تسجيل وحترير وتسجيل أنشطة الشاشات (On-

 .16أدويب كابتيفيت
تراوحت رتبة هذه التقنية صعوداً وهبوطاً بتباين واضح خالل
األعوام الثالثة عشر املاضية؛ وقد يرجع ذلك إىل كوهنا أداة

 )screen activityاليت تستخدم إلنتاج حمتوى يستخدم
ألغراض تعليمية وتدريبية مفيدة .وتتميز هذه التقنية بسهولة
استخدامها يف إعداد وتطوير مقاطع فيديو تعليمية من خالل
اإلنرتنت ،فهي جتمع بني التأثريات املختلفة إلنتاج مقاطع

أتليف يف التعليم اإللكرتوين تقدم جمموعة أدوات قوية ومتكاملة
وموثوق هبا وحمرتفة تساعد على بناء وحدات تعليمية إلكرتونية
تفاعلية كاملة عالية اجلودة ،يف وقت وجيز ،ميكن عرضها بعد
تصميمها على اهلواتف واألجهزة املتنقلة واحلواسيب ،مع دعمها

(:)Adobe Captivate
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ملعايري التعليم اإللكرتوين مثل سكورم ( .)SCORMوقد طرأ
تراجع واضح على رتبتها يف عامي ( )2011و(،)2016
وكانت أعلى رتبة بلغتها هي ( )17يف عام ( ،)2007وقد
يفسر ذلك بظهور وتطور عدد من التقنيات املنافسة؛
كآرتكوليت ،وآيسربينج ( ،)iSpringوإزايزي ()isEazy
الذي يتيح نسخة جمانية ،وأخرى مدفوعة مبزااي أكثر؛ يف حني
يتاح أدويب كابتيفيت بشكل جتاري ،أما نسخته اجملانية فللتجربة
فقط.

 .19أوداسييت ( :)Audacityتراوحت رتبة هذه
التقنية صعوداً وهبوطاً بتباين واضح خالل األعوام الثالثة عشر
املاضية؛ وقد يرجع ذلك إىل أهنا أداة حترير للصوت مفتوحة
املصدر وجمانية ،وسهلة االستخدام ،تتمتع مبميزات ثرية،
وتستخدم إلنشاء صوت ،أو إضافته للفيديو أو بودكاست
 ،Podcastوكذلك يف حتسني الصوت قبل استخدامه ،أو
بتحرير أجزاء غري مالئمة من مقطع صويت ،وذلك جبودة عالية
وسرعة وكفاءة .وقد تراجع ترتيبها بدرجة واضحة يف عام
( ،)2019وكانت أعلى رتبة وصلت إليها هي ( )9يف عام
( ،)2009وقد يرجع ذلك إىل أن هلا حدوداً يصعب ختطيها
إذ ال تتيح خيار النشر واملشاركة ،وكل ما تتيحه هو تصدير
امللفات إىل جهاز املستخدم ،كما أهنا تتأثر بعدد من أخطاء
الربجمة اليت تؤثر يف استقرارها ،إضافة إىل صعوبة فهم واجهة
املستخدم فيها دون أدلة وواثئق ،وتتطلب بعض الوظائف فيها
استخدام مكوانت إضافية خارجية غالية ،يف حني أهنا جمانية.

حيوية ،سهلة االستخدام ،تزيد من اإلنتاجية يف العمل ،ميكن
من خالهلا إضافة جهات االتصال ،وتنظيم الرسائل يف جملدات
خمتلفة ،مع املزامنة مع األجهزة املتنقلة .وقد تراجع ترتيبها تراجعاً
واضحاً يف عام ( ،)2019وكانت أعلى رتبة بلغتها هي ()34
يف عام ( ،)2008وقد يفسر ذلك بظهور وتطور عدد من
التقنيات املنافسة؛ كجيميل (.)Gmail

 .20موودل ( :)Moodleتراوحت رتبة هذه التقنية
صعوداً وهبوطاً بتباين واضح خالل األعوام الثالثة عشر املاضية؛
نظاما إلدارة املقررات مفتوح املصدر
وقد يرجع ذلك إىل كوهنا ً
وجمانيًا موثوقًا به ،يستخدم لتقدمي احملتوى التفاعلي للمقررات
الدراسية ،من خالل أدوات متعددة تدعم معايري ()SCORM
والعديد من أنواع امللفات ،بطريقة منظمة ومرنة ،ميكن من
خالهلا تنظيم جمموعات التعلم ،وتقدمي الدعم هلم .وقد تراجعت
رتبتها بدرجة واضحة يف عام ( ،)2019وكانت أعلى رتبة
وصلت إليها هي ( )8يف عام ( ،)2011وقد يفسر ذلك
بظهور وتطور عدد من التقنيات التجارية املنافسة؛ ككانفاس
( ،)Canvasإضافة إىل صعوبة إدارته ،وصعوبة استخدام
واجهته ،وحاجة املستخدم إىل التمكن من بعض املهارات
التقنية للتعامل معه.

 .17آوتلوك ( :)Outlookتراوحت رتبة هذه التقنية
صعوداً وهبوطاً بتباين واضح خالل األعوام الثالثة عشر املاضية؛
وقد يفسر ذلك أبهنا واحدة من تطبيقات املراسلة املتاحة بشكل
جتاري ،أما نسختها اجملانية فللتجربة فقط ،إال أن العديد من
املؤسسات األكادميية تعتمد تطبيقات أوفيس Office ( 365
 )365اليت يعد آوتلوك واحداً منها األمر الذي ساعد على
بقائها ضمن أفضل تقنيات التعليم الرقمية .وهي أداة اتصال

 .18جيميل ( :)Gmailتراوحت رتبة هذه التقنية
صعوداً وهبوطاً بتباين واضح خالل األعوام الثالثة عشر املاضية؛
وقد يفسر ذلك بتتابع ظهور تطبيقات الربيد اإللكرتوين مع ما
يتميز به بعضها من مميزات ال تتوافر يف جيميل مثل خاصية
تشفري الرسائل ،كربيد زوهو ( .)ZOHOوجيميل جزء من
جمموعة تطبيقات جوجل املتاحة ملستخدميها جماانً ،ويتميز
بسهولة االستخدام والثقة ،ويتيح تنظيم رسائل الربيد اإللكرتوين
وأرشفتها ،مع وجود مرشحات خمتلفة ،ومزامنتها مع األجهزة
املتنقلة ،مع القدرة على تفعيل اإلشعارات ،والبحث يف
اجمللدات ،وقدرة عالية على التخزين ،إال أنه يالحظ تراجعها
بشكل واضح يف عام ( ،)2015وقد كانت أعلى رتبة بلغتها
هي ( )7يف عام ( ،)2007وقد يفسر ذلك بتطور عدد من
التقنيات املنافسة؛ كآوتلوك.
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 .21بلوغر ( :)Bloggerتراوحت رتبة هذه التقنية
صعوداً وهبوطاً بتباين واضح خالل األعوام الثالثة عشر املاضية؛
فرغم كوهنا جمانية ،وسهلة االستخدام ،إضافة إىل استخدامها
منصة للتدوين ،ميكن من خالهلا إنشاء مدوانت تتضمن
منشورات مؤرشفة مبظاهر خمتلفة ،لتبادل األفكار والتفكري
والتعلم التأمل ،وقد تراجعت رتبتها بدرجة واضحة يف عام
( ،)2017وكانت أعلى رتبة وصلت إليها هي ( )9يف عام

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

على يوتيوب وزووم ( ،)Zoomكما أهنا متاحة بشكل جتاري،
أما نسختها اجملانية فللتجربة فقط ،إضافة إىل صعوبة واجهة
املستخدم فيه مقارنة بسكايب وزووم.

( ،)2007وقد يفسر ذلك بظهور وتطور عدد من التقنيات
املنافسة؛ كووردبريس ( ،)Wordpressوميديوم (.)Medium
 .22خرائط جوجل ( :)Google Mapsتراوحت
رتبة هذه التقنية صعوداً وهبوطاً كذلك بتباين واضح خالل
األعوام الثالثة عشر املاضية؛ وهي خرائط تتيح البحث جماانً
عن املواقع ،وتليب حاجة املستخدم أحياانً بشكل يومي
لالستدالل على املواقع واملسافات واالجتاهات املختلفة ،وقد
تراجعت رتبتها بدرجة واضحة يف عام ( ،)2019وكانت أعلى
رتبة وصلت إليها هي ( )34يف عام ( ،)2008وقد يرجع
ذلك إىل املسائل املرتبطة حبماية اخلصوصية عند مشاركة املوقع،
كما أن تطبيق خرائط جوجل ال يتوافق مع نظام تشغيل أجهزة
أبل ( ،)iSOإضافة إىل أنه قد يستهلك بطارية اجلهاز
والبياانت.

 .24ساليدشري ( :)SlideShareتراوحت رتبة هذه

التقنية صعوداً وهبوطاً بتباين واضح خالل األعوام الثالثة عشر
املاضية؛ وهي منصة جمانية الستضافة العروض التقدميية ،ونشرها
لرياها اآلخرون ،إضافة إىل إمكانية االطالع على عروض
اآلخرين والتعلم منها ،مما جيعلها مورداً سهالً للمحتوى التقدميي
املتوفر ابستمرار .وقد تراجعت رتبتها بدرجة واضحة يف عام
( ،)2019وكانت أعلى رتبة وصلت إليها هي ( )5يف عام
( ،)2010وقد يفسر ذلك بظهور وتطور عدد من التقنيات
املنافسة؛ وجوجل ساليدز ( )Google Slidesضمن
تطبيقات حمرك ومستندات جوجل ،وهايكو ديك ( Haiku
 )Deckاليت تتيح إمكانية تصميم العروض من خالهلا ،وليس
حتميلها وعرضها فقط.

 .23أدويب كونكت
تراوحت رتبة هذه التقنية صعوداً وهبوطاً بتباين واضح خالل
(:)Adobe Connect

السؤال الثالث :ما العوامل املفسرة الستمرار وجود

األعوام الثالثة عشر املاضية؛ ونظراً لكوهنا منصة ملؤمترات
الويب ،فإهنا تتيح إنشاء فصول واجتماعات وندوات افرتاضية
وجلسات مسجلة ،ميكن أن تصل الحقاً للمتعلمني ،أي أهنا
وسيلة تواصل مع اآلخرين يف الوقت احلقيقي قائمة على التفاعل
والتعاون ،لذا توظف يف التعليم عن بُعد ،والتعليم املدمج .وقد
تراجعت رتبتها بدرجة واضحة يف عام ( ،)2019وكانت أعلى
رتبة وصلت إليها هي ( )30يف عام ( ،)2013وقد يفسر
ذلك بظهور وتطور عدد من التقنيات املنافسة؛ كالبث املباشر

أفضل تقنيات التعليم الرقمية -مع تباين ترتيبها -يف نتائج
االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من

( )2007حىت ( )2019يف ضوء نظرية نشر االبتكار؟
لإلجابة عن هذا السؤال ستعرض الباحثتان فيما يلي
أفضل تقنيات التعليم الرقمية مرتبة يف جدول ،مع توضيح
العوامل املفسرة الستمرار وجودها يف ضوء نظرية نشر االبتكار.

جدول ( )6قائمة العوامل املفسرة الستمرار وجود أفضل تقنيات التعليم الرقمية -مع تباين ترتيبها-

يف نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من ( )2007حىت ( )2019يف ضوء نظرية نشر االبتكار
م

التقنية التعليمية الرقمية

امليزة النسبية

التوافق

درجة التعقيد

1
2

يوتيوب YouTube
حبث جوجل Google Search

3
4

بوربوينت PowerPoint
تويرت Twitter

5

لينكدإن LinkedIn

القابلية

املالحظة

للتجربة
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

6

حمرك ومستندات جوجل & Google Docs
Drive

✓

✓

✓

✓

✓

7
8

وورد Word
ويكيبيداي Wikipedia

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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9

ووردبريس WordPress

10
11

فيسبوك Facebook
سكايب Skype

12
13

آرتكوليت Articulate
كمتيجا Camtasia

14
15

سناجيت Snagit
دييغو Diigo

16
17

أدويب كابتيفيت Adobe Captivate
آوتلوك Outlook

18

جيميل Gmail

✓
✓

19
20

أوداسييت Audacity
موودل Moodle

✓

21
22

بلوغر Blogger
خرائط جوجل Google Maps

✓
✓

✓

✓

✓

✓

23
24

أدويب كونكت Adobe Connect
ساليدشري SlideShare

-

✓

✓

يالحظ من اجلدول السابق أن معظم تقنيات التعليم
الرقمية توافر فيها عامل امليزة النسبية لنظرية نشر االبتكار؛ أي
أهنا مل حتقق هذه الرتبة إال بعد أن جاءت بفكرة أفضل من
سابقتها ،وبذلك تصدرت القائمة كأفضل تقنية .كما توافر يف
معظمها عامل التوافق؛ إذ جاءت ملبية الحتياجات
املستخدمني التعليمية ،وال سيما فيما يرتبط مبجانيتها ،وتوافرها
عرب األجهزة املختلفة ،وقدرهتا على حتقيق أهدافهم التعليمية.
ومتتع معظمها كذلك بتوافر عامل سهولة االستخدام أي البعد
عن التعقيد ،من خالل توفري مراكز مساعدة ،وأدلة استخدام
مصورة .كما توافر هلا عامال التجربة واملالحظة؛ إذ أاتحت

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

-

-

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

ملستخدميها فرصة لتجربتها على أساس واضح وحمدد ،مع
ظهور نتائج ملموسة لتجريبها.

السؤال الرابع :ما مدى انتشار أفضل تقنيات

التعليم الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها يف نتائج
االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من

( )2007حىت ( )2019يف بيئات التعلم يف اململكة العربية
السعودية من وجهة نظر اخلرباء؟

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت املتوسطات احلسابية
واالحنراف املعياري؛ َث رتبت العبارات تنازليا ،كما يظهر يف
اجلدول اآليت

جدول ( )7املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا إلجاابت عينة الدراسة حول مدى انتشار أفضل تقنيات التعليم الرقمية
اليت حافظت على استمرار وجودها يف نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة ()2019-2007
يف بيئات التعلم يف اململكة العربية السعودية
التقنية التعليمية الرقمية

م

املتوسط

االحنراف املعياري

الرتتيب

2
3

حبث جوجل Google Search
بوربوينت PowerPoint

4.88
4.77

0.32
0.43

1
2

7
1

وورد Word
يوتيوب YouTube

4.77
4.74

0.48
0.44

2
4

18

جيميل Gmail

4.67

0.57

5

4

تويرت Twitter

4.44

0.91

6

159

العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة

احلسايب

مدى انتشار التقنية
التعليمية
منتشرة جداً
منتشرة جداً
منتشرة جداً
منتشرة جداً
منتشرة جداً
منتشرة جداً

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
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22

خرائط جوجل Google Maps

4.26

1.05

7

6
17

حمرك ومستندات جوجل Drive & Google Docs
آوتلوك Outlook

3.98
3.86

0.94
0.99

8
9

منتشرة جداً
منتشرة
منتشرة

8
24

ويكيبيداي Wikipedia
ساليدشري SlideShare

3.81
3.49

1.10
1.05

10
11

منتشرة
منتشرة

10
11

فيسبوك Facebook
سكايب Skype

3.35
3.21

1.21
1.15

12
13

21
5

بلوغر Blogger
لينكدإن LinkedIn

3.16
3.02

1.17
0.96

14
15

لست متأكداً
ُ
لست متأكداً
ُ

20

موودل Moodle

2.98

0.83

16

9
23

ووردبريس WordPress
أدويب كونكت Connect Adobe

2.81
2.70

1.12
0.91

17
18

16
19

أدويب كابتيفيت Adobe Captivate
أوداسييت Audacity

2.67
2.51

1.04
0.80

19
20

لست متأكداً
ُ
لست متأكداً
ُ
لست متأكداً
ُ
لست متأكداً
ُ
غري منتشرة

13
14

كمتيجا Camtasia
سناجيت Snagit

2.51
2.40

1.08
1.03

20
22

غري منتشرة
غري منتشرة

15
12

دييغو Diigo
آرتكوليت Articulate

2.37
2.28

1.02
0.93

23
24

غري منتشرة
غري منتشرة

3.49

0.51

-

منتشرة

املتوسط* العام

لست متأكداً
ُ
لست متأكداً
ُ

* املتوسط احلسايب من  5درجات
عدد من التقنيات اليت احتلت املرتبة من ()19– 12؛ وتعزو
يالحظ من اجلدول السابق أن تقنيات التعليم الرقمية
الباحثتان ذلك إىل طبيعة تلك التقنيات ،ففيسبوك – مثالً –
اليت حافظت على استمرار وجودها يف نتائج االستفتاء السنوي
موقع أنشئ للتواصل والتعارف ،ويرافق استخدامه عادة بعض
ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة ( )2019-2007حققت
احملاذير املتعلقة ابالخرتاق ،والرسائل الدعائية املضللة ،والتشتت
متوسطاً عا ًما مرتفعاً بلغ ( ،)3.49مما يشري إىل أهنا تقنيات
إذا مل يكن احلساب مقصوراً على املعلم واملتعلمني؛ كما أن
منتشرة –بدرجة عامة– يف بيئات التعلم يف اململكة العربية
لينكدإن شبكة مهنية غرضها الرئيس مساعدة املستخدم على
السعودية من وجهة نظر اخلرباء .وقد حققت ( )11تقنية منها
متوسطات مرتفعة ج ًدا إىل مرتفعة تراوحت بني ()4.88
و()3.49؛ وهي التقنيات اليت احتلت املرتبة من (.)11–1
فيما حققت ( )8تقنيات منها متوسطات متوسطة إىل
منخفضة تراوحت بني ( )3.35و()2.67؛ وهي التقنيات
اليت احتلت املرتبة من ( .)19–12يف حني حققت ()5
تقنيات منها متوسطات منخفضة تراوحت بني ( )2.51و
()2.28؛ هي التقنيات اليت احتلت املرتبة من (.)24–20
ويظهر من خالل هذه النتيجة انتشار استخدام
تطبيقات جوجل ،إذ حققت ( )5منها انتشاراً عالياً يف بيئات
التعلم يف اململكة العربية السعودية .وقد يرجع ذلك إىل طبيعتها،
وارتباطها ابلتعليم منذ بدايتها ،إضافة إىل سهولة استخدامها
وجمانيتها .يف حني مل تكن آراء اخلرباء حامسة فيما يرتبط ابنتشار

بناء هويته املهنية والتعرف على أرابب عمل حمتملني ،كما أن
الدورات اليت تُقدم من خالله دورات مهنية حبتة .وأخرياً ،فإن
ووردبريس ،وأدويب كونكت ،وأدويب كابتيفيت تتطلب من
املستخدم دفع مبلغ معني لالستفادة من خصائصها يف حني
تتوافر تقنيات أخرى بديلة عنها جمانية وسهلة االستخدام.
وتشري النتائج -من جانب آخر -إىل قلة انتشار استخدام عدد
من التقنيات اليت احتلت املرتبة من ()24– 20؛ وقد يرجع
ذلك إىل طبيعتها وارتباطها – وال سيما أوداسيت وكمتيجا،
وسناجيت ،وآرتكوليت بتصميم وإنتاج املواد املسموعة واملرئية
مما جيعل استخدامها مقصوراً على أغراض وفئات حمددة.
ومبا أنه ليس هناك دراسات سابقة عاجلت مدى انتشار
تقنيات التعليم الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها يف
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العام ،ونظم إدارة التعلم ( )LMSمثل بالكبورد يف التعليم
العايل.

نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة
( )2019-2007يف بيئات التعلم يف اململكة العربية
السعودية ،فيمكن أن تعد هذه النتيجة مؤشراً أوليًا على انفتاح
هذه البيئات حنو استخدام التقنيات الرقمية ،وتقبلها لذلك ،وال
سيما مع ما يشهده التعليم بشقيه العام والعايل من حتول رقمي،
جتلت بوادره بوضوح يف كل اإلجراءات اليت اختذهتا وزارة التعليم
ملعاجلة اآلاثر املرتتبة على تعليق الدراسة وجهاً لوجه يف مجيع
املدارس واجلامعات ملواجهة فريوس كوروان املستجد (Covid-
 ،)19واليت جاء على رأسها اللجوء للتعليم عن بُعد من خالل
توظيف كل اإلمكانيات املتاحة اليت متثلت يف :بوابة املستقبل،
وبوابة عني ،واملدرسة االفرتاضية ،والروضة الرقمية يف التعليم

السؤال اخلامس :ما مدى مناسبة أفضل تقنيات

التعليم الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها يف نتائج
االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة من

( )2007حىت ( )2019لالستخدام يف بيئات التعلم يف
اململكة العربية السعودية من وجهة نظر اخلرباء؟

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت املتوسطات احلسابية
واالحنراف املعياري؛ َث رتبت العبارات تنازليا ،كما يظهر يف
اجلدول اآليت

.جدول ( )8المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا ً إلجابات عينة الدراسة حول مدى مناسبة أفضل تقنيات
التعليم الرقمية التي حافظت على استمرار وجودها في نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفترة
( )2019-2007لالستخدام في بيئات التعلم في المملكة العربية السعودية
التقنية التعليمية الرقمية

م

املتوسط

االحنراف املعياري

الرتتيب

2

حبث جوجل Google Search

4.93

0.26

1

3
7

بوربوينت PowerPoint
وورد Word

4.86
4.84

0.41
0.43

2
3

1
18

يوتيوب YouTube
جيميل Gmail

4.79
4.79

0.41
0.51

4
4

6
17

حمرك ومستندات جوجل Drive & Google Docs
أوتلوك Outlook

4.74
4.42

0.58
0.82

6
7

احلسايب

مدى مناسبة التقنية
التعليمية لالستخدام
مناسبة جداً
مناسبة جداً
مناسبة جداً
مناسبة جداً
مناسبة جداً
مناسبة جداً
مناسبة جداً

4
22

تويرت Twitter
خرائط جوجل Google Maps

4.42
4.37

0.85
0.95

7
9

20

موودل Moodle

4.14

0.77

10

مناسبة جداً
مناسبة جداً
مناسبة

21
24

بلوغر Blogger
ساليدشري SlideShare

4.07
4.07

0.94
1.14

11
11

مناسبة
مناسبة

11
8

سكايب Skype
ويكيبيداي Wikipedia

3.95
3.86

0.97
1.08

13
14

مناسبة
مناسبة

16
9

أدويب كابتيفيت Adobe Captivate
ووردبريس WordPress

3.74
3.72

1.09
1.10

15
16

مناسبة
مناسبة

23
5

أدويب كونكت Connect Adobe
لينكدإن LinkedIn

3.58
3.53

1.12
1.14

17
18

مناسبة
مناسبة

10

فيسبوك Facebook

3.53

1.14

18

مناسبة

13
19

كمتيجا Camtasia
أوداسييت Audacity

3.51
3.49

1.10
1.05

20
21

مناسبة
مناسبة

12
14

ارتكوليت Articulate
سناجيت Snagit

3.49
3.37

1.12
1.02

21
23

مناسبة
لست متأكداً
ُ
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دييغو Diigo
املتوسط* العام

3.37

1.09

23

4.07

0.59

-

لست متأكداً
ُ
مناسبة

* املتوسط احلسايب من  5درجات
يالحظ من اجلدول السابق أن أفضل تقنيات التعليم
الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها يف نتائج االستفتاء
السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة ()2019-2007

التدريس يف اجلامعات السعودية لتحديد أفضل تقنيات
التعليم الرقمية املنتشرة واملستخدمة يف بيئات التعلم يف
اململكة العربية السعودية.
 .2أن تتوىل قطاعات تدريب املوارد البشرية يف التعليم العايل

حققت متوسطاً عا ًما مرتفعاً بلغ ( ،)4.07مما يشري إىل أهنا
تقنيات مناسبة لالستخدام -بدرجة عامة -يف بيئات التعلم يف
اململكة العربية السعودية من وجهة نظر اخلرباء .وقد حققت
( )22تقنية منها متوسطات مرتفعة ج ًدا إىل مرتفعة تراوحت
بني ( )4.93و()3.49؛ وهي التقنيات اليت احتلت املرتبة من
( )23–1مع اإلشارة إىل أن بعضها احتل ترتيباً متكرراً .فيما
حققت تقنيتان فقط متوسطاً عا ًما متوسطاً بلغ لكليهما
( ،)3.37واحتلتا معاً املرتبة ( .)23ومبقارنة اجلدولني ()7
و( )8يظهر أن التقنيات اليت احتلت املراتب من ( )5-1كانت
نفسها يف كليهما؛ وهي :حبث جوجل ،وبوربوينت ،وورد،
ويوتيوب ،وجيميل.
ولعل هذه النتيجة تعزى إىل ما تتميز به معظم تلك
التقنيات من سهولة يف استخدامها ،إضافة إىل أن معظمها
جماين ،كما ظهر من خالل اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع
عن انتشار عدد منها يف بيئات التعلم يف اململكة العربية
السعودية مما يعين مناسبتها لالستخدام يف تلك البيئات.
ومبا أنه ليس هناك دراسات سابقة عاجلت مدى مناسبة
تقنيات التعليم الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها يف
نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل الفرتة
( )2019-2007لالستخدام يف بيئات التعلم يف اململكة
العربية السعودية ،فيمكن أن تعد هذه النتيجة مؤشراً أوليًا على
أن معظم هذه التقنيات مناسبة لالستخدام يف بيئات التعلم يف
اململكة العربية السعودية ،وأن هناك ارتباطاً ملحوظاً بني انتشار
عدد منها ومناسبتها لالستخدام يف تلك البيئات.

والتعليم العام يف اململكة العربية السعودية تدريب اهليئة
التدريسية على أفضل تقنيات التعليم الرقمية ودجمها يف
التعليم ،ملا يتمتع به معظمها من حتقق عوامل نظرية نشر
االبتكار.
 .3أن تُ ْسهم اجلهات ذات العالقة يف تعريب مواقع وبرامج
أفضل تقنيات التعليم الرقمية الواردة يف االستفتاء السنوي
اليت ما زالت واجهاهتا بلغات غري العربية.
 .4أن تبادر قطاعات التقنية والتعليم يف اململكة العربية
السعودية إىل ابتكار تقنيات تعليم رقمية منافسة يتحقق
معها سد االحتياجات التعليمية الوطنية يف التعليم العايل
والتعليم العام يف اململكة العربية السعودية.

التوصيات:

يف ضوء ما ظهر من نتائج توصي الدراسة مبا أييت:
 .1أن جتري وزارة التعليم استفتاءً سنوًاي وطنيًا تشرف عليه،
ويطبق على معلمي ومعلمات التعليم العام ،وأعضاء هيئة

الدراسات املقرتحة:
يف ضوء ما ظهر من نتائج ،تقرتح الدراسة إجراء
الدراسات اآلتية:
 .1دراسة العوامل الكامنة وراء انتشار واستخدام أفضل تقنيات
التعليم الرقمية اليت حافظت على استمرار وجودها يف
نتائج االستفتاء السنوي ألدوات التعلم الرقمي خالل
الفرتة ( )2019-2007يف بيئات التعلم يف اململكة
العربية السعودية يف ضوء منوذج قبول التقنية
(.)Technology Acceptance Model
 .2دراسة منوذج مقرتح لدمج تقنيات التعليم الرقمية يف التعليم
العام ،وفق العوامل اخلمسة اليت حددهتا نظرية نشر
االبتكار :امليزة النسبية ،والتوافق ،ودرجة التعقيد،
والقابلية للتجربة ،واملالحظةَ ،ث قياس فاعليته.
 .3دراسة مقارنة بني أفضل تقنيات التعليم الرقمية الواردة يف
االستفتاء السنوي اليت هلا طبيعة واحدة أو متقاربة وفق
معايري سهولة االستخدام.
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 املدخل إىل البحث يف العلوم.)2006( . صاحل محد،العساف
. العبيكان: الرايض.) (الطبعة األوىل.السلوكية

 املراجع العربية:ًأوال

 نظرية انتشار االبتكارات.)2008( . عبد هللا بن إبراهيم،املربز
وأتثريها يف تبين استخدام اإلنرتنت لألغراض
 دراسات عربية يف املكتبات وعلم.األكادميية
.205–198 .)3(13 .املعلومات

 عالقة تبين تكنولوجيا.)2018( . عمار، محزة وزودة،بو كفة
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.190–168 .)9( .واإلدارية
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.والتوزيع والطباعة

 معوقات استخدام معلمي.)2019( . روال نعيم سليم،حسن
اللغة العربية يف مدارس مديرية تربية إربد األوىل
) يفM-Learning( لتطبيقات التعلم املتنقل
. جملة العلوم الرتبوية والنفسية.تدريس القراءة
.338–314 .)4(30
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دور أصحاب المصالح في تعزيز المسؤولية االجتماعية لطالب الجامعات السعودية
ُ ،2020/7/23 (قدم للنشر في
ُ
)2020/9/8 وقبل للنشر في

 منى سليمان حمد الذبياني.د

 جامعة حائل، كلية التربية،أستاذ اإلدارة التربوية المشارك
Dr. Mona Sulaiman Hamad Al thobiany
Associate Professor of Educational Administration
Faculty of Education, Ha’il university

امللخص

هدفت الدراسة إىل رصد الدور الواقعي ألصحاب املصاحل يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لطالبات جامعة حائل ابململكة
 وتقدمي بعض التوصيات واملقرتحات اإلجرائية لتفعيل دور أصحاب املصاحل يف تعزيز،العربية السعودية من وجه نظر عينة الدراسة
 ومت تطبيقها، واستخدمت االستبانة أداةً للدراسة، اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي.املسؤولية االجتماعية لطالبات جامعة حائل
،" واهلندسة وعلوم احلاسب اآليل، والطب، "الفنون واآلداب،) طالبة بكليات جامعة حائل372( على عينة من الطالبات بلغ عددهن
 أن استجاابت أفراد عينة الدراسة لعبارات حمور اجلمعيات اخلريية (األهلية) جاءت:وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها
 وأنه، كما جاءت استجاابت أفراد عينة الدراسة لعبارات حمور أولياء األمور بشكل عام مبستوى مرتفع،بشكل عام مبستوى متوسط

 وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عدد الفصول الدراسية اليت،ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الكليات املختلفة
 وأوصت الدراسة بضرورة إسهام اجلمعيات اخلريية (األهلية) يف أتهيل طالبات جامعة حائل علميًّا ومهنيًّا،أمضتها الطالبة ابلكلية
 وضرورة متكني أولياء األمور من التواصل مع،وفكرًًّّي من خالل زًّيدة االهتمام ابلعمل التطوعي وااللتحاق ابلربامج والدروات التدريبية
.اجلامعة من خالل املشاركة يف االجتماعات الدورية واللقاءات اليت تعقدها اجلامعة لتعزيز التعاون بينهم
. طالب اجلامعات، اجلامعات العودية، املسؤولية االجتماعية، اصحاب املصاحل:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The study aimed to monitor the realistic role of stakeholders in promoting social responsibility
for students of the University of Hail, Saudi Arabia from the point of view of the study sample, and
to provide some procedural recommendations and suggestions to activate the role of stakeholders
in promoting social responsibility for students of the University of Hail in the study relied on the
descriptive approach and used the questionnaire As a tool for the study, and it was applied to a
sample of 372 female students at the colleges of the University of Hail. The study reached a set of
results, the most important of which are: The responses of the members of the study sample to the
phrases of the axis of charitable societies (civil) came in general at an average level, as the responses
of the members of the study sample to the phrases of the axis of parents in general were at a high
level, and there are no statistically significant differences between the different colleges, and there
are no differences with Statistical significance between the number of semesters that the student
spent in the college, and the study recommended the necessity of the contribution of charitable
societies (civil) in qualifying students of the University of Hail scientifically, professionally and
intellectually by increasing interest in volunteering and joining training programs and courses, and
the need to enable parents to communicate with the university through participation In periodic
meetings and meetings held by the university to enhance cooperation between them.
.
Key words: stakeholders, social responsibility, Saudi universities, university students
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املقدمة:

مهم يف تطوير اجملتمع وتنميته ،وذلك
دور ٌّ
للتعليم ٌ
من خالل إسهام مؤسساته يف تكوين العنصر البشري وأتهيله
علميًّا ،ومهنيًّا ،وفكرًًّّي ،وسياسيًّا ،فاملؤسسات التعليمية بوجه
مصدرا ملختلف القطاعات
عام ،واجلامعات بوجه خاص تع ّد
ً
اإلنتاجية ومؤسسات اجملتمع املدين مبا حتتاجه من كوادر بشرية
مدربة على العمل يف كافة اجملاالت والتخصصات املختلفة.
كزا
وتُعد اجلامعات معقل الفكر اإلنساين ،ومر ً
للتنوير وإعداد الكوادر الوطنية املؤهلة على أرفع مستوى يف
خمتلف التخصصات ،وذلك من خالل أداء رسالتها التعليمية،
كزا علميًّا وحبثيًّا بقضاًّي
والبحثية ،وخدمة اجملتمع ،فهي متثل مر ً
اجملتمع يف حركته التنموية وأهدافه البعيدة املدى يف تفاعل بني
اجلوانب العلمية واحتياجات القطاعات املختلفة للمجتمع،
فاجلامعات يف أي جمتمع ال ميكن أن تؤدي دورها دون دراسة
الظواهر االجتماعية ،ودون حتقيق التفاعل بني الفرد وبيئته ،فهي
مؤسسات تتأثر وتؤثر مبا حييط هبا من ظواهر معاصرة تفرضها
أوضاع اجملتمع وظروفه (برييين )164 :2018 ،مبا يتطلب
منها توثيق الصلة للحفاظ على القيم اإلنسانية ،وتنمية املسؤولية
االجتماعية ،وتعزيز السلوك اإلجيايب ،وتعزيز حقوق اإلنسان
واملسؤولية املدنية واألخالقية.
فاملسؤولية االجتماعية إحدى أهم دعائم احلياة
اجملتمعية ،ووسيلة من وسائل تقدم اجملتمعات ،حيث تقاس قيمة
الفرد يف جمتمعه مبدى حتمله للمسؤولية جتاه نفسه وجتاه اآلخرين
(آل عقران ،)226 :2018 ،وللمسؤولية االجتماعية أمهية
قصوى يف حتقيق التكافل االجتماعي من خالل حتمل الفرد
مسؤوليته االجتماعية حنو جمتمعه ،وما يقدمه من خدمات
جمتمعية جلميع قطاعات اجملتمع الصحية واالجتماعية
واالقتصادية واخلريية من خالل اإلسهام الفاعل يف الربامج
واألنشطة واملبادرات (يلي ومعاد،)206 :2013 ،
فمؤسسات اجملتمع املدين هلا دور يف تدريب طالب اجلامعات
لتعزيز مسؤوليتهم االجتماعية ،وذلك من خالل مشاركتهم يف
األعمال اجملتمعية لصقل مواهبهم وتنمية مهاراهتم وتعزيز قيمهم
يف اجملاالت احلياتية ملا يتيح هلم معايشة واقعهم االجتماعي
وارتباطهم به.

ويُشكل الطالب ثروة ضخمة من املوارد القيمة يف
مساعدة اجملتمعات اليت توفرها اجلامعة خبدماهتا ،ابإلضافة إىل
أن الطالب املنخرطني يف الشراكات اجملتمعية جبميع القطاعات
ومؤسسات اجملتمع احمللي لديهم القدرة على التعامل مع القضاًّي
االجتماعية والثقافية والسياسية ،فإن هذا االخنراط يعزز الشعور
ابملسؤولية املدنية ويشجع على زًّيدة الشعور هبذه املسؤولية لدى
اخلرجيني ،مما جيعلهم راغبني يف العمل على حتسني منط احلياة
لكل شرائح اجملتمع (الصائغ.)441 :2014 ،
هدف
وحتلي الطالب ابملسؤولية االجتماعية
ٌ
أساسي من أهداف رؤية اململكة  2030بصفة عامة ،والتعليم
ٌّ
العايل بصفة خاصة ،وذلك من أجل إجياد مواطنني صاحلني هلم
دور فاعل يف مؤسسات اجملتمع ،ولديهم اجتاهات موضوعية
حول القضاًّي املهمة يف البيئة احمللية والعاملية ،واإلسهام يف حتقيق
استدامة االقتصاد الوطين (عرفات والعمودي:2017 ،
 ،)999-998كما تؤثر املسؤولية االجتماعية يف سلوك
الطالب اجلامعي إلدراكه لقيم املواطنة والوالء ،وسلوكه
التحصيلي األكادميي من خالل قدرته على تطوير أدائه عن
طريق اكتسابه للمهارات االجتماعية اليت متكنه من املشاركة
الفعالة خلدمة جمتمعه ).(Hoon, 2009: 39
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعد اجلامعات أحد العناصر املهمة يف عملية التنمية
الشاملة ،وركيزة من ركائز تطور اجملتمعات ،وهي سبب من
أسباب هنضتها وتقدمها ورقيها ،ويف ضوء التغريات املتالحقة
واملتسارعة وجب على اجلامعات السعي لتحقيق وظيفتها الثالثة
(خدمة اجملتمع) ،بسعيها لتطوير ومشاركة اجملتمع احمللي والعمل
على تنميته ،حيث أصبحت مؤسسات اجملتمع احمللي املتمثلة
يف اجلمعيات واهليئات اخلريية ،والقطاع اخلاص ،ورجال
األعمال ،وأولياء األمور ،هلم دور ابرز يف تعزيز املسؤولية
االجتماعية لدى طالب اجلامعات من خالل ما تقدمه من
برامج وأنشطة ومبادرات تعمل على إعدادهم وتربيتهم ،وتعزيز
انتمائهم جملتمعهم ،وتنمية اإلحساس ابملسؤولية لديهم ،تلك
املؤسسات هي املسؤولة عن صناعة األفراد األكفاء ،وذلك من
خالل توفري الربامج احملفزة ،والبيئة املناسبة لتعزيز املسؤولية الذاتية
واالجتماعية لدى أبناء اجملتمع بوجه عام ،وطالب اجلامعات
بوجه خاص.
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وأكدت دراسة (صمادي والبقعاوي )2015 ،أن
شعور الفرد وإحساسه أبمهية املسؤولية امللقاة على عاتقه جتاه
سبب مهمٌّ لتحقيق تقدم ورقي اجملتمعات؛ ملا هلا من
جمتمعه ٌ
دور يف تعزيز القيم والسلوكيات اإلجيابية ،ويف هذا الصدد
أشارت دراسة (الوادعي )2018 ،إىل ضرورة تشجيع الطالب
على املشاركة يف األنشطة والربامج ،وتشجيعهم على العمل
أمرا ضرورًًّّي لتعزيز
اجلماعي ،وإجياد روح التعاون ،وقد أصبح ً
املسؤولية االجتماعية ،وركزت دراسة (اهلويش )2017 ،كذلك
على ضرورة ربط طالب اجلامعات مبؤسسات اجملتمع املدين،
وذلك من خالل التعاون وتوثيق الصلة لتعزيز املسؤولية
االجتماعية للطالب ،كما سعت دراسة (الشهراين)2017 ،
حنو عقد الشراكات مع مؤسسات اجملتمع الرمسية واملدنية
لتحقيق التكامل ،وتنظيم احلمالت الطالبية للطالب اخلرجيني،
للمشاركة يف الربامج واألنشطة التطوعية ،مما يعزز املسؤولية
االجتماعية للطالب ،وينمي لديهم الشعور ابملسؤولية يف شىت

مجيع جماالت الدراسة ،مبا فيها املساندة االجتماعية للطالب،
واملساندة االجتماعية للطالب اخلرجيني ومساندة اجملتمع احمللي،
وأظهرت دراسة (آل عقران )2018 ،أن أهم جماالت املسؤولية
االجتماعية لدى عينة الدراسة متثلت يف املسؤولية الدينية
واألخالقية والوطنية ،مث املسؤولية الذاتية "الشخصية" لدى
الشباب من الذكور واإلانث.
وانطالقًا من الدور احليوي الذي تقوم به مؤسسات
اجملتمع احمللي على اختالف أدوارها وجماالهتا ،إذ تعمل على
تشكيل وصقل فكر ووجدان طالب اجلامعات من خالل
مشاركتهم يف الربامج واألنشطة املختلفة ،مما يغرس يف نفوسهم
قيم ومعتقدات اجملتمع ،ويسهم يف بناء اجملتمع وحل مشكالته
وتكوين االجتاهات اإلجيابية جتاهه ،وتقدمي كل ما ميلكون من
طاقة خلدمة جمتمعهم ،فهذه املؤسسات يقع على عاتقها
مسؤولية تنمية وتعزيز املسؤولية االجتماعية لطالب اجلامعات
وتفعيلها وفق السبل املناسبة ،وهذا ما تسعى إليه الدراسة

جماالت احلياة.
ويف ضوء تركيز رؤية اململكة  2030على أمهية
ترسيخ القيم اإلجيابية يف شخصية أبنائها واكتساب الطالب
املعارف واملهارات والسلوكيات احلميدة؛ ليكونوا ذوي شخصية
مستقلة تتصف بروح املبادرة واملثابرة والقيادة ،ولديهم الوعي
الذايت واالجتماعي والثقايف ،وذلك من خالل املشاركة الفاعلة
يف األنشطة والربامج الثقافية واالجتماعية والتطوعية والرًّيضية،
وحتقيق التواصل الفعال والفعاليات املبتكرة لتعزيز الشراكة

احلالية:

التعليمية ،كما أكدت الرؤية أمهية التواصل وتعزيز التعاون بني
مؤسسات القطاع غري الرحبي واألجهزة احلكومية (رؤية اململكة،
.)73-28 :2016
ولقد أدركت اململكة أمهية الدور احملوري الذي يؤديه
التعليم يف حتقيق متطلبات التنمية كما ورد ابملادة الثالثة عشرة
من النظام األساسي للحكم ،اليت تنص على أن التعليم يهدف
إىل غرس العقيدة اإلسالمية يف نفوس النشء ،وإكساهبم
املعارف واملهارات ،وهتيئتهم ليكونوا أعضاء انفعني يف بناء
جمتمعهم ،حمبني لوطنهم ،معتزين بتارخيهم (هيئة اخلرباء مبجلس
الوزراء.)2017 ،
كما أظهرت نتائج دراسة (الرويلي )2017 ،أن
تعزيز املسؤولية االجتماعية للطالب جاء بدرجة متوسطة يف
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ويف ضوء ما سبق تسعى الدراسة احلالية لإلجابة

عن األسئلة اآلتية:
 .1ما األسس النظرية ألصحاب املصاحل يف الفكر
الرتبوي املعاصر؟
 .2ما طبيعة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات
التعليمية؟
 .3ما دور أصحاب املصاحل يف تعزيز املسؤولية
االجتماعية لطالب اجلامعات؟
 .4ما الدور الواقعي ألصحاب املصاحل يف تعزيز
املسؤولية االجتماعية لطالبات جامعة حائل
ابململكة العربية السعودية؟
 .5ما التوصيات واملقرتحات اإلجرائية لتفعيل دور
أصحاب املصاحل يف تعزيز املسؤولية االجتماعية
لطالبات جامعة حائل ابململكة العربية السعودية؟
أهداف الدراسة :هتدف الدراسة احلالية إىل ما يلي:

 .1التعرف على األسس النظرية ألصحاب املصاحل يف
الفكر الرتبوي املعاصر.
 .2تعرف طبيعة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات
التعليمية.

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

 .3الوقوف على دور أصحاب املصاحل يف تعزيز
املسؤولية االجتماعية لطالب اجلامعات.
 .4رصد الدور الواقعي ألصحاب املصاحل يف تعزيز
املسؤولية االجتماعية لطالبات جامعة حائل
ابململكة العربية السعودية.
 .5تقدمي بعض التوصيات واملقرتحات اإلجرائية لتفعيل
دور أصحاب املصاحل يف تعزيز املسؤولية االجتماعية
لطالبات جامعة حائل ابململكة العربية السعودية.
أمهية الدراسة :نبعت أمهية الدراسة احلالية من اآليت:
 .1استمدت هذه الدراسة أمهيتها من خالل تعرف
دور وشراكة أصحاب املصاحل يف تعزيز املسؤولية
االجتماعية لطالبات جامعة حائل ابململكة العربية
السعودية.
 .2من املأمول أن يستفيد من نتائج الدراسة أولياء
األمور ،والقائمون على اجلمعيات اخلريية (األهلية)
لتعرفهم على أدوارهم يف تعزيز املسؤولية االجتماعية
للطالبات.
 .3قد تساعد الدراسة القيادات بوزارة التعليم يف التوجه
حنو ضرورة تشارك أصحاب املصاحل يف اجلمعيات
اخلريية وأولياء األمور مع خمرجات املعلمات وهن
طالبات الكليات املختلفة جبامعة حائل.
 .4قد تفيد الدراسة القيادات األكادميية ابجلامعات،
وطالبات اجلامعات ،وأصحاب املصاحل يف تعزيز
املسؤولية االجتماعية للطالبات.
 .5قد تساعد الدراسة واضعي السياسات ومتخذي
القرارات التعليمية يف املطالبة بتفعيل دور أصحاب
املصاحل من اجلمعيات اخلريية (األهلية) ،وأولياء
األمور يف تعزيز املسؤولية االجتماعية للطالبات
بكليات جامعة حائل.

حدود الدراسة:

 احلدود املكانية :مت تطبيق البحث على طالب جامعةحائل بكليات "الفنون واآلداب ،والطب ،وهندسة وعلوم
احلاسب اآليل".

 احلدود الزمنية :مت تطبيق الدراسة خالل العام اجلامعي.2020-2019

 احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة احلالية على دورأصحاب املصاحل مثل( :اجلمعيات اخلريية [األهلية]،
وأولياء األمور) ،يف تعزيز عناصر املسؤولية االجتماعية،
وهي( :االهتمام ،الفهم ،املشاركة) لطالبات جامعة حائل
ابململكة العربية السعودية ،كما اقتصر على الطالبات
الاليت أمضني من مخسة فصول دراسية إىل سبعة فصول
دراسية فأكثر ،واقتصر أيضاً على كليات (اآلداب
والفنون ،بوصفها كلية اتبعة للمسار اإلنساين ،وهندسة
وعلوم احلاسب اآليل بوصفها كلية اتبعة للمسار
اهلندسي ،وكلية الطب بوصفها كلية اتبعة للمسار
الصحي) جبامعة حائل ابململكة العربية السعودية.
منهج الدراسة وأداهتا:
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الذي يعرف
أبنه" :مجع البياانت واملعلومات ،ووصف ما هو كائن وتفسريه،
وحتديد الظروف والعالقات اليت توجد يف الواقع ،واملمارسات
السائدة ،وحتليل االستنتاجات ذات الداللة واملغزى ابلنسبة
للمشكلة املطروحة" (جابر ،)134 :2010 ،أما أداة الدراسة
فهي استبانة من إعداد الباحثة ،مث توجيهها إىل طالبات بعض
كليات جامعة حائل.
مصطلحات الدراسة :حتددت مصطلحات الدراسة فيما يلي:

 .1الدور  Roleيعرف الدور لغوًًّّي أبنه" :السلوك
املتوقع من الفرد يف اجلماعة ،أو النمط الثقايف احملدد
لسلوك الفرد الذي يشغل مكانة معينة" (مكرم،
.)324 :2003
كما يعرفه (العقيل واجلباري-517 :2014 ،
 )529أبنه" :اجلانب السلوكي للمكانة ،أو اجلانب الدينامي
للمكانة ،فإذا كانت املكانة حتدد النقطة اليت يقف عليها الفرد
يف شبكة العالقات االجتماعية ،فإن الدور هو السلوك املطلوب
لتحقيق هذه املكانة ،وغالباً ما يرتبط الدور مبجموعة من
التوقعات".
كما يعرف الدور أبنه" :جمموعة احلقوق والواجبات
املرتبطة بوضع اجتماعي حمدد" (خليل وعبدالعال:2008 ،
.)150-149
ويعرف الدور إجرائيًّا أبنه" :الوظائف واملهام
والسلوكيات واألهداف الواقعية اليت يقوم هبا أصحاب املصاحل
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(أولياء األمور واجلمعيات األهلية) من أنشطة وتوجيهات
وارشادات؛ لتعزيز املسؤولية االجتماعية لطالبات جامعة حائل
ابململكة العربية السعودية".
.2

أصحاب املصاحل Stakeholders

يعرف أصحاب املصاحل أبهنم" :تنظيم غري رمسي
يسعى لتحقيق مصلحة مشرتكة ،يربط بني فئات هذا التنظيم،
وتكون املصلحة ذات طبيعة مادية أو معنوية ،تنطوي على قيم
ومبادئ معينة" (قادري.)16 :2014 ،
ويرى البعض أن أصحاب املصاحل هم نوع من
اجلماعات اليت يلجأ إىل تكوينها أو االنضمام إليها بعض أفراد
أو جمموعات من أفراد اجملتمع ،هبدف التأثري يف السياسة العامة
بشأن موضوع ما أو قضية معينة حمددة لتمثل ابلنسبة هلؤالء
األفراد أو تلك اجلماعة مصلحة جوهرية مشرتكة بينهم ،فعادة
ما تعرفها األدبيات السياسية أبهنا تنظيمات تستهدف التأثري
يف صانعي القرار ).(Stimnom, 2000: 66
ويف رأي آخر أهنم" :عبارة عن جمموعة من األفراد،
يقومون بتشكيل تنظيم ذي اهتمام معني ،سواء كان سياسيًّا،
أو ثقافيًّا ،أو اجتماعيًّا ،جتمعهم مصاحل مادية أو فكرية مشرتكة
يهدفون للحصول عليها ،ووسيلتهم يف ذلك التأثري يف السلطات
الرمسية والعامة" (بن خوذة.)18 :2014 ،
وتسعى الدراسة احلالية للوصول إىل التعريف
اإلجرائي اآليت أبن أصحاب املصاحل ميثلون "تنظيمات جمتمعية
بسيطة ،تكونت خصيصا لتحقيق أهداف ومصاحل املؤسسات
ومنها اجلامعات -من خالل ما تقدمه هلا من أنشطة ميكنممارستها ،سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم فكرية أم
معنوية ،وهي شريكة مهمة يف تعزيز املسؤولية االجتماعية
لطالبات جامعة حائل ،إلاتحة الفرصة هلن لتحقيق الوالء
واالنتماء لوطنهن الكبري ،وحتقيق مصلحة اجملتمع أبكمله".
 .3املسؤولية

االجتماعية

Social

Responsibility

املسؤولية يف اللغة بوجه عام هي حال أو صفة من
يُسأل عن أمر تقع عليه تبعته ،وتطلق (أخالقيًّا) على التزام
الشخص مبا يصدر عنه قوالً أو عمالً ،وتطلق (قانونيًّا) على
االلتزام إبصالح اخلطأ الواقع على اآلخرين طب ًقا للقانون (جممع
اللغة العربية ،)266 :2010 ،وكلمة (اجتماعية) أتيت من علم
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االجتماع ،وهو علم يدرس الظواهر االجتماعية ،ويقرر أن
اجملتمع حقيقة متميزة عن الفرد (جممع اللغة العربية:2010 ،
.)299
اصطالحا أبهنا :التزام الفرد بتنفيذ
وتعرف املسؤولية
ً
األعمال والواجبات املكلف هبا ،وإقراره مبا يصدر عنه من
أفعال ،وأن يتوقع ويتحمل نتائج هذه األفعال ،وبقدر ما يكلف
الفرد بواجبات ومسؤوليات يف العمل ،فإن ذلك يتطلب منحه
سلطات وصالحيات كافية لكي يتمكن من أداء األعمال
املدرجة يف وظيفته (املهدي.)51-50 :2015 ،
ويف تعريف (البنك الدويل) للمسؤولية االجتماعية
أبهنا :التزام املنظمات ابإلسهام يف التنمية املستدامة ،وذلك من
خالل العمل مع العاملني ابملنظمة ،واجملتمع ككل على حنو
خيدم بيئة العمل ابملنظمة ،وتنمية اجملتمع يف آن واحد ،فهي
تعرب عن حتمل املنظمات ملسؤوليتها جتاه أصحاب املصاحل
املختلفني ،وفهم العاملني ابملنظمة ،والبيئة ،واحلكومة ،واجملتمع
ككل (مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار.)4 :2011 ،
ويف رأي آخر أهنا" :التزام اإلدارة بعمل خيارات
والقيام أبعمال تسهم يف حتقيق رفاهية اجملتمع وتلبية اهتماماته،
وكذلك اهتمامات املنظمة" (Miriam and Kevin,
).2014: 401

ويف ضوء التعريفات السابقة ميكن التوصل إىل
التعريف اإلجرائي للمسؤولية االجتماعية أبهنا :التزام إبجناز
املهام واألنشطة املتفق عليها بني اجلامعات وأصحاب املصاحل
من (أولياء األمور واجلمعيات األهلية) ،ابملشاركة االجتماعية
ابلعمل واملال ،والتعاون يف حل املشكالت االجتماعية والثقافية
والنفسية لطالبات جامعة حائل ،يف إطار من القيم األخالقية
والعالقات اإلجيابية ابستخدام األساليب اإلدارية املناسبة ،مبا
حيقق أهداف اجلامعة واجملتمع.
الدراسات السابقة والتعليق عليها:

تعرض الدراسة احلالية أهم الدراسات السابقة
العربية واألجنبية ذات الصلة الوثيقة مبوضوع الدراسة احلالية،
وسيتم عرضها من خالل حمورين ،حمور الدراسات املرتبطة مبتغري
أصحاب املصاحل ،وحمور الدراسات املرتبطة مبتغري املسؤولية
االجتماعية ،وسيتم عرضها من األقدم إىل األحدث على النحو
اآليت:

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

احملور األول :دراسات تناولت أصحاب املصاحل ،وتعرضها

•

الشبكات احلالية ألصحاب املصاحل احملددة ال
تدعم أطر سياسات اإلدماج الفعال للتنمية
املستدامة يف التعليم العايل.

•

غياب وجود مفردات حوكمة واضحة للقومية.

•

االفتقار إىل تدفقات متويل واضحة بني املنظمات
كلها ،مما يسبب مشكالت يف التغيري التنظيمي
حنو التنمية املستدامة يف التعليم العايل.

الدراسة احلالية على النحو اآليت:

دراسة جوها ) (Juha, 2015بعنوان :عالقات أصحاب
املصاحل يف التعليم العايل.
هدفت الدراسة إىل وضع خريطة ألصحاب املصاحل
لوصف أهم املصاحل ،وعملية عالقات أصحاب املصاحل يف
التعليم العايل وفقاً ملنظور سجل األداء املتوازن ،فإن تصنيف
أصحاب املصاحل يتم من خالل دمج أصحاب املصاحل يف
اإلدارة االسرتاتيجية ،كما تعد خرائط أصحاب املصاحل ضرورية
لضمان اجلودة ،ألن مؤسسات التعليم العايل جيب أن حتدد أهم
التعليقات من أصحاب املصاحل وحتسني عمليتهم ،وتصف هذه
الدراسة درجة تعاون أصحاب املصاحل ابستخدام عملية تدفق
عالقات أصحاب املصاحل ،ومن أهم نتائج الدراسة ضرورة
الرتكيز على عمليات تدقيق اجلودة ،لوصف كيفية مشاركة
أصحاب املصاحل بطريقة هادفة يف تطوير األنشطة يف التعليم
العايل.

دراسة فالرياي وآخرين ) (Valeria et al., 2019بعنوان:
التنمية املستدامة لشبكات أصحاب املصاحل يف

التغري التنظيمي ملؤسسات التعليم العايل ،دراسة

دراسة بورج ) (Borg et al., 2019بعنوان :تعليم أكثر
ذكاءً ،االستفادة من مدخالت أصحاب املصاحل
لتطوير مناهج جاهزة للعمل.
هدفت الدراسة إىل تطوير مناهج جاهزة للعمل
كعنصر أساس يف التعليم الذكي ،يعتمد على نظرية أصحاب
املصاحل من خالل اقرتاح إطار عمل مفاهيمي جديد للتصميم
التعاوين للمناهج الذكية التكيفية ،وذلك لتعزيز استعداد
الطالب للعمل مبؤسسات التعليم العايل اليت تنتج قوة عاملة

جيدا ابملعارف
مؤهلة ،تتألف من خرجيني جمهزين
جتهيزا ً
ً
واملهارات والسمات الالزمة لإلسهام يف االقتصاد يف العصر
الرقمي .وتوصلت الدراسة إىل نتائج أمهها:
•

ضرورة إعداد اخلرجيني لتنمية القدرة على التكيف
واملرونة وحل املشكالت املعقدة واإلبداع يف أماكن
العمل.

•

ضرورة التنسيق والتعاون بني أصحاب املصاحل
املتعددين ،مع الرتكيز على التكيف مع منوذج

حالة يف اململكة املتحدة.

هدفت الدراسة إىل تطوير رؤى جديدة يف عمليات
التغيري التنظيمي يف اجلامعات املتعلقة ابلتنمية املستدامة لشبكة
أصحاب املصاحل ،ولتحقيق هذا أصبح من الضروري دمج
التنمية املستدامة يف مجيع جماالت نشاطها ،من خالل تقارير
عن دراسة حالة يف اململكة املتحدة من التعليم العايل وابالعتماد
على النتائج واستنتاجات من الدراسة االستقصائية ألطر
السياسات املتعلقة ابلتنمية املستدامة ،واستخدمت لذلك طريقة
نقدًّي للسياسة من أجل حتديد ومتييز وتصنيف
حتليال ًّ
تضمنت ً
تفاعالت أصحاب املصاحل ،أتلفت البياانت الناجتة من جمموعة
أصحاب املصاحل يف التعليم العايل وشبكة التفاعالت اليت
شكلوها من خالل رؤى نظرية ،من حتليل الشبكات االجتماعية
لنظرية أصحاب املصاحل ،كما مت استخدام منوذج األعمال
املعياري ملعاجلة الصعوابت يف التنفيذ.
توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها:

األنظمة الذكية.

دراسة آان ) (Ana, 2019بعنوان :دور أصحاب املصاحل
األكادمييني يف تطوير أعلى خلدمات التعليم.

هدفت الدراسة إىل اإلشارة إىل أن أدوار أصحاب
املصاحل املؤدية إىل تطوير مؤسسة التعليم العايل تتم من خالل
حتليل مؤسسة التعليم العايل ) (HEIبوصفها منظمة أداء يف
ظل ظروف التغري واحتياجات وتوقعات جمموعة من أصحاب
املصلحة يف اجلامعة ،وابستخدام املنهج النظري التحليلي وحتليل
األدبيات املتضمنة أصحاب املصلحة  ،HEIوإدارة اجلودة
واألنظمة والقضاًّي املتعلقة ابلتطوير التنظيمي.
وتوصلت الدراسة إىل نتائج أمهها:
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•

يعد التطوير التنظيمي اثبتًا ،واجلهود الدائمة
ملؤسسات التعليم العايل االجتماعية والتغريات
االقتصادية يف العقد األخري حتددها التغريات يف
شروط مؤسسات التعليم العايل يف ليتوانيا.

•

ميكن جتميع أصحاب املصاحل يف التعليم العايل،
مفصال يوفر روابط مع
حتليال
ً
وحتليلها بطرق خمتلفة ً
مؤسسات التعليم العايل ،وكذلك احتياجاهتم
والتوقعات من أصحاب املصاحل اليت هلا احتياجات
خمتلفة.

•

على مؤسسات التعليم العايل إجياد حل وسط
ومواءمة ووضع أولوًّيت لالستفادة من
االحتياجات من أصحاب املصاحل ،ويتم التحليل
بناء على خمطط السبب والنتيجة حيث كشفت
تعقيد وتنوع أداء مؤسسات التعليم العايل.

احملور الثاين :دراسات تناولت املسؤولية االجتماعية
دراسة ابربري وفينكااتشاالم

&

(Barber

) Venkatachalam , 2013بعنوان :دمج
املسؤولية االجتماعية يف كلية إدارة األعمال ابلتعليم

اجلامعي.
هدفت الدراسة إىل تقييم مدى األمهية املتصورة من
قبل الطالب اجلامعيني من ختصصات متعددة لربامج املسؤولية
االجتماعية يف تعليم األعمال واملناهج واألساليب الرتبوية،
واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي ،واستخدمت االستبانة
أداةً للدراسة ،وطبقت الدراسة على عينة من الطالب اجلامعيني
يف كليات األعمال وعلوم احلياة والزراعة جبامعات مشال شرق
الوالًّيت املتحدة ،وبلغت عينة الدراسة ( )639طالباً،
وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من أمهها :مييل الطالب
بشكل عام يف املسؤولية االجتماعية إىل املوضوعات املتعلقة
مبسؤوليتهم االجتماعية جتاه الوطن من حيث حتسني أوضاعهم
اجملتمعية وتقدمه ،مثل :استخدام الطاقة املتجددة ،وتكنولوجيا
السوق ،واحلفاظ على الطاقة.
دراسة فاسكيز وآخرين

))Vazquez et al , 2015

بعنوان :خربات طالب اجلامعة ابملسؤولية االجتماعية

وتصورات الرضا وجودة اخلدمة.
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هدفت الدراسة إىل التعرف على جتارب طالب
اجلامعات اإلسبانية يف املسؤولية االجتماعية للجامعات ،وأتثري
ذلك يف الرضا عن اخلدمات املقدمة وجودهتا ،ومت استخدام
منذجة املعادلة اهليكلية الستخراج النتائج ،وطبقت الدراسة على
عينة مكونة من ( )400طالب جامعي يدرسون يف جامعة
ليون يف إسبانيا ،وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من
أمهها:
أ -وجود مستوى عال من املسؤولية االجتماعية لدى
طالب اجلامعة.
ب -وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًّا بني
املسؤولية االجتماعية للجامعات والرضا عن جودة
اخلدمات.

دراسة (العبيد )2016 ،بعنوان :تصور مقرتح لتفعيل دور

اجلامعات السعودية يف تنمية املسؤولية االجتماعية لدى

طالهبا.

هدفت الدراسة إىل توضيح مفهوم وأهداف
ومستوًّيت وعناصر وأسس ومعوقات املسؤولية االجتماعية،
وعرض األصول النظرية والنظرًّيت املفسرة لتبين املسؤولية
االجتماعية ،وبيان دور املؤسسات الرتبوية يف تنمية املسؤولية
االجتماعية ،وتقدمي تصور مقرتح لتفعيل دور اجلامعات
السعودية يف تنمية املسؤولية االجتماعية لطالهبا ،واستخدمت
الدراسة املنهج الوصفي مبدخله الواثئقي ،وتوصلت الدراسة إىل
اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وتقدمي تصور مقرتح لتفعيل دور
اجلامعات السعودية يف تنمية املسؤولية االجتماعية من خالل
ثالثة مداخل هي :املدخل املستقل ،واملدخل التجرييب ،واملدخل
التكاملي.

دراسة (األمحدي )2016 ،بعنوان :دور اجلامعات السعودية
يف الربط بني التعليم واجملتمع ،دراسة حتليلية يف ضوء

املسؤولية االجتماعية.
هدفت الدراسة إىل حتديد دور اجلامعات السعودية
يف الربط بني التعليم واجملتمع من خالل املسؤولية االجتماعية،
والتعرف على أوجه القصور يف أتدية اجلامعات ملسؤوليتها
االجتماعية ،وكذلك التعرف على املعوقات اليت تواجه
اجلامعات يف القيام بدورها يف ربط التعليم ابجملتمع من خالل

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

مسؤولياهتا االجتماعية ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي،
وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من أمهها:
وفعاال تقدمه للمجتمع
مهما ً
دورا ًّ
أ -أن للجامعات ً
من خالل وظيفتها الثالثة وهي خدمة اجملتمع ،وال
ميكن التغافل عن هذه الوظيفة أو االستهانة آباثرها
يف التنمية الوطنية.
ب -أن الصعوابت واملعوقات اليت تواجه اجلامعات يف
أداء دورها اجملتمعي تكمن يف النواحي اإلدارية
والثقافية والتمويلية ،ومدى تقدير أبعاد وآاثر
املسؤولية االجتماعية يف اجلامعة واجملتمع.

من ( )220من الشباب الذكور واإلانث يف حمافظة جدة.
وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من أمهها:
أ -وجود عالقة ارتباطية طردية بني القيام ابلعمل
التطوعي وحتقيق املسؤولية االجتماعية.
كل من دوافع
ب -توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ٍّّ
القيام ابلعمل التطوعي ،وجماالت املسؤولية
تبعا ملتغريات الدراسة.
االجتماعية ً
ت -متثلت أهم جماالت املسؤولية االجتماعية لدى عينة
الدراسة يف املسؤولية الدينية واألخالقية ،يليها
املسؤولية الوطنية ،مث املسؤولية الذاتية "الشخصية".

دراسة (األمحدي )2017 ،بعنوان :دور اجلامعات السعودية

دراسة (البنيان )2018 ،بعنوان :املسؤولية االجتماعية

هيئة التدريس فيها.
هدفت الدراسة إىل الوقوف على مدى قيام
اجلامعات السعودية مبسؤولياهتا االجتماعية يف جماالت :التعليم
والتدريس ،والبحث العلمي ،ومحاية البيئة ،واإلسهام يف حتقيق
التنمية االجتماعية املستدامة ،وتوفري فرص العمل والتدريب
واخلدمات االجتماعية والثقافية ،واستخدمت الدراسة املنهج
الوصفي املسحي ،واستخدمت االستبانة أداةً للدراسة،
وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من أمهها:
أ -تقوم اجلامعات السعودية مبسؤولياهتا االجتماعية يف
املستوى الكلي بدرجة متوسطة.
ب -جاءت ممارسة اجلامعة ملسؤولياهتا يف اجملاالت
اخلمسة منفردة بدرجة متوسطة.
ت -أن متغري نشأة اجلامعة متغري مؤثر يف مستوى أداء
اجلامعات ملسؤولياهتا االجتماعية يف املستوى
الكلي ،ويف كافة احملاور لصاحل اجلامعات القدمية
النشأة.

ميدانية على عينة من املوظفات بكلية اآلداب،

يف حتقيق املسؤولية االجتماعية من وجهة نظر أعضاء

وعالقتها ببعض املتغريات الدميوغرافية ،دراسة

جامعة امللك سعود.

هدفت الدراسة إىل التعرف على املسؤولية
االجتماعية وعالقتها ببعض املتغريات الدميوغرافية لدى عينة من
موظفات كلية اآلداب جبامعة امللك سعود ،واستخدمت
الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،كما استخدمت الدراسة
االستبانة أداةً للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ()2005
من موظفات كلية اآلداب جبامعة امللك سعود .وتوصلت
الدراسة إىل العديد من النتائج من أمهها:
أ -جميء مستوى املسؤولية االجتماعية بدرجة متوسطة
على األداة ككل ،حيث انل حمور املسؤولية الدينية
واألخالقية الرتتيب األول ،وجاء يف الرتتيب األخري
حمور املسؤولية االجتماعية.
ب -توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة حتمل
املسؤولية االجتماعية تُعزى إىل متغري العمر ومتغري
املستوى التعليمي للموظفة.

دراسة (آل عقران )2018 ،بعنوان :دور العمل التطوعي

يف حتقيق املسؤولية االجتماعية.
هدفت الدراسة إىل التعرف على دور العمل
التطوعي يف حتقيق املسؤولية االجتماعية ،والتعرف على الفروق
كل من القيام ابلعمل التطوعي وحتقيق املسؤولية االجتماعية
يف ٍّّ
تبعاً ملتغريات الدراسة ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي،
واعتمدت على االستبانة أداةً للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة

التعليق على الدراسات السابقة:
وتعرضها الدراسة على النحو اآليت:

-1أوجه التشابه بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة:

تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف

اآليت:
-

تناولت معظم الدراسات السابقة متغريي أصحاب
املصاحل واملسؤولية االجتماعية.
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-

-

تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف
استخدامها للمنهج الوصفي الذي يناسب طبيعة
الدراسة احلالية ،على سبيل املثال دراسة (Barber
) ،& Venkaachalam, 2013ودراسة
(األمحدي ،)2016 ،ودراسة (األمحدي،
 ،)2017ودراسة (آل عقران ،)2018 ،ودراسة
(البنيان.)2018 ،
معظم الدراسات السابقة استخدمت االستبانة أداةً
للدراسة امليدانية ،على سبيل املثال دراسة
(،(Barber & Venkaachalam, 2013

-

ودراسة (األمحدي ،)2017،ودراسة (آل عقران،
 ،)2018ودراسة (البنيان.)2018 ،
تكونت عينة الدراسة احلالية من طالبات
اجلامعات ،مثل دراسة & (Barber
ودراسة
،Venkaachalam,
)2013
).(Vazquez, Aza, Lanero, 2015

-2أوجه االختالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة:
اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف
اآليت:
 اختيار املتغري الثاين مع األول ،فال توجد أية دراسةسابقة -على حد علم الباحثة -تناولت متغريي
الدراسة :أصحاب املصاحل واملسؤولية االجتماعية.
 اختالف جمتمع وعينة البحث ،حيث مت اختيارعينة الدراسة احلالية من طالبات جامعة حائل

-

-

ابململكة العربية السعودية ،وهو ما مل تتناوله أية
دراسة سابقة.
اختالف املكان والبيئة ،حيث تناولت الدراسة
احلالية كليات اآلداب والفنون ،وكلية هندسة وعلوم
احلاسب اآليل ،وكلية الطب جبامعة حائل يف
اململكة العربية السعودية ،وهي جامعة حكومية
انشئة.
اختالف الزمان ،حيث أجريت الدراسة احلالية يف
اتريخ خيتلف عن اتريخ الدراسات السابقة.

-3أوجه استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:
استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف
العديد من اجلوانب النظرية والتطبيقية ،منها:
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-

-

املساعدة يف حتديد مشكلة الدراسة ،وبيان أمهيتها،
واختيار منهج الدراسة احلالية (املنهج الوصفي)،
واالطالع على األدوات واألساليب اإلحصائية
املستخدمة ،وانتقاء ما يتناسب مع موضوع الدراسة
احلالية متهيداً لبناء أداهتا (االستبانة) ومن مث
تطبيقها ،واالستفادة يف تكوين فكرة عن اإلطار
النظري.
االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة
يف وضع عدد من التوصيات واملقرتحات اإلجرائية
للدراسة احلالية.
وبعد أن عرضت الدراسة اإلطار العام للدراسة
سوف تتناول اإلطار النظري من خالل احملاور
اآلتية:

احملور األول :األسس النظرية ألصحاب املصاحل يف الفكر

الرتبوي املعاصر

وتوضحه الدراسة احلالية على النحو اآليت:

النظرية ألصحاب املصاحل Stakeholders

أوالً-األسس
وتعرضها الدراسة كما يلي:

 -1مفهوم أصحاب املصاحل:
ليس ظهور مصطلح أصحاب املصاحل حديثاً ،وإمنا
هناك من يرجعه إىل عام  1708حيث ذاع صيته يف جمال
املراهنات والودائع ،إال أن استعماله وتطوره بشكل الفت كان
يف الثمانينيات حىت منتصف التسعينيات من القرن العشرين،
عندما جاءت نظرية أصحاب املصاحل لتحل حمل نظرية
أصحاب األسهم (العنزي.)15 :2007 ،
وأدى تطور مفهوم املسؤولية االجتماعية ابجلامعات
إىل وجود تفاعل مشرتك بني اجلامعات وبني اجملتمع ،وذلك من
خالل مجاعات معينة جيب وضعها يف االعتبار عند ختطيط
الربامج واألنشطة للمسؤولية االجتماعية لكل منها هدف
تسعى إىل حتقيقه من خالل اجلامعات ،لذا أصبح االهتمام
هبذه اجلماعات من أولوًّيت القيادات األكادميية؛ ملا ميارسه
أصحاب املصاحل من أتثري يف تلك اجلامعات ،وتؤكد األدبيات
وجود العديد من التعاريف ملصطلح أصحاب املصاحل ،وميكن
النظر إليه من جانبني ،األوسع والضيق ،مصطلح أصحاب
املصاحل حسب اجلانب األوسع يعين جمموعة أو أفر ًادا ميكن

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

حتديدهم والتعرف عليهم ،وهلم القدرة على التأثري يف تنفيذ
وتطبيق أهداف املؤسسة ،أو ميكن أن يتأثروا جراء إجناز أهداف
املؤسسة ،أما حسب اجلانب الضيق فإن أصحاب املصاحل هم
جمموعة أو أفراد ميكن حتديدهم والتعرف عليهم حيث يكون
استمرار املؤسسة متوق ًفا عليهم ومرتبطًا هبم (Gregor, 2008:
) ،6ويُنظر إىل أصحاب املصلحة على أهنم تلك املنظمات
والشبكات واألفراد الذين ميكنهم التأثري يف أهداف املنظمة
واإلسهام يف أنشطتها أبشكال خمتلفة ،ويتوقعون احلصول على
عوائد ومكافأة مقابل تلك اإلسهامات ).(Juha, 2015: 56
فعالقة أصحاب املصاحل مع املؤسسة تتمثل أساساً
يف مخسة عناصر هي(Lynda, 2009: 31) :
األول :مصلحة (املنفعة) :فرد أو جمموعة من
األفراد يتأثرون ابلقرارات املتعلقة بنشاط املؤسسة أو خمرجاهتا.

الثاين :حقوق (قانونية ومعنوية) :حقوق قانونية
مثل :الصحة ،واحلماية اخلصوصية ،وحقوق معنوية :محاية
البيئة ،ومحاية الرتاث.

الثالث :ملكية :بعض أصحاب املصاحل هلم حصة
يف ملكية املؤسسة ومنها :حقوق العمال يف احلصول على عائد
من استغالل معرفتهم ،امل ْس ِهمني :هلم جزء من قيمة األصول،
ُ
امللكية الفكرية اليت تقود الستغالل بعض األفكار والرباءات.
الرابع :إسهام يف شكل معرفة أو دعم (مباشر

وغري مباشر) :أصحاب املصاحل مسؤولون عن عرض وتقدمي
املوارد واملعدات ،ورؤوس األموال ،واملوارد البشرية ،والعمل على
دعم وأتييد جناح أهداف وأنشطة املؤسسة.

اخلامس :اآلاثر والتأثريات :هناك أصحاب مصاحل
يتأثرون بنشاط املؤسسة وخمرجاهتا كاملستهلكني واملوظفني،
وامل ْس ِهمني ،وأصحاب مصاحل يؤثرون يف نشاط املؤسسة
ُ
وخمرجاهتا كالدولة والعامة والعكس.
ومن خالل العرض السابق يتضح أن مصطلح
أصحاب املصاحل ليس حديثا ،ولكن تطور هذا املصطلح
بشكل ملحوظ يف اآلونة األخرية ،وهو ميثل جمموعة من
املنظمات أو األفراد لديهم هدف مشرتك يربطهم ابملؤسسة ربطًا
مباشراً ،لذا البد من وضعهم يف االعتبار ملا هلم من دور يف
التأثري يف برامج املؤسسات ،كما يالحظ أن املسؤولية
االجتماعية تستند إىل نظرية أصحاب املصاحل ،وذلك لتوليد

وتعظيم القيمة جلميع أصحاب املصاحل من الشركاء ،والعاملني،
واألسر واجلمعيات اخلريية األهلية ،والبيئة احمليطة ،واجملتمع
احمللي ،واجملتمع ككل.
 -2تقسيمات أصحاب املصاحل:

اقرتح هورتون وبيلكينجتون
) )Pilkingtonأنه ميكن تقسيم أصحاب املصاحل وفقا
ألدوارهم املميزة )(Borg et al., 2019: 55
أ -أصحاب املصاحل الرعاة  :sponsorsوهم الذين
حيددون اجتاه املنظمة ،وامليزانية ،واملوارد املطلوبة.
ب -أصحاب املصاحل املصممون  :shapersوهم الذين
يشكلون األنظمة املختلفة.
ت -أصحاب املصاحل املنظمون  :schedulersوهم
الذين يقومون بتنفيذ األنظمة اليت وضعها
املصممون.
ث -أصحاب املصاحل املستهلكون  :shapersوهم
Horton and

املستهلكون هلذه األنظمة.
كما تنقسم مجاعات املصاحل إىل( :مهداوي،
)11 :2013

أ -مجاعات املصاحل الرتابطية :وتتمثل يف الرتابط بني
أعضائها من أجل حتقيق مصلحة معينة ،بغض
النظر عن انتماءاهتم اجلغرافية والفكرية والدينية
واملهنية.

ب -مجاعات املصاحل غري الرتابطية :هي مجاعات
يكون على أساسها ترابط ابملوقع اجلغرايف أو
الوظيفي أو الديين أو الفكري أو املهين.

ج -مجاعات املصاحل املؤسسية :وهي مجاعات يغلب
عليها الطابع احلكومي ،وهلا أتثري يف صانعي القرار
لتحقيق أنشطتها وأهدافها اخلاصة.

د -مجاعات املصاحل الفوضوية :وهي مجاعات يغلب
على نشاطها طابع العنف والتلقائية يف سعيها
لتحقيق أنشطتها وأهدافها.
 -3فئات أصحاب املصاحل:

وسوف يتم حتديد فئات أصحاب املصاحل من
خالل االطالع على األدبيات والدراسات السابقة على النحو
اآليت( :اجلبوري وأمحد)243-242 :2012 ،
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أ – العمالء:
تعد فئة العمالء ذات أمهية ابلغة يف فئات أصحاب
املصاحل للمنظمات ،فوجود املنظمة مرتبط إبنتاج السلع
واخلدمات ،وهم من يستهلكها ،وعملية إقناعهم ابستهالكها
تعتمد على فاعلية إدارة التسويق ابملنظمات.

ب – العاملون:
يشكل العاملون ابملنظمات الوسيلة لتحقيق
األهداف ،فاملنظمات عليها أن تتواصل بشكل دائم ومتواصل
مع تطلعات ومهوم مواردها البشرية.
ج – اجملتمع احمللي:

ميثل اجملتمع احمللي فئة مهمة من فئات أصحاب
املصاحل ،وتطمح املنظمات إىل بناء عالقات جيدة مع
مؤسسات اجملتمع احمللي بوصفها داعمة للنظرة اإلجيابية
للمنظمات اليت تبادر بتعزيز العالقة مع اجملتمع احمللي ،وتوجيه
أساليب وطرق كثرية عرب اجملتمع احمللي عن متطلباته من
املنظمات العاملة من خالل تعزيز املسؤولية االجتماعية ،هذا
ابإلضافة إىل االهتمام ابجملتمع.
ومن االنعكاسات اإلجيابية لدور أصحاب املصاحل
وطبيعة عالقتهم ابملؤسسة ما يلي( :العنزي)3 :2007 ،
•

تعد جمموعات أصحاب املصاحل موارد مهمة
للمؤسسة سواء كانت (بشرية ،أو مادية ،أو مالية،
أو معرفية ،أو معنوية) ،فاملهارات والكفاءات
ورؤوس األموال والسمعة اليت تكتسبها املؤسسة من
أصحاب املصاحل تشكل يف جمملها القدرة على
التنظيم واالستمرارية.

• بناء عالقات جيدة من أصحاب املصاحل من
موظفني ،وموردين ،وعمالء مع ابقي مؤسسات
أمرا ابلغ األمهية لتحقيق التمييز يف
اجملتمع يعد ً
التنظيم اإلداري ويف مجيع جماالت العمل،
فالعالقات اإلنسانية اجليدة هي مصدر السمعة
اجليدة للمؤسسات.
ولكي تقوم أي مؤسسة بتحديد فئة أصحاب املصاحل
اخلاصة هبا البد وأن تقوم بعدة خطوات متمثلة فيما يلي:
(مجعة)72 :2010 ،
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أ-
ب-

ج-
د-

وضع تعريف حمدد لفئة أصحاب املصاحل اخلاصة
بكل مؤسسة.
الوقوف على أهم احتياجات واهتمامات أصحاب
املصاحل عن طريق تقسيمهم وتصنيفهم يف فئات
حمددة.
العمل على التوازن بني هذه االهتمامات وبني
االحتياجات وف ًقا لألولوية.
أن تعمل على التكامل يف تلبية احتياجات
أصحاب املصاحل وإدراج تلك االحتياجات ضمن
اسرتاتيجية عمل املؤسسة.
 -4دور أصحاب املصاحل يف تعزيز املسؤولية

االجتماعية لطالب اجلامعات
تربز أمهية إعداد وتنمية طالب اجلامعات ابلنسبة
للمجتمع ملا ميثلونه من مصدر للتجديد والتغيري من خالل
مشاركتهم يف الربامج واألنشطة اليت تربطهم مبؤسسات اجملتمع
لتحقيق أهداف اجملتمع ككل ،ومن هنا كان اهتمام اجملتمعات
برعاية طالب اجلامعات من فئة الشباب إلعدادهم وهتيئتهم
لقيادة اجملتمع يف املستقبل يف كافة اجملاالت ،وذلك إباتحة
الفرص أمامهم ليشاركوا أبنفسهم يف األنشطة والربامج املقدمة
من مؤسسات اجملتمع احمللي ،وبدور أولياء األمور ملا هلم من
دور يف تنمية وصقل مواهبهم ومهاراهتم وتعزيز املسؤولية
االجتماعية لديهم ،وتنمية اجلوانب الشخصية والنفسية
واجلسمية واالجتماعية والعقلية ،وغرس القيم واملبادئ اإلجيابية
يف نفوسهم ابعتبارهم الدعامة القوية اليت يعتمد عليها تطوير
اجملتمع.
ومن هذه املؤسسات اليت هلا دور يف تعزيز املسؤولية
االجتماعية لطالب اجلامعات املؤسسات احمللية أو اجلماعات
احمللية ،واجلمعيات اخلريية (األهلية) وأولياء األمور ابعتبارهم
شركاء معنيني أبمر املؤسسات التعليمية كوهنا متثل اجملتمع احمللي،
واملؤسسة التعليمية تقع ضمن نفوذها اجلغرايف ،ولذلك فهي
وتسهم يف خدمتها بدعم أنشطتها
حاضرة يف جمالس املؤسسة ْ
وبراجمها وتوفري كافة الظروف واألجواء املناسبة الزدهارها
(خصاونة.)19 :2010 ،
وابلنظر إىل أبرز مالمح نظام اجلامعات اجلديد يف
اململكة العربية السعودية يالحظ أن مشروع النظام يتكون من
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( )14فصال ،يشتمل على ( )58مادة ،حيث جاءت املادة
الثانية عشرة من النظام اجلديد أبن يتكون جملس أمناء للجامعة
ومنهم ثالثة أعضاء من القطاع اخلاص من ذوي اخلربة والكفاية
واالختصاص يف اجملال املايل واالستثماري والنظامي ،كما
جاءت املادة السابعة عشرة أبن جمللس اجلامعة اختصاصات
بتصريف الشؤون األكادميية واإلدارية واملالية ،وتنفيذ السياسة
العامة للجامعة وف ًقا ألحكام النظام وما يصدره جملس شؤون
اجلامعات وجملس األمناء من لوائح وقواعد ،وله عدة مهام
واختصاصات ومن بينها إقرار خطة اجلامعة للمسؤولية
االجتماعية (وزارة التعليم ،)1441/3/1 ،وحيق نظام
اجلامعات اجلديد ابململكة العديد من املزاًّي ومن أبرزها تعزيز
املشاركة اجملتمعية من خالل إنشاء جملس شؤون اجلامعات
بعضوية عدد من اجلهات احلكومية وممثلي القطاع اخلاص
وإشراكهم يف عمليات اختاذ القرارات ،لذا فإن أصحاب املصاحل
من مجعيات خريية (أهلية) وأولياء األمور هلم دور مهم يف حتقيق
املنفعة املشرتكة لطالب اجلامعات ،ويف تعزيز املسؤولية
االجتماعية لديهم؛ ملا هلم من دور يف التأثري فيهم وصقل
مواهبهم وإعدادهم فكرًًّّي وعلميًّا للقيام ابألعمال االجتماعية،
وتشجيعهم على املشاركة واإلبداع يف الربامج واألعمال
التطوعية ،وذلك من خالل ما تقدمه اجلامعات من برامج
وأنشطة خمتلفة.
ففئة طالب اجلامعة هم جزء من اجملتمع احمللي ،فهم
ميثلون الشرحية الواعية املتعلمة األكثر تثقي ًفا ،والقوة الدافعة
احملركة لبناء املستقبل ،لذا فمن الضروري غرس هؤالء الطالب
ابلقيم واملبادئ والرتبية األخالقية حىت جتعلهم يتفاعلون مع
العصر احلديث بشكل أكثر إجيابية ،ويكونوا فيه مشاركني يف
تطوير جمتمعهم (عودة ،)5 :2014 ،على أن يتم ذلك من
خالل توفري بيئة تعليمية جيدة تسمح لطالب اجلامعات
ابملشاركة دون خوف أو متييز بني طالب وآخر ،والعمل على
مشاركة الطالب يف تنفيذ مشروعات ،واإلسهام ابلتعاون
ومشاركة قطاعات اجملتمع احمللي لتعزيز القيم بشكل عام وقيم
املسؤولية االجتماعية بشكل خاص (بسطويسي:2017 ،

.)9

ومن خالل العرض السابق سوف تعرض الدراسة
احلالية أمهية دور أصحاب املصاحل يف تعزيز املسؤولية االجتماعية
لطالب اجلامعات على النحو اآليت:

[ ]1دور اجلمعيات اخلريية (األهلية) يف تعزيز املسؤولية
االجتماعية لطالب اجلامعات
قطاعا من قطاعات
تعد اجلمعيات اخلريية (األهلية) ً
مهما يف اجملتمع فهي تقوم على
دورا ًّ
اجملتمع احمللي ،حيث تؤدي ً

ركيزة من رغبة األهايل يف التعاون لعمل اخلري ،ويرجع االهتمام
ابجلمعيات اخلريية إىل الدور التنموي الذي ميكن أن تقوم به يف
ظل قدرهتا على استشعار وتقدير حاجات األفراد ،وتقدمي
دورا
اخلدمات بطرق حديثة إلرضاء املستفيدين ،كما أن هلا ً

كبريا يف حتسني املستوى االقتصادي واالجتماعي يف اجملتمع
ً
بشكل إجيايب ،واإلسهام يف تنمية اإلحساس ابملسؤولية،
وتشجيع أبناء اجملتمع والقيادات على حتمل املسؤولية ،وتفعيل
مشاركة أفراد اجملتمع ،وتوزيع املسؤوليات املتكاملة األدوار،
واملشاركة الفعالة يف تطوير العديد من اخلدمات (النحاس،
.)7-6 :2011
فاجلمعيات اخلريية هي هيئة أهلية تطوعية هتدف
إىل تقدمي اخلدمات االجتماعية ملا هلا من عالقة ابخلدمات
اإلنسانية دون أن يكون هدفها احلصول على الربح املايل ،أو
حتقيق أي أغراض ال تتفق والغرض الذي وجدت ألجله (القرين،
 .)42 :2006وتعد اجلمعيات اخلريية صاحبة دور يف تنمية
املوارد البشرية ،وذلك من خالل ما تقدمه من برامج وأنشطة
ألبناء اجملتمع بغرض رفع كفاءاهتم وقدراهتم على حتمل
املسؤوليات وإكساهبم مهارات العمل اجلماعي واملشاركة
الفاعلة ،والتأثري يف سلوكياهتم واجتاهاهتم ،وغرس القيم وحتمل
املسؤوليات اجلماعية والفردية على غرار ما حيدث يف اجملتمعات
املتقدمة (مصطفى وفرج.)20 :2001 ،
ويتضح مما سبق أن اجلمعيات اخلريية (األهلية) هلا
دور يف تعزيز املسؤولية االجتماعية ،ويساعد هذا الدور يف إعداد
وتنمية املؤسسات التعليمية املختلفة بوجه عام على ضرورة
املشاركة يف املشروعات اخلريية والتطوعية ومشاركة طالب
اجلامعات على وجه اخلصوص لضمان جمتمع أفضل.
[ ]2دور أولياء األمور يف تعزيز املسؤولية االجتماعية
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دور أصحاب المصالح في تعزيز المسؤولية
.................................................................... .
االجتماعية لطالب الجامعات السعودية

تعد األسرة هي املؤسسة األوىل من مؤسسات
التنشئة االجتماعية والرتبوية ،وهي أول مجاعة يعيش فيها الفرد
ويشعر ابالنتماء إليها ،ومن مثّ يؤثر منط هذه األسرة وعالقتها
يف عالقات الفرد ابآلخرين فيما بعد ،وكل هذا يؤكد دور أولياء
األمور يف تكوين شخصية أبنائهم ،واجتاهاهتم الفكرية والنفسية
واالجتماعية ،وتعزيز القيم واملبادئ يف نفوس أبنائهم ،ومن
مظاهر املسؤولية االجتماعية لألسرة ،وألولياء األمور :اإلدراك،
والتعاطف ،والتفسري ،والتقييم (العوادي-472 :2018 ،
.)475
وإن إحساس الفرد داخل جمتمعه أبمهية أدائه والتزامه
مبسؤولياته حنو جمتمعه ،واحرتام القيم واألخالقيات اخلاصة
ابجملتمع يعكس مدى متتعه بتكامل الشخصية ،وتوافر صحته
النفسية ومنو أخالقه ،وهذا اإلحساس والتمسك ابملعتقدات يتم
اكتسابه من خالل التنشئة االجتماعية يف األسرة ودور أولياء
األمور يف تعزيز القيم واالجتاهات اإلجيابية يف نفوس أبنائهم.
ويتضح مما سبق أن للجمعيات اخلريية (األهلية)
مهما ابعتبارهم شري ًكا فعاالً للمؤسسات
دورا ًّ
وألولياء األمور ً
التعليمية يف غرس القيم واالجتاهات ،وصقل املهارات وتعزيز
املسؤولية االجتماعية ،حيث يشكل اجملتمع ابعتبارهم الشرحية
العريضة يف اجملتمعات بشكل عام ،فهي الفئة األكثر أتثرياً يف
عصر االنفتاح الثقايف والفكر القيمي يف اجملتمعات األخرى
واخلوف على هذه الفئة من التغريات اليت طرأت على
اجملتمعات ،لذا أصبح من الضروري مشاركة مجيع مؤسسات
اجملتمع احمللي سواء اجلمعيات اخلريية وأولياء األمور وكافة
املؤسسات لرتسيخ القيم والتوعية وغرس املبادئ يف نفوس
الطالب.
احملور الثاين :طبيعة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات

التعليمية

ويتم عرضها من خالل اآليت:

أوالً-مفهوم املسؤولية االجتماعية

Social

Responsibility

[أ] تعرف أبهنا :مسؤولية الفرد أمام ذاته ،وهي تعبري عن درجة
االهتمام ،والفهم ،واملشاركة للجماعة ،وهي تنمو
تدرجييًّا عن طريق الرتبية والتطبيع االجتماعي يف داخل
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الفرد ،من خالل العناصر اآلتية :االهتمام ،والفهم،
واملشاركة (الضبع.)27: 2008 ،
وتعرفها املنظمة الدولية للمعايري أبهنا :مسؤولية
املنظمات عن قراراهتا وأنشطتها اليت تؤثر يف اجملتمع
والبيئة ،من خالل التزامها ابلشفافية والسلوك
األخالقي الذي جيب أن يتسق مع التنمية املستدامة
ورفاهية اجملتمع ،ويضع يف وصفه توقعات أصحاب
املصاحل والقوانني املتعلقة ،ويتفق مع املعايري العاملية
متكامال مع املنظمة نفسها (Frost,
للسلوك ،ويكون
ً
).2011

[ب] وتعرف املسؤولية االجتماعية للجامعات أبهنا :قدرة
اجلامعة على نشر جمموعة من املبادئ العامة والقيم
احملددة وتنفيذها ،وذلك ابستخدام أربع عمليات رئيسة
هي :اإلدارة ،والتدريس ،والبحث ،واإلرشاد
).(Giuffre, & Ratto, 2014: 231-238

ويرى البعض أهنا :املنهج األخالقي يف تطوير روح
املواطنة وتطوير املسؤولية االجتماعية لدى الطالب ،وتطوير
أعضاء هيئة التدريس وغريهم يف اجلامعات من أجل دعم
املشاركة االجتماعية والبيئية والتقنية واالقتصادية للوصول إىل
جمتمع يتمتع ابالستقرار والتنمية (Global University,
) .2009يف حني ذهب آخرون إىل أهنا :قيام اجلامعة بدمج
كل وظائفها وأنشطتها يف حاجة اجملتمع ،واملشاركة الفاعلة مع
مؤسساته ،وحتمل املسؤولية جتاه اآلاثر التعليمية واملعرفية
والعملية والبيئية واالقتصادية ،لدعم املشاركة االجتماعية والبيئية
والتعليمية واالقتصادية ،واحملددة ضمن مخسة حماور هي :التعليم
والتدريس ،والبحث العلمي ،ومحاية البيئة ،واإلسهام يف حتقيق
التنمية املستدامة ،وتوفري فرص العمل والتدريب واخلدمات
االجتماعية والثقافية (االمحدي.)45 :2017 ،
وعرف فريق آخر املسؤولية االجتماعية ابجلامعة
أبهنا" :الرتمجة الفعلية للوظيفة الثالثة من وظائف اجلامعة املتمثلة
يف (خدمة اجملتمع) ،من خالل املهام والواجبات اليت تؤديها
اجلامعات السعودية خلدمة اجملتمع وتنميته ،والقدرة على أدائها
يف احلياة بوجه عام من خالل ما يكتسبه ويتعلمه منسوبوها من
أنشطة وبرامج داخل اجلامعة" (العبيد .)496 :2016 ،ويرى
البعض اآلخر أهنا :التزام اجلامعة جتاه اجملتمع الذي تعيش فيه
تسهم يف تنمية وحل
من خالل الربامج واألنشطة واألحباث اليت ْ
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مشكالته وقدرته على مواجهة الثورة املعلوماتية (األمحدي،
 ،)642 :2016وتعرف أبهنا :األفعال واملهام والواجبات اليت
جيب أن يؤديها الطالب اجلامعي داخل اجلامعة وخارجها،
والقدرة على أدائها يف اجملتمع من خالل ما يكتسبه ويتعلمه
داخل اجلامعة من أنشطة وبرامج مفيدة له (الرشيدي واحلريب
والرشيدي.)327 :2017 ،

اإلسالمي ،ومنه انبعثت أهداف وزارة التعليم يف تعزيز املفاهيم
االجتماعية إىل جانب تعزيز مفاهيم املعرفة والبحث العلمي،
حيث تسعى إلجياد مواطنني يؤمنون مبسؤولياهتم جتاه وطنهم
وقيمهم ودينهم لنمو جمتمعهم وتطوره (أبكر ومشاط:2014 ،
.)263
ونظرا لالرتباط الوثيق بني املنظمات واجملتمع ،فقد
ً
ازدادت أمهية الدور األخالقي واالجتماعي للمنظمات ابعتبارها
شريكة يف تنمية اجملتمع ،هبدف سد الفجوة بني إدراك إدارات
املنظمات ملسؤوليتها االجتماعية جتاه الفئات املختلفة ،وترمجتها
لفعل سلوكي وفق قرارات مناسبة ،وما يتوقعه أصحاب املصاحل
فعال من الدور الذي جيب أن تضطلع به هذه املنظمات من
أداء جمتمعي ،وما ينتج عن ذلك من نتائج إجيابية للمنظمة
وأصحاب املصاحل كافة إلجياد فهم مشرتك يهدف إىل حتقيق
مصاحل مشرتكة للجانبني (يوسف.)53 :2014 ،
ويتضح مما سبق أن املؤسسات مبا فيها اجلامعات

املسؤولية مما يرتتب عليه أفعال وممارسات إجيابية أو سلبية داخل
اجملتمع ،وتقوم املؤسسات االجتماعية بدور مهم يف التنشئة
االجتماعية لكل مرحلة من املراحل العمرية للفرد ،فاألسرة
واألصدقاء واملدرسة واجلامعة مؤسسات تقوم بتزويد الفرد جبزء
من املفاهيم والقيم والعادات والتقاليد واملعتقدات للمجتمع
(الرشيدي وآخرون ،)327 :2017 ،فالفرد املسؤول
اجتماعيا هو فرد يهتم مبناقشة املشكالت االجتماعية والسياسية
العامة يف اجملتمع وفهمها ،ويتعاون مع الزمالء ،وحيرتم آراءهم،
ويبذل اجلهد يف سبيل احملافظة على مسعة اجلماعة ،وحيرتم
الواجبات االجتماعية ،ويؤدي ما عليه من التزامات دون احلاجة
إىل الرقيب أو املتابع (الرويلي.)124 :2017 ،
دورا حيوًًّّي يف استقرار
وتؤدي املسؤولية االجتماعية ً
احلياة للمجتمعات واألفراد الذين يعيشون بداخلها ،حيث
تعمل على احلفاظ على قوانني هذا اجملتمع ومحايته ومحاية
شرعيته ،وحدوده من أي اعتداء ،ويقوم كل فرد ابلواجب
املفروض عليه بداخل هذا اجملتمع ،وإجناز العمل واملهام املوكلة
إليه بكل أمانة ومصداقية (البنيان.)159 :2018 ،

هي جزء من اجملتمع الذي تنتمي إليه وتستمد منه العناصر
األساسية للمحافظة على وجودها ،ويعتمد جناحها على مدى
قدرهتا على العمل بصورة إجيابية لتحظى ابلثقة يف اجملتمع الذي
تعمل فيه ،هذه الصورة هي نتاج قراراهتا وأعماهلا وبراجمها يف
اجملتمع ،فالبد هلا من االهتمام بتعزيز املسؤولية االجتماعية
لطالهبا ،وذلك من خالل تنمية شخصية الطالب لتحقيق ذاته،
وحل مشكالته ،ومنو قدراته ،وإكسابه مهارات جديدة لتطوير
فردا إجيابيًّا مبا يزيد من انتمائه
مواهبه وتوسيع ثقافته ،وجعله ً

اثنياً-أمهية املسؤولية االجتماعية

تُعد املسؤولية االجتماعية إحدى املقومات
األساسية يف تشكيل شخصية الفرد ومتكينه من التفاعل مع
املستجدات واملتغريات احمللية والعاملية بطريقة فعالة ،كما أهنا
إحدى مظاهر النمو االجتماعي ،وبذلك تعد مطلبًا علميًّا
وحاجة اجتماعية ،فارتفاع درجة إحساس أفراد اجملتمع
معيارا ميكن من خالله احلكم على
ابملسؤولية االجتماعية يعد ً
تطوير اجملتمع ومنوه وازدهاره ،فاملسؤولية االجتماعية من القضاًّي
املهمة؛ ألهنا ترتبط أبفراد اجملتمع دون غريهم ،وحتمل أمانة

واهتمت اململكة العربية السعودية ابملسؤولية
االجتماعية ،وذلك من خالل التزامها مببدأ التكامل االجتماعي
الذي يعد من املبادئ األساسية اليت حث عليها الدين

جملتمعه ،وهذا يتطلب منها توثيق الصلة ،وعقد الشراكات مع
مؤسسات اجملتمع املدين ،وحث طالهبا على أمهية مشاركتهم يف
الربامج واألنشطة والفعاليات مع اجلمعيات والنوادي
ومؤسسات القطاع اخلاص ،مما يعزز لديهم املسؤولية االجتماعية
ويرسخ القيم اإلجيابية .هذا ابإلضافة إىل أن جناح عمل املسؤولية
االجتماعية يتطلب ما يلي(Risako, et al, 2004: 14) :
•

وجود إدارة جيدة هتتم بفئة أصحاب املصاحل املعنية
ابملسؤولية االجتماعية.

•

إعطاء األولوية عند وضع اسرتاتيجية التخطيط
لقيمة املسؤولية االجتماعية.

•

احلرص على تكامل األنشطة األخرى اليت تقدمها
مع املسؤولية االجتماعية.
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• وجود قيادة واعية أبمهية املسؤولية االجتماعية.
• العمل على حتسني العالقة والتعاون وعقد
الشراكات بني املؤسسات احلكومية واملنظمات غري
اهلادفة للربح واجملتمع املدين.
ويتضح مما سبق أن على املنظمات مواكبة تطورات
العصر احلديث من خالل وضع اخلطط والسياسات
االجتماعية ،ووضع فلسفة واضحة جتاه مسؤولياهتا االجتماعية،
وحتديد األهداف االجتماعية متاشيًا مع الفلسفة ،وترمجة ذلك
بربامج وأنشطة ختدم مؤسسات اجملتمع املدين لتحقيق قيمة لكل
أصحاب املصاحل املستفيدين من املنظمة.
اثلثاً-عناصر املسؤولية االجتماعية

تتكون املسؤولية االجتماعية من عدة عناصر يعتمد
كل منها على اآلخر ،وسيتم عرضها على النحو اآليت:

[ ]1االهتمام  Concernويقصد به ارتباط الفرد ابجلماعة
اليت ينتمي إليها ارتباطًا وثي ًقا عاطفيًّا ،مع احملافظة على عمر

الثاين :فهم الفرد املغزى االجتماعي لسلوكه
وأفعاله ،مبعىن أن يفهم القيمة االجتماعية ألي سلوك أو فعل
يصدر عنه.

[ ]3املشاركة Participation

وتعين مشاركة الفرد مع اجلماعة يف عمل ميليه
االهتمام ويتطلبه الفهم ،وذلك هبدف حل املشكالت والوصول
إىل األهداف املنشودة ،واملشاركة اجلادة تتطلب توافر عدة أركان

أساسية هي( :ليلى)60 :2010 ،
•

حتديد األهداف األساسية ،اليت تسعى اجلماعة
لتحقيقها ،وما يتطلبه حتقيق هذه األهداف من
خالل أنشطة وجهود تقوم هبا وخمتلف األدوار.

•

القبول ،ويعين قبول الفرد للقيام مبختلف أدواره
جتسيدا ملسؤوليته.
االجتماعية
ً

•

التنفيذ ،ويعين أداء األدوار مبا يساعد على إجناز
وحتقيق األهداف.

اجلماعة الزمين ،واحتاد األفراد ومتاسكهم ضد املؤثرات اخلارجية،
واحلرص على متاسكها وتقدمها لتحقيق أهدافها (القيسي
وجنف ،)14 :2011 ،ولالهتمام أربعة مستوًّيت هي( :ليلة،
)59-58 :2010

• التقييم ،ويعين تقييم الفرد على أدائه ومشاركته يف
خمتلف اجملاالت االجتماعية ،للتأكد من أن أداءه
الفعال هلذه األدوار له فاعليته يف حتقيق أهداف
اجلماعة.
ويتضح مما سبق أن عناصر املسؤولية االجتماعية
متكاملة ومتماسكة ومرتابطة ومكملة لبعضها ،وكل منها يدعم
وينمي اآلخر ويقويه ،فاالهتمام حيرك الفرد إىل فهم اجلماعة،
فكلما زاد فهمه زاد اهتمامه وزادت مشاركته.

الثالث :التكامل مع اجلماعة (يشعر الفرد أبن
مصريه مرتبط ابجلماعة ،وأن الفرد واجلماعة شيء واحد).

رابعاً-أبعاد املسؤولية االجتماعية
اختلفت وجهات نظر الباحثني يف حماولة حتديد
أبعاد املسؤولية االجتماعية ،وميكن توضيحها على النحو اآليت:
(قاشي وبودرجة182-181 :2016 ،؛ احلدراوي واألسدي
والفتالوي)304 :2014 ،

األول :االنفعال مع اجلماعة (توحد انفعايل يتسم
ابلتلقائية ،وهو ارتباط عضوي ابجلماعة).
الثاين :االنفعال ابجلماعة (التعاطف مع اجلماعة

بصورة إرادية بناء على رغبة الفرد وقناعته).

الرابع :تعقل اجلماعة (تصبح اجلماعة داخل فكر
الفرد ،واالهتمام مبشكالت اجلماعة) (العبيد:2016 ،
.)502-501
[ ]2الفهم  Understandingومسؤولية الفهم
تتضمن فهم الفرد للجماعة اليت ينتمي إليها ،وللمغزى
االجتماعي لسلوكه ،ويتضمن الفهم شقني مها( :زهران،
)288-287 :2000

األول :فهم الفرد للجماعة من حيث عاداهتا
وقيمها واجتاهاهتا ومدى متاسكها وتصور مستقبلها ،والظروف
والقوى اليت تؤثر يف حاضر اجلماعة.
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 -1املسؤولية اإلنسانية (اخلريية) :ويعين ذلك
التصرف كمواطن صاحل يسهم يف تعزيز اجملتمع
وحتسني نوعية احلياة.

 -2املسؤولية األخالقية :تعين أن تكون املنظمة مبنية
على أساس أخالقي يف قراراهتا ،وأن متتنع عن إحلاق
األذى ابآلخرين.
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 -3املسؤولية القانونية :تعين االلتزام ابلقوانني،
واكتساب ثقة اآلخرين من خالل االلتزام بتنفيذ
األعمال.
عائدا،
 -4املسؤولية االقتصادية :تعين حتقيق املنظمة ً
وهذا ما ميثل قاعدة أساسية للوفاء ابملتطلبات
األخرى.
كما يصنف جملس اجملتمعات األوربية ()2001
European

the

of

Commission

•

تطوير الشخصية وتقدير املسؤولية من خالل اتباع
القدوة احلسنة.

•

الثقة ابهلل مث ابجملتمع إلدراك النجاح من خالل
التوجيه واإلرشاد الثقايف القائم على اإلميان ابهلل.

•

تغليب مصلحة اجملتمع وضبط تقدمي االهتمام
ابملصاحل الشخصية.

•

تطبيق سياسة تكافؤ الفرص للحد من اصطدام
الشباب ومتطلبات احلياة.

•

زًّيدة االهتمام ابلعمل التطوعي والربط بني اجلهود
احلكومية واألهلية إلحداث التوازن داخل اجملتمع.

•

االهتمام بتنمية إدراك جماالت املسؤولية يف نفوس
األبناء والشباب.

•

تنمية القيم األخالقية ومبادئ املسؤولية يف نفوس
األبناء والشباب ،وترمجتها لسلوك وممارسة.
وبعد أن تناولت الدراسة يف إطارها النظري

The

 communitiesأنشطة املسؤولية االجتماعية للمنظمة إىل
بعدين مها(Skudiene, et al, 2012: 52) :
أ -البُعد الداخلي :يتمثل يف االهتمام ابملوارد البشرية
ابملنظمة وتطويرها ،وتوفري الصحة واألمان يف
العمل ،والتكيف مع املتغريات ،واالهتمام ابملوارد
البيئية للمنظمة.

ب -البُعد اخلارجي :ويتمثل يف االهتمام ابجملتمع احمللي

للمنظمة ،واالهتمام ابلبيئة احمليطة للمنظمة.
ويتضح مما سبق أن البُعد األول للمسؤولية
االجتماعية يركز على االهتمام ابملوارد البشرية واستثمارها
ابجلامعات ،وذلك من خالل إعداد الربامج التدريبية للعاملني
لتحسني أدائهم وحتقيق الرضا الوظيفي هلم ،واالهتمام ببيئة
العمل احمليطة هبم ،واتباع تطوير للحوافز وغريها من املمارسات،
أما البُعد الثاين فهو يهتم بتحقيق فوائد للمجتمع احمللي
تسهم من خالل إعداد
ابجلامعات ،وميكن للجامعات أن ْ
الربامج واألنشطة الثقافية واخلريية والبحوث لتلبية احتياجات
املستفيدين وأصحاب املصاحل ،فاجلامعات عليها أن تدرك أمهية
األبعاد السابقة سواء كانت إنسانية (خريية) أو أخالقية أو
قانونية أو اقتصادية ،أو داخلية وخارجية مبا يساعد على تعزيز
املسؤولية االجتماعية وحتقيق فوائد ألصحاب املصاحل.
هذا ابإلضافة إىل أن من أهم العوامل اليت تساعد
على تعزيز املسؤولية االجتماعية لطالب اجلامعات ما يلي:
(احلارثي واألمسري والغامدي والقرشي وكربة)119 :2011 ،

أصحاب املصاحل واملسؤولية االجتماعية ،سوف يُتناول اجلانب
امليداين من الدراسة على النحو اآليت:
احملور الثالث :إجراءات الدراسة امليدانية ونتائجهـا
وتعرضها الدراسة احلالية على النحو اآليت:

أوالً-أهداف الدراسة امليدانية

هدفت الدراسة امليدانية إىل رصد الدور الواقعي
ألصحاب املصاحل يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لطالبات
جامعة حائل ابململكة العربية السعودية.

اثنياً-إجراءات الدراسة امليدانية
-1عينة الدراسة

اعتمدت الدراسة على العينة العشوائية غري
املقصودة من طالبات جامعة حائل يف كليات "الفنون واآلداب،
والطب ،وهندسة وعلوم احلاسب اآليل" ،حيث بلغت عينة
الدراسة ( )372طالبة ،واجلدول اآليت يوضح خصائص عينة
الدراسة:

جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة والنسبة املئوية هلا
م
1

متغيـرات الـدراسـة
الكلية

التكـرار

النسبـة املئـوية

اآلداب والفنون

159

%42.70

هندسة وعلوم احلاسب اآليل

127

%34.10
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عدد الفصول الدراسية اليت
أمضتها الطالبة ابلكلية

2

الطب

86

%23.10

 5فصول دراسية
 6فصول دراسية

111
100

%29.80
%26.90

 7فصول دراسية فأكثر

161

%43.30

يتضح من اجلدول السابق ما يلى:
-1

-2

أن أكرب عددد ألفراد العيندة كدان من كليدة اآلداب
والفنون ،إذ بلغ ( )159طددالبددة بنسد د د د د د دبددة مئويددة
( ،)%42.70وكددان أقددل عدددد من أفراد العينددة
من كلية الطب ،وبلغ ( )86طالبة بنسد ددبة مئوية
(.)% 23.10
أن أكرب عدد ألفراد العينة كان ممن أمض د د د د ددني يف
الكليدة  7فصد د د د د د ددول دراسد د د د د د ديدة فدأكثر ،وعدددهن
( )161طددالبددة بنسد د د د د د دبددة مئويددة (،)%43.30
وك ددان أق ددل ع دددد ألفراد العين ددة ممن أمضد د د د د د ددني يف
الكلي ددة  6فصد د د د د د ددول ،وع ددددهن ( )100ط ددالب ددة
بنسبة مئوية (.)%26.90

اخلصائص السيكومرتية لالستبانة:
 -1بناء االستبانة:
قامت الباحثة ببناء استبانة مكونة من حمورين،
األول خاص ابجلمعيات األهلية وعالقتها ابجلامعات ،والثاين
خاص بدور أولياء األمور يف تفعيل املسؤولية االجتماعية
لطالب اجلامعات ،وقد مت عرض االستبانة للتحكيم على عدد
من أساتذة اجلامعات ابململكة ،وبلغ عددهم ( ،)8ويف ضوء

التعديالت اليت أوصوا هبا من إضافة بعض العبارات وتعديل
الصياغة اللغوية للبعض اآلخر قامت الباحثة إبجراء هذه
التعديالت ،لتظهر االستبانة يف صورهتا النهائية وهي عبارة عن
حمورين:
 احملور األول وهو خاص ابجلمعيات اخلريية(األهلية) ،والعالقة بينها وبني اجلامعات ،وعدد
العبارات فيه  24عبارة.
 احملور الثاين وهو خاص أبولياء األمور ودورهم معأبنائهم يف غرس املسؤولية االجتماعية والتواصل مع
اجلامعة ،وعدد العبارات فيه  25عبارة.
وقد مت بعد ذلك تقنني أداة الدراسة (االستبانة)
ابستخدام الصدق والثبات كما يلي:

 -2صــدق االستبانة  :Validityوقد مت التحقق
من صدق االستبانة ابلطرق اآلتية:

أ -الصدق البنائي :مت التحقق من الصدق البنائي
لالستبانة من خالل إجياد معامالت االرتباط بني
الدرجة الكلية لكل حمور واجملموع الكلي لالستبانة،
ويوضح نتائجها اجلدول اآليت:

جدول ( )2معامالت االرتباط بني درجات كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة
احملور

معامل االرتباط

األول

**0.86

الثاىن

**0.84

** دال إحصائيًّا عند مستوى 0.01
يتضد د د د د د ددح من اجلدددول السد د د د د د د ددابق ( )2أن معدداملي
ب-صدق املقارنة الطرفية (الصدق التميزي):
االرتبداط للبعددين اليت يتكون منهدا لالسد د د د د د ددتبداندة واجملموع الكلي
الص د دددق التميزي يقص د ددد به املقارنة بني الفئة العليا
لالسد د د د د د ددتب ددان ددة ج دداءت بقيم مرتفع ددة حي ددث ك ددان ددت (– 0.86
(أعلى من  )%25من أفراد العيند ددة والفئد ددة الد دددنيد ددا (أقد ددل من
 )84.0وكانت القيم دالة إحصد ددائيًّا عند مسد ددتوى  ،0.01مما
 )%25من أفراد العينة على حموري االسد د ددتبانة واجملموع الكلى
يدل على توافر درجة عالية من الصدق البنائي للمقياس.
لالستبانة واجلدول اآليت يوضح هذه املقارنة:
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جدول ( )3الصدق التميزي بني أفراد العينة يف حماور االستبانة
حماور االستبانة
األول
الثاىن
الدرجة الكلية

املتوسط

االحنراف
6.85

اجملموعة

العدد

الفئة الدنيا

93

30.26

الفئة العليا
الفئة الدنيا

93
93

64.70
58.32

6.54
10.18

الفئة العليا
الفئة الدنيا

93
93

70.06
88.58

3.63
8.09

الفئة العليا

93

134.76

9.01

املعيارى

احلساب

يتضدح من اجلدول السدابق ( )3أن مجيع قيم "ت"
دالة إحصد ددائيًّا عند مسد ددتوى  ،0.01الذي يدل على الصد دددق

35.09

دالة عند مستوى 0.01

10.47

دالة عند مستوى 0.01

36.76

دالة عند مستوى 0.01

قامت الباحثة حبسد د د دداب ثبات االسد د د ددتبانة بطريقتني
مه ددا :طريق ددة ألف ددا كرونب دداج وطريق ددة التجزئ ددة النصد د د د د ددفي ددة حملوري

التميزي حملوري االسد د د د د د ددتبددانددة ،واالسد د د د د د ددتبددانددة ككددل ،وهددذا يؤكددد
صالحية االستبانة للتطبيق.

-3ثبات االستبانة

قيمة "ت"

مستوى الداللة

االسد د ددتبانة واالسد د ددتبانة ككل ،واجلدول اآليت يوضد د ددح معامالت
الثبات:

جدول ( )4معامالت الثبات حملاور االستبانة ،واالستبانة ككل
احملور

معامل ألفا كرونباخ

األول
الثاىن
االستبانة ككل

يتضدح من اجلدول السدابق ( )4أن مجيع معامالت
الثبات مرتفعة وهو ما يؤكد ثبات االس د د د ددتبانة ،وذلك بدليل أن
قيم معدامالت ألفدا كرونبداج والتجزئدة النصد د د د د د ددفيدة كداندت مرتفعدة،
وبذلك فإن األداة املستخدمة تتميز ابلثبات وميكن استخدامها
علميًّا وتطبيقها على أفراد عينة الدراسة.

(اثلثا) املعاجلة اإلحصائية:
مت اسد د د ددتخدام مقياس ليكرت الثالثى ،حيث أعطيت
درجات ( )1- 2- 3لالسد د د د د ددتجاابت (موافق بدرجة كبرية –
موافق بدرجة متوس ددطة -غري موافق) ،ومت اس ددتخدام األس دداليب
اإلحصد د د د د ددائية اليت تتناسد د د د د ددب مع طبيعة الدراسد د د د د ددة للتحقق من
فروضد د د د د ددها ابسد د د د د ددتخدام الرزمة اإلحصد د د د د ددائية للعلوم االجتماعية
( ،)SPSSوذلك على النحو اآليت:
-1النسبة املئوية يف حساب التكرارات.
-2استخدام التكرارات والنسب املئوية واألوزان النسبية.

0.83
0.87
0.91

التجزئة النصفية

(سبريمان براون)
0.74
0.80
0.84

-3استخدام معامل ألفا كرونباج حلساب ثبات االستبانة.
-4التجزئة النصفية لسبريمان براون حلساب ثبات االستبانة.
-5استخدام معامل االرتباط لبريسون حلساب صدق االتساق
الداخلي.
-6اختبار مربع كاي (كا:Chi - Square - Test )2
(رابعا)-نتائج الدراسة امليدانية (حتليلها وتفسريها):
وتعرض البداحثدة نتدائج الددراسد د د د د ددة امليددانيدة (حتليلهدا
وتفسريها) وفق حماور االستبانة على النحو اآليت:
• النتائج اخلاصة ابحملور األول:
يوضد د د ددح جدول ( )5التكرارات والنسد د د ددب املئوية،
واألوزان النسد د د د ددبية السد د د د ددتجاابت العينة على العبارات يف احملور
األول:
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االجتماعية لطالب الجامعات السعودية

جدول ( ) 5التكرارات والنسب املئوية واألوزان النسبية الستجاابت عينة الدراسة للمحور األول اخلاص ابجلمعيات اخلريية
(األهلية)

م

عبارات احملور األول

1

توجد قنوات اتصال مناسبة بني
اجلامعة واجلمعيات األهلية.

2

هتتم اجلامعات بعقد لقاءات
وندوات مع أفراد اجلمعيات

موافق بدرجة

موافق بدرجة كبرية

ك

%

ك

%

ك

%

الوزن
النسيب

غري موافق

متوسطة

الرتتيب

املستوى

112

30.11

192

51.61

68

18.28

1.88

1

متوسط

153

41.13

161

43.28

58

15.59

1.74

6

متوسط

األهلية.
3

هتتم اجلامعة بعقد اجتماعات
ألعضاء اجلمعيات األهلية.

132

35.48

190

51.08

50

13.44

1.78

4

متوسط

4

تُسهم اجلمعيات األهلية يف دعم
مادًّي.
اجلامعات ًّ

241

64.78

92

24.73

39

10.48

1.46

24

منخفض

223

59.95

88

23.66

61

16.40

1.56

22

منخفض

5

تُشجع اجلامعات اجلمعيات
األهلية على التربعات العينية

للطالبات.
تُسهم اجلمعيات األهلية يف حتمل

6

نفقات بعض الطالبات لتمكنهن

233

7

من مواصلة تعليمهن.
تُ ْسهم اجلمعيات األهلية يف دعم

8

مناسبة

9

10

األنشطة الطالبية ابجلامعات.
برامج
اجلمعيات
تدعم

ومشروعات صغرية
ملساعدة الطالبات.

تُركز برامج اجلمعيات األهلية على
تنمية القيم واملثل العليا يف نفوس
ُ
الطالبات.
حترص اجلمعيات األهلية على
عقد لقاءات مجاعية لتنمية الوعي

62.63

91

24.46

48

12.90

1.50

23

منخفض

214

57.53

90

24.19

68

18.28

1.61

17

منخفض

211

56.72

73

19.62

88

23.66

1.67

11

متوسط

144

38.71

140

37.63

88

23.66

1.85

2

متوسط

211

56.72

83

22.31

78

20.97

1.64

14

منخفض

الثقايف للطالبات.
حترص اجلمعيات األهلية على
11

12

13

عقد دورات تدريبية جمانية
للطالبات لصقل مواهبهن.
حترص اجلمعيات األهلية على
تعريف الطالبات أبنشطتها
املختلفة.
ُحتقق اجلمعيات األهلية من خالل
العمل

التطوعي

طموحات

154

223

195

41.40

59.95

52.42

149

71

108

الطالبات.

185
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40.05

19.09

29.03

69

78

69

18.55

20.97

18.55

1.77

1.61

1.66

5

17م

12

متوسط

منخفض

منخفض

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

غري موافق

م

عبارات احملور األول

14

تُسهم اجلمعيات من خالل مجع
التربعات يف مساعدة الطالبات

15

حمدودات الدخل.
تُشرك اجلمعيات األهلية الطالبات

يف برامج حتفيظ القرآن الكرمي

موافق بدرجة
متوسطة

موافق بدرجة كبرية

ك

%

ك

%

ك

%

235

63.17

58

15.59

79

21.24

154

41.40

128

34.41

90

24.19

الوزن
النسيب
1.58

1.83

الرتتيب

21

3

املستوى

منخفض

متوسط

ألعضاء اجملتمع احمللي.
هتتم اجلمعيات األهلية حبضور
16

17

والندوات

195

الطالبات للربامج
االجتماعية اليت تعقدها.

تُشجع اجلمعيات األهلية
الطالبات على اإلسهام يف محالت

195

52.42

52.42

118

99

31.72

26.61

59

78

15.86

20.97

1.63

1.69

16

10

منخفض

متوسط

التربع ابلدم.
تعمل اجلمعيات األهلية على
18

ابلرضا
الطالبات
إشعار
واالطمئنان من خالل ما تقدمه

195

52.42

109

29.30

68

18.28

1.66

12م

منخفض

هلن من خدمات متنوعة.
19
20
21

تعمل اجلمعيات األهلية على
مشاركة الطالبات يف براجمها
الثقافية واالجتماعية والنفعية.
تعمل اجلمعيات األهلية على
توعية أولياء األمور لرتبية أبنائهم.
تستثمر اجلمعيات األهلية فرصة
الطالبات املتحمسات للمشاركة
يف براجمها وأنشطتها املختلفة.

195

52.42

79

21.24

98

26.34

1.74

6م

متوسط

164

44.09

139

37.37

69

18.55

1.74

6م

متوسط

203

54.57

101

27.15

68

18.28

1.64

15

منخفض

تدعم اجلمعيات األهلية احلوار
22

23

24

واملناقشة والنقد اإلجيايب البناء بني
الطالبات.
حترص اجلمعيات األهلية على
مشاركة الطالبات يف األنشطة
االجتماعية
اجملتمع.

املختلفة

خلدمة

حترص اجلمعيات األهلية على
مشاركة الطالبات يف احلمالت
التوعوية والثقافية اليت تقدمها
للمجتمع.
احملور ككل

224

213

171

60.22

57.26

45.97

78

90

132

20.97

24.19

35.48

70

69

69

18.82

18.55

18.55

1.59

1.61

1.73
1.67

20

17م

9

منخفض

منخفض

متوسط
متوسط

العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة

186

دور أصحاب المصالح في تعزيز المسؤولية
.................................................................... .
االجتماعية لطالب الجامعات السعودية

اجلمعيد ددات األهليد ددة الطد ددالبد ددات يف برامج حتفيظ القرآن الكرمي
ألعضد د د دداء اجملتمع احمللي مما يدعم ويعزز املسد د د ددؤولية االجتماعية
لديهن ،يف حني أن العبارة ( )6ونصد د د د ددها" :تُسد د د ددهم اجلمعيات
األهلية يف حتمل نفقات بعض الطالبات لتمكنهن من مواص ددلة
تعليمهن" يف املرتبة قبل األخرية ،وجاءت العبارة ( )4ونصد ددها:
مادًّي" يف املرتبة
"تُسد د د د ددهم اجلمعيات األهلية يف دعم اجلامعات ًّ
األخرية ،وقدد يُعزى ذلدك إىل أن اجلمعيدات األهليدة ال تتحمدل
أية نفقات ميكن أن تُسد د د دداعد الطالبات يف مواصد د د ددلة تعليمهن،
مادًّي ،إما ألن
كما أهنا ال تسد ددهم وال تسد دداعد يف دعم اجلامعة ًّ
متويلهددا قليددل من قبددل الدددولددة ،وإمددا ألهنددا تنفق معظم ميزانيتهددا
على الربامج واألفعال اخلريية فقط.

يتض ددح من جدول ( )5أن اس ددتجاابت أفراد العينة
لعبارات احملور األول كانت بش د ددكل عام مبس د ددتوى متوس د ددط ،إذ
بلغ الوزن النسد د د د د د دديب للمحور ككددل ( )1.67وهو مسد د د د د د ددتوى
متوسد د د د د د ددط ،حيدث اشد د د د د د ددتمدل على  24عبدارة تراوحدت األوزان
النسد د د د د د ددبيددة هلددا بني ( )1.46و( ،)1.88وكددانددت أعلى ثالث
عبدارات هي :العبدارة ( )1ونصد د د د د د دهدا" :توجدد قنوات اتص د د د د د د ددال
مناسدبة بني اجلامعة واجلمعيات األهلية" ،فالعبارة ( )9ونصدها:
"تُركز برامج اجلمعيدات األهليدة على تنميدة القيم واملثدل العليدا يف
ُ
نفوس الطالبات" ،والعبارة ( )15ونصد د ددها" :تُشد د ددرك اجلمعيات
األهلي ددة الط ددالب ددات يف برامج حتفيظ القرآن الكرمي ألعض د د د د د د د دداء
اجملتمع احمللي" ،وقدد يُعزى ذلدك إىل أن هنداك شد د د د د د دراكدة وتعداون
بني أصحاب املصلحة ممثلة يف اجلمعيات األهلية وبني طالبات
جامعة حائل ،وذلك من خالل وجود قنوات االتصددال املباشددر
بني اجل ددامع ددة واجلمعي ددات األهلي ددة ،وك ددذل ددك تق دددم اجلمعي ددات
األهليدة برامج لتعزيز املسد د د د د د ددؤوليدة االجتمداعيدة للطدالبدات ،وهدذه

* النتائج اخلاصة ابحملور الثاين:
يوضد د د ددح جدول ( )6التكرارات والنسد د د ددب املئوية،
واألوزان النسد د د د ددبية السد د د د ددتجاابت العينة على العبارات يف احملور
الثاين:

الربامج تنمي القيم واملثددل العليددا يف نفوسد د د د د د ددهن ،كمددا تشد د د د د د ددرك

جدول ( ) 6التكرارات والنسب املئوية واألوزان النسبية الستجاابت عينة الدراسة للمحور الثاين اخلاص أبولياء األمور

م

عبارات احملور الثاين

غري موافق

موافق بدرجة
متوسطة

موافق بدرجة كبرية

ك

%

ك

ك

%

ك

الوزن
النسيب

الرتتيب

املستوى

1

حيرص أولياء األمور على تنمية القيم
األخالقية يف األبناء.

5

1.34

69

18.55

298

80.11

2.79

8

مرتفع

2

يُتابع أولياء األمور سلوكيات األبناء
حلمايتهم من أصحاب الفكر الضال
ورفقاء السوء.

3

0.81

41

11.02

328

88.17

2.87

1

مرتفع

3

يُشجع أولياء األمور األبناء على احلفاظ
على ممتلكات الوطن.

4

1.08

39

10.48

329

88.44

2.87

1م

مرتفع

4

حيرص أولياء األمور على تفعيل
االتصال مع إدارة اجلامعة ملعرفة مستوى

84

22.58

120

32.26

168

45.16

2.23

23

متوسط

األبناء.
حيرص أولياء األمور على التربع املايل
5

للطالبات

واحملتاجات

23

6

ابجلامعة.
يُشارك أولياء األمور يف التخطيط لربامج

7

187

الفقريات

وأنشطة للطالبات.
يتواصل أولياء األمور مع إدارة اجلامعة
من خالل االجتماعات الدورية
واملراسالت واملؤمترات واللقاءات.

6.18

140

37.63

209

56.18

2.50

21

مرتفع

165

44.35

69

18.55

138

37.10

1.93

25

متوسط

131

35.22

133

35.75

108

29.03

1.94

24

متوسط
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م

عبارات احملور الثاين

8

حيرص أولياء األمور على إعطاء األبناء
احلق يف التعبري عن آرائهم أو وجهة

9
10
11

نظرهم.
حيرص أولياء األمور على أن يعامل
األبناء أصدقاءهم معاملة حسنة.
حيرص أولياء األمور على التزام األبناء
ابلصدق واألمانة يف التعامل مع
اآلخرين.
يُشجع أولياء األمور األبناء على
مشاركة أبنائهم يف األعمال التطوعية.
حيرص أولياء األمور على حضور أبنائهم

غري موافق

موافق بدرجة
متوسطة

موافق بدرجة كبرية

ك

%

ك

ك

%

ك

44

11.83

61

16.40

267

71.77

1
4

0.27
1.08

64
50

17.20
13.44

307
318

82.53
85.48

الوزن
النسيب
2.60
2.82
2.84

الرتتيب

املستوى

20
6
5

مرتفع
مرتفع
مرتفع

13

3.49

92

24.73

267

71.77

2.68

14

مرتفع

3

0.81

51

13.71

318

85.48

2.85

4

مرتفع

22

5.91

153

41.13

197

52.96

2.47

22

مرتفع

14

3.76

60

16.13

298

80.11

2.76

11

مرتفع

15

يعرف أولياء األمور األبناء حقوقهم
وواجباهتم جتاه األسرة واجلامعة.

15

4.03

40

10.75

317

85.22

2.81

7

مرتفع

16

يُشجع أولياء األمور األبناء على
ُمساعدة كبار السن.

5

1.34

40

10.75

327

87.90

2.87

1م

مرتفع

14

3.76

51

13.71

307

82.53

2.79

8م

مرتفع

12
13

املناسبات العائلية االجتماعية.
يُشجع أولياء األمور األبناء على

االنضمام ألنشطة وبرامج اجلمعيات
اخلريية.
يعمل أولياء األمور على تشجيع األبناء

14

17

على استثمار أوقات فراغهم مبا
يفيدهم.

حيرص أولياء األمور على إكساب
األبناء عادات اجتماعية وخلُقية
وتعاونية.

18
19
20
21

يُشجع أولياء األمور على التعاون مع
الزمالء عند طلب املساعدة.
يُشجع أولياء األمور األبناء على
اإلسهام يف احلمالت الوطنية املختلفة
كالتطعيم والتربع ابلدم.
حيرص أولياء األمور على مشاركة األبناء
يف محالت التوعية الصحية.
حيرص أولياء األمور على حضور األبناء
للندوات اخلاصة ابلوقاية من املخدرات

5
14

1.34
3.76

70
61

18.82
16.40

297
297

79.84
79.84

2.78
2.76

10
11م

مرتفع
مرتفع

12

3.23

102

27.42

258

69.35

2.66

15

مرتفع

31

8.33

63

16.94

278

74.73

2.66

15م

مرتفع

حلمايتهم.
حيرص أولياء األمور على حضور األبناء
22

للمناسبات الوطنية لتعزيز االنتماء
الوطين لديهم.

13

3.49

70

18.82

289

77.69

2.74

13
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غري موافق

م

عبارات احملور الثاين

23

يسعى أولياء األمور ملشاركة األبناء يف
األنشطة والربامج اخلاصة للحفاظ على

24
25

موافق بدرجة

البيئة.
حيرص أولياء األمور على إشراك أبنائهم
يف محالت التوعية أبضرار التدخني.
حيرص أولياء األمور على إشراك األبناء
يف برامج مكافحة األمية.

موافق بدرجة كبرية

متوسطة

ك

%

ك

ك

%

ك

2

0.54

132

35.48

238

63.98

الوزن
النسيب
2.63

الرتتيب

املستوى

19

مرتفع

31

8.33

72

19.35

269

72.31

2.64

18

مرتفع

12

3.23

103

27.69

257

69.09

2.66

15م

مرتفع

احملور ككل

مرتفع

2.64

يتضد د ددح من جدول ( )6أن اسد د ددتجاابت أفراد عينة
الدراسد د د د ددة لعبارات احملور الثاين جاءت بشد د د د ددكل عام مبسد د د د ددتوى
مرتفع ،إذ بلغ الوزن النسد د د د د د دديب للمحور كك ددل ( )2.64وهو
مسددتوى مرتفع ،حيث اشددتمل على  25عبارة تراوحت األوزان
النسد د د د د د ددبيدة هلدا بني ( )1.93و( ،)2.87وكداندت أعلى ثالث

ونصد د ددها" :يُشد د ددارك أولياء األمور يف التخطيط لربامج وأنشد د ددطة
الطددالبددات" ،وقددد يُعزى ذلددك إىل أن أوليدداء أمور الطددالبددات ال
يتواصد د د د د ددلون مع إدارة اجل د ددامع د ددة" ،سد د د د د دواء أك د ددان من خالل
االجتماعات الرمسية الدورية أم من خالل املراس ددالت واملؤمترات
واللق دداءات العلمي ددة ،وق ددد يكون ذل ددك من مه ددام إدارة اجل ددامعددة

عب ددارات وردت :العب ددارة ( )2ونصد د د د د د ده ددا" :يُت ددابع أولي دداء األمور
س ددلوكيات األبناء حلمايتهم من أص ددحاب الفكر الض ددال ورفقاء
السد د ددوء" ،والعبارة ( )3ونصد د ددها" :يُشد د ددجع أولياء األمور األبناء
على احلفاظ على ممتلكات الوطن" ،والعبارة ( )16ونصد د د د د ددها:
"يُش ددجع أولياء األمور األبناء على ُمس دداعدة كبار الس ددن" ،وقد
ي ُُ عزى ذل ددك إىل أن أولي دداء أمور الط ددالب ددات يقومون مبت ددابع ددة
سددلوكيات بناهتم حلمايتهن من رفقاء السددوء وأصددحاب األفكار
املض ددللة ،وهذه من أهم مس ددؤولياهتم ،كما أهنم يش ددجعون بناهتم

دون غريها ،أو قد ال يكون هناك متخصدصددون من أولياء أمور
الطدالبدات يف عمليدة التخطيط لربامج أنشد د د د د دطدة الطدالبدات ،ممدا
يقلل من تعزيز املسؤولية االجتماعية.

على احلفداظ على ممتلكدات الوطن ،وكدذلدك مس د د د د د د دداعددة كبدار
الس د د د ددن ،مما يعزز ويدعم لدى الطالبات املس د د د ددؤولية االجتماعية
وحدب الوطن واالنتمداء والوالء لده .يف حني جداءت العبدارة ()7
ونصد د د د ددها" :يتواصد د د د ددل أولياء األمور مع إدارة اجلامعة من خالل
االجتمدداعددات الدددوريددة واملراسد د د د د د ددالت واملؤمترات واللقدداءات" يف
املرتبد ددة قبد ددل األخرية ،وجد دداءت يف املرتبد ددة األخرية العبد ددارة ()6

-2النتائج املتعلقة بفروض الدراسة:
اآليت:

وتعرض الباحثة نتائج فروض الدراسد د د ددة على النحو

-1نتائج الفرض األول ونص ـ ـ ــه :ال توجد فروق ذات دالله
إحصـ ـ ــائية حسـ ـ ــب اسـ ـ ــتجاابت أفراد العينة تُعزى إ

متغري الكليــة ،وذلــك يف حمــاور االس ـ ـ ـ ـ ــتبــانــة والــدرجــة
الكلية.

وللتحقق من هددذا الفرض اسد د د د د ددتخدددم دت البدداحث دة
حتليل التباين األحادي ،واجلدول اآليت يوض ددح ما توص ددلت إليه
الباحثة من نتائج:

تبعا للكلية
جدول ( )7حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات حماور االستبانة والدرجة الكلية ً
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درجات

متوسط جمموع

احلرية

املربعات
388.59
235.78

احملور

مصدر التباين

جمموع املربعات

احملور األول

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

777.17
87003.95

2
369

الكلي

87781.12

371
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احملور الثاين

الدرجة الكلية

بني اجملموعات

255.76

2

127.88

داخل اجملموعات
الكلي

23437.42
23693.18

369
371

63.52

2.01

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

1557.29
122692.3

2
369

778.64
332.50

2.34

الكلي

124249.6

371

يتضدح من اجلدول السدابق أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصد د د د د ددائية بني الكليات املختلفة يف احملور األول ،حيث
كانت قيمة "ف" =  1.64وهي غري دالة إحصددائيًّا ،ويتضددح
من اجلدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
الكليدات املختلفدة يف احملور الثداين ،حيدث كداندت قيمدة "ف" =
 ،2.01وهي غري دالة إحص ددائيًّا ،ويتض ددح من اجلدول الس ددابق
أندده ال توجددد فروق ذات داللددة إحص د د د د د د ددائيددة بني أمدداكن العمددل
املختلفدة يف الدرجة الكليدة حيدث كانت قيمدة "ف" = 2.34
وهي غري دالددة إحصد د د د د د د ددائيًّدا ،وقددد يُعزى ذلددك إىل أن طددالبددات
كليات الطب ،وكليات اآلداب والفنون ،وكلية هندسد د ددة وعلوم
احلداس د د د د د د ددب اآليل ال خيتلفن حول الددور الواقعي ألصد د د د د د دحداب
املص د دداحل يف تعزيز املس د ددؤولية االجتماعية لطالبات جامعة حائل

غري دالة

غري دالة

ابململكة العربية السد د د ددعودية ،وذلك ألهنن حيصد د د ددلن على املؤهل
العلمي نفسد د د د د دده وهو درجدة البكدالوريوس ،وحتدت مظلدة جدامعدة
واحدة وهي جامعة حائل ابململكة العربية السعودية.

-2نتائج الفرض الثاين ونص ـ ـ ـ ــه :ال توجد فروق ذات دالله
إحصـ ـ ــائية حسـ ـ ــب اسـ ـ ــتجاابت أفراد العينة تُعزى إ

متغري عدد الفصـ ـ ــول الدراسـ ـ ــية الا أمضـ ـ ــتها الطالبة

ابلكلية وذلك يف حماور االستبانة والدرجة الكلية.
وللتحقق من هددذا الفرض اسد د د د د ددتخدددم دت البدداحث دة
حتليل التباين األحادي ،واجلدول اآليت يوض ددح ما توص ددلت إليه
الباحثة من نتائج:

تبعا لعدد الفصول الدراسية الا
جدول ( )8حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات حماور االستبانة والدرجة الكلية ً
أمضتها الطالبة ابلكلية
درجات

متوسط جمموع

احلرية

املربعات
230.38
236.64

احملور

مصدر التباين

جمموع املربعات

احملور األول

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

460.75
87320.37

2
369

الكلي

87781.12

371

بني اجملموعات
داخل اجملموعات

258.68
23434.50

2
369

129.34
63.51

الكلي
بني اجملموعات

23693.18
266.08

371
2

133.04

داخل اجملموعات
الكلي

123983.5
124249.6

369
371

احملور الثاين

الدرجة الكلية

336.00

قيمة ف
0.97

2.03

0.39

مستوى الداللة
غري دالة

غري دالة

غري دالة

يتضدح من اجلدول السدابق أنه ال توجد فروق ذات

توجد فروق ذات داللة إحصد د د ددائية بني درجات عدد الفصد د د ددول

داللة إحصدائية بني عدد الفصدول الدراسدية اليت أمضدتها الطالبة
ابلكليددة يف احملور األول ،حيددث كددانددت قيمددة "ف" = 0.97
وهي غري دالة إحص د د ددائيًّا ،ويتض د د ددح من اجلدول الس د د ددابق أنه ال

الدراسد د د ددية اليت أمضد د د ددتها الطالبة ابلكلية يف احملور الثاين ،حيث
كانت قيمة "ف" =  2.03وهي غري دالة إحصائيًّا ،ويتضح
من اجلدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة
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عدد الفصددول الدراسددية اليت أمضددتها الطالبة ابلكلية يف الدرجة
الكلي ددة ،حي ددث ك ددان ددت قيم ددة "ف" =  0.39وهي غري دال ددة
إحص د ددائيًّا ،وقد يُعزى ما س د ددبق إىل أن عدد الفص د ددول الدراسد ددية
اليت أمضتها الطالبة ابلكلية سواء أكانت ( )5أو ( )6أو ()7
فصد ددول دراسد ددية ختضد ددع لقواعد ولوائح وقوانني وقرارات واحدة،
وكل منها حتت إشد د د د دراف إدارة كلية واحدة ،ولذا فالطالبات ال
خيتلفن حول الدددور الواقعي ألصد د د د د د دحدداب املصد د د د د د د دداحل يف تعزيز
املسد د د د د د ددؤولية االجتماعية لطالبات جامعة حائل ابململكة العربية
السعودية.
احملور الرابع :النتـائج والتوص ـ ـ ـ ـ ـيـات واملقرتحـات

اإلجرائية لتفعيل دور أص ــحاب املص ــاحل يف تعزيز املس ــؤولية

اثنيا-توصــيات ومقرتحات إجرائية خاصــة ابجلمعيات اخلريية
(األهلية):

 -1ضد د د د د ددرورة إسد د د د د ددهام اجلمعيات األهلية يف أتهيل
طدالبدات جدامعدة حدائدل علميدًّا ومهنيدًّا وفكرًًّّي من
خالل اآليت:
أ -زًّيدة االهتمددام ابلعمددل التطوعي من قبددل كددل
من اجلمعي د ددات اخلريي د ددة والط د ددالب د ددات لتحقيق
طموحاهتن.
ب -تطبيق سدياسدة تكافؤ الفرص بني الطالبات يف
االنضد د د د د دمددام وااللتحدداق ابلربامج اليت تقدددمهدا
اجلمعيات اخلريية.

االجتمـ ــاعيـ ــة لطـ ــالبـ ــات جـ ــامعـ ــة حـ ــائـ ــل ابململكـ ــة العربي ــة

ج -تقد دددمي برامج تعمد ددل على تنميد ددة القيم واملثد ددل
العليا يف نفوس الطالبات مما يعزز املسد د د د د ددؤولية
االجتماعية لديهن.
د -تقددمي اجلمعيدات اخلرييدة لددورات تددريبيدة جمدانية

أبرز النتائج هي:
 توجد قنوات اتصد د د د د ددال مناسد د د د د ددبة بني اجلامعة واجلمعياتاألهلية.
 أن برامج اجلمعيد ددات األهليد ددة تعمد ددل على تنميد ددة القيمواملثل العليا يف نفوس الطالبات.
ُ
 أن اجلمعيات األهلية تُشد د د د د ددرك الطالبات يف برامج حتفيظالقرآن الكرمي ألعضاء اجملتمع احمللي.
 ضد د د د د د ددعف دور اجلمعيدات األهليدة يف حتمدل نفقدات بعضالطالبات لتمكنهن من مواصلة تعليمهن.

للط ددالب ددات تعم ددل على زًّيدة مع ددارفهن وتنميددة
أفكارهن ،وحتقيق تكافؤ الفرص بينهن.
ضد د د د د ددرورة إسد د د د د دهدام اجلمعيدات األهليدة يف دعم
مادًّي ومعنوًًّّي من خالل اآليت:
اجلامعات ًّ
أ -تقددمي اجلمعيدات األهليدة تربعدات عينيدة
للط ددالب ددات اليت حيتجن هل ددا من خالل
الديدوم اخلدريي ،أو محدالت الدتدكد د دداف د د ددل
االجتماعي.
ب -تقد د دددم اجلمعيد د ددات األهليد د ددة برامج أو
مش د ددروعات ص د ددغرية مناس د ددبة ملس د دداعدة
الط د ددالب د ددات احمل د دددودات ال د دددخ د ددل على
مواصلة تعليمهن.
ج -اسد د د د د ددتثمدار اجلمعيدات اخلرييدة فرصد د د د د د ددة
مشد د د د د د دداركددة الطددالبددات املتحمسد د د د د د ددات
للمش د دداركة يف الربامج التوعوية والثقافية
واالجتماعية اليت ختدم اجملتمع.
د -االهتمام مبشد د د د دداركة الطالبات يف برامج
حتفيظ القرآن الكرمي يف مق د دداب د ددل أجر
رمزي من اجلمعية.

السعودية:

أوالً-نتائج البحث:

 -1نتائج البحث اخلاصــة ابجلمعيات األهلية :وكانت

-2نتائج تتعلق بدور أولياء األمور:
 أن أولياء األمور يقومون ٍّبدور حيوي يف تشد د ددجيع األبناء
على احلفاظ على ممتلكات الوطن.
 أن أولياء األمور يشد د د ددجعون أبنائهم على مسد د د دداعدة كبارالسد د د د د د ددن ،ممد ددا يرسد د د د د د ددخ القيم الد دددينيد ددة والقيم األخالقيد ددة
للمجتمع.
 ض ددعف تواص ددل أولياء األمور مع إدارة اجلامعة من خاللاالجتماعات الدورية واملراسالت واملؤمترات واللقاءات.
 ضعف مشاركة أولياء األمور يف التخطيط لربامج وأنشطةالطالب.
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تفعيل قنوات االتص د د د د ددال بني اجلمعيات األهلية
وإدارة اجلامعة من خالل اآليت:
أ -ضد د د د د د ددرورة عم د ددل موقع إلكرتوين لك د ددل
اجلمعيات األهلية لس د د د ددهولة االتص د د د ددال
والتواصد د د د د د د ددل مع إدارات اجلددامعددات أو
الطالبات.
ب -حترص اجلمعيد ددات األهليد ددة على عقد ددد
اجتمداعدات ولقداءات مجداعيدة للطدالبدات
لتنمية وعيهن الثقايف.
ج -تدعم اجلمعيات اخلريية احلوار واملناقشة
والنقد البناء بني الطالبات.
د -حتديد يوم شد ددهري للطالبات لإلسد ددهام
يف محالت التربع ابلدم.

ج -حرص أوليد د دداء األمور على ضد د د د د ددرورة
مشد د د د د دداركدة بنداهتم يف احلمالت الوطنيدة
املدخدتدلدفد د ددة كد د ددالدتدطدعديدم والدتدربع ابلد د دددم
ومحالت التوعية الصحية.
د -تشد د د ددجيع أولياء األمور على مشد د د دداركة
الطالبات يف املناسد د د د د ددبات الوطنية مثل
العيد الوطين واألعياد الرمسية واملناسد د ددبة
االجتماعية.
 -3ضرورة معرفة أولياء األمور أبهم احلقوق والواجبات
اليت جيددب على بندداهتم معرفتهددا وااللتزام هبددا ،وذلددك
مثل:
أ -تشجيع كبار السن يف أي موقف حيتاج إىل
ذلك؛ لتعزيز املسؤولية االجتماعية.
ب -تشد د د ددجيع حضد د د ددور الطالبات للمناسد د د ددبات
العد ددائليد ددة واالجتمد دداعيد ددة لتعزيز املسد د د د د ددؤوليد ددة

-3

اجلامعة وذلك من خالل:
أ -مش د د د دداركة أولياء األمور يف االجتماعات الدورية
واللقداءات الشد د د د د د ددهريدة اليت تعقددهدا اجلدامعدة
لتعزيز التعاون بينهم.
ب -إعطاء الفرصد د د د د د ددة ألولياء األمور ملسد د د د د د دداعدة
بندداهتم يف التعبري عن آرائهن ووجهددة نظرهن
خلدمة جمتمعهن.
ج -محد د ددايد د ددة الطد د ددالبد د ددات من التطرف الفكري،
والبع ددد عن العنف والوق دداي ددة من املخ دددرات
مبساعدة أولياء األمور.
د -تشد د د ددجيع الطالبات على احلفاظ على ممتلكات
الوطن ومرافق اخلدمة من قبل أولياء األمور.
 -2ضد د ددرورة مشد د دداركة أولياء األمور مع إدارة اجلامعة يف
مسد د د د د د دداعدة الطالبات الفقريات واحملتاجات ،وذلك
من خالل اآليت:
أ -حرص أولي دداء األمور على التربع امل ددايل
لصاحل الطالبات الفقريات واحملتاجات.

االجتماعية.
ج -االهتمام ابسد د ددتثمار وقت فراب الطالبات مبا
يفيدهن يف حياهتن العملية واالجتماعية.
د -تشدجيع أولياء األمور لبناهتم على االنضدمام
للمشد د د د د دداركة يف برامج وأنشد د د د د ددطة اجلمعيات
اخلريية خلدمة جمتمعهن.
 -4ضد د د د د ددرورة حرص أولي د دداء األمور على تنمي د ددة القيم
األخالقيددة يف نفوس الطددالبددات لتعزيز املسد د د د د ددؤوليددة

اثنياً-توصيات ومقرتحات إجرائية خاصة أبولياء األمور
 -1ضد د ددرورة متكني أولياء األمور من التواصد د ددل مع إدارة

االجتماعية ،وذلك من خالل اآليت:
أ -حرص أوليدداء األمور على التزام بندداهتم
ابلصدق يف القول والفعل.
ب -تنميد ددة قيمد ددة األمد دداند ددة يف التعد ددامد ددل مع
اآلخرين.
ج -التعدامدل مع اآلخرين معداملدة حسد د د د د دندة
تقوم على الوالء واالنتماء للمجتمع.
د -تشد د د د د ددجيع بن د د دداهتم على التعد د دداون مع
اآلخرين عند طلب املساعدة.

ب -تش ددجيع أولياء األمور على التعاون مع
بعضد د د د ددهم البعض يف طلب املسد د د د دداعدة
للطالبات احملدودات الدخل.
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املراجـ ـ ــع:

أوالً :املراجع العربية

أبكر ،مسرية حس د د ددن ومش د د دداط ،هدى عبد الرمحن.)2014( .
املسد د د د د د ددؤوليددة وعالقتهددا ابلكفدداءة االجتمدداعيددة لدددى
طالبات املرحلة اجلامعية بكلية الرتبية للبنات جبدة.
جملة دراسد د د ددات عربية يف الرتبية وعلم النفس .اجمللد
( .)4العدد (.)45

ابن منظور ،أبو الفضد د د ددل مجال الدين مكرم حممد.)2003( .
لسان العرب .بريوت :الدار العربية.
األمحدي ،عائشدة سديف .)2017( .دور اجلامعات السدعودية
يف حتقيق املسد د د د د د ددؤوليددة االجتمدداعيددة من وجهددة نظر

أعض د د د د د د دداء هيئددة التدددريس فيهددا .جملددة جددامعددة طيبددة
للعلوم الرتبوية .اجمللد ( .)12العدد (.)1

األمحدي ،وفاء ذًّيب .)2016( .دور اجلامعات الس د د د د د ددعودية
يف الربط بني التعليم واجملتمع .دراسد د د د د د ددة حتليليددة يف

ضد د د د د د ددوء املسد د د د د د ددؤوليدة االجتمداعيدة للجدامعدات .جملدة
الرتبي ددة .ج ددامع ددة األزهر .كلي ددة الرتبي ددة .اجملل ددد (.)3

العدد (.)168
آل عقران ،أريج أمحد ددد .)2018( .دور العمد ددل التطوعي يف
حتقيق املسد د ددؤولية االجتماعية .جملة الفنون واآلداب
وعلوم اإلنسد د د د د د ددانيددات واالجتمدداع .كليددة اإلمددارات
للعلوم الرتبوي ددة .اإلم ددارات العربي ددة املتح دددة .الع دددد
(.)21
بسد د د د ددطويسد د د د ددي ،نشد د د د ددوة سد د د د ددعد حممد .)2017( .تفعيل دور
اجلد ددامعد ددات املصد د د د د د دريد ددة يف تنميد ددة قيم املسد د د د د د ددؤوليد ددة
االجتمداعيدة لددى طالهبدا ملواجهدة بعض التحددًّيت
اجملتمعيددة املعدداصد د د د د د ددرة ،دراس د د د د د د ددة حددالددة جلددامعددة قندداة
السد د ددويس .دراسد د ددات عربية يف الرتبية وعلم النفس.
رابطة الرتبويني العرب .العدد (.)88
بن خوذة ،شدهرية .)2014( .اجلماعات الضداغطة والسدياسدية
العدامدة يف اجلزائر .دراسد د د د د د ددة تقييميدة ملظداهر التدأثري.
رسددالة ماجسددتري غري منشددورة .كلية احلقوق والعلوم
السياسية .جامعة الطاهر موالي سعيدة .اجلزائر.
البنيد ددان ،أمسد دداء حممد ددد .)2018( .املسد د د د د د ددؤوليد ددة االجتمد دداعيد ددة
وعالقته ددا ببعض املتغريات ال دددميوغرافي ددة .دراسد د د د د د د ددة
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مي ددداني ددة على عين ددة من املوظف ددات بكلي ددة اآلداب.
جامعة امللك سد د د ددعود .جملة اآلداب .كلية اآلداب.
جامعة امللك سعود .اجمللد ( .)30العدد (.)3
برييين ،دمحان .)2018( .دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع .جملة
آفاق للعلوم .جامعة زًّين عاشد د ددور اجللفة .اجلزائر.
العدد (.)13
جابر ،عبد احلميد جابر .)2010( .مناهج البحث يف الرتبية
وعلدم الندفدس( .الطدبدعد د ددة الرابعد د ددة) .القد د دداهرة :دار
النهضة العربية.
اجلبوري ،عالء أمحد وأمحد ،علي سامل .)2012( .قياس رضا
بعض أصددحاب املصدداحل .دراسددة ميدانية يف الشددركة
الع ددام ددة لصد د د د د دن دداع ددة األدوي ددة يف نينوى .جمل ددة تنميددة
الرافددين .كليدة اإلدارة واالقتصد د د د د دداد .اجمللدد (.)34
العدد (.)109
مجعة ،شدديماء عز الدين زكي .)2010( .دور برامج املسددؤولية
االجتماعية للشد د ددركات املتعددة اجلنسد د دديات العاملة
يف مصد ددر يف تكوين صد ددورهتا الذهنية لدى اجلمهور
املصد د د ددري .رسد د د ددالة ماجسد د د ددتري غري منشد د د ددورة .كلية
اآلداب .جامعة عني مشس.
احلدارثي ،تركي عجالن واألمسري ،مشد د د د د دبدب غرامدة والغدامددي،
حممد سددعيد والقرشددي ،فتحية حسددني وكربة ،هيفاء
فوزي .)2011( .الشباب وقيم املواطنة يف اجملتمع
السعودي .جدة :دار حافظ.
احلدراوي ،حامد كرمي واألسد د د دددي ،أفنان عيد علي والفتالوي،
عدلددي عدبد د ددد األمدري .)2014( .تدوظديددف أبدعد د دداد
املسد د د د د ددؤوليدة االجتمداعيدة لتعزيز القرارات اإلبدداعيدة.
دراسد د د د د ددة تطبيقيدة يف بعض كليدات جدامعدة الكوفدة.
جمل ددة العريب للعلوم االقتصد د د د د د ددادي ددة واإلداري ددة .كلي ددة
اإلدارة واالقتصاد .جامعة الكوفة .العدد (.)30
خصد د د دداونة ،نيفني حممد .)2010( .دور اإلدارة املدرسد د د ددية يف
تفعيل الشد د د د دراكة بني املدرسد د د د ددة واجملتمع احمللي من
وجهة نظر أولياء األمور .رسد د د د ددالة ماجسد د د د ددتري غري
منشورة .كلية الرتبية .جامعة الريموك .األردن.
خليدل ،نبيدل سد د د د د دعدد وعبددالعدال ،أمحدد عبدد النيب.)2008( .
ص د ددنع القرار التعليمي يف مص د ددر وأس د درتاليا "دراس د ددة

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
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مق ددارن ددة" .جمل ددة الرتبي ددة .كلي ددة الرتبي ددة .ج ددامع ددة بين
سويف .مصر .العدد ( .)14اجلزء (.)2
الرشد دديدي ،حسد ددني جمبل هداب واحلريب ،انيف انفع والرشد دديدي،
شددايف عوض( .)2017دور كلية الرتبية االسدداسددية
يف تنميدة املسد د د د د د ددؤوليدة االجتمداعيدة والوعي هبدا لددى
طالهبا .جملة الثقافة والتنمية .العدد (.)121
رؤي ددة اململك ددة العربي ددة السد د د د د د ددعودي ددة .)2016( .اسد د د د د د ددرتجع يف
 2020/7/20م د د د ددن امل د د د ددوق د د د ددع اإلل د د د دك د د د ددرتوين:
http://vision2030.gov.sa
الرويلي ،سد د د د ددعود عبد  .)2017( .دور جامعة شد د د د ددقراء يف
تعزيز املسد د د د د د ددؤولية االجتماعية لدى طالهبا وعالقته
ببعض املتغريات .جملددة جددامعددة امللددك خددالددد للعلوم
الرتبويد د ددة .كليد د ددة الرتبيد د ددة .مركز البحوث الرتبويد د ددة.
جامعة امللك خالد .العدد (.)28
زهدران ،ح د د ددامد د ددد عدبد د ددد الس د د د د د د ددالم .)2000( .عدلدم الدندفدس
االجتماعي .القاهرة :عامل الكتب للنشر والتوزيع.
الشد د د د د د ددهراين ،عبدد فالح .)2017( .دور اجلدامعدة يف تعزيز
املسد د د د د د ددؤوليددة االجتمدداعيددة وثقددافددة العمددل التطوعي.
دراس د ددة ميدانية على طالب وطالبات الدبلوم العام
يف الرتبية جامعة بيشد د د د د د ددة .جملة كلية الرتبية .جامعة
بنهددا .كليددة الرتبيددة .مصد د د د د د ددر .اجمللددد ( .)28العدددد
(.)110
الصد د د ددائغ ،جناة حممد سد د د ددعيد .)2014( .اسد د د درتاتيجية مقرتحة

العبيد ،إبراهيم عبد  .)2016( .تصد د ددور مقرتح لتفعيل دور
اجلامعات السددعودية يف تنمية املسددؤولية االجتماعية
لدى طالهبا .جملدة كليدة الرتبيدة .كليدة الرتبيدة .جامعة
أسيوط .اجمللد ( .)32العدد (.)4
عرفات ،جناح السد د ددعدي والعمودي ،هالة سد د ددعيد.)2017( .
دور جامعة أم القرى يف تعزيز املسؤولية االجتماعية
لدى طالباهتا يف ضد د د ددوء رؤية  .2030حبث مقدم
ملؤمتر دور اجلددامع ددات الس د د د د د ددعوديددة يف تفعي ددل رؤيددة
 .2030يناير .جامعة القصيم.
العقيل ،عصدمت واجلباري ،حسدن .)2014( .دور اجلامعات
األردني ددة يف ت دددعيم قيم املواطن ددة .اجملل ددة األردني ددة يف
العلوم الرتبوية .األردن .العدد (.)4
العنزي ،سدعد .)2007( .حماولة جادة لتأطري نظرية أصدحاب
املصد د د دداحل يف دراسد د د ددات إدارة األعمال .جملة العلوم
االقتص د ددادية واإلدارية .العراق .اجمللد ( .)13العدد
(.)48
العوادي ،فوزية .)2018( .دور املس ددؤولية االجتماعية لألس ددرة
يف احلمدايدة الفكريدة لألبنداء دراسد د د د د ددة ميددانيدة مطبقة
على أولياء أمور طالبات املرحلة املتوسد د د د د ددطة داخل
مد ددديند ددة الرًّيض .جملد ددة كليد ددة الرتبيد ددة .كليد ددة الرتبي ددة.
جامعة أسيوط .اجمللد ( .)34العدد (.)3
عودةًّ ،يسد د ددر علي .)2014( .املشد د دداركة السد د ددياسد د ددية (االجتاه
واملمارسد ددة) وعالقتها ابملسد ددؤولية االجتماعية وأتثري

للجامعات السد د ددعودية يف تنمية املسد د ددؤولية اجملتمعية
لدى الطالب .دراس ددة وص ددفية حتليلية .جملة جممع.
جامعة املدينة العاملية .ماليزًّي .العدد (.)9
صدمادي ،أمحد عبد اجمليد والبقعاوي ،عقل حممد.)2015( .
الفرق يف املسؤولية االجتماعية لدى طالب املرحلة
الثانوية يف منطقة حائل ابململكة العربية الس د د ددعودية
يف ضد د د د د د ددوء ع دددد من املتغريات .اجملل ددة األردني ددة يف
العلوم الرتبوية .األردن .اجمللد ( .)11العدد (.)1
الض ددبع ،فتحي .)2008( .املعاقون حركيا ومدى إحس دداس دهم

األقران لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة .رسد د د ددالة
مدداجسد د د د د ددتري غري منشد د د د د ددورة .كليددة الرتبيددة .اجلددامعددة
اإلسالمية بغزة .فلسطني.
قادري ،أميمة .)2014( .دور مجاعات الضد د د د ددغط يف رسد د د د د ددم
الس د ددياس د ددة العامة .رس د ددالة ماجس د ددتري غري منش د ددورة.
قسد د د د د ددم العلوم السد د د د د ددياسد د د د د ددية .كلية احلقوق والعلوم
السد د د ددياسد د د ددية .جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي.
اجلزائر.
قداشد د د د د ددي ،خدالدد وبودرجدة ،رمزي .)2016( .دراسد د د د د ددة أبعداد

ابملسد د د د د د ددؤوليددة االجتمدداعيددة .القدداهرة :العلم واإلميددان
للنشر والتوزيع.

املسد د د ددؤولية االجتماعية للمؤسد د د د دسد د د ددات من منظور
إسد د د ددالمي .جملة رماح للبحوث والدراسد د د ددات .مركز
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امللخص

هدفت الدراسة ة حتديد مصة ةةالر ااسة ةةم واس ليسة ةةال يف المصة ة ات الفن يف رسة ةةا املاجسة ةةمملُ امل ا يف جمال المصة ة
ة
لتكين جمم ع الدراس ة
أبقسةةاس الرتب الفن جبامعات امل ك العرب السةةعيلي  .لات عت الدراس ة املنو المح ي لفق يس ة يحت حت اومي ّ ،
من رسةا املاجسةممل امل ا يف ت ك األقسةاس ،لع ن مت اخم ارها قصةد ً عدلها ( )35رسةال من ثالث جامعات :يس القر  ،لامل ك سةعيل،
ة
لجامع امل ك ع د العزيز ،لألغراض مجع ال اانت مت عدال قا لمح الرسا اجلامع  ،لمت المأكد من صدقوا لث اهتا.
لكشة ةةفت النما ين املصة ةةالر ال صة ةري هي األكثر اسة ةةم واماً يف المصة ة ات الفن يف الرسة ةةا اجلامع  ،ي وا املصة ةةالر ال صة ةري
الفكري  ،مث املصةةالر المقن  ،لجاءت املصةةالر الفكري يخملاً ،ك ا يظورت النما ين صةةير مصةةالر ااسةةم واس يف المص ة ات الفن مل تميع
ابلش ة ةةك امل يحت ،لغابت عنوا العديد من ص ة ةةير مص ة ةةالر ااس ة ةةم واس .ك ا يظورت النما ين يس ة ة يحت اواكا هي األس ة ة يحت الش ة ةةا ع يف
اسم واس المص ات الفن  ،ي األس يحت الم ريدي ،تاله يس يحت الرؤي الذات ل ص  ،لجاء األس يحت الرمزي يخملاً.
ليلصةت الدراسة مبراجع مقررات المصة أبقسةاس الرتب الفن -لاليت حتيل بعضةا منوا ل كين خالصةا يف جمال الفنين ال صةري -
ل رتك ز ع ى تنيع لتكام مصة ةةالر ليسة ةةال ا ااسة ةةم واس يف اجلاما الم قي منوا ،ل يفة ةةاف مقررات يف برام املاجسة ةةممل هبا ختمص ابجلاما
الفكري من المص لالرتك ز ع ى مظر ت المص  ،لالدراسات ال ن .
الكلمات املفتاحية :المص ات الفن  ،مصالر ااسم واس ،يسال ا ااسم واس ،رسا املاجسممل.
Abstract:
The study aimed to identify the sources & styles of inspiration of art designs in the MA theses
in Saudi Universities .Content analysis approach was applied to thirty-five master theses in Saudi
Universities (Umm Al-Quraa- King Saud, King Abdulaziz). A valid and reliable list of items of the
sources & styles of inspiration were constructed by the researcher.
The study revealed that the sources of inspiration ranked as follows: visual, then intellectual
visual, then technical, then intellectual. Also, the styles of inspiration are ranked as follows: Simulation,
then abstract, then self-view, then symbolic .Finally, the paper recommend among other things, review
of art design courses so it follow diversity, and complementarity of sources and styles of inspiration.
Key words: Art design, Sources of Inspiration, style of inspiration, Master thesis
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مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

مقدمة
المصة ة ة ة ة ة ة ع ة ة ة تنظ ل ب ة ةةداع ح ة ةةاف ة ة ة ابلم ري ة ةةا
لاابمكةار ،لتعم ةد ع ى مثثرات لمص ة ة ة ة ة ة ةةالر بصة ة ة ة ة ة ةرية لفكرية
للج ةةدام ة ة منمق ةةا لممنيعة ة  ،لغ ةةالًة ةا م ةةا من من خالل مم ة
جيامةا احل ةا  ،لاليت ختم يف مصة ة ة ة ة ة ةةدرهةا لك ف موةا ابخمال
الفرل لتفكمله ليسة ة ة يب لموارات " .فاملصة ة ة يم ز هسة ة ةةاسة ة ة م
الشةةديد عن ارخرين إبلراك الع ق لألشةةكال لمعام وا ،بناء
ع ى قدرات اإللراك لالفسة يليج لال يليج  ،لثقافم  ،لع ى
ك ف ة رؤيمة ل ص ة ة ة ة ة ة ةةدر لالمنيع ف ة " (القص ة ة ة ة ة ة ةةا :2008 ،
 .)42فك ما ينم املص ة ة ة من يع ال يعد امعكاس خلربات
ال صة ة ة ة ة ة ةري ة ة لالفكري ة ة لااجم ة ةةاع ة ة لالثقة ةةاف ة ة لالمكنيليج ة ة ،
فاملصة ة ة ة ة ة ة ين يم ايزلن يف طرح مشة ة ة ة ة ة ةةاريعو الفن حسة ة ة ة ة ة ةةا
خ ف مو يف ذلك ،لحس ة ة ة ةةا تفاع و مع و  ،لمس ة ة ة ةةمي
حس ة ةةاس ة ةةو مبكامن اجل ال لاإل اس ف  ،لت قى الرؤي اخلاص ة ة
ل فنان ف ا يقدس ليسة ة ة ةةم و هي املع ار يف صة ة ة ةةفاء منابع ام
لجيلهتا.
ال حث عن مصة ة ةةالر يسة ة ةةم و
لذلك حيماج املصة ة ة
منو ةةا يفك ةةاره ،لم و ةةد ل ة ال ريق مي الم ز لاإلب ةةداع ،لحتقق
الفرلي لاألصة ة ة ةةال يف يع ال  ،لاملصة ة ة ة امل دع هي الذي ميم ك
موار القدر ع ى اكمشة ةةا املصة ةةالر املم ز اجلديد ل دي من
خال ا املرح األل من المخ ط الذهين ألفكاره ابألسة ة ة يحت
الفين الذي خيدس ع .
لمصةالر ااسةم واس مو ل صة لل ع الفين املنم ،
لهي م ةةا يثك ةةد ع ة سة ة ة ة ة ة ةةو ة ( )32 :2016بقيل ة " :يعمرب
مييفةةيع ااسةةم واس يف المص ة من يه املييفةةيعات اليت ا
ااهم اس هبا للراسة ة ةةموا ع ًا لفنًا ألسة ة ة احت عديد ُ منوا يهنا
حد اوركات األسة ةةاسة ة لع ات المصة ة  ،ليميق ع وا
املالمح األساس ل نم لط عم المشك لاليظ ف ".
لقد تعدلت الدراسة ة ةةات السة ة ةةابق اليت اسة ة ةةم و ت يحد
املصة ة ة ة ة ة ةةالر ال صة ة ة ة ة ة ةري يل الفكري يل اليجدام يف جماات الفن
املخم فة ُ منوةةا لراسة ة ة ة ة ة ة ة ع ةةد الفمةةاح ( )2004لهةةدفةةت
تييف ة ح للر ال ع ك صةةدر اسةةم واس يفكار جديد تسةةاعد
املصة ع ى اابمكار ،لاسةمخدمت املنو اليصةفي المح ي،
لتيصة ت ين ال ع مصةةدر اسةةم واس مد املصة أبشةةكال
ليليان لبناءات لمظ تثثر ع ى قدر املصة ة ة ة ة ة ة ع ى اابمكار.
للراسة ة ة ة ة ة ة ع د الياحد لال اهر لسة ة ة ة ة ة ةةالم ( )2011لهدفت
ل معر ع ى يسة ة ة بناء الشة ة ةةك لغرابم يف يع ال سة ة ة فاللر
لايل لاس ة ةةم واموا ابمكار تص ة ة ات ح ي معاص ة ةةر  ،لمم ت
ةدرا إل اس
أبن غراب الش ةةك يف يع ال سة ة فاللر لايل تعد مص ة ً
املص ة ة  .للراس ة ة ال س ة ة يي ( )2013لهدفت لدراس ة ة الق
اجل ال يف ميات ال ع الربكام  ،إلثراء املش ة ة ةةنيل النس ة ة ة ،
لتيصة ة ة ت لمصة ة ة لتنف ذ مع قات مسة ة ة مسة ة ةةم و منوا.
للراس فران ( )2014لهدفت اسم واس الرمي الرتاث مبن ق
احل ا ابمكار لتص ة ة ة ة ة ة مش ة ة ة ة ة ةةنيات تذكاري تثري اجلاما
الس ة ة ة ة ة ة احي يف امل ك  ،لات عت املنو المح ي ،لمم ت أبن

املفرلات لالرمي الفن لالدين يف احل ا من املصة ة ة ة ةةالر ا ام
لمص المذكارات الس اح  .للراس يله ل براه ()2015
لهةدفةت إلممةاج تصة ة ة ة ة ة ةات عصة ة ة ة ة ةرية م مكر من الزخةار
األفريق تميافق مع ذلق املري السة ة ةةيلام  ،لاسة ة ةةمخدمت املنو
الدراس  ،لمم ت أبن خار
اليصفي المح ي ل زخار
ةدرا غنًا لم يير يع ال المص ة ة ة ات
ة
ة
الفنين األفريق تعد مصة ً
ال اع ال دلي ل ثيحت السة ةةيلاي .للراسة ة العدلي ()2015
لهدفت لالسة ة ة ةةمفال من يسة ة ة ة يحت فن األلر امي-كفن ثالثي
األبعال -ل ق مجال لق ظ لع تصة ة ة ات مسة ة ةةم و
من الفن املصة ة ةةري القدي ،لتيصة ة ة ت لمصة ة ة لتنف ذ مع قات
مسة ة ة ة ة ة م مكر ب ريق ال ات ك ،لأبسة ة ة ة ة ة يحت ال ات يف فن
األلر امي .للراس ة ي(د ( )2017لهدفت اس ةةمكش ةةا
مع ةةات ال ع ة لق و ةةا اجل ةةال ة يف المصة ة ة ة ة ة ل ثراء خرب
املصة  ،لكامت ع ن الدراسة جم يع من ال يحات الفن تعرب
عن ال ع  ،مت لراسة بنا موا ،لالمكام ب الضةيء لالظ ،
لالمناغ ال يي ب عناصة ة ة ةةرها ،لمم ت بثراء ال ع ك صة ة ة ةةدر
قيي ل صة ة ل سة ةةم و منوا يفكاره .للراسة ة الصة ة ال لالن ار
لالسة ة ة ة ة اليسة ة ة ة ةةي ( )2018لهدفت لدراسة ة ة ة ة الق اجل ال
ألع ال الفنان كامدمسة ة ة ة ة ةةكي الم ريدي لمصة ة ة ة ة ةةالره اإلبداع ،
اس ةةم واموا يف ابمكار تص ة ات مس ة أبس ة يحت اجليبالن،
لبمح ع ن الدراسة ة تيصة ة ت لمصة ة ات مسة ة عةريفة ةةت
ع ى اوك اخم ة ة ةةار المصة ة ة ة ة ة ة ة ةةات اليت حتقق يهة ة ةةدا
ةدرا هةا ًمةا
الةدراسة ة ة ة ة ة ة  ،لمم ةت أبن الفن الم ريةدي يعةد مصة ة ة ة ة ة ً
ل مصة  ،لخاصة تصة املع قات النسة  .للراسة اخل يي
( )2019لهدفت اسةةم واس الرمي السةةعيلي لمصة ق ع
األاثث لمك الت لمظفي ا يي السة ة ةةعيلي ع وا ،لمم ت أبن
ااسة ة ة ةةم واس من الرمي السة ة ة ةةعيلي لما حتيي من مجال ات لق
تسة ةةاه يف ثراء الع اابمكاري  ،لتسة ةةاه يف تيسة ة ع مدار
لخ ال املص .
ليالحظ ين مج ع الدراس ةةات الس ةةابق اس ةةمعامت مبص ةةدر
لالسة ة ة ةةم واس ،لمع تنيع لاخمال املصة ة ة ةةالر هبا ا يهنا يمجعت
ع ى ين ت ك املص ةةالر يس ةةو ت يف مد املصة ة بعناص ةةر لمظ
بناء ممنيع سة ة ة ة ة ةةاعدت يف خراج ع الفين بشة ة ة ة ة ةةك م مكر
لمعاصة ة ة ة ةةر ،مع اخمال األسة ة ة ة ةةال ا الفن يف تنالل مصة ة ة ة ةةدر
ااسم واس.
لقد تعدلت يطرلحات لمشة ة ة ة ةةكالت ال حث اليت تقدس
هبا ال احثين يف جمال المصة ة ة ة أبقسة ة ة ةةاس الرتب الفن ابمل ك
العرب السعيلي  ،القا ع ى ع ااسم واس الفين ،لتنيعت
ف وا مصة ة ةةالر ااسة ة ةةم واس ليسة ة ةةال لابلمايل تنيعت املخرجات
هبةةا ،لةةذلةةك جةةاءت هةةذه الةةدراسة ة ة ة ة ة ة ل يقي ع ى مصة ة ة ة ة ة ةةالر
ااس ة ةةم واس ليس ة ةةال يف رس ة ةةا املاجس ة ةةممل يف جمال المص ة ة ،
ملعرف املصة ة ة ةةالر اليت اسة ة ة ةةم و منوا ال احثين تصة ة ة ةةام و الفن
ليس ةةال و املمنيع يف ذلك ،ل يقي ع ى يمياعوا لما مت ف وا،
لليف ةةعوا حتت الدراس ة لالمح  ،لتقدي املقرتحات املس ةةمق
اليت تساعد ع ى الم يير يف جمال ااسم واس يف المص .
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مصادر االستلهام وأساليبه في التصميمات الفنية:
................................................................................
دراسة تحليلية لرسائل الماجستير بالجامعات السعودية

مشكلة الدراسة
من خالل طالع ال احث ع ى مي المصة ة ة ة ة ة ة ات
الفن ة ة ة ة يف جم ة ة ةةال المصة ة ة ة ة ة ة ة يف الرسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا ة ة ة ة الع ة ة ة ة
 الدراس  -احظت تكرار مصالر ااسم واس هبا ،لقخيض ال احث ملص ة ة ة ةةالر مع ن  ،ك ا يهنا مل تقع -ع ى حد
ع وةةا -ع ى لراس ة ة ة ة ة ة ة ة اهم ةت ابل حةةث حيل مصة ة ة ة ة ة ة ةةالر
ااس ةةم واس ليس ةةال يف جمال المصة ة أبقس ةةاس الرتب الفن ،
لذا جاءت هذه الدراسة ة ة لسة ةةد الف ي الع يف مييف ة ةةيع
ح يي لمو لهي مييفة ةةيع مصة ةةالر ااسة ةةم واس يف المص ة ة
اليت مث اور األسة ة ة ة ةةاس لع المص ة ة ة ة ة  ،ليميق ع وا
ط ع املنم المصة ة ة ة ة ي ،يف الل هث لرصة ة ة ةةدلكشة ة ة ة ة
مص ةةالر ااس ةةم واس يف المصة ة ات الفن -ع ن الدراسة ة -
لاألسال ا الفن الشا ع هبا ،ملعرف يكثر املصالر اسمخداما
لتسة ة ة ط الض ة ةةيء ع ى املص ة ةةالر األخر اليت مل مخذ حقوا
من ال حث لااسةةم واس ،ل فت النظر ل وا ابعم ارها مصةةالر
بص ة ة ةةري لفكري جديد  ،ميكن تنال ا أبس ة ة ةةال ا فن ممنيع
تياكا الفكر الع ي املعاص ة ة ة ة ةةر ،لتس ة ة ة ة ةةاعد املصة ة ة ة ة ة ع ى
تيظ قدرات اإلبداع لاسة ة ةةمث ار خربت ال صة ة ةةري لالفكري
تمس ابجلد لاألصال .
ابمكار يفكار تص
أسئلة الدراسة:
 .1ما مص ةةالر ااس ةةم واس يف المصة ة ات الفن املمضة ة ن
يف الرس ة ةةا الع امل ا يف جمال المص ة ة ة أبقس ة ةةاس
الرتب الفن جبامعاتة امل ك العرب السعيلي ؟
 .2ما يسةةال ا ااسةةم واس يف المص ة ات الفن املمض ة ن
يف الرس ة ةةا الع امل ا يف جمال المص ة ة ة أبقس ة ةةاس
الرتب الفن جبامعاتة امل ك العرب السعيلي ؟
أهداف الدراسة :
هتد الدراس ة ة حتديد مص ة ةةالر ااس ة ةةم واس يف
المص ة ة ة ة ة ة ة ات الفن يف الرسة ة ة ة ة ة ةةا الع امل ا يف جمال
المص ة ة أبقس ةةاس الرتب الفن  ،لحتديد يس ةةال ةا ااس ةةم واس
املسة ة ةةمخدم يف مماج ت ك المص ة ة ة ات .لذلك من خالل
مي المص ات الفن املمض ن يف الرسا الع
حت
امل ا يف جمال المصة ة ة ة ة ة ة أبقس ة ة ة ة ة ةةاس الرتب الفن جبامعات
ةامل ك العرب السعيلي .
أمهية الدراسة:
 ةتف د الدراس ة ة ة احلال يف ع اء تصة ة ةةير لايفة ة ةةح حيلمصة ةةالر ليسة ةةال ا ااسة ةةم واس يف المص ة ة ات الفن
املمض ن يف الرسا الع امل ا يف جمال المص
أبقسة ة ة ة ة ة ة ة ةةاس الرتب ة ة الفن ة ة جب ة ةةامع ةةات امل كة ة العرب ة ة
الس ةةعيلي  ،يا ي فت اامم اه ي المنييع يف ت ك
املصالر ليسال وا لسد النقص ف وا.
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 مسةةاعد املشةةرف ع ى الرسةةا الع  ،ليعضةةاء هالمدري أبقسة ةةاس الرتب الفن يف اجلامعات السة ةةعيلي ،
يف ع ة تيج ة طالحت الةدراسة ة ة ة ة ةةات الع ةا يف برانم
املاجس ة ةةممل مي اخم ار مص ة ةةالر اس ة ةةم واس ممنيع مل يم
تنال ا بعد ،يف يف ة ة ة ةةيء النما اليت سة ة ة ة ةمميصة ة ة ة ة ل وا
الدراس .
 ميكن ين ةتساعد مما هذه الدراس املسثلل القاع ى برام الدراسة ة ة ةةات الع ا أبقسة ة ة ةةاس الرتب الفن يف
اجلامعات السة ة ة ة ةةعيلي -لاليت حتيل بعضة ة ة ة ةةوا منوا
يقسة ةةاس خالص ة ة يف الفنين ال صة ةةري  ،-يف ع ت يير
مقررات المصة ة ة ة ة ة  ،ه ةةث يم ثراؤه ةةا لحتس ة ة ة ة ة نو ةةا
اباعم ال ع ى مما الدراس احلال .
 ميكن ذه الدراس ة ين ةتسةةاه يف حت النماج الفكريالمصة ة ة ة ي ل الحت الدراس ة ة ةةات الع ا أبقس ة ة ةةاس الرتب
الفن ة ة ة  ،مب ة ةةا ةيع ة ةّةد يفة ة ة ة ة ة ةةاف ة ة لأللحت الرتبيي املمع ق
ابلدراسة ة ة ةةات الع ا يف جمال المص ة ة ة ة ابمل ك العرب
السعيلي .

 ثراء األلحت النظري اخلا مبييفةيع مصةالر ااسةم واسليس ة ةةال يف جمال المص ة ة ة خاص ة ة ة  ،لجماات الفنين
ال صري األخر عام .
حدود الدراسة:
احلدود املكانية :يجريت الدراسة ة ة ة ة ة ع ى ثالث جامعات
ابمل كة العرب ة السة ة ة ة ةةعيلية  ،لهي :جةامعة يس القر مبكة
املكرم  ،جامع امل ك سة ة ة ة ةةعيل ابلر ض ،جامع امل ك ع د
العزيز جبةةد  ،لمت اخم ةةارهةةا كيهنةةا اجلةةامعةةات اليت منح لرجة
املاجسةممل يف الرتب الفن ابمل ك خالل الفرت الزمن لع ن
الدراس .

احلدود الزمنية :تناللت الدراس ة ة الرسة ةةا اجلامع أبقسة ةةاس
الرتب الفن -ع ن الدراس -يف اجلامعات السعيلي  ،خالل
الفرت الزمن من عاس  2017 1994فقط.
مصطلحات الدراسة
االست ت ت ت تتتل ا ( :)inspirationجاء يف لس ة ة ة ة ةةان العرحت:
خملا :لقن ه .لاسم و ه :سأل ين ي و
"لي هللا ً
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ه .لاإل اس :ما ي قى يف الرلع .ليف احلديث :يس ة ة ة ة ة ةةألك ر(
من عند ت و ين هبا رشة ة ة ة ة ة ةةدي ،اإل اس ين ةي قي هللا يف النف
ًيمرا ي عث ع ى الفع يل الرت " (ابن منظير ،ل.ت).
"لك اسةةم واس ترل بصةةف حصةةري يف اشةةمقاقات معاي
ك ة " "" " ،لاإل ةةاس من األمير املمع ق ة ابإلمس ة ة ة ة ة ة ة ةةان لالفكر
اإلمس ة ة ة ة ةةاي ع ى الع يس ،غمل يهنا لندرهتا ت ا ،ف ثتى ابألل
لالس ة ة لالماء الدال ع ى ال ا يف ال ن  ،ليص ةةدر هبا الفع
" " ل ا اإلمسان اإل اس" (صا .)312 :2008 ،
واالست ت ت ت تتتل تتا ا يتا :ع ة عق ة فن ة يقيس هبةةا املص ة ة ة ة ة ة ة
اس ة ة ةةم اب ملصة ة ةةدر بص ة ة ةةري يل فكري يل لجداي يل تقين يم ز
بق لعالقات مجال لفكري  ،تثمل خ ال املصة ة ة لفكره مع ما
حي من خربات ممنيع  ،إلبداع ص ة ة ة ة ة ة ة اغات مجال للظ ف
برؤيم الذات الفن  ،لمبا يميافق مع مم ات العصة ة ة ة ة ة ةةر لحاج
اجملم ع.
رست تتالة املا ست تتت ( )Master thesisا يا :هث ع ي
يعده طالا الدراس ة ةةات الع ا ل حص ة ةةيل ع ى لرج املاجس ة ةةممل
يف الرتب الفن جمال المص لحيميي ع ى جترب ع (جاما
ت قي) ،ك م ا تك ي ل ربانم  ،حتت ش ة ة ة ة ةةرا يكالميي
ممخص ة ة ة ة ةةص ،يعك بييف ة ة ة ة ةةيح قدر ال احث ع ى اس ة ة ة ة ةةمخداس
لتيظ مناه ليس ة ةةال ا ال حث املناس ة ة ة ملييف ة ةةيع  ،لتنظ
املع يمات بشك من قي.
التص ت تتميم )" :)Designمش ة ة ةةام ذهين يع ع ى حت لك
عيام جناح الع الفين لاخم ار يفض ة ة ة ة ة ة العناصة ة ة ة ة ةةر ليفض ة ة ة ة ة ة
األس ة ة ة ةةال ا اليت حتقق هذا الع " (س ة ة ة ةةو .)68 :2016 ،
لالمص ة ة ة ة ة ة ة ك ةةا ير ي( ةةد ( )243 :1985ع ة ة ذات
ش ة ة ة ة ةةق  ،الش ة ة ة ة ةةق األلل ع ال العق لاخلربات من املثثرات يل
احلاجات اليت يسةةم ا ا اإلمسةةان إل ال تصةةير ذهين ل ع
املرال مماج  ،ممأثرا يف ذلك مبص ة ةةدر خارجي ،يما الشة ة ةةق الثاي
ف ش ة ة ةةم ع ى ااشة ة ةةكال املالي الناجت عن الش ة ة ةةق األلل لعن
تيظ العنةةاصة ة ة ة ة ة ةةر لااس ة ة ة ة ة ة ة الفن ة املم عة ملقةةاب ة احلةةاجةةات
اإلمسام  .لهي ما يمفق مع المعري اإلجرا ي ل مص يف هذه
الدراس .
االدب النظ ي:

االستل ا يف جمال التصميم:
المص هي يل فرلع الفن الذي يساه يف بناء لص اغ
الع ة ة الفين ،ليس ة ة ة ة ة ة ةمنة ةةد ع ى الفكر لالنظر ت ل نة ةةاء الفكر
المص ة ة ة ة ي ،ليعم د يف ص ة ة ة ة اغ هذه األفكار لالنظر ت ع ى
الم ق ،لذلةةك ل يرهتةةا من خالل خةةامةةات تش ة ة ة ة ة ة ةكة اجلةةامةا
املالي لاملر ي من ع المص (اخلييل لسالم .)2007 ،

لتعم د ع المص ة ة ع ى ثقاف الفنان لموارات
لق ةةدراتة ة المخ ة ة " .اليت تع ةةد من يه ص ة ة ة ة ةف ةةات الع ة ة
اإلبداع  ،ليقص ةةد ب صة ة اغ العالقات المش ةةك إبحكاس
لاع خيدس بناء الع الفين" (ال س يي.)53 :2000 ،
كال من اخلييل
لمير المصة ة ة ة ة ة مبراح ممعدل ذكرها ً
لسالم ( )2007ف ا ي ي:

• مرح ة المفكمل :الفكر هي امليجة لالةدافع األلل لع
المص ة ة ة ة  ،لف ا املصة ة ة ة ع ى تس ة ة ةةاؤات (ملاذا
يص ة ة ؟ ماذا يص ة ة ؟ ك يص ة ة ؟ ما اخلامات اليت
سي اسمخدموا؟).
• مرح الرؤي  :هي املثشر ع ى بدء املص يف مالحظ
العناصةةر اليت سةةمسةةمخدس يف المصة لتكيين املفرلات
لبناء الص غ الال م لع المص .
• مرح اإللرا  :يم ف وا اسة ة ة ة ةةمشة ة ة ة ةةعار العالقات ب
املفرلات لالص ة ة ة ة ة غ لهي مم ة ة لع ة ةةات الربط ب
العناصر لاملفرلات لالص غ.
• مرح ة الص ة ة ة ة ة ةةاغ ة  :هي مرح ة امليا ة ب املفرلات
لفقا ملا ب نوا من عالقات تش ة ة ةةك مجال
لالعناص ة ة ةةر ً
لت ييع ت ك املفرلات لفقا ل نما لاملع ات.
• مرح ة ة ة اإلبة ة ةداع :من مم ة ة ة اخم ة ةةار يحة ةةد احل يل
املمعةةدل لهي مةةا يم ةةا العيل مرح ة المفكمل مر
يخر اخم ار يحد احل يل.
لمن ذلك مالحظ ين ع المصة ة ة ة ة ة ت دي لتنموي
مرلرا برؤي الفنان ل ثملات ل لراك ل عالقات ل ا
ابلمفكمل ً
مرح ااسة ةةم واس ،ليم المفاع ب نو ا ابسة ةةمخداس يسة ةةال ا
لصيا ملرح الص اغ .
ممنيع ً
ليقصة ة ةةد مبرح اباسة ة ةةم واس" :الع ات العق اليت
حتة ةةدث ل ص ة ة ة ة ة ع ى مي مفة ةةاج  ،تنمظ من خال ة ةةا
جم يع من العناصر املشمم لاملسميحا  ،يف س اق جديد ل
معناه" (ريفت .)9 :2009 ،لتعين ين مص ة ة ة ة ة ًةدرا خارجً ا
ي الفنان لمص مسميحى من .
لير صة ة ةةا (" )314 :2008ين ااسة ة ةةم واس هي
لجيل جترب شةةعيري حايفةةر مير هبا الفنان لت مقي جتاثر جترب
مسمقر يف الذاكر لتم الل الم ربمان المأثر لالمأثمل ،يا ع
املدع يف مرح هث اس ةةم ص ةةاري لاس ةةمكش ةةايف مبا لدي من
جترب حديث لجترب سابق ".
الرابعة
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من جترب حديث لجترب سابق ".
للص حسن ( )19 :2014ع ااسم واس بقيل :
الفكر
ين املص يثناء المفكمل يف املشك ل الل الميص
امل مكر  ،حتدث املفاجأ بمأثمل الشة ة ة ة ة ة ةةيء امل و (املن ) ،ح ث
حير املن ع اإلبداع ،لف أ يم كن املص ة ة من اليص ة ةةيل
يف العق ة ة ة حتمة ة ةةاج
الفكر – للكنوة ة ةةا تكين ك
اإلخراج -لي ق املص ة ة ة ة ة ة ال فظ املعويل يف هذه ال حظ لهي
"لجدهتا" يل "هذه هي" .لينم ااسة ة ة ةةم واس من قدرت هامم
يف اإلمسان ا-1 :القدر ع ى المخ (الرغ -الفرص )-2 .
القدر ع ى ليف ة ة ة ةةع المخ مييف ة ة ة ةةع المنف ذ (اابمكار) ( د،
.)2014
فااس ة ةةم واس ذن هي ع حسة ة ة فكري من اس ة ةةم اب
ملثمل خارجي يمأثر املص بصيره لمض يم ملا ب من ق مجال
لفكري  ،لتكين مبثاب الش ةةرار اليت تنمل عق املص ة ة لتثمله مي
اإلبداع ،ابلمأم لالمفكمل يف املص ة ةةدر ل لرا العالقات املمنيع
ب  ،مع ما مي ك من خربات ،لمن مث صة ة ة اغ املصة ةةدر صة ة ة اغ
لفقا ملم ات العصةةر،
مجال مفع أبكثر من رؤي يف المصة
ً
لحاج اجملم ع.
لاملصة ة ة ة اجل د هي الذي مي ك القدر ع ى حس ة ة ةةاسة ة ة ة
ااسة ة ة ةةم واس من مصة ة ة ةةالر عديد لأبسة ة ة ةةال ا ممعدل  ،فك ما
حي ط ابملصة ة ة من مثثرات بص ة ةةري م اش ة ةةر  ،يل مثثرات تدعيه
ل مفكمل لالمةأمة لالمح ة مثة لة اإل ةاس المص ة ة ة ة ة ة ة ي ،مم
خلرب بصة ةةري يل فكري مس ة ة ق (سة ةةو  .)32 :2016 ،يقيس
املص ة ة ة ة ة ة ة بمنةةال ةةا أبسة ة ة ة ة ة ة يب ة اخلةةا  ،من خالل قةةدرت ة ع ى
ااسة ة ةةمخال لحتيير العناصة ة ةةر لالنظ ل عال الص ة ة ة اغ هبد
مماج ع فين جديد م عن األص ة ة ة ة ة ة ة  ،لمن خالل هذا
المفاع ب املصة لك ما حي ط ب من مثثرات يم ير يسة يب
المص ي اخلا (حسان.)10 :2014 ،
لمير املص مبراح يف ع ااسم واس ،لهي:
 .1حتديد مصة ةةدر ااسة ةةم واس :يم اخم ار يحد املصة ةةالر الثري
ابلعناصر المشك  ،لمحريك امفعاات لخ ال املص يف
عديد (حسان.)2014 ،
اجتاهات تص
 .2ع لراس ة حت ملصةةدر ااسةةم واس" :هبد معرف مظ
ص ة ة ة ة ة ة ة ةةاغمو ةةا املر ة ة لحت و ةةا يجزاء من ح ةةث ال ن ةةاء
المشك ي
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املص ة ة ة
المشة ة ةةك ي ليس ة ة ة يحت المشة ة ةةك  ،يا يثري
أبس ة ة ة ةةال ا بنا لتش ة ة ة ةةك ا هنا تعك لجيلها يف
املييف ةةيع المص ة ي الذي يمناس ةةا مع ط عموا" (س ةةو ،
.)44 :2016
.3حتديد يسة ة ة ة ة يحت ااس ة ة ة ةةم واس :هنا يس ة ة ة ةةال ا ممنيع
لالس ةةم واس ليميق حتديد يسة ة يحت ااس ةةم واس ع ى النرض
من .
.4حتق ق المآل لاامس اس ب مصدر ااسم واس لعناصر
المص األخر  ،ه ث تظور اليحد لالرتابط امل يحت يف
الع الفين( .حسان)2014 ،
.5حتةةديةةد لسة ة ة ة ة ة ة المنف ةةذ املنةةاس ة ة ة ة ة ة ليراعى "املثامة ب
ييدييليج الفنان يل العصر الذي يع ش ف لطريق المنف ذ
(المقن ات املسةةمخدم ) ،ل يصةةيل ص ة اغات ا لااهتا
المع ملية ة ة اليت حتقق اليظ فة ة ة اجل ة ةةال ة ة ة " (ع ة ةةد الكري،
.)22 :2013
مصادر االستل ا يف جمال التصميم
يف يع ا
تم اين مص ة ة ةةالر ااس ة ة ةةم واس ل صة ة ة ة
لتمنيع يفة ن اجملال الياحد ،لمن من رخر ،لمن جمم ع
يخر  .ف نو من يسة ة ة ة ةةم و يع ةةال ة من ال ة
لثقةةاف ة
او ب عموا لتراثوا لفنيهنا ،لمنو من يسة ة ة ةةم و يع ال
من القضة ة ة ة ةةا اإلمسة ة ة ة ةةام لااجم اع  ،لاملعمقدات الدين
لالفكري لااجتاهات السة ة اسة ة  ،ك ا يثرت الثير الص ةةناع
ع ى فكر املصة لمصةةالر اسةةم وام  ،لميكن تعدال مصةةالر
ااس ةةم واس يف جمال الفن عام ُ لجمال المص ة خاص ة ف ا
ي ي:
 .1البيئة الطبيعية
ال ة ة ة هي األرض مبكيانهت ة ةا غمل احل ة ة ة امل ث ة ة ة يف
مظاهر سة ة ح األرض من ج ال لهض ةةاحت لس ةةويل للل ن
لص ةةخير لمعالن لترب لميارل م اه ،لمكيانت ح يث يف
الن ااتت لاحل ياانت ع ى ال ابس يل املاء ،لما حي ط ابألرض
من غال غا ي يض العناصر األساس ليجيل احل ا ع ى
س ح األرض (غن ي.)1990 ،

لتعةةد ال ة ال ع ة مصة ة ة ة ة ة ة ةةدر ر ل رؤية اجل ةةال ة
ل ثراء اإلمماج الفين لالفكري منذ األ ل ،ملا هبا من مظ لق
مجال يف الكا نات احل مث اإلمس ة ة ة ة ةةان هب م ليشة ة ة ة ةةكال
يعضا
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امل ةةدع ة  ،لاحل ياانت أبمياعو ةةا ليليف ة ة ة ة ة ة ة ةةاعو ةةا ،لاأل ةةا
أبشكا ا ليلياهنا ،لال ير لحركاهتا ،لاحلشرات بدق تفاص وا،
لاألش ة ة ة ة ار لالزهير أبمياعوا ليلياهنا ،لاجل ال لال حار لاألهنار،
لق رات لفقاعات املاء ،لاألمياج ،لاجل د لالسحاحت ،لغملها.
ةكاا لعناص ة ة ة ة ةةر ممعدل أبس ة ة ة ة ةةال ا
اس ة ة ة ة ةةم و منوا الفنان يش ة ة ة ة ة ً
لاجتاهات تشك لفن ممنيع .
لقد ف ن اإلمسان منذ بدء اخل ق ين ع المدبر جت ت
هللا يف الكين لفو ال ع ة ل ةةاك ةةاهت ةةا كقي ف ةةاع ة م ةةدع ة ،
فدراسة الن اذج اليت تمضة ن األحداث لاألشةةكال اليت حتدث
تيجوات المصة ة ة (ع ده،
ابممظاس يف ال ع هي املدخ
.)41 :2014

لب ة ة ةةدي اإلمس ة ة ةةان يس ة ة ةةم و م ة ة ةةن ال ع ة ة ة أبس ة ة ة يحت
بص ة ةةري مث ت ة ةةير

مس ة ةةمي الق ة ةةيام احلاك ة ة ة ل ش ة ةةك

لاملضة ة ة ة ين هًث ة ة ةا عة ة ةةن اجلة ة ةةيهرُ إللرا لحت ة ة ة الشة ة ةةك

ل كشة ة عة ةةن قاميم ة ة ال نة ةةا ي لمظ ة ة الداخ ة ة لاخلارج ة ة
املناس ة ة ة ة ة (اجلة ة ة ة ةةدالي،

لصة ة ة ة ة ًةيا ل ح ة ة ة ة ةةيل المصة ة ة ة ة ة

.)2017

 .2الرتاث اإلنساين
يعةةر

الةةرتاث أبم ة جم ةةيع الثةةرلات ال ع ة

لاملشة د  ،لممةةاج الفكةةر اإلمسةةاي الةةذي رتكة األجةةدال،
ليعّةرب عةن ثقافة اجملم ةع لق ة لهييمة يف فةرتات اترخي ة
مم اينة ة ة  ،لالة ة ةةيت تثكة ة ةةد يصة ة ةةالم لعراقم ة ة ة ب ة ة ة يقرام ة ة ة مة ة ةةن
الشة ة ة ةةعيحت األخة ة ة ةةر  ،ليمص ة ة ة ة بفعة ة ة ة المة ة ة ةةأثمل لقاب ة ة ة ة
ااسم رار لالم دل.
لقةةد قس ة ت اخل ة
الرتاث

الشةةام

ل ثقاف ة

العرب ة

ثالث يقساس:

 .1الرتاث املالي ،ليش :
ي -تةةراث اثبةةت ،مث ة

بقةةا

املةةدن لالقةةر

المارخي ة ،

لامل ة ة ة ة ةةاي المق دي ة ة ة ة ة ل خارفوة ة ة ة ةةا ،لالنقة ة ة ة ةةي ع ة ة ة ة ةةى
الصخير ،لالمحص نات العسكري  ،لميها.
حت -تراث منقيل ،لهي ع ى يمياع:

• الق ع األثري ة ة الرتاث ة ة مث ة ة املسة ة ة ة ة ة ةكيكة ةةات لاألللات
الفخاري لاخلزف لالزجاج لاملنسة ة ة ةةيجات لاألسة ة ة ة ح
شك ( )1ااسم واس من ال ع يف المص
(النييصر)96 :2011 ،

ليللات الزين  ،لاأل ء المق دي .

عن:

فال ة ة ة ال ع ة ة ة تع ة ة ةةي امل ة ةةال اخلة ة ةةاس حل ة ة ةيافز اإل ة ة ةةاس،
لهب ة ةةا ث ة ةةرل غن ة ة ة ا تنض ة ةةا ي ة ةةا ميك ة ةةن ين ت ة ةةيحي بة ة ة  ،للك ة ةةن
الع ة ة ة ة ة امل ة ة ة ةةدع ع ة ة ة ةةى املص ة ة ة ة ة مفس ة ة ة ة ة (حسة ة ة ة ةةن:2014 ،
 .)138لهة ة ة ة ةةي م ة ة ة ة ةةا يثك ة ة ة ة ةةد ع ة ة ة ة ة ة س ة ة ة ة ةةو (،38 :2016
 )41بقيلة ة ة ة ة ة ة " :ين ال عة ة ة ة ة ة ة تع ن ة ة ة ة ة ةةا مف ة ة ة ة ة ةةرلات لعناص ة ة ة ة ة ةةر
ظاهري ة ة ة ة ة ة ة م اش ة ة ة ة ة ة ةةر  ،تيج ة ة ة ة ة ة ة يفك ة ة ة ة ة ة ةةار املص ة ة ة ة ة ة ة لممالت ة ة ة ة ة ة ة
اس ة ةةم واموا يف يفك ة ةةار المص ة ة ة  ،مل ة ةةا هب ة ةةا م ة ةةن ق ة ة ة ممع ة ةةدل
كة ة ة ةةاألليان لاملالم ة ة ة ة لاألشة ة ة ةةكال لالرم ة ة ة ةةي لالمع ة ة ة ةةمل الرم ة ة ة ةةزي
لألحداث.

• املنم ةةات احلرف ة لالص ة ة ة ة ةنةةاع ة املميارث ة اليت ةيمم ةةت
ابل رق المق دي .
 .2الرتاث الفكري :قيام ة مةةا قةةدم ة السة ة ة ة ة ةةابقين من ع يس
لين ة ة  ،لط ع ة ة  ،لفنين يلب ة ة ة مث ة ة الشة ة ة ة ةةعر لاألهة ةةا ي
لالرقصات الشع  ،لاحلكا ت لاألمثال الشع لال و ات
او

.

 .3ال ة ة ة ة ةةرتاث ااجم ة ة ة ة ةةاعي :قيامة ة ة ة ة ة قياع ة ة ة ة ةةد السة ة ة ة ة ة ي
لالعالات لالمقال د لميها (ع د هللا.)2000 ،
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ليعم ة ة ة ةةرب ال ة ة ة ةةرتاث اإلمس ة ة ة ةةاي مب ة ة ة ةةا ف ة ة ة ة ة م ة ة ة ةةن ص ة ة ة ةةناعات
ممنيعة ة ة ة  ،لراثر لم ة ة ةةاي تراث ة ة ة ة أبس ة ة ةةال ا ممع ة ة ةةدل  ،لعناص ة ة ةةر
مع ارية ة ة ل خرف ة ة ة م فة ة ة  ،لرم ة ةةي ممنيعة ة ة  ،لتكيين ة ةةات ليم ة ة ة
غن ة ة ة ة  ،لمييف ة ة ةةيعات فكرية ة ة ة م و ة ة ة ة  ،لم ة ة ةةا حي ة ة ة ة م ة ة ةةن قة ة ة ة
ممع ة ةةدل ُ مص ة ة ًةدرا موً ة ة ةا ليص ة ة ة ًال لا ة ة ةةاس لاإلب ة ة ةداع يف جمة ة ةةال
الفن ة ةةين عامة ة ة ُ لجم ة ةةال المصة ة ة

خاصة ة ة  ،لتعة ةةد مبثابة ة ة ال نة ة ة

الفن ة ة الة ةةيت تة ةةدع فكة ةةر املص ة ة  ،ليسة ة يب  ،لطريق ة ة تنف ة ةةذه،
مبا يمناسا مع جمم ع لعصره ،مك ًدا ل ويي .

ف ة ة ةةالرتاث مصة ة ةةدر ي ة ة ةةأ لة ة ة ة امل ة ة ةةدعين إلث ة ة ةةراء الع ة ة ة ة

الف ةةين لحت ة ة معة ةةاي لرم ةةي تع ة ةةق م ةةن الدال ة ة لتف ةةمح رفاقة ةةا
رح ة ة ل مياصة ة ة لامل ةةزج بة ة ة املايف ة ةةي لاحلايف ة ةةر ،لميثة ة ة حاجة ة ة
ل ة ة ة ة ة ةةدع يس ة ة ة ة ة ةةعى لمحق قو ة ة ة ة ة ةةا مبنظ ة ة ة ة ة ةةير جدية ة ة ة ة ةةد (ق ة ة ة ة ة ةةا،
 .)5 :1999ليثكة ة ة ة ة ة ة ة ةةد ذل ة ة ة ة ة ة ة ة ةةك س ة ة ة ة ة ة ة ة ةةو ()40 :2016

 .3االجتاهات الفنية التشكيلية
الفنين المشة ةةك ابجتاهاهتا لمدارسة ةةوا املمنيع ا
خصا ص فن لق مجال  ،يسو ت يف كيهنا يحد املصالر
النن اليت تيج ا املصة ة ل س ةةم و منوا يفكاره ل بداعات
المصة ة ة ة  ،مبا يمناسة ة ةةا مع المصة ة ة ة اليظ في لالعصة ة ةةر
(سو )22 :2015 ،
لقةةد تعةةدلت الرؤ يف ااسة ة ة ة ةةم وةةاس من اجتةةاهةةات
املةةدارس الفن ة ليع ةةال فنةةام وةةا ،فع ةةد بعا املص ة ة ة ة ة
لدراس ال ناء المكييين لالس ات اجل ال ل يح المشك ،
لحت مفرلاهتا ،لمن مث عال صة ة ة ة ة اغ املفرلات لتيظ فوا
يف ع ة فين جةةديةةد من خالل مةةا تكين لةةدي ة من زلن
فكري لخرب لموار بق وا المش ةةك لاجل ال  ،ك ا ع د
ل مفكمل يف الف س ة ة ةةف الفكري اليت تك ن
بعا املصة ة ة ة
خ مجال ات ال يح المشةةك  ،لاسةةم و منوا ع الفين
لصاغ بفكر جديد.

بقيلة ة  :امل ةةيرلث احلض ةةاري بكة ة م ةةا ف ة ة مص ة ًةدرا م ةةن مص ةةالر

اإل ة ةةاس يف المصة ة ة  ،لة ة ة

ابلمق ة ةةد للك ة ةةن بفو ة ة األس ة ة يحت

لال ة ةةابع الفة ةةين املال ة ة ل يظ ف ة ة  ،للراس ة ة ت ة ةةك األع ة ةةال مة ةةن
خة ةةالل يكث ة ةةر م ة ةةن رؤية ة ة ل ش ة ةةك  ،تس ة ةةاعد املص ة ة يف مة ةةدال
جمم ع ة ة ة مبنم ة ة ةةات ذات ق ة ة ة مجال ة ة ة للظ ف ة ة ة تمناسة ة ةةا م ة ةةع
مقاي

عصره.

شك ( )2ااسم واس من الرتاث يف المص

شك

( )3ااسم واس من الرتاث يف المص

عن( :القري)2020 ،

عن( :شراح ي،

)2020
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شك ( )4ااسم واس من ااجتاهات الفن المشك
(الرم ح)96 :2014 ،

عن:

 .4املث ات الفك ية واملعتقدات الدينية
مثة ة املثملات الفكري ة ة لاملعمقة ةةدات الة ةةدين ة ة لافع
ل مع مل لااسم واس أبشكال ممعدل حسا شخص لثقاف
املص ة ة ة لاجتاه الفين لالفكري يف المصة ة ة ة  ،فقد تعك
امليسة قى أبسةةال وا اإليقاع املخم ف يسةةال ا تشةةك فن
تميظ يف المصة ة ة ة ة ة (كمي يعةةات األليان ،يل اخل يم يل
ةعيرا ابلدراما يل احلزن يل
األح اس) ،لقد تع ي األش ةةعار ش ة ً
الفرح ،ك ا تيحي مض ة ة ة ين القصة ة ةةص أبحاس ة ة ة ليفكار
مع نة ة يم تيظ فو ةةا يف المصة ة ة ة ة ة جب ع يبع ةةاله اجل ةةال ة
لاليظ ف ة ة (سة ة ة ة ةةو ة ة  .)44-43 :2016 ،ك ة ةةا تعة ةةد
األحداث لالظرل ااجم اع  ،لالس ة اس ة  ،لااقمصةةالي ،
لالمكنيليج ة ة ة  ،لالفن ة ة ة  ،من يه املثملات الفكرية ة ة إلثراء
اس ة ة ة ةةم واس املص ة ة ة ة لمده ابألفكار العديد اليت تمالءس مع
المصة ة ة ة ة ة لاحم اجات اجملم ع .لمن خالل حت املثملات
الفكرية ة لاملعمق ةةدات ميكن ين تسة ة ة ة ة ةةاه يف تق ةةدي يفك ةةار
لميايفة ع ل مصة تم ز ابلثراء الشةك ي لالمع ملي (سةو ،
 ، )2015فاألحداث ااجم اع مثال ا ص ة ة ة ةةف تع ملي
مد املص مبييفيعات ذات ط ع مسام عام .

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

شك ( )5ااسم واس من املثملات الفكري المكنيليج  ،عن( :النييصر،
.)124-117 :2011

أساليب االستل ا يف جمال التصميم

يمح ةةدل يس ة ة ة ة ة ة ة يحت ااسة ة ة ة ة ة ةةم و ةةاس بن ةةاء ع ى ا ة ةد من
المص  ،فقد يكين ا د حتق ق اسم راري مصالر ااسم واس
مبا يمالءس مع مم ات العص ة ة ة ة ة ةةر ،ف خمار املصة ة ة ة ة ة ة يس ة ة ة ة ة ة يحت
ااس ةةم واس امل اش ةةر ،يل يود ملزج املص ةةدر بش ةةخص ة املص ة
ل مكر تصة يعرب عن املصةةدر برؤي خاصة  ،يل يود لمع مل
خالص ل صة يمأثر ف مبصةةدر ااسةةم واس .لابلرجيع لأللحت
مي
النظري يف ذلك لالدراس ةةات الس ةةابق  ،يف ةةاف حت
المصة ة ات الفن لع ن الدراسة ة  ،معرض ألس ةةال ا ااس ةةم واس
الشا ع يف المص ف ا ي ي:
 .1يسة ة ة ة ة ة ة يحت اواكا يل النق " :يميق مفويس اواكا ع ى
فو املدع لعامل لتصة ة ة ة ة ة ةةيره لعناصة ة ة ة ة ة ةةر بداع لل مناسة ة ة ة ة ة ةةق
امل يحت ب هذه العناص ةةر" (ال سة ة يي.)79 :2000 ،
لقد تكين اواكا ك (م اشة ة ة ةةر ) ،مبعص المع مل صة ة ة ةةراح
عن الشة ة ة ةةك امل و  ،لميث اكمش ة ة ة ةةاف ل ص ة ة ة ةةدر يس ة ة ة ةةاس
لظ ف
ااس ةةم واس الذي يمحيل بعد ذلك يف المصة ة
جةديةد (سة ة ة ة ة ة ةةو ة  .)2016 ،لقةد تكين اوةاكةا جز ة
(غمل م اش ةةر ) ،ه ث ماث ف مفرلات املنم المصة ة ي
مظملهتةا يف الن يذج ال عي املرال ةاكةاتة للن المع ق يف
عالقةةاهتةةا الةةداخ ة لال نةةا ة  ،ليكمفى بمقةةدي الص ة ة ة ة ة ة ةفةةات
امل ز ف ( د.)2014 ،

شك ( )6يس يحت اواكا يف المص  ،عن:
)(pngegg, n.d.

 .2األس ة يحت الم ريدي :يقيس ف املص ة بم ريد عناص ةةره
املس ةةم و من ح موا العض ةةيي لاحل يي  ،مث اس ةةمخال
جيهرها من خالل ااخمزال مث عريف ة ةوا بشة ةةك جديد
ةكال
لاخ المصة ة " .لتمخذ ف مفرلات المصة ة ش ة ً
ةاراب ملفرلات الن يذج ال عي للن ين مةةاث وةةا ،من
مق ة ً
خالل ع ات تيالد األشكال اباجتاه مي الم س ط يل
عال ترك وا مبا يال الفكر المصة ة ة ة ة ة  ،لهي يكثر
ع قا من اواكا غمل امل اشةةر " ( د .)2014 ،ليم
ذلك من خالل حت مصة ة ة ةةدر ااسة ة ة ةةم واس من ح ث
اخل يم ،األليان ،املسة ة ة ة ة ة ةةاحات ،األش ة ة ة ة ة ةةكال ،لغملها.
لخالل ع ة المح ة يسة ة ة ة ةةمحيذ جزء يل يكثر ع ى
خ ال لفكر املصة ة ة ة ة ف قيس إبعال صة ة ة ة ة اغم لتيظ ف
أبكثر من رؤي فن يف يع ال .
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شك ( )6يس يحت الم ريد يف المص  ،عن(pngegg, n.d.) :
شك ( )9األس يحت الرمزي يف المص  ،عن:
(ع د السالس)41 :2011 ،

شك ( )7الم ريد ا ندسي يف المص  ،عن:
)(HisoUR, n.d.

.3األسة ة ة ة ة ة ة يحت الرمزي :هي األش ة ة ة ة ة ة ةك ةةال اليت ييحى تكيينوةةا
مبض ة ة ةةام فكري  ،يللعت يف تكيينات لمص ة ة ة ة ح جتس ة ة ة ة ًدا
لتع ًملا مالً ذه املض ة ة ة ة ة ة ةةام املعنيي ( د.)2014 ،
الش ة ة ة ةةك النوا ي ل مصة ة ة ة ة عن طريق
ليم الميصة ة ة ة ة
ااس ةةم واس بص ةةرً من عناص ةةر بص ةةري لترم زها خ يم
ليشة ةةكال بس ة ة ا فكر لف سة ةةف تص ة ة  ،مع لجيل
اخمال اتس ب مفرلات ك منو ا ،يل ين تس ة ة ة ةةم و من
مصةالر فكري  .لتن ع قي المصة ات الرمزي من يشةكا ا
المع ملي اليت تدفع بذهن املم قي ملعرف مض يهنا.

.4الرؤي الذات ل ص ة ة ة ة ة  :ح ث تكين األفكار جديد
لخالص ة لهنا يندرج تفكمل املص ة حتت مظ المفكمل
اإلبداعي ،ليعم د من خالل املص ة ة ة ة ع ى الدراسة ة ة ة ة
الفن ل ص ةةدر ااس ةةم واس ،لمن مث ي دي يف ابمكار
تصة ة ة ة ة ة ات مش ة ة ة ة ة ع برؤيم الذات اليت تعك فكر
لحس ة ةةاسة ة ة ما يثمل بداخ من امفعاات جتاه مص ة ةةدر
ااسم واس.
اءات الدراسة
من ج الدراسة
اسةةمخدمت الدراسة املنو اليصةةفي المح ي لفق
يسة يحت حت اومي  ،لهي" :طريق هث لصةةف تسةةمخدس
ليص ة ة ة ة اومي الظاهر ل ياث ق املكميب  ،لحت املع يمات
اليت تمضة نوا مي اليث ق للصةفوا لص ًةفا ك ًا لمييفةيع ًا
لب ريقة ة ة منو ة ة ة منظ ة ة " ( براه ليبي ية ةةد:2012 ،
.)215
جمتمع الدراسة وعينت ا

تكين جمم ع الدراس من مج ع رسا املاجسممل امل ا
ّ
ة
يف جمال المصة ة أبقس ةةاس الرتب الفن ابجلامعات الس ةةعيلي
اليت تناللت يف مياها تص ة ة ات فن ُ لتكيمت الع ن من
( )35رسال ماجسممل مت اخم ارها قصدً ُ مي ع يف ثالث
جامعات س ة ةةعيلي خالل الفرت الزمن من عاس 1994
 ،2017لهي كةالمةةايل :جةامعة يس القر ( 15رس ة ة ة ة ةةالة )،
جامع امل ك س ةةعيل ( 15رس ةةال ) ،جامع امل ك ع د العزيز
جبد ( 5رسا ).
شك ( )8األس يحت الرمزي يف المص  ،عن(Bader, :
)n.d.
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قا مة حتليل ال سا ل اجلامعية
مت الرجيع األلحت النظري املمع ق مبصةةالر ااسةةم واس
ليسال يف المص ات الفن ُ ك ا مت ااسمعام ابلدراسات
السابق ذات العالق مبييفيع الدراس  ،لنا ت عدال قا

مجلة العلوم اإلنسانية
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مي المص ة ات
حت الرسةةا اجلامع  ،كألا لمح
الفن املمض ة ة ة ة ة ن يف ت ك الرس ة ة ة ة ةةا ُ ل كش ة ة ة ة ة عن مص ة ة ة ة ةةالر
ليس ةةال ا ااس ةةم واس هباُ ليف يف ةةيء ذلك مت عدال قا حت
مي الرسة ة ة ة ة ة ة ةةا ة اجلةةامع ة  ،لمش ةةت ( )91ع ةةار  ،مي ع ة يف
يرين :اوير األلل يمع ق بق ةةاس مصة ة ة ة ة ة ة ةةالر ااسة ة ة ة ة ة ةةم وةةاس يف
المص ة ة ة ة ة ة ة ةةات الفن ة  ،ليض ة ة ة ة ة ة ة ( )86ع ةةار مي ع ة يف ()4
جماات :املصةةالر ال صةةري  ،املصةةالر الفكري  ،املصةةالر ال صةةري
الفكرية  ،املص ة ة ة ة ة ة ة ةالر المقن ة  ،لبعا األبعةةال الفرع ة  .يمةةا اوير
الثاي :ف ق يربع يس ة ةةال ا اس ة ةةم واس مص ة ةةالر المصة ة ة ات
الفن  ،ليشم ع ى ( )5ع ارات.
صدق قا مة حتليل ال سا ل اجلامعية
مت عرض ق ةةا ة ة المح ة ة بصة ة ة ة ة ة ةةيرهت ةةا األلل ة ة  ،ع ى ()7
ك من املمخصةصة يف اجلامعات السةعيلي لاملصةري  ،ليف
يفة ة ة ة ة ة ةةيء مالحظةةات اوك لاقرتاحةةاهت ُ مت جراء المعةةديالت
املناس ة ة ة ة ُ من ح ث احلذ لاإليفة ة ة ةةاف لالمعدي  ،ليص ة ة ة ة حت
القا مكيم من ( )83ع ار مي ع يف اويرين :اوير األلل
يمع ق بق اس مصالر اسم واس المص ات الفن  ،ليض ()78
ع ار مي ع يف ( )4جماات :املص ة ة ة ة ةةالر ال ص ة ة ة ة ةةري  ،املص ة ة ة ة ةةالر
الفكري  ،املصة ة ة ةةالر ال صة ة ة ةةري الفكري  ،املصة ة ة ةةالر المقن  ،لبعا
األبعةةال الفرع ة  .لاوير الثةةاي :الةةذي يق يربع ة يسة ة ة ة ة ة ة ةةال ةةا
لالسم واس يف المص ات الفن  ،ليشم ع ى ( )5ع ارات.
ثبات حتليل ال سا ل اجلامعية
مت اس ة ةةمخداس معالل هيلس ة ةةيت ) (Holstiحلس ة ةةاحت معام
الث اتُ من خالل ااس ة ة ةةمعام مبح اثن من املخمص ة ة ة يف
المص الفينُ لمح ( )10رسا جامع يف جمال المص
من خارج ع ن الدراس ة ة ة  ،لمن مث حسة ة ةةاحت معام ااتفاق ب
او  ،لب نة ةةت ق معة ةةامة ة ااتفة ةةاق ب او (معة ةةامة ة
الث ةةات) لق ةةا ة ة المح ة ة ككة ة ( ،)%89.2لب ن ةةت ق ة ة
معام الث ات (ااتفاق) ل حير األلل (مصةةالر ااسةةم واس يف
المص ة ة ة ة ة ة ة ات الفن ) كك ( ،)%89.7يف ح ب غ معام
الث ةةات (ااتفةةاق) ل حير الثةةاي (يس ة ة ة ة ة ة ةةال ةةا ااسة ة ة ة ة ة ةةم وةةاس يف
المص ة ة ة ة ة ة ة ةةات الفن ة ) كك ة ( .)%85ةلتعةّةد ق معةةامالت
الث ات السابق مق يل ألغراض الدراس .
اءات حتليل ال سا ل اجلامعية
مت حت الرسة ة ةةا اجلامع ع ن الدراس ة ة ة  ،لعدلها ()35
رسةةال ماجسةةممل حتميي تصة ات فن  ،ل كشة عن مصةةالر
لفقا
ليسة ة ة ةةال ا ااسة ة ة ةةم واس يف المص ة ة ة ة ات الفن هبا ،لذلك ً
ل خ يات ارت :

 .1ا ةةد من ع ة ة المح ة ة  :لهي حت ةةدي ةةد مص ة ة ة ة ة ةةالر
ااس ةةم واس ليس ةةال يف المصة ة ات الفن املمضة ة ن يف
ع ن الدراس .
 .2حتديد ف ات المح  :لهي الر لجماات مص ة ة ة ة ةةالر
ااسة ةةم واس ليسة ةةال يف المصة ة ة ات الفن املذكير يف
قا المح .
 .3حت ةةدي ةةد لح ةةد المح ة  :مت ااعم ةةال ع ى يشة ة ة ة ة ة ةك ةةال
العناصة ة ةةر لاألفكار لاملضة ة ةةام يف مي المص ة ة ة ات
الفن اليارل يف الرسا اجلامع كيحد ل مح .
 .4مراجع ك تصة ة ة فين يف ك رسة ةةال جامع يف ع ن
الدراسة ة  ،لفحص ةةوا ب ريق انقد لممأم  ،للعد مرات
هبد اسة ة ةةمخال مصة ة ةةالر ااسة ة ةةم واس ليسة ة ةةال يف
المص ات الفن هبا.
مكين من املكيانت اليارل يف
 .5رص ة ة ة ة ةةد المكرارات لك ّ
قا ة المح ة  ،حس ة ة ة ة ةةا عدل مرات للرل مص ة ة ة ة ةةالر
ااسم واس يف المص ات الفن يف الرسا اجلامع .
 .6تفريغ ممةا حت ة مي كة رس ة ة ة ة ةةالة من الرس ة ة ة ة ةةا ة
اجلةامع ة يف قيا خةاصة ة ة ة ة ة ةمعةد ةذا النرض ،هبةد
اليص ةةيل ااس ةةمنماجات اخلاصة ة مبص ةةالر ليس ةةال ا
الدراس .
ااسم واس يف المص ات الفن
املعاجلة اإلحصا ية
لاجاب ة ة ة عة ة ةةن يس ة ة ة الدراسة ة ة ة مت اسة ة ةةمخراج
المك ة ةةرارات لالنس ة ةةا امل يية ة ة ملص ة ةةالر ااس ة ةةم واس ليس ة ةةال
الدراس .
يف المص ات الفن
نتا تج الدراستة ومناقشت ا:
 الس ت ت ت ت ت ت ت ال ا ول :مت ت ت ت ت ت تتا مصت ت ت ت ت ت تتادر االست ت ت ت ت ت تتتل ا يفالتص ت ت تتميمات الفني ت ت تتة املت ت ت تتمنة يف ال س ت ت تتا ل العلمي ت ت تتة
اُملج ت ت تتا يف جم ت ت تتال التص ت ت تتميم نقس ت ت تتا الرت ي ت ت تتة الفني ت ت تتة
جبامعات اململكة الع ية السعودية؟
لاجابة ة ة ة ة عة ة ة ة ةةن هة ة ة ة ةةذا السة ة ة ة ةةثال مت حت ة ة ة ة ة
المص ة ة ات الفن ة ة املمض ة ة ن يف ع ن ة ة الدراس ة ة  ،لعة ةةدلها
( )35رسة ةةال جامع ة ة ة  ،يف يفة ةةيء اوة ةةير األلل مة ةةن قا ة ة ة
حت ة ة ة ة ة اومة ة ة ة ةةي الة ة ة ة ةةذي يق ة ة ة ة ة مصة ة ة ة ةةالر اسة ة ة ة ةةم واس
المصة ة ة ة اتُ ح ة ة ةةث مت حس ة ة ةةاحت المك ة ة ةةرارات لالنس ة ة ةةا
امل يية ة ة ُ لة ة ةةيرلل مصة ة ةةالر اسة ة ةةم واس المص ة ة ة ات يف ت ة ة ةةك
الرس ة ة ة ةةا  ،لي ة ة ة ة ة اجل ة ة ة ةةدلل ( )1مم ة ة ة ةةا لرلل مص ة ة ة ةةالر
اسم واس المص ات الفن بشك عاس.
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اجلدول ( )1التك ارات والنسب املئوية ملصادر االستل ا يف التصميمات الفنية املت منة يف عينة الدراسة
مصادر االستل ا يف التصميمات الفنية

التك ار

النسبة املئوية

الرتتيب

املصالر ال صري

54

%75

1

املصالر الفكري

1

%1.39

4

مصالر بصري فكري

15

%20.83

2

املصالر المقن

2

%2.78

3

مصالر ااسم واس (الك ي)

72

%100

-

ت النما يف اجلدلل ( )1ين جم يع تكرارات مص ة ة ة ةةالر
اس ةةم واس المص ة ات الفن املمض ة ن يف ع ن الدراس ة بش ةةك
عاس ،ب غ ( )72تكراراً ،ح ث كامت املصة ةةالر ال صة ةري األكثر
اسةةم واماً يف المصة ات الفن يف ت ك الرسةةا  ،بياقع ()54
تكراراً ،لبنس م يي ( .)%75ي وا املصالر ال صري الفكري ،
لحصة ة ة ة ت ع ى ( )15تكراراً ،لبنسة ة ة ة م يي (،)%20.83

لجاءت املصة ة ة ةةالر المقن يف الرتت ا الثالث ،لحصة ة ة ة ة ت ع ى
تكرارين فقط ،لبنسة م يي ( ،)%2.78يما املصةالر الفكري
ف اءت يخملاً ،بمكرار لاحد فقط ،لبنس م يي (.)%1.39
لف ا ي ي عرض لنما حت اومي املمع ق بك مصة ةةدر من
مصة ة ةةالر ااسة ة ةةم واس يف المص ة ة ة ات الفن املمض ة ة ة ن يف ع ن
الدراس :

أوال :مصادر االستل ا البص ية يف التصميمات الفنية
اجلدول ( )2التك ارات والنسب املئوية ملصادر االستل ا البص ية يف التصميمات الفنية املت منة يف عينة الدراسة
ال قم

أ .مصدر ص ي من الطبيعة:
 1الن ااتت (األش ة ار ،األ هار ،األعشةةاحت،

1

املئوية
%1.39

ال قم

العبارات

التك ار

النسبة

العبارات

ب .مصدر ص ي من الفن اإلسالمي:
1
عناصر الع ار اإلسالم

التك ار

0

النسبة
املئوية
%0.0

احلشا ش ،لغملها).
2
3

ب يرات املاء.
اإلمسان.

1
1

%1.39
%1.39

ي2-

فن الزخرف اإلسالم :
خرف م ات بشك عاس.

4

الثدي ات.
الزلاح .

1

%1.39
%0.0

حت2-
ج2-

خرف هندس بشك عاس.
خرف الكا نات احل .

%1.39
%1.39

ل2-
ه2-

خرف املصح الشري .
خار األط اق اخلزف .

%0.0

-

جم يع فن الزخرف اإلسالم

5
6
7
8

ال ير.
الكا نات ال حري احل .
احلشرات.

 9الرتك ا ال نا ي اجملوري لألح اء الدق ق .
 10الفضة ة ة ة ة ة ة ة ةةاء (الن يس ،الكياكة ةةا ،األجراس
الس الي لحركاهتا).
 11السحاحت.
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0
1
1
0

2

0
0

%0.0

3

%0.0

ي3-

ح ةةرل
ممنيع .

0

%0.0

حت3-

خط النسخ.
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5

%6.94

3

%4.17
%0.0

0
1
1
10

%1.39
%1.39
13.89
%

1

%1.39

3

%4.17

فن اخلط العرب:
ع ةرب ة ة ة ة ة م ةةن خ ة ةةيم

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

ال قم
12

تض ة ة ة ة ةةاري ال ابس ة ة ة ة ة (ج ال ،هض ة ة ة ة ةةاحت،

0

املئوية
%0.0

ال قم

العبارات

التك ار

النسبة

ج3-

العبارات
خط الرقع .

التك ار
1

النسبة
املئوية
%1.39

صخير ،حصى ،ج د ،لغملها).
 13م اه (هار ،مسة حات ما  ،يمياج ،املد

0

%0.0

ل3-

اخلط الفارسي.

4

%5.56

لاجلزر).
 14األمنام اجل يليج (الثن ات لالمش ة ة ة ة ةةققات

0

%0.0

ه3-

اخلط الديياي.

3

%4.17

الناجت عن احلركات األريف ).
 15األمنام املمنيع ألش ة ة ةةكال امليال املنص ة ة ةةور

0

%0.0

ل3-

خط الث ث.

3

%4.17

لاملمف ر من ابطن األرض.
 16الرتك ا ال يري ل خامات ال ع .
 17عناصر ط ع يخر غمل مذكير .

0
0

%0.0

3-

اخلط الكييف.

%4.17

%0.0

ح3-

اخلط الكييف ا ندسي.

3
1

%1.39

مصدر ص ي من الطبيعة ككل

6

%8.33

م3-

خط ال نراء.

1

%1.39

جم يع فن اخلط العرب

20
30

%27.78

ج .مصدر ص ي من الرتاث املادي احل اري العاملي:
1
 1عناصر الع ار المق دي ال ن .

%1.39

-

مصدر ص ي من الفن اإلسالمي ككل

د .مصدر ص ي من الرتاث املادي الوطين املنقول:
1
الةةزي الةمةق ة ة ة ة ةةدي لم ةكة ةةالتة ة ة ة

1
1

%1.39

ي1-

ابمل ك العرب السعيلي :
املالب المق دي .

%1.39

حت1-

خار املالب المق دي .

4

خار ممنيع من فن احلضار املصري .

1

%1.39

ج1-

-

مصدر بصري من الرتاث املالي احلضاري
العاملي كك

4

%5.56

2
3

خار األ ء المق دي يف ا ند.
خ ة ة ةةار األ ء الةمةقة ة ة ة ةةدية ة ة ة يف جةنةيحت
يفريق ا.

ه .مصت ت ت تتدر ص ت ت ت ت ي من الرتاث املادي الوطين
الثا ت:
1

المق دي ابمل ك :
ي 1-العناصر املع اري ابملن ق النرب .

1

حت -العناصر املع اري ابملن ق اجلنيب .
1
ج 1-العناصر املع اري ابملن ق اليس ى.
ل 1-العناصر املع اري ابملن ق الش ال .

2

%2.78

2
1

%2.78
%1.39

ه 1-العناصر املع اري ابملن ق الشرق .
ل 1-عناصر الع ار الزخرف ابملن ق النرب .

0
0

%0.0
%0.0

 1عناصر الع ار الزخرف ابملن ق اجلنيب .ح 1-عناصر الع ار الزخرف ابملن ق اليس ى.

1

%1.39
%4.17

م -عناصر الع ار الزخرف ابملن ق الش ال .
1
 عناصر الع ار الزخرف ابملن ق الشرق .1

%0.0

الريس لاليج .

0

%0.0

-

جم يع الزي المق دي لمك الت
ابمل ك العرب السعيلي .

1

%1.39

2

احلر لالصة ة ة ة ة ة ةنةاعةات المق ةدية
املمنيع  ،مث (احل ي ،األس ة ح

0

%0.0

خار يغ

و .مصدر ص ي من رسو ا طفال.
%1.39

3
1

%1.39

0

%0.0

%1.39

1
0

ال دلي  ،لغملها)

العنةةاصة ة ة ة ة ة ةةر املع ةةارية لالزخرف ة يف الع ةةار

%41.67

جمموع أ عاد املصادر البص ية

1
54

%1.39
%75.0
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ال قم
-

جم يع العن ةةاصة ة ة ة ة ة ةةر املع ةةاري ة لالزخرف ة يف
الع ار المق دي ابمل ك

11

2
3

الرسيس لالنقي الصخري .
المحص نات العسكري .

1
0

مصتتدر ص ت ي من الرتاث املادي الوطين الثا ت
ككل

12

املئوية
15.28
%

املئوية

%1.39
%0.0
16.67
%

تشة ةةمل النما يف اجلدلل ( )2ين هنا ( )6يبعال فرع
مث مصةةالر ااسةةم واس ال صةري يف المصة ات الفن  ،ح ث
واما يف
كان الفن اإلس ة ة ة ةةالمي يكثر املص ة ة ة ةةالر ال ص ة ة ة ةري اس ة ة ة ةةم ً
المصة ات الفن يف ع ن الدراسة  ،لحصة هذا املصةدر ع ى
( )30تكراراً ،لبنسة م يي ( )%41.67من جم يع مصةةالر
ااسة ة ة ةةم واس كك  ،ي الرتاث املالي اليطين الثابت ،لحصة ة ة ة
ع ى ( )12تكراراً ،لبنسة ة ة ة ة ة ة ة م يية ( ،)%16.67لجةةاءت
ال ع اثلثاً ب ة ة ( )6تكرارات ،لبنس م يي ( ،)%8.33ي
الرتاث املالي احلض ة ةةاري العاملي ،لحص ة ة ع ى ( )4تكرارات،
لبنسة م يي ( ،)%5.56لجاء ك من الرتاث املالي اليطين
املنقيل لرسة ة ةةيس األطفال يف الرتت ا األخمل ،بمكرار لاحد لك
منو ا فقط ،لبنس م يي (.)%1.39
لابلنسة ة ة ة ة ة ة ة ل ع ةةارات يف األبع ةةال الفرع ة  ،فةالحظ ين
اسة ة ة ةةم واس (ال ع ) ك صة ة ة ةةدر بصة ة ة ةةري يف المصة ة ة ة ات الفن
كامت ق  ،ح ث تكررت ( )6مرات ،لبنسة ة ة ()%8.33
لمث ةت يف ااعم ةال ع ى (الن ةااتت ،ب يرات املةاء ،اإلمسة ة ة ة ة ة ةةان،
الثدي ات ،ال ير ،الكا نات ال حري احل ) لحصة ة ة ة ة ة ك منوا
ع ى تكرار لاحد فقط ،لبنسة ة ة ة ة ة م يي ( .)%1.39يف ح
خ ت ع ن الدراس ة من ابقي ص ةةير ال ع ك ص ةةالر اس ةةم واس
بصري يف المص ات الفن اليارل ف وا.
لابلنسة اسةم واس (الفن اإلسةالمي) ك صةدر بصةري يف
المص ات الفن  ،فةالحظ يم تكرر ( )30مر  ،لكان (اخلط
واما يف المصة ات
العرب) يكثر مصةالر الفن اإلسةالمي اسةم ً
الفن بياقع ( )20تكراراً ،لبنس ة ة م يي ( ،)%27.78لكان
اخلط الفارس ة ةةي األكثر اس ة ةةم واما بياقع ( )4تكرارات ،لبنس ة ة
م يي ( ،)%5.56تاله ك من خط النسة ة ة ة ة ةةخ لاخلط الديياي
213

ال قم

العبارات

التك ار

النسبة

العبارات

التك ار

النسبة
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لخط الث ث لاخلط الكييف بياقع ( )3تكرارات لبنسة ة ة ة ة م يي
واما ،هي
( )%4.17لك منوا ،لكامت يق اخل يم اسة ة ة ة ة ةةم ً
خ يم :الرقع لالكييف ا ندسة ةةي لال نراء لاحلرل العرب من
خ يم ممنيعة  ،لحصة ة ة ة ة ة ة كة منوةا ع ى تكرار لاحةد فقط،
لبنسة ة ة ة ة ( )%1.39لك منوا .ك ا يظورت النما ين (فن
الزخرف اإلسة ة ة ةةالم ) تكرر ( )10مرات ك صة ة ة ةةدر اسة ة ة ةةم واس
المصة ة ة ة ة ات الفن لبنسة ة ة ة ة م يي ( )%13.89من جم يع
مصة ة ة ةةالر ااسة ة ة ةةم واس ،لكان ي وا الزخرف الن ات بشة ة ة ةةك عاس
بياقع ( )5تكرارات ،لبنسة ة م يي ( ،)%6.94ي وا الزخرف
ا ندسة ة ة ة ة بشة ة ة ة ةةك عاس بياقع ( )3تكرارات ،لبنسة ة ة ة ة م يي
( ،)%4.17يف ح اةسة ة ةةم و ت خرف املصة ة ةةح الشة ة ةري
ل خ ةةار األط ةةاق اخلزف ة مر لاح ةةد فقط لبنسة ة ة ة ة ة ة م يي ة
( )%1.39لكة منو ةا ،يف ح خ ةت ع نة الةدراسة ة ة ة ة ة ة من
اسةم واس خرف الكا نات احل يل عناصةر الع ار اإلسةالم يف
المص ات الفن هبا.
لابلنس ة ة ة اسة ة ةةم واس (الرتاث املالي احلضة ة ةةاري العاملي)
ك صة ة ةةدر بصة ة ةةري يف المصة ة ة ات الفن  ،فةالحظ يهنا كامت
ق ة ة  ،لتكررت ( )4مرات فقط ،لمث ة ةةت يف ااعم ة ةةال ع ى
(عناص ةةر الع ار المق دي ال ن  ،ل خار األ ء المق دي يف
ا نةةد ،ل خةةار األ ء المق ةةدية يف جنيحت يفريق ةةا ،ل خةةار
ممنيع من فن احلضةار املصةري ) ،لحصة ك منوا ع ى تكرار
لاحد فقط ،لبنس م يي (.)%1.39
لابلنسة ة ة ة ة ة ة اسة ة ة ة ة ةةم وةاس (الرتاث املةالي اليطين املنقيل)
ك صة ة ةةدر بصة ة ةةري يف المصة ة ة ات الفن  ،فةالحظ يهنا كامت
انلر لتكررت مر لاحةةد فقط ،ح ةةث اةسة ة ة ة ة ةةم و ةةت املالب
المق دي مر لاحد فقط لبنس ة ة م يي ( .)%1.39يف ح
غة ةةابة ةةت خة ةةار املالب المق ة ةةدية ة  ،ل خة ةةار يغ ة ة الريس

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

لاليج ك ص ة ة ة ةةالر اس ة ة ة ةةم واس بص ة ة ة ةةري يف المص ة ة ة ة ات الفن ،
ابإليفاف غ احت احلر لالصناعات المق دي املمنيع .
لابلنسة ة ة ة ة ة ة ة اسة ة ة ة ة ة ةةم وةاس (الرتاث املةالي اليطين الثةابةت)
ك صة ة ة ةةدر بصة ة ة ةةري يف المصة ة ة ة ات الفن  ،فةالحظ يم تكرر
( )12مر  ،لبنسة ة ة ة ة ة ة ة ة م يية ة ( ،)%16.67ح ة ةةث كة ةةامة ةةت
( العنةاصة ة ة ة ة ة ةةر املع ةارية لالزخرف ة يف الع ةار المق ةدية ابمل كة )
يكثر مصة ة ة ة ة ة ة ةةالر الرتاث املةةالي اليطين الثةةابةةت اسة ة ة ة ة ة ةةم وةةا ًمةا يف
المصة ة ة ة ة ة ة ة ةات الفن ة ة بياقع ( )11تكراراً ،لبنسة ة ة ة ة ة ة ة ة م يية ة
( ،)%15.28لف وا كامت عناصة ة ة ة ةةر الع ار الزخرف ابملن ق
واما بياقع ( )3تكرارات ،لبنس ة ة م يي
اليس ة ة ى األكثر اسة ةةم ً
( ،)%4.17تالها ك من العناصة ةةر املع اري ابملن ق اجلنيب
لاملن قة ة اليسة ة ة ة ة ة ة ى بياقع تكرارين لكة ة منو ة ةةا ،لبنسة ة ة ة ة ة ة ة ة
اثنيا :مصادر االستل ا الفك ية يف التصميمات الفنية

( ،)%2.78لابلنسة ة ة ة ة ة ة ل عنةاصة ة ة ة ة ةةر املع ةارية ابملن قة النرب ة
لكذلك املن ق الش ال  ،ابإليفاف عناصر الع ار الزخرف
ابملن قة اجلنيب ة لاملن قة الشة ة ة ة ة ة ةال ة فقةد تكررت مر لاحةد
فقط لكة منوةا لبنسة ة ة ة ة ة ة م يية ( .)%1.39كةذلةك تكررت
الرسة ة ة ة ةةيس لالنقي الصة ة ة ة ةةخري مر لاحد فقط لبنسة ة ة ة ة م يي
( .)%1.39يف ح غابت العناصر املع اري ابملن ق الشرق
لعناصةر الع ار الزخرف ابملن ق النرب لالشةرق ابإليفةاف
المحصة ة ة ة ة نات العسة ة ة ة ةةكري ك صة ة ة ة ةةالر اسة ة ة ة ةةم واس بصة ة ة ة ةةري يف
المص ات الفن .
لابلنسة اسةم واس (رسةيس األطفال) ك صةدر بصةري يف
المصة ة ة ة ة ة ات الفن  ،فقد تكررت مر لاحد فقط ،لبنسة ة ة ة ة ة
م يي (.)%1.39

اجلدول ( )3التك ارات والنسب املئوية ملصادر االستل ا الفك ية يف التصميمات الفنية املت منة يف عينة الدراسة
العبارات

ال قم
ي .مصدر فكري من الرتاث الفكري:
1
األمثال الشع .
2
3

القصص لاحلكا ت الشع .

الشعر لاألها ي الننا .
مصدر فكري من الرتاث الفكري كك

حت .اإليقاعات امليس ق .
ج .األحداث لالظرل ااجم اع لالس اس لااقمصالي .
ل .الشعا ر لال قيس الدين .
ه .النظر ت الع .
ل .ا ندس اجلزي (هندس الفراكمال) Fractals
جم يع املصالر الفكري اسم واس المص ات الفن

تشة ة ة ة ة ةةمل النما يف اجلدلل ( )3ين مصة ة ة ة ة ةةالر ااسة ة ة ة ة ةةم واس
الفكري يف المص ة ة ة ة ات الفن تمص ة ة ة ة ابلندر  ،لتكررت مر
لاحد فقط ،ح ث اس ة ة ة ةةمخدمت األمثال الش ة ة ة ةةع مر لاحد
فقط ك صة ة ة ة ة ةةدر اسة ة ة ة ة ةةم واس من الرتاث الفكري لبنسة ة ة ة ة ة م يي
( .)%1.39يف ح غابت القصة ة ة ةةص لاحلكا ت الشة ة ة ةةع ،

التك ار

النسبة املئوية

1

%1.39
%0.0

0
0
1
0

%0.0
%1.39
%0.0
%0.0

0
0

%0.0

0
0

%0.0
%0.0

1

%1.39

لالش ةةعر لاألها ي الننا ك ص ةةالر لالس ةةم واس ،ابإليف ةةاف
غ احت اإليقاعات امليسة ة ة ق  ،لاألحداث لالظرل ااجم اع
لالسة اسة لااقمصةالي  ،لالشةعا ر لال قيس الدين  ،لالنظر ت
الع  ،لا ندسة ة ة ة ة ة اجلزي (هندسة ة ة ة ة ة الفراكمال) ك صة ة ة ة ة ةةالر
اسم واس فكري يف المص ات الفن

الرابعة
السنةالرابعة
--2021السنة
يناير((2021))11
الثامن––يناير
العددالثامن
العدد
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مصادر االستلهام وأساليبه في التصميمات الفنية:
................................................................................
دراسة تحليلية لرسائل الماجستير بالجامعات السعودية

اثلثا :مصادر االستل ا البص ية الفك ية يف التصميمات الفنية
اجلدول ( )4التك ارات والنسب املئوية ملصادر االستل ا البص ية الفك ية يف التصميمات الفنية املت منة يف عينة الدراسة
العبارات

ال قم

األس ال نا ل عناصر ال ع .
1
األس ال نا لعناصر الع ار اإلسالم .
2
األس ال نا ل زخار اإلسالم الن ات .
3
النظاس ال نا ي ل محيير يف الزخرف الن ات اإلسالم .
4
األس ال نا ل زخار اإلسالم ا ندس .
5
املقيمات المشك ل خط العرب.
6
األس ال نا لزخار األ ء المق دي .
7
األس ال نا لزخار يغ الريس لاليج المق دي .
8
الق اجل ال ل رقصات الشع .
9
املدارس الفن ليع ال الفنام :
10
الداات الرمزي ل حرل العرب يف يع ال المش ة ة ة ةةك
ي10-
من املدرس احلرلف .
الق اجل ال لفن املن ن ات اإلسالم .
حت10-
يع ال ااجتاه الم ريدي المع ملي.
ج10-
خصا ص الفن ال صري.
ل10-
اجتاهات المص يف الكما األجن .
ه10-
جم يع املدارس الفن ليع ال الفنام
املصالر ال صري الفكري اسم واس المص ات الفن كك

تش ة ة ة ةةمل النما يف اجلدلل ( )4ين مص ة ة ة ةةالر ااس ة ة ة ةةم واس
ال ص ة ة ة ة ةري الفكري يف المص ة ة ة ة ة ات الفن تكررت ( )15مر ،
لبنس ة ة ة ة ة ة م يي ( .)%20.83لمت اس ة ة ة ة ة ةةم واس (املدارس الفن
ليع ال الفنام ) ك صةالر بصةري فكري يف المصة ات الفن
( )6مرات ،لبنسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة م يية ة ة ( .)%8.33لتكررت الق
اجل ال لفن املن ن ات اإلس ة ةةالم مرت ك ص ة ةةدر لالس ة ةةم واس
لبنسة ة ة ة ة ة ة ة م يي ة ( ،)%2.78يف ح تكررت ابقي املةةدارس
الفن ة ة ليع ة ةةال الفن ة ةةام مر لاح ة ةةد فقط لبنسة ة ة ة ة ة ة ة ة م يي ة ة

التك ار

النسبة املئوية

1
1
2
1
1
1
1
1
0

%1.39
%1.39
%2.78
%1.39
%1.39
%1.39
%1.39
%1.39
%0.0

1

%1.39

2
1
1
1
6
15

%2.78
%1.39
%1.39
%1.39
%8.33
%20.83

( )%1.39لك ة منو ةةا .ك ةةا يةالحظ ين األسة ة ة ة ة ة ال ن ةةا ة
ل زخةةار اإلسة ة ة ة ة ةةالم ة الن ةةات ة تكررت مرت لبنسة ة ة ة ة ة ة م يية
( ،)%2.78لابلنس ة ل اقي الع ارات فقد تكررت مر لاحد
فقط لبنسة ة ة ة ة م يي ( )%1.39لك منوا .ابسة ة ة ة ةةمثناء الق
اجل ال ل رقصة ة ةةات الشة ة ةةع اليت غابت عن الرسة ة ةةا اجلامع
ك صة ة ة ة ة ةةدر من مصة ة ة ة ة ةةالر ااسة ة ة ة ة ةةم واس ال صة ة ة ة ة ةةري الفكري يف
المص ات الفن .

را عا :مصادر االستل ا التقنية يف التصميمات الفنية

اجلدول ( )5التك ارات والنسب املئوية ملصادر االستل ا التقنية يف التصميمات الفنية املت منة يف عينة الدراسة
الرق
1
2
3

الع ارات
املرشحات الرق

.Filters

اإلمكاانت اجلراف ك لربام المص .
تقن النامي (امليال املمناه الصنر)
املصالر المقن اسم واس المص ات الفن كك
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المكرار
1
1
0
2

النس امل يي
%1.39
%1.39
%0.0
%2.78

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

تش ةةمل النما يف اجلدلل ( )5ين مص ةةالر ااس ةةم واس
جدا لتكررت مرت ،
المقن يف المصة ة ة ات الفن كامت ق
ً
لمث ة ةةت يف ااعم ة ةةال ع ى (املرش ة ة ة ة ة ة ةحة ةةات الرق ة ة ،Filters
لاإلمكاانت اجلراف ك لربام المص ة ة ة ة ة ة ) ،لحص ة ة ة ة ة ة ك منوا
ع ى تكرار لاحد فقط ،لبنس ة ة ة ة ة ة ة م يي ( .)%1.39يف ح
غابت تقن النامي (امليال املمناه الصةةنر) عن الرسةةا اجلامع
ك صدر من مصالر ااسم واس المقن يف المص ات الفن .

 الس ت ال الثاين :ما أستتاليب االستتتل ا يف التصتتميماتالفنية املت ت ت ت ت تتمنة يف ال س ت ت ت ت تتا ل العلمية اُمل جا يف جمال
التصت ت تتميم نقست ت تتا الرت ية الفنية جبامعات اململكة الع ية
السعودية؟
مت حت المص ات الفن املمض ن يف ع ن الدراس ،
لعدلها ( )35رسال  ،يف يفيء اوير الثاي من قا حت
اومي الذي يق يسة ة ةةال ا ااسة ة ةةم واس يف المصة ة ة ة ات
الفن ُ ح ث مت حسة ة ةةاحت المكرارات لالنسة ة ةةا امل يي ُ لم ك
األسال ا ،ك ا يف اجلدلل (.)6

اجلدول ( )6التك ارات والنسب املئوية ساليب االستل ا يف التصميمات الفنية املت منة يف عينة الدراسة
األسال ا

الرق

المكرار

النس امل يي

يلا :يس يحت اواكا :
ً
1
اكا م اشر .
2
اكا غمل م اشر .

15
22

%36.07

جم يع يس يحت اواكا
اثم ا :األس يحت الم ريدي.

37
11

%60.66
%18.03

اثلثا :األس يحت الرمزي.
رابعا :الرؤي الذات ل ص .

4

%6.56
%14.75

يسال ا اسم واس المص ات الفن كك

تشمل النما يف اجلدلل ( )6ين يسال ا ااسم واس
يف المص ات الفن املمض ن يف ع ن الدراس تكررت ()61
مر  ،ح ث ةيالحظ ين يس ة ة يحت اواكا هي األس ة ة يحت الش ة ةةا ع
من يس ة ة ة ةةال ا ااس ة ة ة ةةم واس يف المصة ة ة ة ة ات الفن بياقع ()37
تكرارا
تكرارا لبنس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة م يية ة ة ( ُ)%60.66منو ة ةةا (ً )22
ً
ل حاكا غمل امل اشة ة ة ة ةةر ملص ة ة ة ةةدر ااسة ة ة ة ةةم واس ،لبنس ة ة ة ة ة م يي
تكرارا ل حاكا امل اشة ة ة ة ة ة ةةر ملص ة ة ة ة ة ة ةةدر
( ،)%36.07ل(ً )15
ااس ةةم واس ،لبنسة ة م يي ( ،)%24.59لابلنسة ة لألسة ة يحت
الم ريدي فقد تكرر ( )11مر  ،لبنس ة م يي (،)%18.03
تاله يس يحت الرؤي الذات ل ص بياقع ( )9تكرارات لبنس
م يية ة ( ،)%14.75يف ح ك ةةان األسة ة ة ة ة ة ة يحت الرمزي يقة ة
يسةةال ا ااسةةم واس املسةةمخدم يف المص ة ات الفن املمض ة ن
يف ع ن الدراسة ة ة ة  ،لحص ة ة ة ع ى ( )4تكرارات لبنسة ة ة ة م يي
(.)%6.56
مناقشة نتا ج الدراسة
 مناقش تتة نتا ج الست ت ال ا ول :ما مص تتادر االس تتتل ا يفالتص تتميمات الفنية املت تتمنة يف ال س تتا ل العلمية املُجا يف
جمال التصتتميم نقستتا الرت ية الفنية جبامعات اململكة الع ية
السعودية؟

9
61

%24.59

%100

يظورت النم ةةا ع ى ين مص ة ة ة ة ة ةةالر ااسة ة ة ة ةةم و ةةاس يف
المصة ة ة ة ة ة ةات الفن ة مل تمي ع ابلش ة ة ة ة ةكة امل يحت يف ع ن
الدراس ة ة  ،ك ا غابت العديد من مصة ةةالر ااسة ةةم واس عنوا.
واما يف
لكامت املص ة ة ة ةةالر ال ص ة ة ة ةةري يكثر املص ة ة ة ةةالر اس ة ة ة ةةم ً
يعا الفن
المص ة ة ة ة ات الفن ع ن الدراسة ة ة ة  ،ليكثرها شة ة ة ة ً
اإلسةةالميُ خاص ة جمال اخلط العرب لرمبا يعيل الس ة ا
تفرل اخلط العرب كفن س ة ةةالمي قص ة ةةا ص لق فن م ف
عن يمياع الزخار األخر  .لمن املالحظ ين المصة ة ة ات
الدراس خ ت من اسم واس خرف الكا نات احل
الفن
لرمبةةا يعيل الس ة ة ة ة ة ةةا النظر الةةدين ة ملثة هةةذه الزخةةار
لرغ ة ال ةةاحث جتن وةةا ،ك ةةا يالحظ خ يهةةا من اسة ة ة ة ةةم وةةاس
يشة ةةكال عناصة ةةر الع ار اإلسة ةةالم ابلرغ من ق وا الفن
لاجل ال املمعدل اليت تثه وا لالسم واس يف جمال المص .
ي ة الرتاث املةةالي اليطين الثةةابةةت،لكةةامةةت العنةةاصة ة ة ة ةةر
الزخرف ة يف الع ةةار المق ةةدي ة ابملن ق ة اليسة ة ة ة ة ة ى يكثرهةةا
اسة ة ة ة ةةم وةةاًمةا ،ت موةةا العنةةاصة ة ة ة ة ة ةةر املع ةةارية يف املن قة اجلنيب ة
لاليس ة ة ى ،لمن املالحظ ين المصة ة ة ات الفن خ ت من
اس ة ة ةةم واس العناص ة ة ةةر املع اري لالزخرف ل س ة ة ةةاكن المق دي
ابملن ق الش ة ة ةةرق لرمبا يعيل السة ة ة ة ا ل عد املكاي ل ن ق
عن ال احث ُ يف ة ة ة ة ةةاف ق املص ة ة ة ة ةةالر عنوا ،لغالً ا ما
يسمو
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يس ة ة ة ة ة ةةمس ة ة ة ة ة ةةو كثمل من ال احث املييف ة ة ة ة ة ةةيعات اليت تكين
مصةةالرها لمراجعوا مميفر خاص ة مع ط ع الدراس ة يف مرح
املاجسةممل .لهذا ما يفسةر يي ًضةا غ احت يل ق اسةم واس املصةالر
األخر من الرتاث املالي اليطين ،يل ين تكين من ق املصةالر
تكرر تنال ا لاس ة ة ة ةةم واس عناص ة ة ة ةةرها يف جماات الفنين ال ص ة ة ة ةةري
األخر غمل جمال المصة ة ة ة ة فع د ال احث ل حث عن جمم ع
جديد .ك ا جاء يف لراسة ة ة ة ة ة فران ( )2014اليت اس ة ة ة ة ةةم و ت
املفرلات لالرمي الفن لالدين يف احل ا لمصة ة ة مش ة ةةنيات
تذكاري سة ة ة اح  .للراسة ة ة اخل يي ( )2019اليت اس ة ةةم و ت
الق اجل ةةال ة يف الرمي السة ة ة ة ة ة ةةعيلي ة لمص ة ة ة ة ة ة ة ق ع األاثث
لمك الت .
لي ي ذلك اسم واس ال ع يف المص ات الفن يف املرت
الثالث من املصة ةةالر ال صة ةةري املسة ةةم و  ،لهذه النم تمعارض
مع مةا هي ممعةار ع ة لةد ال ةاحث أبن ال عة غةالً ةا هي
املصة ة ة ة ة ة ةةدر األلل يف ااس ة ة ة ة ة ةةم واس .لقد اعم د ااس ة ة ة ة ة ةةم واس يف
الدراس ة ة ع ى عناصة ةةر ط ع دلل ،
المص ة ة ات الفن
ك ا خ ت من ابقي عناص ة ة ة ةةر ال ع امل و يف ابمكار لتنيع
المص ة ةةام  .ح ث يظورت لراس ة ة ة ي(د ( )2017ثراء ال ع
ك ص ة ة ةةدر قيي ل ص ة ة ة ة ل سة ة ة ةةم و منوا يفكاره .ك ا مم ت
لراس ة ة ع د الفماح ( )2004ين ال ع مصة ةةدر اسة ةةم واس
مد املص ة ة ة ة ة ة ة أبشة ة ة ة ة ة ةةكال ليليان لبناءات لمظ تثثر ع ى قدر
املص ة ة ة ة ة ة ة ع ى اابمكةةار .لمنوةةا الق المش ة ة ة ة ة ةةك ة لاجل ةةال ة
ألش ة ة ة ة ة ة ةك ةةال امليال املنصة ة ة ة ة ة ةةور لاملمف ر من ابطن األرض اليت
اسة ة ة ةةم و موا لراس ة ة ة ة ال س ة ة ة ة يي ( )2013إلمماج تص ة ة ة ة ات
ملع قات مس حديث .
رابعا الرتاث املالي احلض ة ة ة ة ة ة ةةاري العاملي ،الذي جاء
ي وا ً
اسة ة ة ة ةةم وام يف المص ة ة ة ة ة ات الفن بشة ة ة ة ةةك دلل ،لرمبا يعيل
الس ة ة ة ا يي ًض ة ة ةا ل عد اجلنرايف عن من ق ال احث  ،لتفض ة ة ة و
اخم ار مشة ةةكالت هث من اجملم ع ،يف ة ةةاف ق املص ة ةةالر
لاملراجع ،ابلرغ من ين المالقح الثقة ة ةةايف يف الفن مب ة ة ةةاات ة ة ة
املخم ف مو لينم عن تص ة ات بق مجال ممعدل  .ح ث
يظورت لراس ة ة ة ة ة ة ة ة يله ل براه ( )2015ين خةةار الفنين
األفريق ة حت ة ق مجةال ة غن ة لتعةد مص ة ة ة ة ة ًةدرا لم يير يع ةال
المص ات.
مث أين الرتاث املالي اليطين املنقيل خامسة ة ة ة ةًةا ،ابسة ة ة ة ةةم واس
الدراس ة ة ة ة ة ة  ،ابلرغ من تيفرها
انلر يف المص ة ة ة ة ة ة ات الفن
بشة ةةك ك مل يف ال السة ةةعيلي  .لمث جاءت رسة ةةيس األطفال
ابسم واس انلر ييضا يف المص ات الفن .
لجاءت املص ة ة ة ة ة ةةالر ال ص ة ة ة ة ة ةةري الفكري يف الرتت ا الثاي يف
الدراس ة ة ة بعد املصة ة ةةالر
اسة ة ةةم واموا يف المص ة ة ة ات الفن
ال صة ة ة ة ة ة ةةرية ،لكةامةت األس ة ة ة ة ة ة ة الفن ة لالق اجل ةال ة ل ةدارس
لااجتةةاهةةات الفن ة ليع ةةال الفنةةام يكثرهةةا اسة ة ة ة ة ة ةةم وةةاًمةا ،ي وةا
األس ال نا ل زخار اإلسالم خاص الن ات  ،مع اسم واس
انلر ل ق املصةةالر ال صةةري الفكري األخر  .لرمبا جاءت هذه
املص ة ة ة ةةالر يف املرت الثام من ح ث ااس ة ة ة ةةم واس بسة ة ة ة ة ا قرحت
املص ة ةةالر ال ص ة ةةري من املناه الدراسة ة ة يف برام الرتب الفن ،
لت قةةاهتةةا املمنيع ة يف كثمل من املقررات .ا يهنةةا حتمةةاج ل
ترك ز ع ى بعا املصالر اليت ق اسم واموا مث األس الفن
لالق اجل ال لالجتاهات املخم ف  ،ح ث تيص ت لراس ة ة ة ة ة ة ة ة ة
.
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ع ةد الياحةد لرخرلن ( )2011ين غرابة الش ة ة ة ة ةكة يف
يع ال سة ة فاللر لايل تعد مصة ةةدر إل اس املص ة ة  .للراس ة ة
العدلي ( )2015اليت تيص ة ت تص ة ات م مكر من
خالل يس ة يحت فن األلر امي ،ك ا تيص ة ت لراس ة الص ة ال
هاما
مصدرا ً
لرخرلن ( )2018ين الفن الم ريدي يعد ً
ل مصة ة ة .لكذلك املص ة ةةالر اليت خ ت المصة ة ة ات الفن
من اس ة ة ة ةةم واموا مث الق اجل ال ل رقص ة ة ة ةةات الش ة ة ة ةةع ،
لغملها.
يف ح ين املصة ةةالر الفكري لاملصة ةةالر المقن تمص ة ة
الدراسة ة ة ة ة ة .
بق اسة ة ة ة ةةم واموا يف المصة ة ة ة ة ة ات الفن
ةليالحظ غ احت العديد من عناصة ةةرها يف المص ة ة ات الفن
يف ت ك الرسا  ،لرمبا يعيل الس ا يف ذلك ين املقررات
أبقسة ة ة ةةاس الرتب الفن يف اجلامعات السة ة ة ةةعيلي تن ا ع وا
ال ع الم ق يما املقررات ذات ال ع الف سف الفكري
ق  ،لابلمايل يكين تيج ال ل صة ةةالر ال صة ةةري يكثر،
يفاف ق تيج املشرف ع ى رسا املاجسممل ل منييع
يف املصةةالر خاص ة الفكري لالمقن منوا ،لقد يعيل الس ة ا
اعمقال ال عا بق خرب ال يف ذلك .يف ة ة ة ة ةةاف ين
بعا املصالر ترت ط جبياما لين مث اإليقاعات امليس ق
لالش ة ة ة ة ةعةةا ر لال قيس الةةدين ة يةةا يةةدعيا ال حةةاث لم ن وةةا.
ابلرغ من ين مصة ة ةةالر مث القصة ة ةةص لاحلكا ت الشة ة ةةع
لالش ة ةةعر لاألها ي الننا لاألحداث لالظرل ااجم اع
لالسة ة ة ة اسة ة ة ة لااقمصة ة ة ةةالي لالنظر ت الع  ،لغملها من
املصة ة ة ة ة ةةالر الفكرية غن ة ابلق المع ملية اليت ت و ال ةةاحث
ألفكار جديد تميافق مع الع لحاجات اجملم ع.
 مناقشة نتا ج الس ال الثاين :ما أساليب االستل ا يفالتص تتميمات الفنية املت تتمنة يف ال س تتا ل العلمية املُجا
يف جمال التصت تتميم نقست تتا الرت ية الفنية جبامعات اململكة
الع ية السعودية؟
يظورت النمةةا ين هنةةا بعا المنيع يف يسة ة ة ة ة ةةال ةةا
ااسةةم واس يف المصة ات الفن املمضة ن يف ع ن الدراسة ،
لابلرغ من ذلك فقد ت ّ ين يس يحت اواكا هي األس يحت
الشة ةةا ع يف اسة ةةم واس المص ة ة ات الفن  ،لقاص ة ة يس ة ة يحت
اواكا غمل امل اشر  ،ةلتعد هذه النم من ق ح ث تميافق
مع مم الس ة ةةثال األلل أبن يغ ا مص ة ةةالر ااس ة ةةم واس يف
الدراسة ة بص ةةري  ،لرمبا يعيل الس ة ا
المصة ة ات الفن
يف ين ال احث يع د اوافظ ع ى شة ة ة ة ةةك العناصة ة ة ة ةةر
املس ة ة ة ةةم و ليسة ة ة ة ةس ة ة ة ةةوا ال نا ليكين الم ديد يف المقن
واما الفن
لاخلام  ،لخاصة ة ين يكثر املصة ةةالر ال صة ةةري اسة ةةم ً
اإلس ةةالمي الذي يمس ة قص ةةيص ة بنا م ليس ة تش ةةك .
تالها األس ة ة يحت الم ريدي ،مث الرؤي الذات ل ص ة ة لاليت
كثملا لة ةةد
حتمة ةةاج ل مفكمل اإلبة ةةداعي الة ةةذي رمبة ةةا ا يميفر ً
ال احث  ،يف ح كان األس ة ة ة ة ة يحت الرمزي يق يس ة ة ة ة ةةال ا
ااسم واس

مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

ااسة ة ةةم واس املسة ة ةةمخدم يف المص ة ة ة ات الفن
ليمفق ذلك مع مم

الس ة ة ة ة ةةثال األلل يي ًضة ة ة ة ة ةا يف ين مص ة ة ة ة ةةالر

ااس ة ةةم واس الفكري انلر يف المص ة ة ة ات الفن
لرمبا يعيل الس ة ة ة ة ة ة ا يف هذه النم
حيمةةاج

الدراس ة ة ة ،
الدراسة ة ة ،

ين األسة ة ة ة ة ة يحت الرمزي

م كة اإلبةداع الفين لةةد طةةالةةا املةةاجسة ة ة ة ة ة ةةممل ،لقةةد

يكين غمل مميفر لديو بدرج ك مل  ،لقاص ين تدريا ال
ع ى األسة ة ة ة ة ة ة يحت الرمزي ا يم الرتك ز ع ة بصة ة ة ة ة ة ةةير ك مل يف
مقررات المصة
المص

الفين ابألقسةاس

يف امل ك العرب السعيلي .

الدراسة لاليت تعين مب ال

التوصيات
يف يف ة ة ةةيء النما اليت تيصة ة ة ة ت ل وا الدراسة ة ة ة  ،ميكن
تقدي الميص ات المال :
 .1مراجع مفرلات مقررات المص ة ة بربام يقسة ةةاس الرتب
الفن -اليت حتيل بعض ةةا منوا لمكين خالص ة يف الفنين
ال ص ةةري  -لرتك ز ع ى تنيع لتكام مص ةةالر ليس ةةال ا
ااسم واس يف اجلاما الم قي منوا.
 .2يفة ةةاف مقررات يف برام املاجسة ةةممل يف األقسة ةةاس املعن
ختمص ابجل ةةام ةةا الفكري من المصة ة ة ة ة ة لالرتك ز ع ى
مظر ت المص  ،لالدراسات ال ن .
 .3الرتك ز ع ى تن ة المفكمل اإلبةةداعي لموةةارات اإلب ةداع
الفين لةةد ال الحت يف املقررات الم ق ة املقةةدم ة
هبد تدري و إلمماج تصة ة ة ة ة ات بفكر ذان يمسة ة ة ة ة
ابجلد لاألصال .
 .4حث املش ة ةةرف ع ى الرس ة ةةا الع يف جمال المص ة ة
لالس ة ةةمفال من مما الدراس ة ة ة لتيج ال احث ل منييع
يف املشكالت ال حث لالم رق ملصالر ااسم واس اليت مل
تمنال ا الرسا الع .
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الملخص

 ومتثلت.هدفت الدراسة للكشف عن واقع فاعلية القيادة الرتبوية ملديري مكاتب التعليم من وجهة نظر قادة املدارس مبدينة حائل
 ومعرفة الفروق اإلحصائية يف استجاابت عينة،) وتقومي األداء، والتوجيه واإلشراف، وصنع القرارات، (التخطيط:فاعلية القيادة يف عمليات
 وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي. كما هدفت للتعرف على مقرتحات حتسني فاعلية القيادة الرتبوية.الدراسة وفقا ملتغري النوع االجتماعي
 توصلت. ومت اختيار العينة بطريقة عشوائية من خالل الصيغة اإللكرتونية الستبانة الدراسة اليت مت تعميم رابطها على جمتمع الدراسة، املسحي
 أن واقع فاعلية القيادة الرتبوية ملديري مكاتب التعليم جاءت بدرجة (مرتفعة) ومتوسط عمليات القيادة:الدراسة لعدد من النتائج أبرزها
 وتساوت،)2.50(  مبتوسط حسايب،األربعة متقارب جدا حيث جاءت عملية التوجيه واإلشراف ابملرتبة األوىل من وجهة نظر قادة املدارس
 إال أن االحنراف املعياري كان أقل وذلك لصاحل عملية صنع القرار فتكون،بنفس املتوسط احلسايب عملييت فاعلية القيادة ابملرتبة الثانية والثالثة
 ويف املرتبة الرابعة واألخرية جاءت عملية التخطيط مبتوسط،)2.49(  تليها عملية تقومي األداء يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب،ابملرتبة الثانية
 وال توجد فروق إحصائية يف واقع فاعلية القيادة الرتبوية ملديري مكاتب التعليم وفقا للنوع االجتماعي لقادة املدارس مبدينة.)2.44( حسايب
 تلبية حاجة قادة املدارس من خالل توفري الكوادر التعليمية: ولتحسني فاعلية القيادة الرتبوية ملديري مكاتب التعليم اقرتح قادة املدارس.حائل
. . وإاتحة صالحيات أكثر للقائد،حسب التخصص
. حجم التأثري، االجتاه حنو الرايضيات، التفكري الرايضي، التحصيل الرايضي، النظرية البنائية:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The present study aims to highlight the reality of the effectiveness of the educational leadership concerning
(planning, decision-making, guidance and supervision, and performance evaluation) among the directors of the departments
of education from the perspective of school principals in Hail City. It identifies the statistically significant differences in the
responses of the participants to the reality of the effectiveness of the educational leadership according to gender. Moreover,
it makes suggestions to improve the effectiveness of educational leadership. The study adopted the Descriptive Survey
approach and applied an online questionnaire to a randomly selected sample. The results showed that the effectiveness of
the educational leadership among the directors of the departments of education was high with an approximate arithmetic
mean. While guidance and supervision were ranked first with an arithmetic mean of (2.50), decision-making was ranked
second with an arithmetic mean of (2.49), and performance evaluation was ranked third. Planning was ranked third with an
arithmetic mean of (2.44). There were no statistically significant differences in the reality of the effectiveness of the
educational leadership among the directors of the departments of education in Hail according to gender. To improve the
effectiveness of the educational leadership among the directors of the departments of education, the principals suggested
meeting the needs of principals by qualifying educational cadres according to specialization, allow more authorities to
principals.
Key words: Effectiveness of The Educational Leadership, Directors of the Departments of Education,
School Principals, Hail City.
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املقدمة:

تعد املنظومة الرتبوية أهم ركيزة يبىن عليها تطور ورقي
اجملتمع ،حيث يثق فيها حلفظ ونقل ثقافته وحتقيق آماله وأهدافه
وتطلعاته املستقبلية ،على اعتبار أن املؤسسات الرتبوية هي بيئات
مصغرة و مسرح للنشـاطات الثقافيـة والتعليميـة واالجتماعية والسياسية،
كما أصبحت مؤسسـات إنتاجيـة تساهم يف اإلنتاج مباشرة عن طريق
البحث واالستشارات الفنية ،وحتتل أمهية كوهنا تشكل عنصرا رئيسيا
من العناصر اليت تنهض ابلبلد واحملافظة عليه بشكل خاص وترقى به،
لدورها الفاعل واملؤثر يف تطوير احليـاة الثقافيـة جبميع جوانبها (العزاوي،
.)2014
وقيادة العملية الرتبوية تعد أهم مداخل تطوير التعليم ملا هلا
من دور مهم يف التأثري علـى العاملني ،وتوجيه أفكارهم وسلوكياهتم حنو
حتقيق األهداف اليت تصبو إليها املؤسسة الرتبوية ،ويكون القائد هو
املسؤول عن تنظيم عمليات التفاعل بني العاملني ومتاسكهم ،وحل
املشكالت النامجة عن هذا التفاعل ،ولقد فرضت التطورات احلديثة
والتحدايت إىل زايدة احلاجة إىل قيادة تربوية فاعلة ،ومرنة ملواجهة هذه
التحدايت ،وأيضا فرضت احلاجة إىل نوعية من األفراد لديهم اخلربة،
واملؤهل العلمي ،والتأثري يف إدارة اجلهاز اإلداري ،فهي حتتاج كما يقول
أوردي تيد  Orde Teadإىل أن تُقاد أكثر من أن تدار (الغامدي،
.)2006
وألمهية التطوير والتغيري والتجديد يف املؤسسات الرتبوية،
وما يطلبه من تغيريات يف املهام واملسؤوليات لتتناسب مع االحتياجات
اجلديدة ،والذي أصبح مؤخرا هدفا تسعى املؤسسات الرتبوية لتحقيقه
وابألخص يف ظل التحدايت اليت تفرضها التغريات العاملية يف مجيع
البيئات الثقافية واالجتماعية ،من هنا أوليت القيادة أمهية كبرية يف
الفكر اإلداري املعاصر ،فظهرت دراسات ميدانية ونظرايت وأحباث
حول أمناط قيادية فاعلة قادرة على مواجهة ما تشهده املؤسسات
الرتبوية (املدهون.)2012 ،
حيث أن جناح املؤسسة مرتبط ابلنمط القيادي
الذي ميارسه القائد ،وابلسمات القيادية الناجحة اليت تتمثل يف
شخصيته وقدرته على توظيف إمكانياته من أجل بناء عالقات
إنسانية إجيابية بني العـاملني ،وحتسني أدائهم وحفزهم على
العطاء املستمر (كفاية ،)2010 ،كما يُعد القائد املسؤول

املباشر عن إدارة املؤسسة الرتبوية وتوفري البيئة التنظيمية املناسبة
فيها ،لضمان سري العملية التعليمية واإلدارية وتنسيق اجلهود
لتوجيه وتقومي األعمال من أجل حتقيق األهداف املرجوة (أنشوا،
 .)2009ومن هنا جاء اهتمام الباحثني بدراسة السلوك
القيـادي نتيجة قناعتهم النظرية ودراستهم التطبيقية أبنه أهم
عوامل التطور وإحداث الفرق يف فاعلية املؤسسات الرتبوية
(السعود.)2001 ،
ذكر السعود ،سلطان ( )2009أن القادة الفاعلني
هم الطاقة املبدعة اليت حتفز العاملني حنو القيام مببادرات حتقق
أهداف املؤسسة الرتبوية ،وهم من حيدث أتثريا إجيابيا يف املناخ
التنظيمي بوجه عام ،وفـي الـروح املعنويـة للموظفني بشكل
خاص ،وهذا ال يكون إال على يد قيادة واعية لديها درجة عالية
من الكفاءة والفاعلية حبيث تساعد يف حتقيـق األهـداف
ابلشكل املطلوب ،كما أكد ذلك عوراتين ( )2003أن النمط
القيادي الفاعل هو ما يؤثر على العاملني وسلوكهم وفاعلية
أدائهم ،حيث ينعكس ذلك على روحهم املعنوية ورضاهم
ووالئهم وانتمائهم للعمل .ويذكر العجمي ( )2007أن اإلدارة
التعليمية هلا دور مسؤول وواضح يف حتقيق األهداف الرتبوية
والتعليمية للمجتمع املدرسي ،فهي تقود وتسري كل جوانبه،
واحلياة التنظيمية له ،واألفراد العاملني به .عليه يتحمل املدراء
يف مكاتب التعليم العنصر األساس يف حتسني املنتج الرتبوي
والتعليمي من خالل تفاعلهم لتحقيق أهداف املؤسسة الرتبوية.
ونظرا ألمهية دور مديري مكاتب التعليم الفاعل
واملؤثر يف ممارسة العمليات القيادية املدرسية إلشرافها على
العمل امليداين يف املدارس ،ويف تقدمي الدعم لتطبيق مناذج
وأساليب القيادة املدرسية الفاعلة ،وأيضا يف حتديد برامج التنمية
املهنية لقادة املدارس وذلك لالرتقاء مبستوى العملية التعليمية
(وزارة التعليم )2019 ،ويف ضوء ذلك أتيت هذه الدراسة
لتبحث يف واقع فاعلية القيادة الرتبوية ملديري مكاتب التعليم
من وجهة نظر قادة املدارس مبدينة حائل.
• مشكلة الدراسة:
تواجه اجملتمعات يف الوقت احلاضر حتوالت سريعة
وحتدايت كبرية بسبب التطور املتزايد يف مجيع اجملاالت ،مما
العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة
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أوجب على مؤسسات اجملتمع أن هتيئ االسرتاتيجيات للتكيف
مـع هـذه التحوالت وألزمها أن تسعى ملواكبة هذه التغريات
والتطور العلمي مبـا ميكنها من حتقيق أهدافها املنشودة ،وملواجهة
العديد من املشكالت والتحدايت يف البيئتني الداخلية واخلارجية
ابلرغم من صعوبة متابعة هذه التغريات (غيات.)2010 ،
وابلنظر إىل مكاتب التعليم كمؤسسة تربوية فإهنا
تتطلب وجود قيادة فاعلة ،فالقائد يؤدي دورا مهما يف حتقيق
أهداف رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030وذلك من خالل
العمليات القيادية اليت يقوم هبا ،وعلى الرغم من أمهية فاعلية
القيادة الرتبوية إال أنه مثة مشكالت عديدة حتول دون ممارسة
العلميات القيادية بشكل سليم يف املؤسسات الرتبوية تتمثل يف
افتقار القائد إىل التخطيط العلمي ملا جيب القيام به يف ضوء
األهداف املراد حتقيقها ابعتبارها أوىل املهام اليت يقوم هبا القائد
ويؤكد ذلك ما توصلت إليه دراسة فوك ) )Fook, 2009أن
عملية التخطيط تبلغ أمهية كبرية لدى قادة املدارس ابعتبارها
عامل حاسم يؤثر يف فاعلية القيادة ،ويعود ذلك إىل فاعلية
مديري املكاتب حنو توجيه قادة املدارس يف ممارسة العمليات
اإلدارية بشكل صحيح ،فاملؤسسات التعليمية اليت استطاعت
استخدام التخطيط بشكل سليم انعكس ذلك على أدائها
إجيابيا ملا يتمتع به التخطيط من خصائص متكن املؤسسة من
تنفيذ أهدافها وتطوير أدائها ،وتتلخص وظيفة ودور مديري
املكاتب يف املتابعة واإلشراف على عمليات تقدمي الدعم لتطبيق
النماذج اإلشرافية وأساليب القيادة املدرسية والتنمية املهنية
وعملية التعليم والتعلم لتحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية،
وكذلك يف عملية التخطيط إبعداد خطة سنوية مكتوبة حتدد
هبا األهداف اليت مت وضعها مسبقا مبشاركة العاملني يف املكتب
يف ضوء السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية (وزارة
التعليم .)2019 ،كما أن عملية صنع واختاذ القرار من أهم
عمليات القيادة الفاعلة حيث بينت دراسة تطله وإقبال
) (Tatlah& Iqbal, 2012أن عملية صنع واختاذ القرار هي
إحدى العوامل املؤثرة يف إجناز أعمال املؤسسة التعليمية،
فضعف قدرة القائد على صنع واختاذ القرارات بشكل سليم
سيؤثر يف سري العملية التعليمية ،الن القرار السليم يسري
ابملؤسسة التعليمية حنو حتقيق أهدافها وجينبها الصعوابت
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واملشكالت ،ويتمثل دور مديري مكاتب التعليم يف عملية صنع
واختاذ القرارات يف االطالع على كل ما هو جديد من النظم
والقرارات والتعاميم الصادرة من اجلهات الرمسية ،وعلى ذلك يتم
اختاذ القرارات وفق التعاميم الوزارية (وزارة التعليم.)2019 ،
وحيتاج النجاح واستمرار أعمال املؤسسات الرتبوية إىل قيام
مدراء مكاتب التعليم بعمليات التوجيه واإلشراف ،حيث
أكدت دراسة املدهون ( ,)2012ودراسة العامودي ()2017
أن درجة فاعلية عملية التوجيه واإلشراف حصلت على أعلى
نسبة عند القادة الناجحون ،وبينت أن جناح واستمرار األعمال
يعود إىل وظيفة التوجيه فال بد لكل عمل من إشراف وتوجيه،
ويتمثل دور مديري مكاتب التعليم يف عملية التوجيه من خالل
اإلشراف على مجيع األعمال الرتبوية واإلدارية لكافة منسويب
مكاتب التعليم على اختالف وظائفهم ومستوايهتم وتوزيع
األعمال عليهم وتزويدهم ابلتوجيهات الالزمة لالرتقاء ابلعملية
التعليمية (وزارة التعليم .)2019 ،كما توصلت دراسة إمساعيل
( )2019أن هناك عالقة ارتباطية بني تقومي األداء وبني فاعلية
القيادة ،وأشارت دراسة املدهون ( )2012أن فاعلية تقومي
األداء جاءت ابملرتبة الثالثة يف عمليات القيادة ،لذا عندما يفتقر
مديري املكاتب إىل كيفية التقومي وفق معايري علمية سيؤثر حتما
على فاعلية القيادة ،ويتمثل دور مديري مكاتب التعليم يف
عملية تقومي األداء ابلقيام مبتابعة النمو املهين للعاملني من أجل
االرتقاء مبستوى أدائهم ،وكذلك القيام بعملية التقومي الشامل
للربانمج التعليمي يف ضوء األهداف الرتبوية (وزارة التعليم،
 .)2019وابستقراء ما سبق ،ووضوح أدوار مديري مكاتب
التعليم ،تتحدد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل :ما
واقع فاعلية القيادة الرتبوية ملديري مكاتب التعليم يف ضوء

عمليات القيادة من وجهة نظر قادة املدارس مبدينة حائل؟
• أسئلة الدراسة:
 -1ما واقع فاعلية القيادة الرتبوية ملديري مكاتب التعليم يف
ضوء عمليات (التخطيط ،صنع القرارات ،التوجيه
واإلشراف ،تقومي األداء) من وجهة نظر قادة املدارس
مبدينة حائل؟
 -2ما الفروق ذات الداللة االحصائية يف متوسط إجاابت
أفراد الدراسة يف واقع فاعلية القيادة الرتبوية ملديري

فاعلية القيادة التربوية لمديري مكاتب التعليم من وجهة
.......................................................................................... ......
نظر قادة المدارس بمدينة حائل

مكاتب التعليم وفقا للنوع االجتماعي لقادة املدارس
مبدينة حائل؟
 -3ما املقرتحات الالزمة لتحسني فاعلية القيادة الرتبوية
ملديري مكاتب التعليم من وجهة نظر قادة املدارس يف
مدينة حائل؟
• أهداف الدراسة

تسعى الدارسة لتحقيق األهداف التالية:
 -1التعرف على واقع فاعلية القيادة الرتبوية ملديري مكاتب
التعليم يف ضوء عمليات (التخطيط ،صنع القرارات،
التوجيه واإلشراف ،تقومي األداء) من وجهة نظر قادة
املدارس مبدينة حائل.
 -2الكشف عن الفروق ذات الداللة االحصائية يف متوسط
إجاابت أفراد الدراسة يف واقع فاعلية القيادة الرتبوية
ملديري مكاتب التعليم وفقا للنوع االجتماعي لقادة
املدارس مبدينة حائل.
 -3تقدمي املقرتحات الالزمة لتحسني فاعلية القيادة الرتبوية
ملديري مكاتب التعليم من وجهة نظر قادة املدارس يف
مدينة حائل.
• أمهية الدراسة:
تبدو أمهية الدراسة يف جانبني :أحدمها نظري،
واألخر تطبيقي واليت ميكن عرضهما على النحو التايل:
• األمهية النظرية:

تتضح األمهية النظرية للدراسة احلالية يف اآليت:

 .1أمهية موضوع فاعلية القيادة الرتبوية ملديري مكاتب التعليم
ودورها الفاعل وهو ما يتوافق مع توجهات وزارة التعليم
وفقا للدليل التنظيمي ملكاتب التعليم (وزارة التعليم،
.)2019
 .2حاجة املؤسسات التعليمية لتحسني خمرجاهتا وحتقيق
معدالت أعلى من األداء وبكفاءة عالية ابإلضافة اىل
حتسني ظروف العمل وأدائه بشكل صحيح.
 .3تتفق هذه الدراسة مع اهتمام الدولة من خالل رؤيتها
 2030إىل رفع جودة التعليم.

• األمهية التطبيقية:
ميكن توضيح األمهية التطبيقية للدراسة احلالية يف اآليت:
.1

.2

.3

.4

قد تدعم نتائج هذه الدراسة امليدان الرتبوي من خالل
تشخيص واقع الفاعلية القيادية ملديري مكاتب التعليم مبا
يسهم يف تطوير ورفع كفاءة املؤسسات التعليمية.
يؤمل أن متكن نتائج هذه الدراسة قادة املدارس من
االطالع على حجم عمل ومسؤوليات مديري مكاتب
التعليم ،ومن مث حتسني عملية فهم أدوار كال الطرفني.
قد تفيد نتائج دراسة واقع فاعلية عمليات القيادة،
املسؤولني يف أدارات التعليم والتطوير املهين عن
االحتياجات التدريبية ملديري مكاتب التعليم ،ومن مث بناء
الربامج التدريبية املناسبة هلم.
تفيد نتائج الدراسة يف تقدمي املقرتحات لتحسني فاعلية
القيادة الرتبوية ملديري مكاتب التعليم من وجهة نظر قادة
املدارس.

• مصطلحات الدراسة:

تشمل مصطلحات الدراسة اآليت:
الفاعليـة :يقصد ابلفاعلية أبهنا عملية التأثري يف
األنشطة والعمليات جملموعة من العاملني التنفيذيني وتوجيهها
ابجتاهات معينة (الطراونة .)2003 ،وتعرف الفاعلية أبهنا
مدى القدرة على حتقيق وتنفيذ األهداف املرجوة يف ظل املوارد
املادية والبشرية املتاحة ،ودرجة حتقيق اهلدف إضافة إىل مراعات
املتغريات األخرى كاإلنتاجية والتكيف واملعنوايت املرتفعة
واالنسجام (بن حفيظ والشايب .)2016 ،وقد اعترب (رزوقي،
 )2020مفهوم فاعلية املؤسسة من املؤشرات اهلامة لقياس
مدى حتقيق املؤسسة ،ألهدافها ابلتكيف ،أو االنسجام مع
البيئة اليت تعمل فيها ،وذلك من انحية استغالل املوارد املتاحة.
وميكن تعريفها إجرائيا أبهنا قوة كافية داخلية لدى
مديري املكاتب تبعث يف أنفسهم القدرة على استخدام املوارد
املتاحة والعمل الدؤوب واحلركة املستمرة من أجل حتقيق أفضل
النتائج على املستوى الفردي وامليدان التعليمي والرتبوي وذلك
يف إطار سياسة التعليم ابململكة وأهداف رؤية.
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القيادة :هي "العنصر اإلنساين الرابط بني أفراد اجلماعة واحملفز
هلم على حتقيق األهداف املرجوة فهي تعد عنصرا فاعال ومؤثرا
يف أي منظمة تعليمية واليت تنعكس على فاعليتها" (احلريب،
 .)10 :2004وتعرف القيادة أبهنا" :نشاطات وفعاليات ينتج
عنها أمناط متناسقة لتفاعل اجلماعة حنو حلول املشاكل
املتعددة ،أو هي نشاط أو حركة حتتوي على التأثري يف سلوك
الناس اآلخرين أفراد أو مجاعات حنو حتقيق أهداف مرغوبة"
(طشطوش.)23-22 :2009 ،
ويعرف ساريت ( (Sadeghi, 2013القيادة أبهنا
قدرة القائد على توجيه مجيع العاملني يف املؤسسة ،وحتفيزهم
لبذل طاقاهتم من أجل القيام بواجباهتم وأعماهلم على أكمل
وجه بغرض حتقيق األهداف املطلوبة .كما عرف
ريكتس ) (Rickett, 2011القيادة أبهنا قدرة الفرد أو القائد
أن يسري ابملؤسسة أو اجلماعة حنو حتقيق وإجناز األهداف
املطلوبة.
وميكن تعريف القيادة إجرائيا :أبهنا قدرة مديري
مكاتب التعليم مبدينة حائل على التأثري اإلجيايب يف العاملني من
خالل التخطيط وصنع القرارات والتوجيه واإلشراف وتقومي
األداء إلجناز األهداف املنشودة من العملية التعليمية.
القيادة الرتبوية :يعرفها أسعد ()118 :2005
أبهنا" :العمل املشرتك الذي تقوم به اجلماعة بغية الوصول إىل
األهداف احملددة للمؤسسة يف جو تسوده املودة واإلخاء
والتآلف" .وعرفها عباس ( )158 :2004أبهنا " :كل نشاط
اجتماعي هادف يدرك فيه القائد أنه عضو يف مجاعة يرى
مصاحلها ويقدر أمورها ويهتم أبفرادها ويسعى لتحقيق مصاحلها
عن طريق التفكري والتعاون يف رسم اخلطط وتوزيع املسؤوليات
حسب الكفاايت واالستعدادات البشرية واإلمكانيات املادية
املتاحة".
وميكن تعريف القيادة الرتبوية إجرائيا أبهنا قدرة
مدراء املكاتب التعليمية يف مدينة حائل للتأثري على مرؤوسيهم
لتوجيههم بطريقة يتسىن هبا كسب احرتامهم ووالئهم وشحذ
مهمهم وخلق التعاون بينهم ،وتدريب األفراد مبا يناسبهم من
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مهارات مطلوبة ألداء أعماهلم على أكمل وجه يف سبيل حتقيق
األهداف املرجوة من العملية التعليمية.
مديري مكاتب التعليم :ذكرت وزارة التعليم يف
الدليل التنظيمي ملكاتب التعليم يف مدينة حائل ( )2019أن
مدير مكتب التعليم هو املسؤول املباشر عن إدارة املكتب
وتطوير املوقف التعليمي وتقوميه لضمان فاعلية األداء ابملدارس،
كما أنه مسؤول عن مساعدة اإلدارة ابملنطقة لتسهيل تنفيذ
خطط وبرامج املدارس.
وإجرائيا :تتبىن الدراسة نفس تعريف الدليل
التنظيمي ملديري مكاتب التعليم.
قادة املدارس :عرفت وزارة التعليم قائد املدرسة يف
الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام ابململكة العربية السعودية
يف اإلصدار الثالث ( )39 :2016أبنه "من يقود املدرسة
تربواي وتعليميا لتحقيق األهداف املنشودة".
وإجرائيا :تتبىن الدراسة نفس تعريف الدليل
التنظيمي لقائد املدرسة.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة يف التايل:
احلدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على قادة مدارس
التعليم العام يف مدينة حائل.
احلدود الزمانية :طبقت الدراسة يف الفصل الثاين من العام

الدراسي (.)2019

احلدود املكانية :حتددت هذه الدراسة يف مدارس التعليم العام

مبدينة حائل.

احلدود املوضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على واقع فاعلية
القيادة الرتبوية لدى مديري مكاتب التعليم يف ضوء عمليات
القيادة وهي :التخطيط ،صنع القرار ،التوجيه واإلشراف ،تقومي
األداء ،من وجهة نظر قادة املدارس مبدينة حائل.

فاعلية القيادة التربوية لمديري مكاتب التعليم من وجهة
.......................................................................................... ......
نظر قادة المدارس بمدينة حائل

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أوالً :اإلطار النظري

تُعد ظاهرة القيادة من أعقد الظواهر اإلنسانية
وأكثرها غموضا ،وهلذا السبب متت دراستها من قبل الكثري من
الباحثني واملهتمني هبدف شرح ظاهرة القيادة ،وتفسريها.
فاعلية القيادة:

القيادة الفاعلة هي عملية ابتكار الرؤية البعيدة
وصياغة اهلدف ووضع االسرتاتيجية وحتقيق التعاون واستنهاض
اهلمم للعمل ،والقائد الناجح كما ذكر عبوي ( )2010هو
الذي يصوغ الرؤية املستقبلية وأيخذ يف االعتبار املصاحل
املشروعة على املدى البعيد لكافة األطراف املعنية ،حيث يضع
اسرتاتيجية رشيدة لتنفيذ األعمال يف اجتاه تلك الرؤية ،وأيضا
يضمن دعم مراكز القوة األساسية له واليت يعد تعاوهنا أو توافقها
أو العمل معها أمرا ضروراي يف إجناز األعمال املنشودة ،كما
يستنهض مهم النواة األساسية للعمل لتحقيق االسرتاتيجية
عندما تتوفر اإلمكانيات القيادية يف شخص ما ،كما ينبغي أن
توظف تلك اإلمكاانت القيادية يف ممارسات انجحة لتحقيق
الفاعلية ،فقد ميتلك الشخص صفات قيادية عالية لكنه ال
ميارس القيادة ،وقد تربز اخلصائص القيادية عند خمتلف
األشخاص يف مواقف حمددة ويف مراحل خمتلفة كما أن ممارسة
القيادة أمر يتأثر ابلبيئة والفرص والقيود اليت تواجه الشخص.
أمهية القيادة:
تنبع أمهية القيادة كوهنا املسؤولة عن ترمجة خطط
املؤسسة التعليمية وآماهلا وتصوراهتا يف املستقبل إىل واقع أي
بعبارة أخرى هي املسؤولة عن حتقيق وتنفيذ األهداف املنشودة
وتنظيم اإلجيابيات وتقليص السلبيات يف املؤسسة التعليمية،
حيث أهنا املعنية ابلسيطرة على مشكالت ومعوقات العمل
وضبط األمور فيها ،كما أن القيادة مكلفة بتأهيل وتدريب
ورعاية العاملني كوهنم الرأمسال األهم ،فالقيادة مطالبة مبواكبة
التغريات احمليطة وتوظيفها خلدمة املؤسسة التعليمية أبفضل صورة
ممكنة (بطاح والطعاين.)2016 ،

عمليات القيادة:
جيمع املتخصصون أن القيادة تتكون من عناصر
وعمليات فرعية البد للقائد من القيام هبا ،ولكن خيتلفون يف
عددها ،فعلى سبيل املثال نيومان ومسر قاما بتقسيم العمليات
القيادية كما ذكرها (حسان والعجمي )2007 ،إىل أربعة
عناصر :التخطيط-التنظيم-القيادة-الرقابة ،أما كونتز وأدونيل:
فقد قسما العمليات القيادية إىل :التخطيط -التنظيم-
التنسيق-التوظيف-التوجيه-الرقابة ،بينما أعترب سيزر أن
العمليات الرئيسية للقيادة هي :التخطيط ،التنظيم ،التوجيه،
التنسيق ،الرقابة ،أما فايول فقد حللها إىل مخس عمليات
قيادية :ختطيط ،تنظيم ،تنسيق ،األمر(التوجيه) ،الرقابة
(التقومي) .خنلص هنا إىل أن املتخصصني أمجعوا على ذكر
العمليات القيادية الثالث وهي( :التخطيط والتنظيم والرقابة)
ولكن االختالف يف اجلمع بني عمليات (التوجيه واإلشراف
واألمر) يف عنصر واحد أو تفنيدهم ،والدراسة احلالية ستعتمد
الرتكيز على العمليات األربع األساسية للقيادة ،التالية:
أوالً /التخطيط

planning

هي العملية األوىل من عمليات القيادة ويقصد هبا؛
أهنا عملية عقلية منظمة جتعل مسارات العمل يف املستقبل أمرا
ممكنا ،فالتخطيط هو مرحلة تسبق أي عمل حيث هو مرحلة
التفكري والتدبري ويشمل حتديد خطوات العمل اليت تبدأ غالبا
بتحديد األهداف املنشودة واإلمكاانت واملوارد املادية والبشرية
املتوفرة والطرق لتحقيقها وتنفيذها أبقل وقت وجهد وبكفاءة
وفاعلية (أبو العال.)2013 ،
اثنياً /صناعة القرارات Decision Making
وهي عملية مصاحبة ومالزمة جلميع العمليات
القيادية ،فهي اختيار رشيد بني عدة بدائل مرتبطة مبوقف أو
مشكلة حمددة تساهم يف تنفيذ وحتقيق اهلدف ،ومتر مبراحل
عديدة كتحديد املشكلة التشخيص ،والتحليل والبحث عن
البدائل املتاحة ،وأيضا تقييم البدائل ،واختيار البديل املناسب
واملالئم بني عدة بدائل (عزازي .)2011 ،ومن املعوقات اليت
قد تواجه متخذ القرار البريوقراطية وعدم تفويض الصالحيات،
وأيضا ضعف نظام حفظ املعلومات والبياانت ،وكذلك التوقيت
العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة
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الغري جيد الختاذ القرار ،وضعف القيادات وعدم فعاليتها،
وتعقيد اإلجراءات (آل انجي.)2016 ،
اثلثاً/

التوجيه

واإلشراف

and

Guidance

Supervision

التوجيه عنصر مهم من عمليات القيادة ،فهو حلقة
االتصال بني اخلطة املرسومة لتحقيق اهلدف من جهة واإلشراف
على تنفيذها من جهة أخرى .فالتوجيه يتضمن كل ما من شأنه
أن يؤدي إىل إجناز األعمال والواجبات املنشودة من خالل رفع
الروح املعنوية والنشاط لدى العاملني ودفعهم حلسن األداء .وهنا
البد أن يكون التوجيه واضح ال غموض فيه وخاصة ابلنسبة
للعامل الذي يصدر إليه التوجيه .ولتنفيذ ذلك جيب أن تكون
اللغة املستخدمة يف إعطاء التعليمات للعاملني واضحة وال
حتتمل أكثر من معىن (عطوي.)2018 ،
رابعاً /تقومي األداء

Performance Evaluation

يعرف التقومي أبنه أحد وظائف القيادة وهي
العمليات اخلاصة بتحديد ومتابعة ما مت إجنازه ،مع اختاذ اإلجراء
الصحيح لتصحيح املسار (حسان والعجمي.)2007 ،
فالتقومي عملية مستمرة تعين املتابعة أو اإلشراف على سري العمل
منذ بداية اخلطة إىل هنايتها ،وال ميكن للقائد أن يقوم أبعماله
على الوجه املنشود دون تقومي فمن الشروط اليت يبىن عليها
التقومي أن يكون موضوعيا مبعىن أنه عملية تعاونية تتجنب
التحيز واجملامالت بناء على استمارة أو بطاقة هبا املالحظات
على كل فرد من العاملني تدون فيها املالحظات اليت مت
مشاهدهتا أوال أبول ،فالفلسفة الرئيسية للتقومي هي تعديل
سلوك العامل املقوم وأدائه ،وهنا تربز أمهية التقومي يف التأكد من
تنفيذ اخلطط ،وتاليف األخطاء ،وكذلك مقارنة النتائج
ابألهداف املطلوبة ،والوقوف على مدى فاعلية القرارات.
وابلتمعن يف هذه العمليات جند أن كال منها تكمل
األخرى وأن إتقان واحدة منها هي مؤشر قوي إلتقان وجودة
العملية اليت تليها مبعىن أهنا سلسلة متكاملة ومرتابطة تعتمد على
بعضها البعض للخروج بتنظيم إداري متوازن.
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اثنياً :الدراسات السابقة
دراسة املدهون ( )2012بعنوان "فعالية القيادة
الرتبوية ملديري مناطق غزة التعليمية بوكالة الغوث من وجهة نظر
مديري املدارس مبحافظات غزة" .وهدفت الدراسة إىل التعرف
على الدرجة التقديرية لفاعلية القيادة الرتبوية ملديري مناطق غزة
التعليمية بوكالة الغوث من وجهة نظر مديري املدارس
مبحافظات غزة ،ومتثلت العينة من ( )202مديرا ومديرة وعلى
مجيع مديري املناطق التعليمية ،واستخدم الباحث أداة االستبانة
جلمع البياانت وفق املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة
إىل أن درجة فعالية التخطيط ملديري املناطق التعليمية جيدة
وحصلت على املرتبة الثانية بنسبة ( ،)%71,9ودرجة فعالية
صناعة القرارات حصلت على املرتبة الرابعة بنسبة (،)%60،7
ودرجة فعالية التوجيه واإلشراف حصل على أعلى نسبة
( )% 72,6يف املرتبة األوىل ،وحصلت درجة فعالية تقومي
األداء على املرتبة الثالثة بنسبة ( ،)% 65ووجود فروق ذات
داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات مديري املدارس ملستوى
فاعلية القيادة الرتبوية ملديري مناطق غزة التعليمية تعزى إىل
متغري النوع االجتماعي لصاحل الذكور ،ومتغري املؤهل العلمي
لصاحل محلة الدراسات العليا ،وذلك يف جمال التوجيه واإلشراف،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ،وذلك يف جماالت
فاعلية التخطيط وصناعة القرارات وتقومي األداء ،وعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري املرحلة الدراسية،
ومتغري املنطقة التعليمية.
دراسة تطله وإقبال
 )Iqbalبعنوان "فاعلية القيادة الرتبوية وعالقتها أبمناط القيادة
يف املدارس الثانوية يف ابكستان" .وهدفت الدراسة إىل التعرف
على عوامل فاعلية القيادة الرتبوية وعالقتها أبمناط القيادة،
واشتملت العينة على ( )300مديرا ومديرة ،واستخدم الباحثان
أداة االستبانة جلمع البياانت وفق املنهج الوصفي االرتباطي،
وتوصلت الدراسة إىل أن مشاركة املوظفني يف عملية صنع واختاذ
القرار هي إحدى العوامل املهمة يف التأثري على إجناز املدرسة.
(Tatlah and , 2012

دراسة حورية ( )2013بعنوان "فعالية القيادة
اإلدارية لدى مديري ومديرات املدارس احلكومية التابعة إلدارة
الرتبية والتعليم يف املدينة املنورة" .وهدفت الدراسة إىل التعرف

فاعلية القيادة التربوية لمديري مكاتب التعليم من وجهة
.......................................................................................... ......
نظر قادة المدارس بمدينة حائل

على فعالية القيادة اإلدارية لدى مديري ومديرات املدارس
احلكومية التابعة إلدارة الرتبية والتعليم يف املدينة املنورة ،ومتثلت
العينة من ( )86مديرا ومديرة ،واستخدمت الدراسة مقياس
واختبار عن القيادة الرتبوية جلمع البياانت وفق املنهج الوصفي
التحليلي ،وتوصلت الدراسة إىل أن تصورات مديري املدارس
لدرجة فعالية القيادة اإلدارية على املستوى الكلي جاءت بدرجه
متوسطة ،وعدم وجود فروق ذات داللة يف تقديرات أفراد العينة
لفعاليات القيادة وفقا ملتغري املؤهل ،بينما وجدت فروق ذات
داللة وفقا ملتغري النوع االجتماعي لصاحل الذكور.
(( Barrett and , 2014

دراسة ابريت وبراير
 Breyerبعنوان "فاعلية القيادة وأتثريها يف املدارس األمريكية".
وهدفت الدراسة إىل التعرف على فاعلية القيادة وأثرها يف
املدارس األمريكية ،ووجهت الدراسة لتشمل مجيع املعلمني،
واستخدم الباحثني أداة املالحظة جلمع البياانت وفق املنهج
الوصفي ،وتوصلت الدراسة إىل أن املعلمني حباجة إىل معرفة
رؤية واسرتاتيجيات املدرسة ،وأن فاعلية القيادة هلا أتثري كبري يف
سري العملية التعليمية.
دراسة لن وقاريت ()Lynn and Garrett, 2015
بعنوان "سلوكيات فاعلية القيادة من قبل مديري املدارس الثانوية
الكبرية مقارنة مبديري املدارس الثانوية الصغرية" .وهدفت
الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني حجم املدرسة وسلوكيات
فاعلية القيادة للمديرين ،وضمت الدراسة مجيع القادة يف
املدارس الثانوية ،واستخدم الباحثني أداة املقابلة الشخصية
جلمع البياانت وفق املنهج الوصفي املقارن ،وتوصلت الدراسة
إىل أن هناك ارتباط كبري بني حجم املدرسة وسلوكيات فاعلية
القيادة ،كما أن املدارس الثانوية الكبرية والصغرية متارس عملية
التخطيط بشكل كبري من قبل مديري املدارس لصاحل املدارس
الكبرية.
دراسة بن حفيظ والشايب ( )2016بعنوان
"فاعلية القيادة اإلدارية وفق نظرية هريسي وبالنشار من وجهة
نظر املوظفني" .وهدفت الدراسة إىل الكشف عن درجة فاعلية
القيادة اإلدارية وفق نظرية هريسي وبالنشار ،ومتثلت العينة من
( )140موظفا وموظفة ،واستخدم الباحثني أداة هريسي
وبالنشار جلمع البياانت وفق املنهج االستكشايف ،وتوصلت

الدراسة إىل أن درجة فاعلية القيادة اإلدارية من وجهة نظر
املوظفني كانت متدنية ،وال توجد فروق إحصائية يف درجة
فاعلية القيادة اإلدارية ابختالف النوع االجتماعي والتفاعل
بينهما.
دراسة الغامدي ( )2016بعنوان "فاعلية املهارات
اإلدارية للقيادة الرتبوية يف إجناح العملية الرتبوية التعليمية تطبيقا
على مدارس املرحلة االبتدائية مبنطقة مكة املكرمة ابململكة
العربية السعودية" .وهدفت الدراسة إىل التعرف على أثر
فاعلية املهارات اإلدارية للقيادة الرتبوية يف إجناح العملية الرتبوية
التعليمية ،ومتثلت العينة من ( )160مدير ،واستخدم الباحث
أداة االستبانة واملالحظة واملقابلة جلمع البياانت وفق املنهج
الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إىل أن فاعلية املهارات
اإلدارية للقيادة الرتبوية مطبقة بدرجة عالية.
دراسة العامودي ( )2017بعنوان "فاعلية دورة
القيادة التعليمية لدى مديري مدارس حمافظة املفرق" .وهدفت
الدراسة إىل التعرف على درجة فاعلية القيادة التعليمية لدى
مديري مدارس املفرق ،واشتملت العينة على ( )241مديرا
ومديرة و( )524معلما ومعلمة ،واستخدم الباحث أداة
االستبانة جلمع البياانت وفق املنهج الوصفي املسحي ،وتوصلت
الدراسة إىل أن درجة فاعلية القيادة التعليمية لدى مديري
مدارس املفرق جاءت بدرجة مرتفعة يف جمال التخطيط
والتوجيه ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر النوع
االجتماعي لصاحل الذكور ،كما أظهرت عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية تعزى ألثر املؤهل العلمي.
دراسة احلريب ( )2018بعنوان "اسرتاتيجية مقرتحة
لتطوير أداء مديري مكاتب التعليم ومساعديهم يف اململكة
العربية السعودية يف ضوء االجتاهات الرتبوية املعاصرة" .وهدفت
الدراسة إىل اقرتاح اسرتاتيجية لتطوير أداء مديري مكاتب التعليم
ومساعديهم يف اململكة العربية السعودية يف ضوء االجتاهات
الرتبوية املعاصرة ،ومتثلت العينة من ( )460مشرفا تربواي،
واستخدم الباحث أداة االستبانة جلمع البياانت وفق املنهج
املسحي التطويري ،وتوصلت الدراسة إىل أن درجة أداء مديري
مكاتب التعليم كانت مرتفعة يف جمال التخطيط االسرتاتيجي
وصناعة القرار واختاذه.
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دراسة أبو محور ( )2018بعنوان "درجة فاعلية
القيادة لدى مديري املدارس الثانوية وعالقتها ابلسلوك التنظيمي
لدى املعلمني يف حمافظة الزرقاء" .وهدفت الدراسة إىل التعرف
على درجة فاعلية القيادة لدى مديري املدارس الثانوية ،ومتثلت
العينة يف ( )488من مديري املدارس الثانوية يف حمافظة الزرقاء،
واستخدمت الدراسة أداة االستبانة جلمع البياانت وفق املنهج
الوصفي االرتباطي ،وتوصلت الدراسة إىل أن درجة فاعلية
القيادة لدى مديري املدارس الثانوية يف حمافظة الزرقاء من وجهة
نظر املعلمني بشكل عام متوسطة ،وعدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية يف درجة فاعلية القيادة لدى مديري املدارس
الثانوية يف حمافظة الزرقاء من وجهة نظر املعلمني وفقا ملتغري
اجلنس ،يف حني وجدت فروق ذات داللة إحصائية وفقا ملتغري
املؤهل العلمي.
دراسة إمساعيل ( )2019بعنوان "القيادة اإلدارية
الفاعلة وعالقتها ابألداء الوظيفي" .وهدفت الدراسة إىل التعرف
على مستوى القيادة اإلدارية الفاعلة ،وتكونت العينة من ()60
معلما ومعلمة ،واستخدم الباحث أداة االستبانة جلمع البياانت
وفق املنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة إىل أن مديري املدارس
االبتدائية لديهم قيادات إدارية فاعلة عالية ،وأن مديري املدارس
االبتدائية لديهم تقييم أداء وظيفيا جيدا ،ووجود عالقة ارتباطية
بني القيادة اإلدارية الفاعلة وتقييم األداء الوظيفي.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة اليت تناولت

متغري فاعلية القيادة الرتبوية مت رصد أوجه التشابه واالختالف
بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة وكذلك أوجه االستفادة
منها كما يلي:

أوالً :أوجه االتفاق بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف موضوعها وهو
فاعلية القيادة الرتبوية كما يف الدراسة احلالية ،واتفقت الدراسة
احلالية مع غالبية الدراسات السابقة يف استخدام املنهج الوصفي
أبنواعه (املسحي ،أو التحليلي ،أو االرتباطي ،أو املقارن) وذلك
يرجع ملالءمة هذا املنهج للدراسات يف العلوم اإلنسانية ،كما
اعتمدت أكثر هذه الدراسات مثل :دراسة (املدهون،
( ،)2011امساعيل( ،)2019 ،أبو محور،)2018 ،
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(العامودي( ،)2017 ،الغامدي( ،)2016 ،احلريب،
 ،)2018تطله وأقبال ) )Tatlah and Iqbal, 2012على
االستبانة كأداة جلمع البياانت وذلك لسهولة وسرعة
استخدامها وهي أداة مجع البياانت للدراسة احلالية ،واتفقت
هذه الدراسة مع أغلب الدراسات السابقة يف جمتمع الدراسة
املتمثل يف مديري املدارس.
اثنياً :أوجه االختالف بني الدراسة احلالية والدراسات
السابقة :اختلفت هذه الدراسة يف مكان تطبيقها وهو مدارس
مدينة حائل ،كما اختلفت عينة دراسة فوك )،)Fook, 2009
و ابريت وبراير (( ،)Barrett and Breyer, 2014بن
حفيظ والشايب( ،)2016 ،إمساعيل( ،)2019 ،احلريب،
 )2018عن عينة الدراسة احلالية ،كما اختلفت أداة الدراسة
احلالية وهي االستبانة مع دراسة (حورية( ،)2013 ،بن حفيظ،
الشايب ،)2016 ،ودراسة ابريت وبراير (Barrett , 2014
 ،)and Breyerودراسة لن وقاريت )Lynn and , 2015
 ،)Garrettاليت استخدمت املالحظة واملقابلة الشخصية وأداة
هريسي وبالنشار لفاعلية القيادة ومقياس اختبار القيادة
كأدوات جلمع البياانت ،واختلفت دراسة (بن حفيظ
والشايب )2016 ،يف منهج البحث عن الدراسة احلالية حيث
استخدمت املنهج االستكشايف.
اثلثاً :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :استفادت
الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف صياغة مشكلة
الدراسة وتصميم األداة وبناء عباراهتا ،ومناقشة وتفسري النتائج.
رابعاً :ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة :أهنا
تكشف عن واقع فاعلية القيادة الرتبوية املتمثلة يف عمليات:
(التخطيط ،وصنع القرارات ،والتوجيه واإلشراف ،وتقومي
األداء) ،ملديري مكاتب التعليم من وجهة نظر قادة املدارس
مبدينة حائل .ومعرفة الفروق اإلحصائية يف استجاابت قادة
املدارس ،وفقا ملتغري النوع االجتماعي .كما هدفت للتعرف على
مقرتحات حتسني فاعلية القيادة الرتبوية.
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منهج الدراسة:
يف ضوء طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى إىل
حتقيقها مت اعتماد املنهج الوصفي املسحي ،ويعرف أبنه دراسة
شاملة يتم بواسطتها استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو
عينة كبرية منهم ،وذلك هبدف وصف الظاهرة املدروسة من
خالل مجع البياانت وحتليل وتفسري وتقرير الوضع الراهن
ملوضوع ما ،يف بيئة حمددة ووقت معني (احملمودي،)2019 ،
ومن مث استخراج االستنتاجات وتعميمها وتقدمي التوصيات
واملقرتحات.

جمتمع الدراسة:

تكون جمتمع الدراسة من مجيع قادة املدارس يف
مدينة حائل والبالغ عددهم ( )350قائدا وذلك يف الفصل
الدراسي الثاين من العام الدراسي  ،2019وفقا لإلدارة العامة
لتعليم مدينة حائل ،مكتب شؤون املعلمني.

عينة الدراسة:
مت اختيار عينة الدراسة أبسلوب العينة العشوائية
البسيطة اليت تتيح الفرصة متكافئة جلميع مفردات جمتمع
الدراسة ،حيث مت توزيع رابط االستبانة االلكرتونية على مجيع
جمتمع الدراسة عن طريق مكتب شؤون املعلمني ،وعندما
وصلت الردود ( )202ردا ،مت االكتفاء هبا كعينة ممثلة
للمجتمع ،وقد بلغت نسبة املستجيبني الذين مشلتهم أداة
الدراسة ( )%57من قادة املدارس احلكومية التابعة ملكاتب
تعليم مدينة حائل.
وصف أفراد الدراسة:
مت وصف أفراد الدراسة بناء على املتغري املستقل (النوع

االجتماعي) ،ويف ضوئه تتبني اخلاصية الدميوغرافية التالية:

جدول ( )1يوضح توزيع أفراد الدراسة وفق متغري النوع االجتماعي
النوع

التكرار

النسبة

ذكر

115

56.9

أنثى
اجملموع

87
202

43.1
%100

يتضح من اجلدول السابق أن ( )115من عينة
الدراسة ميثلون ما نسبته ( ،)%56.9من القادة الذكور ،وهم
الفئة األكرب يف عينة الدراسة ،يف حني أن ( )87من عينة
الدراسة ميثلون ما نسبته ( )%43.1من القائدات االانث،
وهن الفئة األقل يف عينة الدراسة ،وقد يرجع السبب أن اختيار
العينة كان بشكل عشوائي مما أدى إىل زايدة عدد القادة
الذكور.
أداة الدراسة:
بناء على طبيعة البياانت ،وعلى املنهج املتبع يف
الدراسة ،استخدمت الباحثات االستبانة كأداة جلمع البياانت
واملعلومات ،وذلك ملناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة وقد
تكونت االستبانة يف صورهتا النهائية من ثالثة أقسام:

القسم األول :تضمن البياانت األولية عن أفراد عينة الدراسة
حسب متغري (النوع االجتماعي).

القسم الثاين :تضمن ( )48فقرة تناولت واقع فاعلية القيادة
الرتبوية ملديري مكاتب التعليم من وجهة نظر قادة املدارس يف
مدينة حائل ،وقد اعتمدت الباحثات يف إِعداده الشكل املغلق
( )Closed Questionnaireالذي حيدد االستجاابت
احملتملة لكل عبارة ،واستخدمت الباحثات مقياس ليكرت
الثالثي (مرتفع ،متوسط ،ضعيف) .وقسم إىل أربع حماور:
احملور األول :يتناول فاعلية القيادة الرتبوية يف ضوء عملية
التخطيط واشتمل على ( )12فقرة.
احملور الثاين :يتناول فاعلية القيادة الرتبوية يف ضوء عملية صنع
القرارات واشتمل على ( )12فقرة.
احملور الثالث :يتناول فاعلية القيادة الرتبوية يف ضوء عملية
التوجيه واإلشراف واشتمل على ( )12فقرة.
احملور الرابع :يتناول فاعلية القيادة الرتبوية يف ضوء عملية تقومي
األداء واشتمل على ( )12فقرة.
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القسم الثالث :سؤال مفتوح جلمع املقرتحات الالزمة لتحسني
فاعلية القيادة الرتبوية ملديري مكاتب التعليم من وجهة نظر قادة
املدارس يف مدينة حائل.

صدق األداة :قامت الباحثات ابلتأكد من صدق أداة الدراسة
بطريقتني:
أوالً :الصدق الظاهري لألداة:
بعد إِعداد االستبانة بصورهتا األولية مت عرضها على

عدد ( )5من أعضاء هيئة التدريس يف ختصص اإلدارة
والتخطيط الرتبوي وختصص القيادة الرتبوية ،كما مت عرضها على
( )5من املشرفني يف مكاتب إشراف تعليم مدينة حائل إلبداء

آرائهم حول مدى وضوح العبارات ،وانتمائها للمحور ،وصحة
صياغتها ،وقد مت تعديل االستبانة بناء على مالحظاهتم وبعد
مراجعة الباحثات وضعت االستبانة يف صورهتا النهائية،
وأصبحت صاحلة لقياس ما وضعت من أجله.
اثنياً :صدق االتساق الداخلي :قامت الباحثات حبساب
االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة وذلك حبساب
معامالت ارتباط بريسون بني كل فقرة والدرجة الكلية للبعد
الذي تنتمي إليه الفقرة ،وكذلك معامل االرتباط ابلدرجة الكلية
للمحور ،وذلك ابلتطبيق على عينة استطالعية عددها ()30
مفردة من خارج عينة الدراسة ،وهو ما يوضحه اجلدول التايل:

جدول ( )2يوضح معامالت ارتباط بنود احملور األول للدراسة والدرجة الكلية له (ن=)30
م

معامل االرتباط

معامل االرتباط

ابلبعد

ابحملور

العملية األوىل :فاعلية التخطيط
.1
.2
.3

لدى مدير/ة مكتب التعليم املعرفة الكافية بعمليات التخطيط.
يُعد مدير مكتب التعليم اخلطة السنوية يف ضوء أهداف رؤية اململكة.

يشرك مدير/ة مكتب التعليم قادة املدارس واملعلمني يف عملية التخطيط.

**0.806

.4
.5

تتكيف خطط مدير/ة مكتب التعليم مع األزمات.
يضع مدير/ة مكتب التعليم اخلطط وفقا لألولوايت التعليمية.

**0.878
**0.852

**0.859
**0.834

.6
.7

يشخص مدير/ة مكتب التعليم نقاط الضعف يف امليدان التعليمي ملعاجلتها.
يعاجل مدير/ة مكتب التعليم قضااي اسرتاتيجية هتتم بقادة املدارس عند ختطيطه.

**0.852
**0.898

**0.831
**0.890

.8
.9

خيطط مدير/ة مكتب التعليم لألنشطة املنهجية وغري املنهجية.
يراعي مدير/ة مكتب التعليم يف التخطيط معايري اجلودة الشاملة.

**0.865
**0.862

**0.840
**0.852

.10

يبين مدير/ة مكتب التعليم جداول زمنية لتنفيذ أنشطة وبرامج اخلطة.

**0.845

**0.838

.11
.12

يتابع مدير/ة مكتب التعليم اخلطط أثناء التنفيذ على أرض الواقع.
حيلل مدير/ة مكتب التعليم العوامل املؤثرة يف البيئة اخلارجية.

**0.874
**0.887

**0.865
**0.854

.13

العملية الثانية :فاعلية صناعة القرارات
يشرك مدير/ة مكتب التعليم املعنيني يف صناعة القرارات.

**0.826

**0.816

.14
.15

ميتلك مدير/ة مكتب التعليم املهارات الشخصية لصنع القرارات اإلدارية.
لدى مدير/ة مكتب التعليم أهداف واضحة لصنع القرارات اإلدارية.

**0.874
**0.906

**0.841
**0.881

.16

يستخدم مدير/ة مكتب التعليم البياانت واملعلومات الضرورية يف عملية صنع القرارات.

**0.889

**0.876

.17
.18

يضع مدير/ة مكتب التعليم القرارات بناء على دقة تشخيص املشكالت الفنية.
تصاغ قرارات مدير/ة مكتب التعليم بوضوح.

**0.910
**0.873

**0.906
**0.856

.19
.20

يتخذ مدير/ة مكتب التعليم القرارات وفق التعاميم الوزارية.
لدى مدير/ة مكتب التعليم مهارة السرعة واجلرأة يف عملية صنع القرارات.

**0.781
**0.906

**0.762
**0.884

.21
.22

ميايز مدير/ة مكتب التعليم بني البدائل اليت مت اقرتاحها حلل املشكالت التعليمية.
يراعي مدير/ة مكتب التعليم احتياجات اجملتمع يف عملية صنع القرارات.

**0.884
**0.873

**0.861
**0.858

.23

حيرص مدير/ة مكتب التعليم على عدم التعارض مع اللوائح والنظم يف عملية صنع القرارات.

**0.827

**0.812
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**0.850
**0.807

**0.843
**0.797
**0.770
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.24

يضع مدير/ة مكتب التعليم االسرتاتيجيات املناسبة ملقاومة نتائج بعض القرارات.

**0.863

.25

العملية الثالثة :فاعلية التوجيه واإلشراف
يضبط مدير/ة مكتب التعليم عمليات اإلشراف املختلفة.

**0.866

**0.869

.26
.27

يقدم مدير/ة مكتب التعليم أفكارا مبتكرة لتحسني خدمات قادة املدارس.
يوجه مدير/ة مكتب التعليم قادة املدارس مبا يضمن سري العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية أكثر.

**0.876
**0.842

**0.866
**0.836

.28

يوجه مدير/ة مكتب التعليم قادة املدارس وفقا الحتياجات امليدان التعليمي.

**0.850

**0.817

.29
.30

حيفز مدير/ة مكتب التعليم قادة املدارس ابلوسائل املناسبة.
يشرف مدير/ة مكتب التعليم على الربامج واألنشطة املنفذة من قادة املدارس.

**0.900
**0.858

**0.870
**0.842

.31

لدى مدير/ة مكتب التعليم معرفة ابملواد العلمية ويقدر احلاجة إليها لإلشراف على العملية
التعليمية.

**0.893

**0.887

يستخدم مدير/ة مكتب التعليم األسس العلمية حلل املشكالت اليت تعرتض عمل قادة املدارس.
يقوم مدير/ة مكتب التعليم بزايرات ميدانية للمدارس من مجيع املراحل لإلشراف على سري

**0.882
**0.857

**0.871
**0.809

العملية التعليمية.
يشرف مدير/ة مكتب التعليم على سري االختبارات يف املدارس ودراسة نتائجها مع قادة املدارس.

**0.859

**0.842

يعمل مدير/ة مكتب التعليم على توفري مناخ تعليمي يساعد قادة املدارس على حتقيق األهداف

**0.909

**0.887

املرجوة منهم.
يعمل مدير/ة مكتب التعليم على توظيف العالقات االجتماعية لصاحل امليدان املدرسي.

**0.897

.37

العملية الرابعة :فاعلية تقومي األداء
يراعي مدير/ة مكتب التعليم الفروق الفردية يف عملية التقومي.

**0.840

**0.830

.38
.39

يتابع مدير/ة مكتب التعليم التزام مشريف القيادة ابملوضوعية يف تقومي األداء الوظيفي.
يوظف مدير/ة مكتب التعليم نتائج عمليات التقومي يف اخلطط املستقبلية.

**0.859
**0.903

**0.822
**0.887

.40

يكرم مدير/ة مكتب التعليم قادة املدارس املتميزين يف األداء.

**0.851

**0.815

.41
.42

يستند مدير/ة مكتب التعليم على الئحة تطبيق التقومي املستمر لألداء يف املدارس التابعة له.
يراجع مدير/ة مكتب التعليم تقارير التغذية الراجعة املقدمة من مشريف القيادة عن قادة املدارس.

**0.899
**0.925

**0.877
**0.897

.43
.44

يتابع مدير/ة مكتب التعليم تقومي أثر املشاريع املدرسية يف تعلم الطلبة وحتقيق اهلدف املنشود.
يتابع مدير/ة مكتب التعليم تطوير النمو املهين لقادة املدارس لالرتقاء مبستوى أدائهم.

**0.894
**0.920

**0.879
**0.890

.45

يستخدم مدير/ة مكتب التعليم أنواع التقومي كـ(القبلي والتكويين والنهائي يف مجيع اجملاالت
لتحقيق األهداف.

**0.886

**0.859

.46

يتابع مدير/ة مكتب التعليم مستوى أداء اإلدارة املدرسية ابملدارس للعمل على تطويرها ابلتنسيق
مع إدارة التدريب.

**0.917

**0.881

.47

ميتلك مدير/ة مكتب التعليم مهارات التقومي املناسبة.

**0.890

**0.884

.48

يعتمد مدير/ة مكتب التعليم يف التقومي على أساليب تقنية حديثة.

**0.897

**0.892

.32
.33
.34
.35
.36

**0.844

**0.881

** عبارات دالة عند مستوى  0.01فأقل.
من اجلدول السابق يتضح أن مجيع العبارات دالة
ثبات األداة:
عند مستوى ( ،)∝≥0.01وهو ما يوضح أن مجيع الفقرات
للتحقق من الثبات ملفردات حماور الدراسة مت
املكونة لالستبانة تتمتع بدرجة صدق عالية ،جتعلها صاحلة
استخدام معامل ألفا كرونباخ ،وذلك ابلتطبيق على عينة
للتطبيق امليداين.
استطالعية عددها ( )30مفردة من خارج عينة الدراسة،
وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
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جدول ( )3يوضح معامالت ثبات ألفا كرونباخ (ن=)30
معامل الثبات ألفا

أبعاد الدراسة
عدد البنود

كرونباخ

البعد األول

12

0.966

البعد الثاين

12

0.970

البعد الثالث

12

0.972

البعد الرابع

12

0.976

معامل الثبات الكلي لالستبانة

48

0.992

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن ثبات
مجيع أبعاد الدراسة مرتفع ،حيث تراوحت قيمة معامل الثبات
ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة ما بني ( 0.966إىل ،)0.976
كما بلغت قيمة معامل الثبات الكلي ( ،)0.992وهي قيمة
ثبات مرتفعة توضح صالحية أداة الدراسة للتطبيق امليداين.

تصحيح أداة الدراسة:
لتسهيل تفسري النتائج استخدمت الباحثات
األسلوب التايل لتحديد مستوى اإلجابة على بنود األداة ،حيث
مت إعطاء وزن للبدائل املوضحة يف اجلدول ليتم معاجلتها
إحصائيا على النحو التايل:

جدول ( )4يوضح تصحيح أداة الدراسة
االستجابة

مرتفع

متوسط

منخفض

الدرجة

3

2

1

مث مت تصنيف تلك اإلجاابت إىل ثالثة مستوايت
متساوية املدى من خالل املعادلة التالية:

طول الفئة = (أكرب قيمة-أقل قيمة) ÷ عدد بدائل األداة
= (0.67 =3 ÷ )1– 3

لنحصل على التصنيف التايل:

جدول ( )5يوضح توزيع الفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة
الوصف

مدى ِّ
املتوسطات

مرتفع

من 3.00-2.34

متوسط

من 2.33-1.68

منخفض

من 1.67-1.00

نتائج الدراسة:

إجــابــة الس ـ ـ ـ ـ ــقال األول :مــا واقع فــاعليــة القيــادة

الرتبوي ـ ــة مل ـ ــديري مك ـ ــات ـ ــب التعليم يف ض ـ ـ ـ ـ ــوء عملي ـ ــات
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(التخطيط ،ص ـ ـ ـ ـ ــنع القرارات ،التوجيـه واإلش ـ ـ ـ ـ ـراف ،تقومي

األداء) من وجهة نظر قادة املدارس مبدينة حائل؟
للتعرف على واقع فاعلية القيادة الرتبوية ملديري
مكاتب التعليم يف ضوء عمليات (التخطيط ،صنع القرارات،

فاعلية القيادة التربوية لمديري مكاتب التعليم من وجهة
.......................................................................................... ......
نظر قادة المدارس بمدينة حائل

التوجيه واإلشراف ،تقومي األداء) من وجهة نظر قادة املدارس
مبدينة حائل ،قامت الباحثات حبساب التكرارات والنسب
املئوية واملتوسطات واالحنرافات املعيارية لعبارات حمور واقع
فاعلية القيادة الرتبوية ملديري مكاتب التعليم يف ضوء عمليات
(التخطيط ،صنع القرارات ،التوجيه واإلشراف ،تقومي األداء)

من وجهة نظر قادة املدارس مبدينة حائل ،وجاءت النتائج كما
توضحها اجلداول التالية:
أوالً :عمليات التخطيط

جدول ( )6يوضح استجاابت أفراد الدراسة على عبارات بعد عمليات التخطيط مرتبة تنازلياً حسب املتوسط احلسايب
االستجابة

التكرار

املتوسط

االحنراف

احلسايب*

املعياري

2.66

0.553

مرتفع

0.621

مرتفع

2

مرتفع

3
4

م

العبارة

2

يُعد مدير مكتب التعليم اخلطة السنوية يف ضوء
أهداف رؤية اململكة

%

5

يضع مدير/ة مكتب التعليم اخلطط وفقا
لألولوايت التعليمية.

ك
%

14
6.9

1

لدى مدير/ة مكتب التعليم املعرفة الكافية
بعمليات التخطيط.

ك
%

13
6.4

63
31.2

10

يبين مدير/ة مكتب التعليم جداول زمنية لتنفيذ
أنشطة وبرامج اخلطة.

ك

17

60

125

9

يراعي مدير/ة مكتب التعليم يف التخطيط
معايري اجلودة الشاملة.

%
ك

8.4
20

29.7
59

61.9
123

%

9.9

29.2

60.9

4

تتكيف خطط مدير/ة مكتب التعليم مع
األزمات.

ك
%

24
11.9

59
29.2

119
58.9

2.47

8

خيطط مدير/ة مكتب التعليم لألنشطة املنهجية
وغري املنهجية.

ك
%

21
10.4

77
38.1

104
51.5

2.41

0.672

يتابع مدير/ة مكتب التعليم اخلطط أثناء التنفيذ

ك

35

52

115

على أرض الواقع.
يشخص مدير/ة مكتب التعليم نقاط الضعف

%
ك

17.3
27

25.7
70

56.9
105

2.40

0.767

مرتفع

يف امليدان التعليمي ملعاجلتها.
حيلل مدير/ة مكتب التعليم العوامل املؤثرة يف

%
ك

13.4
32

34.7
69

52.0
101

2.39

0.712

مرتفع

9

البيئة اخلارجية.

%

15.8

34.2

50.0

2.34

0.738

مرتفع

10

2.33

0.742

متوسط

11

2.12

0.789

متوسط

12

2.44

0.588

مرتفع

11
6
12
7
3

االستجابة

الرتبة
1

%

ضعيف

متوسط

مرتفع

ك

8

53

141

4.0

26.2

69.8

59
29.2

129
63.9

2.57

126
62.4

2.56

0.614

2.53

0.647

مرتفع

2.51

0.671

مرتفع

5

0.699

مرتفع

6

مرتفع

7
8

يعاجل مدير/ة مكتب التعليم قضااي اسرتاتيجية

ك

33

69

100

هتتم بقادة املدارس عند ختطيطه.
يشرك مدير/ة مكتب التعليم قادة املدارس

%
ك

16.3
52

34.2
74

49.5
76

واملعلمني يف عملية التخطيط.

%

25.7

36.6

37.6

املتوسط العام

املتوسط احلسايب من (.)3.00
ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما يلي:
أوالً :أن عمليـات التخطيط كـأحـد عنـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فـاعليـة
القيــادة الرتبويــة ملــديري مكــاتــب التعليم تتم بــدرجــة مرتفعــة من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسـ ـ ـ ـ ــة من قادة املدارس مبدينة حائل،
حي ــث بلغ متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط موافقتهم على بع ــد عملي ــات التخطيط

( 2.44من  ،)3.00وهو املتوسـ ــط الذي يقع يف الفئة الثالثة
من فئ ــات املقي ــاس الثالثي من ( ،)3.00-2.34واليت تبني
أن خيار موافقة أفراد الدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة حنو فاعلية عمليات التخطيط
تشري إىل (مرتفع) يف أداة الدراسة.
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اثنيـاً :يتبني من اجلـدول الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق أن هنـاك تبـاين يف
آراء أفراد ال ــدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حنو ف ــاعلي ــة عملي ــات التخطيط ،حي ــث
تراوحـ ــت متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ــات موافقتهم على عبـ ــارات بعـ ــد فـ ــاعليـ ــة
عـمـلـي ـ ـ ــات الـتـخـطـيـط م ـ ـ ــا بـني ( 2.12إىل  ،)2.66وهـي
متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــات تقع يف الفئــة الثــانيــة والثــالثــة من فئــات املقيــاس
الثالثي ،واليت توضــح أن درجة موافقة أفراد الدراســة حنو فاعلية
عمليات التخطيط تشري إىل (متوسط /مرتفع) على التوايل.
عنـد ختطيطـه) يف الرتتيـب قبـل األخري ،من حيـث املوافقـة عليهـا
اثلثـاً :قــامــت البــاحثــات برتتيــب أهم مظــاهر فــاعليــة
مبتوسط مقداره ( 2.33من .)3.00
عمليات التخطيط حس ـ ـ ـ ـ ـ ــب متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطات املوافقة على النحو
وجاءت قبلها العبارة رقم ( )12واليت تنص على (حيلل
التايل:
مــدير/ة مكتــب التعليم العوامــل املؤثرة يف البيئــة اخلــارجيــة) ،من
جـ ــاءت العبـ ــارة رقم ( )2وهي (يُعـ ــد مـ ــدير مكتـ ــب
حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.34من .)3.00
التعليم اخلطـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنويـة يف ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء أهـداف رؤيـة اململكـة) ،يف
ويرجع ذلك إىل ص ـ ــعوبة احلص ـ ــول على معلومات دقيقة
املرتبة(األوىل) من حيث املوافقة عليها مبتوسـط مقداره (2.66
من أجــل التنبؤ أو التحليــل ابلعوامــل املؤثرة يف البيئــة اخلــارجيـة.
من .)3.00
جاءت العبارة رقم ( )5وهي (يض ـ ـ ـ ــع مدير/ة مكتب
ونقص اخلربة يف حل القضااي االسرتاتيجية ،أو قد يكون النمط
التعليم اخلطط وفق ــا لألولوايت التعليمي ــة) ،يف املرتب ــة (الث ــانيــة)
القيادي الذي يسـ ـ ـ ــلكه القائد ال يقتنع إبشـ ـ ـ ـ ـراك قادة املدارس
من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.57من .)3.00
واملعلمني يف عملية التخطيط.
جــاءت العبــارة رقم ( )1وهي (لــدى مــدير/ة مكتــب
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العامودي)2017 ،
التعليم املعرفـة الكــافيــة بعمليــات التخطيط) ،يف املرتبــة (الثــالثـة)
اليت توصلت إىل أن درجة فاعلية دورة القيادة التعليمية لدى
من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.56من .)3.00
مديري مدارس املفرق جاءت بدرجة مرتفعة يف جمال التخطيط.
ويعود ذلك إىل وعي مديري مكاتب التعليم أبمهية
كذلك اتفقت مع دراسة لن وقاريت Lynn and
عملية التخطيط حيث تعد العملية األوىل واألساسية لعمليات
) )Garrett, 2015اليت توصلت إىل أن املدارس الثانوية
القيادة واليت تشكل جوهر العمل املدرسي ،واملعرفة الكافية
لعملية التخطيط ألهنا تؤدي دورا هاما لدى القادة على حد
الكبرية والصغرية متارس عملية التخطيط بشكل كبري من قبل
سواء فاملعرفة يتم اكتساهبا عن طريق اخلربة واملمارسة حبيث
مديري املدارس.
تساعد على حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية بكفاءة وفاعلية
اثنياً :عمليات صنع القرار
من خالل توظيف املوارد البشرية واملادية.
رابع ـاً :ق ــام ــت الب ــاحث ــات برتتي ــب أق ــل مظ ــاهر ف ــاعلي ــة
عمليات التخطيط حس ـ ـ ـ ـ ـ ــب متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطات املوافقة على النحو
التايل:
جدول ( )7يوضح استجاابت أفراد الدراسة على عبارات بعد عمليات صنع القرار مرتبة تنازلياً حسب املتوسط احلسايب
جـ ــاءت العبـ ــارة رقم ( )3واليت تنص على (يشـ ـ ـ ـ ـ ــرك
م ـ ــدير/ة مكت ـ ــب التعليم ق ـ ــادة امل ـ ــدارس واملعلمني يف عملي ـ ــة
التخطيط) يف الرتتيب األخري ،من حيث املوافقة عليها مبتوسط
مقداره ( 2.12من .)3.00
وجـ ـ ــاءت العبـ ـ ــارة رقم ( )7واليت تنص على (يعـ ـ ــاجل
مدير/ة مكتب التعليم قضـ ـ ـ ــااي اسـ ـ ـ ـرتاتيجية هتتم بقادة املدارس

م

العبارة

19

يتخذ مدير/ة مكتب التعليم القرارات وفق
التعاميم الوزارية.

23

حيرص مدير/ة مكتب التعليم على عدم
التعارض مع اللوائح والنظم يف عملية صنع
القرارات.

16

237

االستجابة

التكرار
%

ضعيف

متوسط

مرتفع

ك

14

34

154

%

6.9

16.8

76.2

ك

13

48

141

%

6.4

23.8

69.8

ك

16

63

123

العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة

املتوسط
احلسايب*

االحنراف
املعياري

االستجابة

الرتبة

2.69

0.594

مرتفع

1

2.63

0.602

مرتفع

2

2.53

0.640

مرتفع

3

فاعلية القيادة التربوية لمديري مكاتب التعليم من وجهة
.......................................................................................... ......
نظر قادة المدارس بمدينة حائل

يستخدم مدير/ة مكتب التعليم البياانت
واملعلومات الضرورية يف عملية صنع القرارات.

%

7.9

31.2

60.9

ك

18

61

123

%
ك

8.9
29

30.2
46

60.9
127

%

14.4

22.8

62.9

ك
%
ك

23
11.4
23

59
29.2
62

120
59.4
117

11.4

30.7

57.9

65
32.2

115
56.9

2.46

107
53.0

2.45

0.646

2.44

0.697

مرتفع

2.41

0.743

مرتفع

11

2.38

0.744

مرتفع

12

2.49

0.588

18

تصاغ قرارات مدير/ة مكتب التعليم بوضوح.

14

ميتلك مدير/ة مكتب التعليم املهارات
الشخصية لصنع القرارات اإلدارية.

15

لدى مدير/ة مكتب التعليم أهداف واضحة
لصنع القرارات اإلدارية.

17

يضع مدير/ة مكتب التعليم القرارات بناء على
دقة تشخيص املشكالت الفنية.

%

24

يضع مدير/ة مكتب التعليم االسرتاتيجيات
املناسبة ملقاومة نتائج بعض القرارات.

ك
%

22
10.9

21

ميايز مدير/ة مكتب التعليم بني البدائل اليت مت
اقرتاحها حلل املشكالت التعليمية.

ك
%

17
8.4

78
38.6

22

يراعي مدير/ة مكتب التعليم احتياجات اجملتمع
يف عملية صنع القرارات.

ك

24

66

112

%

11.9

32.7

55.4

20

لدى مدير/ة مكتب التعليم مهارة السرعة
واجلرأة يف عملية صنع القرارات.

13

يشرك مدير/ة مكتب التعليم املعنيني يف صناعة
القرارات.

ك
%
ك
%

31
15.3
32
15.8

57
28.2
62
30.7

114
56.4
108
53.5

املتوسط العام

*املتوسط احلسايب من (.)3.00
ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما يلي:
أوالً :أن عمليات صـ ـ ــنع القرار كأحد عناصـ ـ ــر فاعلية
القيــادة الرتبويــة ملــديري مكــاتــب التعليم تتم بــدرجــة مرتفعــة من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسـ ـ ـ ـ ــة من قادة املدارس مبدينة حائل،
حيث بلغ متوسـ ـ ـ ـ ــط موافقتهم على بعد عمليات صـ ـ ـ ـ ــنع القرار
( 2.49من  ،)3.00وهو املتوسـ ــط الذي يقع يف الفئة الثالثة
من فئ ــات املقي ــاس الثالثي من ( ،)3.00-2.34واليت تبني
أن خيار موافقة أفراد الدراس ــة حنو فاعلية عمليات ص ــنع القرار
تشري إىل (مرتفع) يف أداة الدراسة.
اثنيـاً :يتبني من اجلـدول الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق أن هنـاك توافق يف
آراء أفراد الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة حنو فاعلية عمليات ص ـ ـ ـ ـ ـ ــنع القرار ،حيث
تراوحـ ــت متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ــات موافقتهم على عبـ ــارات بعـ ــد فـ ــاعليـ ــة
عمليـ ـات صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنع القرار مـ ــا بني ( 2.38إىل  ،)2.69وهي
متوسـطات تقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي ،واليت
توضح أن درجة موافقة أفراد الدراسة حنو فاعلية عمليات صنع
القرار تشري إىل (مرتفع).

2.52

0.656

مرتفع

4

2.49

0.735

مرتفع

5

2.48

0.693

مرتفع

6

2.47

0.692

مرتفع

7

0.685

مرتفع

8

مرتفع

9
10

مرتفع

اثلثـاً :قــامــت البــاحثــات برتتيــب أهم مظــاهر فــاعليــة
عمليات صـ ـ ــنع القرار حسـ ـ ــب متوسـ ـ ــطات املوافقة على النحو
التايل:
جاءت العبارة رقم ( )19وهي (يتخذ مدير/ة مكتب
التعليم القرارات وفق التعــاميم الوزاريــة) ،يف املرتبــة (األوىل) من
حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.69من .)3.00
جـ ـ ــاءت العبـ ـ ــارة رقم ( )23وهي (حيرص مـ ـ ــدير/ة
مكتـب التعليم على عـدم التعـارض مع اللوائح والنظم يف عمليـة
صـ ـ ـ ـ ـ ــنع القرارات) ،يف املرتبـة (الثـانيـة) من حيـث املوافقـة عليهـا
مبتوسط مقداره ( 2.63من .)3.00
جـاءت العبـارة رقم ( )16وهي (يسـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدم مـدير/ة
مكتب التعليم البياانت واملعلومات الضـ ـ ـ ــرورية يف عملية صـ ـ ـ ــنع
القرارات) ،يف املرتبة (الثالثة) من حيث املوافقة عليها مبتوسـ ـ ــط
مقداره ( 2.53من .)3.00
ويرجع ذلـك إىل إدراك مـديري مكـاتـب التعليم ألمهيـة
عملية صـ ـ ـ ـ ـ ــنع واختاذ القرارات املناسـ ـ ـ ـ ـ ــبة وفق األنظمة ح ال
يكون هناك صـ ـ ـ ــدام بني قرارات القائد واملؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة؛ من أجل
حتقيق األهداف املنشودة.
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ويعود ذلـك إىل ضـ ـ ـ ـ ـ ــعف وعي القـائـد أبمهيـة إشـ ـ ـ ـ ـ ـراك
رابعـاً :قـامـت البـاحثـات برتتيـب أقـل مظـاهر فـاعليـة
املعنيني يف عملية صـ ـ ـ ـ ــنع القرارات ،أو الصـ ـ ـ ـ ــالحيات املمنوحة
عمليات صـ ـ ــنع القرار حسـ ـ ــب متوسـ ـ ــطات املوافقة على النحو
ملديري مكاتب التعليم يف صـ ـ ـ ــنع القرارات تكون صـ ـ ـ ــالحيات
التايل:
مقيـدة .كمـا أن نقص اخلربة تؤثر على مهـارة السـ ـ ـ ـ ـ ــرعـة واجلرأة
جاءت العبارة رقم ( )13وهي (يشـ ـ ـ ــرك مدير/ة مكتب
عند القائد يف عملية صنع القرارات.
التعليم املعنيني يف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاعـة القرارات) ،يف الرتتيـب األخري من
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (احلريب)2018 ،
حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.38من .)3.00
اليت توصلت إىل أن درجة أداء مديري مكاتب التعليم كانت
جــاءت العبــارة رقم ( )20وهي (لــدى مــدير/ة مكتــب
مرتفعة يف جمال صناعة القرار واختاذه.
التعليم مهارة السـ ـ ـ ـ ـ ــرعة واجلرأة يف عملية صـ ـ ـ ـ ـ ــنع القرارات) ،يف
كمــا اختلفــت هــذه النتيجــة مع دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة (املــدهون،
الرتتيـب قبـل االخري من حيـث املوافقـة عليهـا مبتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط مقـداره
 )2012اليت توصـ ـ ـ ــلت إىل أن درجة فعالية صـ ـ ـ ــناعة القرارات
( 2.41من .)3.00
جاءت بدرجة قليلة حيث حصـ ـ ــلت على املرتبة الرابعة بنس ـ ـ ــبة
وجاءت قبلهـا العبـارة رقم ( )22وهي (يراعي مدير/ة
متوسط حسايب (.)%60،7
مكتب التعليم احتياجات اجملتمع يف عملية صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنع القرارات)،
اثلثاً :عمليات التوجيه واإلشراف
من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.44من .)3.00
جدول ( )8يوضح استجاابت أفراد الدراسة على عبارات بعد عمليات التوجيه واإلشراف مرتبة تنازلياً حسب املتوسط احلسايب
العبارة

م

25

28

%

ضعيف

متوسط

ك

14

45

143

%

6.9

22.3

70.8

ك

16

51

135

%

7.9

25.2

66.8

ك

20

45

137

%

9.9

22.3

67.8

توظيف العالقات االجتماعية
لصاحل امليدان املدرسي.

ك

18

52

132

%

8.9

25.7

65.3

يشرف مدير/ة مكتب التعليم

ك

21

51

130

%

10.4

25.2

64.4

ك

23

53

126

%

11.4

26.2

62.4

ك

24

54

124

املدارس مبا يضمن سري العملية
التعليمية بكفاءة وفاعلية أكثر.
يضبط مدير/ة مكتب التعليم
عمليات اإلشراف املختلفة.
يوجه مدير/ة مكتب التعليم قادة
املدارس وفقا الحتياجات امليدان
التعليمي.
يعمل مدير/ة مكتب التعليم على

36

34

على سري االختبارات يف املدارس
ودراسة نتائجها مع قادة املدارس.
يقوم مدير/ة مكتب التعليم

33

التكرار

مرتفع

يوجه مدير/ة مكتب التعليم قادة
27

االستجابة

املتوسط

بزايرات ميدانية للمدارس من مجيع
املراحل لإلشراف على سري العملية
التعليمية.

31

239
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احلسايب*

االحنراف
املعياري

االستجابة

الرتبة

2.64

0.609

مرتفع

1

2.59

0.634

مرتفع

2

2.58

2.56

2.54

2.51

2.50

0.666

0.653

0.677

0.693

0.700

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

3

4

5

6

7

فاعلية القيادة التربوية لمديري مكاتب التعليم من وجهة
.......................................................................................... ......
نظر قادة المدارس بمدينة حائل

لدى مدير/ة مكتب التعليم معرفة

32

ابملواد العلمية ويقدر احلاجة إليها
لإلشراف على العملية التعليمية.

%

11.9

26.7

61.4

يستخدم مدير/ة مكتب التعليم
األسس العلمية حلل املشكالت

ك

27

55

120

%

13.4

27.2

59.4

توفري مناخ تعليمي يساعد قادة
املدارس على حتقيق األهداف

ك

30

54

118

%

14.9

26.7

58.4

يشرف مدير/ة مكتب التعليم
على الربامج واألنشطة املنفذة من
قادة املدارس.

ك

33

54

115

%

16.3

26.7

56.9

يقدم مدير/ة مكتب التعليم
أفكارا مبتكرة لتحسني خدمات

ك

35

52

115

%

17.3

25.7

56.9

ك

38

58

106

%

18.8

28.7

52.5

اليت تعرتض عمل قادة املدارس.
يعمل مدير/ة مكتب التعليم على
35

املرجوة منهم.
30

26

قادة املدارس.
29

حيفز مدير/ة مكتب التعليم قادة
املدارس ابلوسائل املناسبة.

املتوسط العام

0.720

2.46

0.739

2.44

0.755

2.41

0.767

2.40

0.776

2.34
2.50

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

مرتفع

8

9

10

11

12
مرتفع

0.612

*املتوسط احلسايب من (.)3.00
ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما يلي:
أوالً :أن عمليات التوجيه واإلشـ ـ ـراف كأحد عناصـ ـ ــر
فاعليـة القيـادة الرتبوية ملديري مكـاتب التعليم تتم بدرجة مرتفعة
من وجهــة نظر أفراد عينــة الــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من قــادة املــدارس مبــدينـة
حائل ،حيث بلغ متوسـ ــط موافقتهم على بعد عمليات التوجيه
واإلشـ ـراف ( 2.50من  ،)3.00وهو املتوسـ ــط الذي يقع يف
الفئـة الثـالثـة من فئـات املقيـاس الثالثي من (،)3.00-2.34
واليت تبني أن خيار موافقة أفراد الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة حنو فاعلية عمليات
التوجيه واإلشراف تشري إىل (مرتفع) يف أداة الدراسة.
اثنيـاً :يتبني من اجلـدول الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق أن هنـاك توافق يف
آراء أفراد الدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة حنو فاعلية عمليات التوجيه واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـراف،
حيث تراوحت متوسـ ـ ـ ـ ــطات موافقتهم على عبارات بعد فاعلية
عمليــات التوجيــه واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف مــا بني ( 2.34إىل ،)2.64
وهي متوسـطات تقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي،
واليت توضـح أن درجة موافقة أفراد الدراسـة حنو فاعلية عمليات
التوجيه واإلشراف تشري إىل (مرتفع).

اثلثـاً :قــامــت البــاحثــات برتتيــب أهم مظــاهر فــاعليــة
عمليات التوجيه واإلشـ ـ ـراف حسـ ـ ــب متوسـ ـ ــطات املوافقة على
النحو التايل:
جاءت العبارة رقم ( )27وهي (يوجه مدير/ة مكتب
التعليم قادة املدارس مبا يضـ ـ ــمن سـ ـ ــري العملية التعليمية بكفاءة
وف ــاعلي ــة أكثر) ،يف املرتب ــة (األوىل) من حي ــث املوافق ــة عليه ــا
مبتوسط مقداره ( 2.64من .)3.00
ج ــاءت العب ــارة رقم ( )25وهي (يضـ ـ ـ ـ ـ ــبط م ــدير/ة
مكتب التعليم عمليات اإلشـ ـراف املختلفة) ،يف املرتبة (الثانية)
من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.59من .)3.00
جاءت العبارة رقم ( )28وهي (يوجه مدير/ة مكتب
التعليم قــادة املــدارس وفقــا الحتيــاجــات امليــدان التعليمي) ،يف
امل رتب ــة (الث ــالث ــة) من حي ــث املوافق ــة عليه ــا مبتوسـ ـ ـ ـ ـ ــط مق ــداره
( 2.58من .)3.00
وهـ ــذا أمر منطقي قـ ــد يعود إىل أن فـ ــاعليـ ــة مـ ــديري
مكـ ــاتـ ــب التعليم تعتمـ ــد على قـ ــدرهتم يف توجيـ ــه اإلمكـ ــاانت
البشرية واملادية حنو حتقيق األهداف املطلوبة.
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رابعـاً :قــامــت البــاحثــات برتتيــب أقــل مظــاهر فــاعليــة
عمليات التوجيه واإلشـ ـ ـراف حسـ ـ ــب متوسـ ـ ــطات املوافقة على
النحو التايل:
ج ــاءت العب ــارة رقم ( )29وهي (حيفز م ــدير/ة مكت ــب
التعليم قادة املدارس ابلوسـائل املناسـبة) ،يف الرتتيب األخري من
حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.34من .)3.00
جــاءت العبــارة رقم ( )26وهي (يقــدم مــدير/ة مكتــب
التعليم أفكــارا مبتكرة لتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني خــدمــات قــادة املــدارس) ،يف
الرتتيـب قبـل االخري من حيـث املوافقـة عليهـا مبتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط مقـداره
( 2.40من .)3.00
وجـ ــاءت قبلهـ ــا العبـ ــارة رقم ( )30وهي (يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
مدير/ة مكتب التعليم على الربامج واألنش ـ ـ ــطة املنفذة من قادة
املـدارس) ،من حيـث املوافقـة عليهـا مبتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط مقـداره (2.41
من .)3.00
جدول ( )9يوضح استجاابت أفراد الدراسة على عبارات بعد عمليات تقومي األداء مرتبة تنازلياً حسب املتوسط احلسايب

ويرجع ذلك إىل أن إدراك القائد والنمط الذي يسـ ـ ـ ــلكه
يؤثر يف عملية التوجيه واإلشـ ـ ـ ـ ـراف ،أو ضـ ـ ـ ـ ــعف إدراك مديري
مكاتب التعليم أبن التوجيه واالش ـ ـراف من العمليات اليت حتتل
مكـانـة هـامـة ورئيسـ ـ ـ ـ ـ ـيـة حيـث أهنـا متـداخلـة يف كـافـة عمليـات
القيادة.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة (العامودي)2017 ،
اليت توصـلت إىل أن درجة فاعلية القيادة التعليمية لدى مديري
مدارس املفرق جاءت بدرجة مرتفعة يف جمال التوجيه.
وكــذلــك اتفقــت هــذه النتيجــة مع دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (املــدهون،
 )2012اليت توصـ ــلت إىل أن درجة فعالية التوجيه واإلشـ ـراف
حصلت على أعلى نسبة ( )% 72,6يف املرتبة األوىل.
رابعاً :عمليات تقومي األداء

م
38
47
41
48
39

العبارة

37
42

التكرار
%

ضعيف

متوسط

مرتفع

يتابع مدير/ة مكتب التعليم التزام مشريف القيادة

ك

18

48

136

ابملوضوعية يف تقومي األداء الوظيفي.

%

8.9

23.8

67.3

ميتلك مدير/ة مكتب التعليم مهارات التقومي

ك

19

52

131

املناسبة.
يستند مدير/ة مكتب التعليم على الئحة

%

9.4

25.7

64.9

تطبيق التقومي املستمر لألداء يف املدارس التابعة
له.

ك

20

53

129

%

9.9

26.2

63.9

يعتمد مدير/ة مكتب التعليم يف التقومي على
أساليب تقنية حديثة.

ك
%

21
10.4

53
26.2

128
63.4

يوظف مدير/ة مكتب التعليم نتائج عمليات

ك

17

66

119

التقومي يف اخلطط املستقبلية.

%

8.4

32.7

58.9

ك

19

62

121

يراعي مدير/ة مكتب التعليم الفروق الفردية يف

%
ك

9.4
20

30.7
64

59.9
118

عملية التقومي.
يراجع مدير/ة مكتب التعليم تقارير التغذية

%
ك

9.9
24

31.7
56

58.4
122

الراجعة املقدمة من مشريف القيادة عن قادة
املدارس.

%

11.9

27.7

60.4

ك

24

63

115

يتابع مدير/ة مكتب التعليم مستوى أداء
46

االستجابة

اإلدارة املدرسية ابملدارس للعمل على تطويرها
ابلتنسيق مع إدارة التدريب.

44
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املتوسط

االحنراف

احلسايب*

املعياري

2.58

0.651

مرتفع

2.55

0.661

مرتفع

2

2.54

0.670

مرتفع

3

2.53

0.678

مرتفع

4

2.50

0.648

مرتفع

5

2.50

0.664

االستجابة

الرتبة
1

مرتفع

6

2.49

0.671

مرتفع

7

2.49

0.700

مرتفع

8

2.45

0.698

مرتفع

9

فاعلية القيادة التربوية لمديري مكاتب التعليم من وجهة
.......................................................................................... ......
نظر قادة المدارس بمدينة حائل

يتابع مدير/ة مكتب التعليم تطوير النمو املهين
43
45
40

%

11.9

31.2

56.9

ك

22

70

110

%

10.9

34.7

54.5

(القبلي والتكويين والنهائي يف مجيع اجملاالت
لتحقيق األهداف.

ك

23

71

108

%

11.4

35.1

53.5

يكرم مدير/ة مكتب التعليم قادة املدارس

ك

39

54

109

املتميزين يف األداء.

%

19.3

26.7

54.0

لقادة املدارس لالرتقاء مبستوى أدائهم.
يتابع مدير/ة مكتب التعليم تقومي أثر املشاريع
املدرسية يف تعلم الطلبة وحتقيق اهلدف املنشود.
يستخدم مدير/ة مكتب التعليم أنواع التقومي كـ

املتوسط العام

*املتوسط احلسايب من (.)3.00

ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما يلي:

أوالً :أن عمليات تقومي األداء كأحد عناصـ ـ ـ ــر فاعلية
القيــادة الرتبويــة ملــديري مكــاتــب التعليم تتم بــدرجــة مرتفعــة من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسـ ـ ـ ـ ــة من قادة املدارس مبدينة حائل،
حيـث بلغ متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط موافقتهم على بعـد عمليـات تقومي األداء
( 2.49من  ،)3.00وهو املتوسـ ــط الذي يقع يف الفئة الثالثة
من فئ ــات املقي ــاس الثالثي من ( ،)3.00-2.34واليت تبني
أن خيار موافقة أفراد الدراسـ ــة حنو فاعلية عمليات تقومي األداء
تشري إىل (مرتفع) يف أداة الدراسة.

اثنيـاً :يتبني من اجلـدول الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق أن هنـاك توافق يف
آراء أفراد الـدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حنو فـاعليـة عمليـات تقومي األداء ،حيـث
تراوحـ ــت متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ــات موافقتهم على عبـ ــارات بعـ ــد فـ ــاعليـ ــة
عمليـ ـ ــات تقومي األداء مـ ـ ــا بني ( 2.35إىل  ،)2.58وهي
متوسـطات تقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي ،واليت
توضح أن درجة موافقة أفراد الدراسة حنو فاعلية عمليات تقومي
األداء تشري إىل (مرتفع).
اثلثـاً :قــامــت البــاحثــات برتتيــب أهم مظــاهر فــاعليــة
عمليات تقومي األداء حسـ ـ ـ ــب متوسـ ـ ـ ــطات املوافقة على النحو
التايل:
جاءت العبارة رقم ( )38وهي (يتابع مدير/ة مكتب
التعليم التزام مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريف القيـ ــادة ابملوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعيـ ــة يف تقومي األداء
الوظيفي) ،يف املرتبة (األوىل) من حيث املوافقة عليها مبتوسـ ـ ــط
مقداره ( 2.58من .)3.00

2.44

0.683

مرتفع

10

2.42

0.688

مرتفع

11

2.35

0.785

مرتفع

12

2.49

0.608

مرتفع

جـ ـ ــاءت العبـ ـ ــارة رقم ( )47وهي (ميتلـ ـ ــك مـ ـ ــدير/ة
مكتب التعليم مهارات التقومي املناسـ ـ ـ ــبة) ،يف املرتبة(الثانية) من
حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.55من .)3.00
ج ــاءت العب ــارة رقم ( )41وهي (يسـ ـ ـ ـ ـ ــتن ــد م ــدير/ة
مكتــب التعليم على الئحــة تطبيق التقومي املسـ ـ ـ ـ ـ ــتمر لألداء يف
املـدارس التـابعـة لـه) ،يف املرتبـة (الثـالثـة) من حيـث املوافقـة عليهـا
مبتوسط مقداره ( 2.54من .)3.00
ومـن الـطـبـيـعـي أن يـتـم تـقـومي األداء لـتـطـويـر الـعـمـلي ـ ـ ــة
التعليميــة وضـ ـ ـ ـ ـ ـمــان التزام العــاملني مبتطلبــات الوظيفــة لتحقيق
األهـ ـ ــداف املرجوة ،وذلـ ـ ــك من خالل منح احلوافز للعـ ـ ــاملني
املتميزين أو حتـديـد من حيتــاج إىل تـدريـب لرفع مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى أداء
العاملني واملؤسسة التعليمية.
رابع ـاً :ق ــام ــت الب ــاحث ــات برتتي ــب أق ــل مظ ــاهر ف ــاعلي ــة
عمليات تقومي األداء حسـ ـ ـ ــب متوسـ ـ ـ ــطات املوافقة على النحو
التايل:

جــاءت العبــارة رقم ( )40وهي (يكرم مــدير/ة مكتــب
التعليم ق ــادة امل ــدارس املتميزين يف األداء) ،يف الرتتي ــب األخري
من حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.35من .)3.00
ج ــاءت العب ــارة رقم ( )45وهي (يسـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدم م ــدير/ة
مكتب التعليم أنواع التقومي ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (القبلي والتكويين والنهائي يف
مجيع اجملـاالت لتحقيق األهـداف) ،يف الرتتيـب قبـل االخري من
حيث املوافقة عليها مبتوسط مقداره ( 2.42من .)3.00
وجـاءت قبلهـا العبـارة رقم ( )43وهي (يتـابع مـدير/ة
مكتـب التعليم تقومي أثر املشـ ـ ـ ـ ـ ــاريع املـدرسـ ـ ـ ـ ـ ـيـة يف تعلم الطلبـة
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مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

وظيفيا جيدا ،ووجود عالقة ارتباطية بني القيادة الفاعلة وتقييم
األداء.
كما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (املدهون,
 )2012اليت توصلت إىل أن درجة فعالية تقومي األداء جاءت
بدرجة قليلة حيث حصلت على املرتبة الثالثة بنسبة (.)% 65
وفيما يلي ترتيب هذه األبعاد حسب متوسطات
املوافقة عليها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة:

وحتقيق اهلدف املنش ـ ـ ـ ـ ـ ــود) ،من حيث املوافقة عليها مبتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط
مقداره ( 2.44من .)3.00
ويرجع ذلــك إىل عــدم امتالك القــائــد ابملعرفــة الكــافيــة
الس ـ ـ ــتخدام أنواع التقومي ،كما أن عدم خض ـ ـ ــوع القائد للربامج
التـ ــدريبيـ ــة اليت تزوده مبهـ ــارات التقومي وأنواعـ ــه هلـ ــا أثر ابلغ يف
عملية تقومي األداء.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (إمساعيل,
 )2019اليت توصلت إىل أن مديري املدارس لديهم تقييم أداء

جدول ( )10يوضح استجاابت أفراد الدراسة على مجيع أبعاد فاعلية القيادة الرتبوية مرتبة تنازلياً حسب املتوسط احلسايب
البعد

عمليات التخطيط

احلسايب

املعياري

االستجابة

2.44

0.588

مرتفع

3

عمليات صنع القرار

2.49

0.588

مرتفع

2

عمليات التوجيه واإلشراف
عمليات تقومي األداء

2.50
2.49

0.612
0.608

مرتفع
مرتفع

1
2مكرر

املتوسط الكلي جلميع األبعاد

2.48

0.586

يتبني من اجلدول السابق أن مجيع عمليات القيادة
الرتبوية ملديري مكاتب التعليم تتم بدرجة مرتفعة من وجهة نظر
أفراد عينة الدراسة من قادة املدارس مبدينة حائل ،حيث بلغ
متوسط موافقتهم على مجيع هذه العمليات ( 2.48من
 ،)3.00وهو املتوسط الذي يقع يف الفئة الثالثة من فئات
املقياس الثالثي من ( ،)3.00-2.34واليت تبني أن خيار
موافقة أفراد الدراسة حنو فاعلية القيادة الرتبوية بشكل عام تشري
إىل (مرتفع) يف أداة الدراسة.
كما تبني أن عمليات التوجيه واإلشـ ـ ـ ـراف جاءت يف
الرتتيب األول ،مبتوس ـ ـ ــط موافقة مقداره ( 2.50من ،)3.00
يف حني تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوت العمليـة الثـانيـة والثـالثـة حيـث جـاءت بنفس
املتوســط احلســايب إال أن االحنراف املعياري اختلف وعلى ذلك
جاءت عملية ص ـ ـ ـ ـ ــنع القرار ابملرتبة الثانية وجاءت عملية تقومي
األداء يف املرتبة الثالثة مبتوس ــط حس ــايب ( 2.49من ،)3.00
ويف املرتبــة الرابعــة واألخرية جــاءت عمليــة التخطيط مبتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
حسايب ( 2.44من .)3.00
وتفس ـ ـ ــر الباحثات تلك النتيجة بزايدة مس ـ ـ ــتوى وعي
القــادة الرتبويني ابألمهيــة اليت حيتلهــا التطوير والتغيري والتجــديــد
يف املؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التعليمي ــة وم ــا يطلب ــه من تغيري يف امله ــام
243

املتوسط

االحنراف

الرتتيب

العدد الثامن – يناير ( -2021 )1السنة الرابعة

مرتفع

واملسـؤوليات لتتناسـب مع االحتياجات اجلديدة ،والذي أصـبح
هدفا تســعى أي مؤسـســة إىل حتقيقه خاصــة يف ظل التحدايت
ا ليت تفرضـ ـ ـ ـ ـ ـهـا التغريات العـامليـة يف خمتلف البيئـات االجتمـاعيـة
والثقــافيــة ،كمــا أن القيــادة الرتبويــة الفعــالــة تسـ ـ ـ ـ ـ ــهم يف تطوير
مهارات ومواهب العاملني يف املؤسـ ـسـ ــة ،فهي قادرة على قيادة
التغيري ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ــدة اآلخرين من خالل عمليـ ــة التغيري ،كمـ ــا
تش ــارك يف ص ــنع القرارات املش ــرتكة مع اجملتمع املدرس ــي ،مبا يف
ذلــك املعلمون والطلبــة واآلابء ،كمــا أن القيــادة الرتبويــة الفعــالـة
حتدد مسـؤوليات املعلمني يف مجيع مسـتوايت التعليم ،كما تعزز
وتدعم اجملتمع احمللي والتعلم املسـ ـ ـ ــتمر وتشـ ـ ـ ــجع النمو والتنمية
الشاملة ،وزايدة مستوى دافعية الطالب حنو التعلم.
وكذلك اتفقت مع دراسة لن وقاريت (
 )Lynn and Garrett,2015اليت توصلت إىل أن املدارس
الثانوية الكبرية والصغرية متارس عملية التخطيط بشكل كبري من
قبل مديري املدارس لصاحل املدارس الكبرية.كما اتفقت مع
دراسة (العامودي )2017 ،اليت توصلت إىل أن درجة فاعلية
دورة القيادة التعليمية لدى مديري مدارس املفرق جاءت بدرجة
مرتفعة يف جمال التخطيط والتوجيه.

فاعلية القيادة التربوية لمديري مكاتب التعليم من وجهة
.......................................................................................... ......
نظر قادة المدارس بمدينة حائل

إجــابــة الس ـ ـ ـ ـ ــقال الثــاين :مــا الفروق ات الــداللــة
االحص ـ ـ ـ ــائية يف متوس ـ ـ ـ ــط إجاابت أفراد الدراس ـ ـ ـ ــة يف واقع
فــاعليــة القيــادة الرتبويــة ملــديري مكــاتــب التعليم وفقـاً للنوع
االجتماعي لقادة املدارس مبدينة حائل؟
للتعرف على م ــا إذا ك ــان هن ــاك فروق يف متوسـ ـ ـ ـ ـ ــط
إجـاابت أفراد الـدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة يف واقع فـاعليـة القيـادة الرتبويـة ملـديري
مكــاتــب التعليم وفقــا للنوع االجتمــاعي لقــادة املــدارس مبــدينــة
حــائــل ،قــامــت البــاحثــات ابسـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام اختبــار(ت) للعينــات
املستقلة ،وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:

كذلك اتفقت مع دراسة (احلريب )2018 ،اليت
توصلت إىل أن درجة أداء مديري مكاتب التعليم كانت مرتفعة
يف جمال التخطيط االسرتاتيجي وصناعة القرار واختاذه.
واختلفت هذه النتيجة مع دراسة (حورية)2013 ،
اليت توصلت إىل أن تصورات مديري املدارس لدرجة فعالية
القيادة اإلدارية على املستوى الكلي جاءت بدرجه متوسطة.
كما اختلفت مع دراسة أبو محور ( )2018اليت
توصلت إىل أن درجة فاعلية القيادة لدى مديري املدارس
الثانوية يف حمافظة الزرقاء من وجهة نظر املعلمني بشكل عام
متوسطة.
جدول ( )11يوضح اختبار  Tللعينات املستقلة ( )Independent Samples Testللفروق يف متوسط إجاابت
أفراد الدراسة يف واقع فاعلية القيادة الرتبوية ملديري مكاتب التعليم وفقاً للنوع االجتماعي لقادة املدارس مبدينة حائل
واقع فاعلية القيادة الرتبوية
فاعلية التخطيط

النوع

االحنراف

العدد

املتوسط

ذكر

115

2.4080

0.55884

أنثى

87

2.4837

0.62449

االجتماعي

املعياري

قيمة (ت)
0.907-

درجات

مستوى

احلرية

الداللة

200

0.366

فاعلية صناعة القرارات

ذكر
أنثى

115
87

2.4652
2.5335

0.58448
0.59491

0.816-

200

0.415

فاعلية التوجيه واإلشراف

ذكر

115

2.4667

0.60966

0.779-

200

0.437

أنثى

87

2.5345

0.61613

ذكر
أنثى

115
87

2.4514
2.5335

0.58822
0.63318

فاعلية تقومي األداء

يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من اجلـدول السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق عـدم وجود فروق يف
متوسـ ـ ــط إجاابت أفراد الدراسـ ـ ــة يف واقع فاعلية القيادة الرتبوية
ملــديري مكــاتــب التعليم وفقــا للنوع االجتمــاعي لقــادة املــدارس
مبـدينـة حـائـل ،حيـث بلغـت قيم مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الـداللـة جلميع أبعـاد
فـ ـ ــاعليـ ـ ــة القيـ ـ ــادة الرتبويـ ـ ــة (،0.437 ،0.415 ،0.366
 ،)0.343على التوايل ،وهي مجيعها قيم غري دالة إحصـ ـ ـ ــائيا،
مما يوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح عدم وجود أتثري دال ملتغري النوع االجتماعي على
ف ــاعلي ــة القي ــادة الرتبوي ــة مل ــديري مك ــات ــب التعليم مب ــدين ــة ح ــائــل
ويرجع ذلـك ألن طبيعـة العمـل كقـائـد مـدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ختتلف بني
الـ ـ ــذكـور واإلانث حـي ـ ـ ــث أن اجلـمـيـع يـقـوم بـنـفـس األعـم ـ ـ ــال

0.950-

200

0.343

والواجبـات واملسـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليـات يف املـدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة ،كمـا أن يتم أتهيلهم
وتدريبهم يف امليدان التعليمي بنفس القدر.
واتفقت هذه النتيجة مع دراس ــة بن حفيظ والش ــايب
( )2016اليت توصـ ـ ـ ـ ـ ـل ــت إىل وجود فروق معنوي ــة يف درج ــة
ف ـ ــاعلي ـ ــة القي ـ ــادة اإلداري ـ ــة ابختالف النوع االجتم ـ ــاعي ،كم ـ ــا
اتفقت مع دراسـ ـ ــة أبو محور ( )2018اليت توصـ ـ ــلت إىل عدم
وجود فروق ذات داللة إحصـ ــائية يف درجة فاعلية القيادة لدى
م ــديري امل ــدارس الث ــانوي ــة يف حم ــافظ ــة الزرق ــاء من وجه ــة نظر
املعلمني وفقا ملتغري اجلنس .واختلفت هذه النتيجة مع دراس ـ ـ ـ ــة
املدهون ( )2012اليت توصـ ـ ـ ـ ـ ــلت إىل وجود فروق ذات داللة
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مجلة العلوم اإلنسانية
...................................................
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

إحصـ ـ ـ ــائية بني متوسـ ـ ـ ــطات تقديرات مديري املدارس ملسـ ـ ـ ــتوى
ف ــاعلي ــة القي ــادة الرتبوي ــة مل ــديري من ــاطق غزة التعليمي ــة بوك ــال ــة
الغوث تعزى إىل متغري النوع االجتمـ ــاعي لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحل املـ ــديرين
الذكور.
كم ــا اختلف ــت مع دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حوري ــة ( )2013اليت
توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلت إىل وجود فروق ذات داللة يف تقديرات أفراد العينة
لفعاليات القيادة وفقا ملتغري النوع االجتماعي لص ـ ـ ـ ــاحل الذكور.
وأيضـ ــا اختلفت مع دراسـ ــة العامودي ( )2017اليت توصـ ــلت
إىل وجود فروق ذات داللـ ـ ــة إحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـ ـ ــة تعزى ألثر النوع
االجتماعي لصاحل الذكور.
السـ ـ ـ ــقال الثالث :ما املقرتحات الالزمة لتحسـ ـ ـ ــني

فــاعليــة القيــادة الرتبويــة ملــديري مكــاتــب التعليم من وجهــة
نظر قادة املدارس يف مدينة حائل؟

بتحليـل نتـائج عينـة الـدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حنو املقرتحـات الالزمـة
لتحسـ ـ ـ ـ ـ ــني فاعلية القيادة الرتبوية ،تبني أن أهم هذه املقرتحات
من وجهة نظرهم كانت على النحو التايل:
 املساواة بني احتياجات قادة املدارس ،وتلبيتها فيما خيدممدارسهم والعملية التعليمية من خالل توفري الكوادر
التعليمية حسب التخصص.
 التواصل مع قادة املدارس بشكل مباشر ومستمر عن طريقنظام إلكرتوين ملعرفة الصعوابت يف امليدان التعليمي وتذليل
تلك الصعوابت ومن مث تقدمي احللول واملقرتحات لالرتقاء
ابلعملية التعليمية.
 تفعيل جلان للمتابعة والتحقق من املصداقية لتطوير العمليةالتعليمية.
 االستعداد املبكر لعالج املشكالت املتكررة كل عام يفبداية العام الدراسي من قبول الطالب أو العجز يف
املعلمني أو غريها من املشكالت.
 تقدمي العديد من الربامج التدريبية وورش العمل اليت تسهميف تنمية القدرات واملهارات اإلدارية لدى قادة املدارس.
 مشاركة قادة الدارس يف وضع خطة مكتب التعليم لتسريخطط املدارس مبا خيدم العملية التعليمية.
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 منح الصالحيات الالزمة ملدراء املكاتب بتنفيذ حركة النقلبني املدارس وفق التخصصات وحاجة املدارس لالرتقاء
ابلناتج التعليمي.
 تكثيف زايرات املشرفني الرتبويني ومديري مكاتب التعليمللمدارس من أجل املتابعة الفعالة لتحسني وتطوير أداء
قادة املدارس.
 تكرمي وحتفيز مدراء مكاتب التعليم لقادة املدارس املتميزينواملبدعني أبعماهلم بشكل مستمر طوال العام ورفعها
للمدير العام.
 إعادة هيكلة القيادات بشكل دوري وتفعيل أسلوبالدوران الوظيفي ملديري مكاتب التعليم.
 عقد لقاءات دورية بني مديري املكاتب وقادة املدارس.ويتضح من ذلك أن فاعلية القيادة الرتبوية هلا أمهية كبرية
يف حتسني وتطوير العملية التعليمية واالرتقاء هبا من خالل حث
قادة املدارس إىل بذل املزيد من اجلهد والعمل لتحسني مستوى
أدائهم ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ابريت وبراير
( )Barrett and Breyer, 2014اليت توصلت إىل أتكيد
التأثري الكبري للقيادة الفعالة يف سري العملية التعليمية.
توصيات الدراسة:

يف ض ــوء النتائج اليت مت التوص ــل إليها توص ــي الدراس ــة مبا

أييت:
 بينــت نتــائج الــدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة أن فــاعليــة القيــادة الرتبويــة كــانــتمرتفعــة لــدى مــدراء مكــاتــب التعليم ،لــذا ميكن االلتفــات
إىل إثرائهم وتنويع مهاراهتم وإعطائهم صـ ـ ـ ـ ــالحيات أكثر،
ومتكينهم ابلقــدر املالئم مبــا يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم يف سـ ـ ـ ـ ـ ــهولــة اختــاذ
القرارات التعليمية.
 تكثيف الربامج التــدريبيــة يف جمــال التخطيط لتزويــد مــدراءمكاتب التعليم أبمهيته وتنمية مهاراهتم يف هذا اجملال.
 مشاركة قادة املدارس واملعلمني يف عملية التخطيط. مراعاة احتياجات اجملتمع يف عملية صنع القرارات. اإلشـ ـ ـ ـ ـراف على الربامج واألنشـ ـ ـ ـ ــطة املنفذة من قبل قادةاملدارس.
 تكرمي قادة املدارس املتميزين يف األداء. -متابعة تقومي أثر املشاريع املدرسية يف تعلم الطلبة.

فاعلية القيادة التربوية لمديري مكاتب التعليم من وجهة
.......................................................................................... ......
نظر قادة المدارس بمدينة حائل

-

اختيـ ــار القـ ــادة الرتبويني بنـ ــاء على الكفـ ــاءة والفـ ــاعليـ ــة،
واإلجنازات اليت يقومون.
على القــادة الرتبويني اختيــار أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليــب التقومي املالئمــة
لطبيعة العمل املدرسي.
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في التعليم العالي :دراسة مطبقة على جامعة القصيم
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ُ
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د .أحمد بن ابراهيم الحجيالن
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امللخص

أ.د .بدرالدين كمال عبده سليمان

قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية ،كلية اللغة
العربية والدراسات االجتماعية
جامعة القصيم
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تدور مشكلة البحث حول تقييم وفعالية مصادر وخدمات املكتبة اإللكرتونية اجلامعية يف التعليم من قبل أعضاء هيئة التدريس
وطالب الدراسات العليا ويهدف البحث إىل حتديد مدى استفادة طالب الدراسات العليا جبامعة القصيم من مكتبة اجلامعة االلكرتونية
بشقيها العريب واألجنيب ،ومدى استفادة أعضاء هيئة التدريس من ذات املكتبة يف بناء مفردات حمتوى املقرر ،وحتديد مصادره ،وتوزيع
الواجبات الدراسية .واعتمد البحث على املنهج الوصفي ومنهج البحث االجتماعي ومجعت البياانت من  86طالب وطالبة مبرحليت املاجستري
مستوى متوسطًا .وأشار
والدكتوراه من خالل االستبيان اإللكرتوين وأظهرت النتائج أن مدى استفادة الطالب من املكتبة اإللكرتونية بلغ
ً
أعضاء هيئة التدريس إىل أن املكتبة اإللكرتونية ساعدهتم على ممارسة وظائفهم كمشرفني ،وتزويد الطالب مبجموعة من املهارات ،وإثراء
مقرراهتم الدراسية ،والتعامل مع االختالفات الفردية بني الطالب ،وإضافة مواضيع جديدة إىل مقرراهتم ،وتدريس الطالب ملمارسة التفكري
النقدي .عالوة على ذلك ُوجد أن العالقة بني مدى الفائدة وجنس الطالب والطالبات مل تكن ذات داللة إحصائية .ابإلضافة إىل ذلك مل
يتم العثور على عالقة بني ا ستخدام املكتبة اإللكرتونية بشقيها العريب واإلجنليزي والدرجة األكادميية للطالب .وفيما يتعلق بتأثري ختصصات
أخريا قدم الطالب وأعضاء هيئة
الطالب األكادميية على استخدام املكتبة اإللكرتونية مل تكشف اإلحصائيات عن وجود أي عالقة بينها .و ً
التدريس العديد من االجاابت اليت تتعلق بتقييم وفاعلية مصادر وخدمات املكتبة اإللكرتونية ومقرتحات لزايدة فعاليتها وتطوير خدماهتا
الكلمات املفتاحية :املكتبة االلكرتونية ،التعليم اإللكرتوين ،أعضاء هيئة التدريس ،طالب الدراسات العليا
Abstract:
The research problem revolves around the evaluation and effectiveness of university electronic
library resources and services in education by faculty members and graduate students. This research
aimed to determine the extent to which graduate students benefit from Qassim University's e-library in
both Arabic and English sections and the extent to which faculty members benefit from the e-library in
building course content, identifying sources, and developing assignments. The study used a quantitative
data gathering method by collecting data from 86 male and female students at the master's and doctoral
levels through the online questionnaire. The results showed that the extent to which students benefit from
the e-library is average. Faculty members indicated that the e-library helped them to practice their
position as supervisors, to provide students with a set of skills, to enrich their courses, to cope with
individual differences among students, to add new topics to their courses, and to teach students to exercise
critical thinking. Furthermore, it was found that the correlation between the extent of the benefit and
students' gender was not statistically significant. Additionally, no correlation was found between the
degree of utilization of the library in its Arabic and English sections and a student's academic degree.
Regarding the effect of students' majors on the use of the e-library, the statistics revealed no relationship.
Finally, students and faculty members provided several suggestions to increase the effectiveness of the
e-library and to develop its services.
Key words: e-learning, e-library, graduate students, faculty members
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Introduction
The era of the information revolution has
had a clear impact on all sectors of society and
its various activities, including the e-learning
sector and its related activities and practices,
in general, and electronic libraries, in
particular. Libraries cannot lag behind the
spirit of the times nor be distanced from the
features and characteristics of modern life not
only because libraries are important scientific
and cultural institutions but also because they
are among the foundations of progress and
sustainable and desired development.
The technology of communication and its
continuous
evolution
have
caused
fundamental transformations in information
institutions in general and in relation to library
affairs in particular. Libraries are witnessing a
great qualitative shift and an ongoing
transformation, whether in the shipping and
quantity of materials or in the nature of
services and information provided and its
availability and beneficiaries. In response,
traditional libraries are being transformed into
hybrid institutions that combine the
traditional style and the electronic style into
an electronic or digital library. The library
benefits in its modern form from the World
Wide Web and its support in developing the
services that the library provides while
keeping pace with the developments of the
information age.
The study problem
Al-Hafiz (2015) notes that the e-library is
"a new phenomenon in the world of
information technology where it relies heavily
on
communications
technology
and
computing. It came as a result of the
integration
of
telecommunications
technology, computer technology and
associated advanced software industries, and
the focus of that library is on access and
service" (p. 8). Hence, it is clear that there is a
connection between information technology
and the e-library.
The Saudi Digital Library was established
on 29/10/2010, and it provides services from
more than 300 international publishers for
universities and higher education institutions.
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The Information Society Report for the
year 2017 stated that Saudi Arabia's ranking
according
to
the
information
and
communications technology index improved
from 56th in 2010 to 41st in 2015 and then fell
back to No. 45 in 2016 and then to No. 54 in
2017.
The website of the Saudi Ministry of
Communications
and
Information
Technology stated that the Kingdom of Saudi
Arabia ranked No. 34 globally in the readiness
index and was fourth in the Arab world
according to the annual global report for
information technology in 2019, which is
issued by the College of International
Business Administration (INSEA) and the
World Economic Forum.
The researchers noticed that no studies
have been conducted related to the extent to
which students and faculty members at
Qassim University benefit from the electronic
library and the successive developments that
took place there, as was done in other
universities inside and outside Saudi Arabia.
As a result, the current study problem can be
defined as an attempt to determine the extent
to which graduate students and faculty
members assigned to teach them benefit from
the Qassim University e-library and to explore
their suggestions for improving the utilization
of the e-library's existing services and for
further developing these services.
The importance of the study
The importance of the study lies in the
following points:
1- Providing an addition to the literature
related to e-learning in general and university
e-libraries in particular.
2- Increasing and improving the opportunities
for graduate students to benefit from the
services of the e-library at Qassim University.
3- Increasing and improving the opportunities
for faculty members to benefit from the elibrary services at Qassim University.
4- Seeking to develop the services provided
by the university e-library at Qassim
University.
Research questions
The study seeks to answer the following
questions:
1- To what extent do students benefit in their
academic achievement from the Arabic
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2- The possibility of updating and sharing
information.
3- The possibility of being available
permanently around the clock.
4- Information freshness, ease of research,
and lower costs for electronic media.
5- Providing access to various information
through cooperation agreements with similar
libraries or with library and information
networks.
6- Overcoming spatial barriers and borders
between countries while reducing time and
effort.
7- Providing the researcher with a huge
amount of data and information and the ability
to control the electronic information formats
easily, accurately and effectively.
Factors affecting the use of the e-library
Hayek (2017) identified the following as
the factors affecting the use of e-libraries:
1- The interface: The quality of the interface
has an important impact on its usability, and
the terminology used has a positive or
negative role in the use of the library as well
as the discrepancy between the user’s
language and that used in the library.
2- User experience: Screen design, browsing
systems, and the organization of content can
help or hinder users, as can the extent to which
library administrators have technical
expertise.
3- The development of digital solutions: This
factor relates to the extent to which
universities employ the development of
digital systems and technology solutions,
which can maximize the value of education in
virtual environments where a wide range of
educational and knowledge services are
provided through the digital technology
platform.
4- Information freshness, ease of research,
and lower costs for electronic media.
5- Providing access to various information
through cooperation agreements with similar
libraries or with library and information
networks.
6- Overcoming spatial barriers and borders
between countries while reducing time and
effort.

7- Providing the researcher with a huge
amount of data and information and the ability
to control the electronic information formats
easily, accurately and effectively.
Factors affecting the use of the e-library
Hayek (2017) identified the
following as the factors affecting the use of elibraries:
1- The interface: The quality of the interface
has an important impact on its usability, and
the terminology used has a positive or
negative role in the use of the library as well
as the discrepancy between the user’s
language and that used in the library.
2- User experience: Screen design, browsing
systems, and the organization of content can
help or hinder users, as can the extent to which
library administrators have technical
expertise.
3- The development of digital solutions: This
factor relates to the extent to which
universities employ the development of
digital systems and technology solutions,
which can maximize the value of education in
virtual environments where a wide range of
educational and knowledge services are
provided through the digital technology
platform.
E-library services
Shantawi (2017) indicates that the
services provided by e-libraries are seen as
"the ability to meet the new, renewable or
emergency needs of users through flexibility
in the procedures and means of providing this
service" (p. 8). Additionally, the current
research refers to such services as the services
that focus on retrieving various knowledge
balances from Arabic and English sources and
directing them electronically through
digitization mechanisms to a central e-library
belonging to the educational institution where
it is available to all employees of the
institution.
E-library services and effectiveness
Ismail’s (2012) study sought to investigate the
services provided by the Iraqi virtual library
for Iraqi university students and researchers
since its launch in 2004 until 2010 and to
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section of the Qassim University e-library?
2- To what extent do students benefit in their
academic achievement from the English
section of the Qassim University e-library?
3- Are there differences among students in
making use of the library in their academic
achievement attributable to these variables
(gender, degree, major)?
4- To what extent do faculty members benefit
from the Qassim University e-library in
building course content?
5- To what extent do faculty members benefit
from the Qassim University e-library in
identifying course resources?
6- To what extent do faculty members benefit
from the Qassim University e-library in
determining student assignments?
7- What are the suggestions from students and
faculty members regarding increasing the
utilization of the e-library services and
developing them?
and make them available through
automated indexes on the Internet, thereby
creating the basic infrastructure for carrying
out e-library projects (Hussein & Al-Zahir,
2011).
Syed (2016) claims that there are several
terms that refer to the concept of the e-library:
digital library, computerized library, hybrid
library, and library without walls.
Additionally, the concept of the e-library has
been described by a team of researchers as "all
that is known from the traditional paperstored sources electronically upon their
production, which are in the form of databases
so that they are available to the beneficiaries
through direct contact or internally in the
library through the discs of various forms"
(Mahdi, 2009, 871).
Al-Aklibi and Aref (2017) note that the elibrary is "an advanced stage for the concept
of libraries through its use of the Internet as a
virtual environment through which the
sources of information it acquires are
available for use by authorized beneficiaries"
(p. 6). Thus, from the point of view of the
beneficiaries, e-libraries provide "an easy and
convenient way to gain remote access to the
resources one needs without taking into
account the shape or the container (paper or
electronic) or its location, from his computer,
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through a single interface that is provided
by the library" (Majid & Noureddine, 2003, p.
14). From the library’s point of view, the elibrary is a “website design that contains a
large percentage of different electronic
sources (internal and external) and a set of
tools aimed at facilitating the beneficiaries’
access to the information they need" (Majid &
Noureddine, 2003, 15).
In the current research, the e-library can be
defined as a library that allows the use of its
holdings, services and other sources of
information arranged and classified according
to scientific rules in their electronic form
through a communications network that
enables beneficiaries to access them from
anywhere and at the appropriate time.
The importance of the e-library
Al-Sadhan (2015) points out that e-library
is important because it helps the university
education system in achieving its multiple
goals, builds and develops a digital
environment that keeps pace with technical
developments or the electronic publishing
industry, has e-books produced from
publishing houses and international libraries,
converts the sources of the produced
information into digital sources, and
participates in electronic information sources
among the beneficiaries of the e-library.
The objectives of e-libraries
Ali (2011) claims that the objectives
of the electronic libraries are: Developing
methods to collect information sources
electronically, store, organize, and use them
to satisfy the growing information needs,
contributing to the production of knowledge,
sharing and benefiting from it in the field of
scientific research, commercial work and the
preservation of cultural heritage, helping
existing societies in the sectors of scientific
research and facilitating the creation of new
societies in those sectors. and managing
digital resources, electronic publishing,
teaching, learning and other activities.
The characteristics and advantages of the
e-library
Al-Hafiz (2015) and Mitiq (2014) listed
the following as the characteristics of an elibrary:
1- It provides what it contains to the
beneficiary wherever s/he is.
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determine the extent of researchers'
knowledge of how they benefit from these
services and the obstacles they face in this
regard. A total of 314 university students, 48
graduate students, and 150 researchers filled
out a questionnaire. The results showed that
57.4% of researchers and 42.1% of graduate
students do not benefit from the library,
although respondents believe that the library
provides up-to-date sources and information
and saves researchers time and effort. The
most important obstacles are the weakness of
the Internet and that the sources are in English
only.
Misbah (2016) conducted a study on the
digital reference services at Umm Al-Qura
University Library for the purpose of
monitoring the effectiveness of those services
and exploring the beneficiaries' perceptions of
their quality and the extent of their use of
these services. The sample consisted of 273
students and faculty members. The data were
collected through an electronic questionnaire
and interviews. The results showed that
faculty members use this service more than
students.
Several previous studies dealt with the
effectiveness of the use of electronic
resources by graduate students. Barlin and
Fink (2005) discuss the most important points
in this regard:
- The use of electronic journals increases over
time.
- Age and/or academic career are inversely
related to the use of electronic media and
journals.
- There is a gradual decrease in the use of
printed journals as users prefer and use
electronic formatting more.

for their preference for electronic journals.
Access to and access via computers, access to
the journals anywhere (such as at home), ease
of retrieval and hyperlinks to external content
were the reasons given. The disadvantages of
the electronic journals included the inability
to access old issues of the journals in addition
to the problems of reading text on the
computer screen.

In the study conducted by Manda and
Mukngara (2007) on 100 male and female
graduate students, the results revealed that the
gender of the student is related to the extent of
the use of electronic information sources.
Male graduate students were found to use
more electronic resources than females. The
researchers also stated that there are several
factors that positively affected the extent of
the use of electronic resources by male and
female students in their graduate studies:
training in the use of electronic information
resources, ease of access to the resources, and
knowledge of the existence of these resources.
Thanoskudi (2012) indicated that the skills
of faculty members and graduate students in
using electronic resources have been acquired
through the following methods:
-Training at the university (52.23%)
-Self-learning (23.33%)
-Through friends (20%)
-Other sources (4.44%)
Thanoskudi also reported that faculty and
graduate students identified the following
factors as the most important barriers
preventing their maximum benefit from
electronic sources:
-Lack of electronic resources in the specific
field.

- With increased usage, users can access
electronic formats more frequently.

-Shortage of time.

- The use of the online journals is not
necessarily an indication of user preference.
There may be an increase in acceptance and
frequency of the use electronic formatting
simply because traditional print formatting is
no longer easily available.

-Failure to provide courses and assistance to
them.

- Respondents were asked about the reasons

-Lack of proficiency in research skills in
electronic sources.

The lower level of male and female graduate
students' use of electronic resources is
attributed to their poor research skills,
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Truthfulness: The content validity of
the two measures was applied by presenting
them to specialized arbitrators and excluding
statements that did not receive approval from
80% of the arbitrators. As a result, three
questionnaire items were excluded from each
scale.
The internal consistency was also
calculated for the two measures and was
determined from the calculation of the value
of (x) between the scores of the respondents
to each phrase with the total degree of scale
(a). The correlation value ranged between
0.65 and 0.96, and the same value was
calculated among the scores of the
respondents in each dimension with the total
degree of the scale. The values of correlation
coefficients ranged between 0.65 and 0.98,
and they were all significant at the level of
0.01. The values for the scale (x) were 0.68 0.97 and 0.66 - 0.98, and they were also
significant at the 0.01 level.
Reliability was confirmed by the
retest method and after applying the Pearson
correlation coefficient to calculate the
stability of each dimension of scale A (0.76,
0.80, 0.78, 0.79, 0.78), which reached that of
scale B (0.77, 0.76, 0.78). The reliability for
scale (a) was 0.77, and that for scale (b) was
0.76. Hence, both measures were shown to be
of sufficient stability.
Findings and discussion
The number of answers from
graduate students, after excluding the firstlevel students, whose experiences are limited
with regard to e-library services, was 86. The
number of respondents from the faculty
members who are teaching at graduate levels
reached five faculty members only, which
represents a weakness in the research, as the
results for the faculty members cannot be
generalized to that community. Below are the
characteristics of the subjects

according to Adilik and Nawalo (2017).
The researchers reported that there are several
factors hindering the effective use of
electronic information resources by graduate
students, such as the speed and capacity of
computers, a lack of knowledge of research
techniques to retrieve information effectively,
a lack of required IT skills, and problems
accessing the Internet.
Methodology
Subjects
The subjects of the current study can
be categorized into two groups. The first
group is the faculty members assigned to
teach at the master’s and doctorate levels at
Qassim University and included 5 faculty
members from different colleges. The second
group is the male and female students in
graduate studies (master's and doctorate) from
different majors at the same university and
included 86 students (out of 2035 students).
The respondents were chosen through a
comprehensive survey of students and faculty
members.
Method
The study used a quantitative data
gathering method. It used structured
questionnaires: one for the faculty members
and the other for graduate students. All the
questions in the questionnaires were precisely
prepared and closely related to the
effectiveness of e-library resources and
services. The questionnaires were distributed
electronically
through various social media
platforms and university mailing lists. The
data were collected in 2019. The
questionnaires were designed by the
researchers themselves. The consistency and
reliability of the questionnaires were verified
and validated for application as follows:

Table 1. The distribution of respondents among graduate students in the study sample according to
gender
Gender
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No. of occurrence

Percentage

Male

36

41.9

Female

50

58.1

Total

86

100
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Table 2. The distribution of respondents among graduate students in the study sample according to the degree
Level

No. of occurrence

Percentage

MA
Ph.D.
Total

63
23
86

73.3
26.7
100

Table 3. The distribution of respondents among graduate students in the study sample according to age
Age

No of occurrence

Younger than 25

Percentage

8

9.3

From 25-35

51

59.3

From 36-45

22

25.6

From 46-55

5

5.8

Older than 55

-

0

Total

86

100

Mean

32.79

Standard deviation

7.14

Table 4. The distribution of respondents among graduate students in the study sample according to
the college
College

No. of occurrence

Percentage

College of Sharia and Islamic Studies

5

5.8

College of Arabic Language and Social Studies

53

61.6

College of Education

6

7

College of Agriculture and Veterinary Medicine

5

5.8

College of Business and Economics

10

11.6

College of Sciences

6

7

College of Computer Science
Total

1

1.2

86

100%

Table 5. The distribution of respondents among graduate students in the study sample
according to the profession
Career

No. of occurrence

Percentage

Government employee

24

27.9

Lecturer
Teaching Assistant
Military
Private sector employee
Businessman/woman

7
6
2
2
2

8.1
7
2.3
2.3
2.3
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Unemployed

43

50

Total

86

100%

Studies, which has graduate programs in all of
its five departments. This may be because the
authors of this study belong to this college.
Finally, 50% of the respondents were without
work at the time of the study, and this may be
due to the predominance of the female
population in the sample, as they are only
suitable for certain jobs that are consistent with
cultural traditions, customs of the family, and
their family circumstances; 30.2% of the
respondents are government employees
because the government work conditions are
more compatible with the requirements of the
study in terms of working hours than are jobs
in private sectors or self-employment.

Of the respondents, 58.1% were female
and 41.9% were male. This difference may be
because females do not have jobs as shown in
Table 5, as males are more interested in selfemployment or government jobs that may be
far from the place of residence or not suitable
for females. The number of MA students is
higher than the number of doctoral students,
which may be due to the novelty of certain
doctoral programs and the small number of
those enrolled in those programs. This finding
could be attributed to the fact that the majority
of students enrolled in these programs (59.3%)
range in age from 25 years to less than 35,
followed by those between 35 and 45 years
old, and we believe that these age stages are
the most appropriate times in terms of
marriage, work, and making a decision
concerning whether to pursue graduate
studies.

Student benefits from the services of the
university e-library (Arabic section) in
academic achievement
Table 6 shows the extent to which
graduate students benefit in their academic
achievement from the Arabic section of the
Qassim University e-library.

Most of the study sample is enrolled in the
Faculty of Arabic Language and Social

Table 6. Student benefits from the services of the university e-library (Arabic section) in academic
achievement
Statement

Agree

Agree
to some
degree

I don't
agree

Arithme
tic mean

standard
deviation

Order

Level of
benefit

32

17

2.23

0.762

4

Intermediate

37.2

19.8

32

18

2.21

0.769

5

Intermediate

37.2

20.9

30

16

2.28

0.762

2

Intermediate

34.9

18.6

N=86
1- The Arabic
library helps me
learn about
modern schools
and scientific
trends
2- It helps me
learn new
scientific concepts
3- It helps me
understand
suitable research
topics
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37

% 43
36
% 41.9
40
% 46.5
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4- It helps me
gain more depth
on the topics that
I study
5- It helps me
prepare for the
topics in
upcoming lectures
6- It helps me
present the
scientific material
that I am asked to
present

39

26

21

30.2

24.4

28

26

32.6

30.2

26

23

30.2

26.7

27

34

24

% 31

39

29.1

23

36

27

41.9

31.4

30

30

34.9

34.9

26

19

30.2

22.1

27

17

31.4

19.8

25

42

29.1

48.8

25

51

29.1

48.8

% 45.3
32

% 37.2
37

% 43
7- It helps me
participate during
the lectures
8- It helps me to
better
understanding the
topics of the
course
9- It helps me to
understand
lectures faster
10- It helps me to
practice selflearning strategies

% 26.7
26
% 30.2
41

% 47.7
11- It increases
the quality of my
scientific papers

42

% 48.8
12- It helps me to
fruitfully
communicate with
other researchers
inside the country

16

% 18.6
13- It helps me to
communicate with
researchers
outside the
country

10

% 11.6

2.21

0.813

6

Intermediate

2.07

0.823

8

Intermediate

2.16

0.824

7

Intermediate

2.02

0.782

9

Intermediate

1.95

0.766

10

Intermediate

1.95

0.810

11

Intermediate

2.26

0.800

3

Intermediate

2.29

0.780

1

Intermediate

1.73

0.803

12

Intermediate

1.52

0.698

13

Weak
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14- It gives me a
variety of
references for my
assignments and
activities

41

% 47.7

26

19

30.3

22.1

Total score
As for the statements ranked last in terms
of providing benefits, this may be due to the
traditions and values of society, which urge
female students to minimize communicating
with males, whether from inside or outside the
country. Before starting writing a thesis, the
focus is usually on lectures, and the scientific
knowledge provided by the library might
cause the majority of the respondents to
dispense with direct communication with
others, especially when this kind of
communication with researchers from outside
the country requires good knowledge of the
English language, which may not be available
for some students.
The mean and standard deviation of the
total degree reached 2.08 and 0.61,
respectively, and the degree of satisfaction was
medium. This finding is consistent with that
reported in Ismail’s (2012) study, where
approximately half of the respondents did not
benefit from the services of the e-library. This
ineffectiveness may be due, as noted in some
previous studies, to the weakness of certain
students in working with computers, the lack
of multiple sources of information, the lack of
full texts in some databases, or insufficient
databases available in the field.
Student benefits from the services of the
university e-library (English section) in
academic achievement
Table 7 shows the extent to which
graduate students benefit in their academic
achievement from the English section of the
Qassim University e-library.
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2.26

0.800

3

Intermediate

2.08

0.61

-

Intermediate

From the table above, it can be seen that the
benefits to graduate students provided by the
e-library services (Arabic section) with regard
to academic achievement were divided into
fourteen categories, each of which provided a
medium degree of benefit, except for one
category that provided a weak benefit, and the
total benefit was of medium degree. The
aspects of benefits that occupied the first ranks
are interrelated, as the quality of the research a
student presents depends to a large extent on
whether the topic of the research is appropriate
and that s/he refers to new, varied and useful
references. That style of research leads
students to develop self-learning strategies.
This is due to the nature of research at the
graduate level, where a professor urges his/her
students to submit good research papers using
various references. As a result, most students
seek to achieve grades reflecting such work to
obtain a high GPA. This finding is consistent
with AlSultan’s (2015) study that states that
the availability of electronic services supports
scientific research for graduate students, and
with Hamzah and Abdul Rahim’s (2015)
study, which confirmed that the e-library
provides support for academic programs.
The statements from the fifth to the tenth
place in terms of providing benefits to
graduate students are related to students who
are striving to be excellent and distinguished,
and not the average student, as s/he seeks to
understand new scientific trends and concepts
and to deliver good presentations on the
courses' topics. This finding is consistent with
the findings reported in Ismail’s (2012) study
that the e-library provides multiple and
modern sources of information.
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Table 7. Student benefits from the services of the university e-library (English section) in academic
achievement
Statement

Agree

Agree
to some
degree

I
don't
agree

Arithmeti
c mean

standard
deviation

Order

Level of benefit

2.08

0.843

6

Intermediate

2.14

0.842

4

Intermediate

2.15

0.833

2

Intermediate

2.10

0.812

5

Intermediate

2.15

0.847

3

Intermediate

1.81

0.805

8

Intermediate

2.16

0.852

1

Intermediate

1.87

0.748

7

Intermediate

N=86
1- The English
library helps me
to understand the
meanings of
useful scientific
terms
2- It helps me to
learn about up-todate scientific
research
3- It helps me in
discussing recent
research topics
4- It helps me to
learn useful
methodological
mechanisms
5- It helps me to
make
comparisons
between the
results of research
in different
societies
6- It helps me
improve my
ability to translate
into Arabic
7- It helps me to
become familiar
with major-related
English terms
8- It makes me
capable of
publishing
internationally

%

%

%

%

%

%

%

%

34

25

27

39.5

29.1

31.4

37

24

25

43

27.9

29.1

37

25

24

43

29.1

27.9

33

29

24

38.4

33.7

27.9

38

23

25

44.2

26.7

29.1

21

28

37

24.4

32.6

43

39

22

25

45.3

32.6

43

19

37

30

22.1

43

34.9
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9- It helps me in
communicating
with foreign
researchers
10 - It helps me in
communicating
with important
publishers or
websites

%

%

17

20

49

19.8

23.3

57

16

30

40

18.6

34.9

46.5

Total score

more willing to publish internationally,
especially as this is among the requirements at
the graduate levels in most Saudi universities,
and the success of these efforts depends on the
availability of sufficient technical support
(Alaklabi, 2017).
As for the lowest-ranking group of the
statements, their low ranking may be due to the
lack of translation services in most e-libraries
in Saudi universities, the weakness of some
students in the English language, and the lack
of technical support associated with translation
from the e-library.
The average overall score here was 1.98,
and the standard deviation was 0.682, with a
medium degree of utilization, which is the
same degree of benefit from the Arabic section
of the library. This finding may be due to the
association of certain majors such as the
College of Sharia and Islamic Studies and the
College of Arabic Language and Social
Studies with Arabic references to a greater
extent than other majors, and the majority of
respondents are enrolled in master's programs,
as these programs are less dependent on
English studies and references than are PhD
programs. In addition, this result could be
because paper sources are still used by many
students, as confirmed by Bou Ghambouz and
Nabil’s (2017) study.
Differences among students in making use
of the e-library in their academic
achievement attributable to certain
variables (gender, degree, major)
Table 8 shows the significance of the
differences between the averages of the degree
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1.63

0.798

10

Weak

1.72

0.762

9

Intermediate

1.98

0.682

-

Intermediate

As seen, the aspects of graduate students’
benefits from the e-library services (the
English section) with regard to academic
achievement were distributed into ten
categories, all of which provided a medium
degree of benefit except for one category that
provided a weak degree, which is related to
communication with foreign researchers. The
three statements that ranked first may have
achieved this ranking because familiarity with
English vocabulary and concepts related to
specific majors is necessary to make
comparisons among results of various studies
in different societies, especially non-Arabic
societies. This ability enables a student can
become acquainted with new research topics,
where it is commonly known that newly
advanced knowledge is written in English.
This finding is consistent with what that
reported in Murad’s (2003) study, from which
it became clear that the e-library plays a vital
role in educational and research fields.
The statements that ranked from the fourth
to seventh are consistent with the findings
reported in Misbah’s (2016) study, which
confirms that the purposes of using the library
differ from one group to another. The ranking
of these statements are complementary to the
rankings of the first statements, as becoming
familiar with new trends in research will result
in familiarity with new concepts and terms,
which is one of the outcomes of being familiar
with English vocabulary and being able to
make comparisons among research results in
various societies. This category also entails
knowledge of advanced methodologies. There
is no doubt that this knowledge makes the
student more confident in his/her abilities and
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of utilization of the e-library due to the gender
variable using the T test.

Table 8. The differences among students in making use of the e-library in their academic
achievement attributed to the gender variable

University e-library services
(Arabic section) in academic
achievement
University e-library services
(English section) in academic
achievement

Gender

No.

Mean

Standard
deviation

T
value

DF

SIG

Male

36

2.17

0.594

1.136

84

0.259

Female

50

2.02

0.625

Male

36

2.09

0.667

Female

50

1.90

0.690

of utilization of the e-library due to the
variable of the degree.

Significance
level

Not
significant
1.205

77.025

0.232
Not
significant

Table 9 illustrates the significance of the
differences between the averages of the degree

Table 9. The differences among students in making use of the library in their academic achievement
attributed to the degree variable
Degree

No.

Mean

Standard
deviation

T value

DF

SIG

Significance
level

University e-library
services (Arabic
section) in academic
achievement

MA

63

2.01

0.63

1.856-

84

0.067

Not significant

PHD

23

2.28

0.52

University e-library
services (English
section) in academic
achievement

MA

63

1.96

0.69

0.463-

84

0.645

Not significant

students' major variable using one-way
variance analysis.

Table10 illustrates the significance of the
differences between the averages of the degree
of utilization of the e-library due to the
Table 10. The differences among students in making use of the library in their academic
achievement attributed to the major variable
Variable
University e-library
services (Arabic
section) in academic
achievement

Sums of
squares

DF

Mean
squares

F ratio

SIG

Significance
level

Between
groups

2.032

6

0.339

0.893

0.504

Not
significant

Within
groups

29.963

79

0.379
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University e-library
services (English
section) in academic
achievement

Total

31.995

85

Between
groups

3.566

6

0.594

Within
groups

35.958

79

0.455

Total

39.524

85

the privacy required in Saudi society and
ensure the highest levels of personal security.
The lack of differences based on the
variables studied may also be due to the
similarity of the master's and doctoral degrees
in terms of scientific research requirements
and the requirements for the completion of the
thesis. In particular, many MA students are
trying to prove themselves and achieve their
ambitions, and the advantages and
characteristics of the e-library are available at
all academic levels, which indicates the
availability of various and appropriate sources
of information for each academic degree. The
advantages of the e-library could also be
because it provides a suitable and varied
amount of information suitable for all
disciplines and up-to-date and useful
information in Arabic and English languages
for all disciplines, that students of different
disciplines seek to take advantage of the elibrary services, and that some faculty
members encourage them to do so.
The extent to which faculty members
benefit from the e-library in building the
course content
The faculty members reported that the elibrary has benefited them in exercising their
role as supervisors for a number of students,
providing students with a set of skills,
enriching the applied aspect of the course,
dealing appropriately with the individual
differences that exist among students, adding
new topics to the course, and training students
to practice critical thinking.
The benefits provided to faculty members
by the e-library in building the content of the
curriculum were divided into nineteen
categories. These categories may be traced
back to the fact that the benefits related to
practicing academic guidance and practicing
the role of supervisor necessitate directing the
student to read theses, dissertations, books,
and journal articles extensively so that s/he can
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1.306

0.264

Not
significant

Table 8 shows the significance of the
differences between the averages of the degree
of utilization of the e-library due to the gender
variable, as it became clear that the academic
achievement related to the benefits provided
by the Arabic section and the English section
of the e-library did not differ according to
gender, that is, the correlation between the
degree of benefit and gender was not
statistically significant. This finding is
different from that of Manda and Mukngara’s
(2017) study where males were using the elibrary more than females.
Table 9 shows that there are differences
among students in the extent of the benefit in
relation to the degree variable. However, the
differences are not statistically significant, that
is, there was no correlation between the extent
of the utilization of the library in its Arabic and
English sections and the student's academic
degree.
Table 10 shows the significance of the
differences between the averages of the extent
of the utilization of the library due to the major
variable. The differences were not statistically
significant, that is, there was no relationship
between the extent of the utilization of the elibrary in its Arabic and English sections and
the major of the students. This finding is in line
with those of Misbah’s (2016) study.
It became clear that there were no
differences between the subjects who
benefited from the e-library in their academic
achievement due to the variables examined
(gender, degree, major). This finding may be
because all the departments that have graduate
programs include both genders. Hence, both
male and female students are subject to the
same variables, from the topics of the course
and assignments to the state of competition
that exists among students regardless of
gender, and faculty members treat students
equally regardless of gender. Moreover, the
services are available to all students under the
same conditions, and they take into account
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content and promote cooperative education,
which could be because to achieve those
benefits, educational expertise and courses
offerings are required. Such expertise and
courses, unfortunately, may be not available to
all faculty members. Furthermore, the lack of
promotion of cooperative education may be
due to the individual differences that exist
among students, as previously explained, in
addition to the segregation of genders in the
classroom.
The extent of faculty members' benefits
from the e-library in determining the
sources of the course
There were 16 statements in this section.
The faculty members chose the following as
the top ones:
- The e-library is useful in viewing and
benefiting from academic journals
- The e-library is useful in accessing
sources of information (that are not
available in paper sources)
- The e-library is useful in meeting my
needs as a professor and the needs of
my students
- The e-library is useful in obtaining
references related to the major
- The e-library is useful in defining new
research areas
The statements that ranked at the bottom of
the list were as follows:
- The e-library is useful in making
comparisons
among
various
knowledge sources
- The e-library is useful in determining
the up-to-date references that cover the
topics of the course
- The e-library is useful in building a
network of connection with other
researchers
- The e-library is useful in breaking the
rigidity of the educational process
The benefits to the faculty members from
the e-library in determining the sources of the
course were distributed over a number of
sixteen statements, and the researchers’
emphasis on those aspects may be due to the
number of scientific journals available through
the library and made available through known
and rich scientific websites, with those
journals covering different majors, especially
as there are a number of journals available only
online. Moreover, the diversity and

generate an original research idea worthy of
study. Additionally, these skills are important
for the student when writing a proposal. The
importance of this skill continues throughout
the period of completion of the thesis and
dissertation.
In addition, the stage of transformation of
the student from the mode of studying courses
only in the bachelor's degree to a different
style at the graduate's level requires that the
student be trained in several skills, including
searching for information, using computers,
benefiting from e-libraries, benefiting from
scientific information databases, using
presentations and multimedia, analysis, and
summarization and presentation. Those skills
may not be of interest or be developed before
the student begins graduate studies.
The desire to enrich students' ability to
make use of the e-library may be to the
increasing number of departments that are
interested in the practical side in the field, such
as in social, educational, and health sciences
departments. The graduate studies stage is
characterized by the presence of clear
individual differences among students due to
the different universities from which they
graduated and, in some instances, the
difference in disciplines or the variation in
students' abilities and ambitions as well as
personal characteristics, age, and profession,
including students who obtained their degrees
on campus or online. Therefore, the faculty
member can employ the capabilities of the elibrary by taking into account those individual
differences when students search for, select,
and employ sources of information in their
presentations, assignments, class participation,
and test responses.
Because the amount of information
available in the e-library is abundant,
continuously renewed, varied, and available in
both Arabic and English and covers many
years and multiple countries, some faculty
members benefit from this complexity by
adding new topics to the course at the
beginning of each semester and sometimes
during the school year. Additionally, they
benefit in training students to practice critical
thinking.
The responses that ranked lowest included
those related to linking courses with each other
to achieve integration between the course
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-

The e-library contributes to achieving
a focused and profound benefit
The following statements ranked last: the
e-library contributes to achieving a practice of
self-thinking, is useful in distributing graded
assignments, is useful in distributing
assignments more related to the content, is
useful in determining assignments of
cumulative effect, and is useful in determining
assignments that achieve the required
integration between the parts of the course.
Looking at the statements that ranked
highest, we can see a consistency and harmony
between this ranking of the statements and
what was found in the data of the previous
sections (building the course content and
determining the sources of the course), where
the student relied on him/herself to search for
information and knowledge through many
sources, including journals and periodicals
covering a long period of time and reflecting
different schools of thought, allowing the
student to achieve information that guarantees
him/her a continuous self-education. At the
same time, this benefit provides and
guarantees equal opportunities for all students
to be distinguished and prove themselves, as
the availability and comprehensiveness of the
information are equal for all students all the
time. Since information sources provided by
the library are available from different
countries, various universities, and numerous
scientific websites, it is expected to include
various schools of thoughts and different
scientific trends, which may lead to the
achievement of the scientific richness required
at this level of education, which requires
academic guidance from the professors.
The statements ranked at the bottom of the
list may have been ranked lower because
practicing this type of thinking requires a
period of training and advancement. For these
low-ranking statements, their relevance to the
course content and their impact and
complementarity could be not significantly
determined because some courses remain at
the same academic level throughout the
semester. The method of teaching, the nature
of the course and its topics, and the method of
assigning assignments may be the reasons for
the low ranking of these statements.
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multiplicity of references allow the professor
to choose those references that are most related
to the topics of the course. Additionally, the
professor plays his/her role as a supervisor to
identify new research areas that help students
to choose new and useful research ideas and
topics.
The statements that were ranked lowest
may have fallen short because making these
comparisons requires a high level of skills and
abilities that may not be available to all
students or because these categories belong
specifically to one of the stages of graduate
studies and not all of them. Additionally, many
recent papers are only available for a price,
which may not be justified for field-specific
journals. The professors’ preoccupation with
the teaching and research process may be a
reason for not caring about building a network
of scientific relationships, or the perception
that such relationships are useless, or the fact
that these relationships may require a certain
proficiency with a foreign language that may
not be available to some. Moreover, the
majority of learning methods depend on
lectures, which could be a reason for the
respondents' inability to benefit from the elibrary in breaking the rigidity of the
educational process.
The extent to which faculty members
benefit from the e-library in determining
assignments for students
Here, there were fewer statements in
comparison with preceding 2 categories
(building the course content and determining
the sources of the course). The faculty
members ranked the following as the top
statements:
- The
e-library
contributes
to
strengthening the strategy of selflearning
- The e-library contributes to achieving
competitiveness among students
- The e-library contributes to providing
multiple sources of knowledge and
information
- The e-library contributes to opening
new research fields
- The
e-library
contributes
to
distributing assignments that reflect
and clarify different schools and
various scientific trends and promote
mental development
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e-library services and developing the
university e-library services

Students' and faculty members' suggestions
concerning increasing the utilization of the

Table 11. Students' and faculty members' suggestions to increase the benefits provided by the elibrary services
Suggestions

No. of occurrences

Percentage

1 / Familiarizing beneficiaries with the services provided by
the library

34

14.84

2 / Training in how to search using the library services

35

23.14

3 / Facilitating the procedures for benefiting from the library

12

5.24

4 / Creating an application for the library that could be
downloaded on a mobile phone

43

18.77

5 / The commitment of students to visit and use the library

22

9.60

6 / Updating sources (journals, books, etc.) related to majors

37

16.15

7 / Providing courses on how to benefit from Englishlanguage websites

28

12.22

Total

229

100%

- some respondents commute, which
impedes their ability to benefit from the
courses held by the Deanship of
Libraries or the Deanship of Graduate
Studies
The desire to design a mobile application to
facilitate the use of the library arose because
most students and faculty members use
modern devices and due to the prevalence
these applications among different institutions
and also because the mobile phone is easier to
use than computers.

The above table lists the suggestions of
graduate students and faculty members for
increasing the benefits provided by e-library
services. The importance assigned to each of
these suggestions could be due to the
following factors:
- respondents' lack of benefit from the elibrary services
- some students are at the initial levels of
study and have not started using the
libraries yet
- respondents' modest experience in the
use of computers

Table 12. Students' and faculty members' suggestions for developing e-library services
Suggestions

No. of occurrences

Percentage

1 / Extending the inclusion of modern scientific books and
theses

35

12.06

2 / Allowing downloading of complete texts

55

18.96

3 / Providing more results during the search

22

7.58

4 / Expanding the references related to subspecialties

52

17.93

5 / Fixing the slow download of some websites

43

14.83
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6 / Providing a service for downloading up-to-date ebooks

53

18.27

7 / Connecting the library to other electronic libraries

18

6.42

8 / Introducing the audiobook service

12

4.13

Total

290

100%

assignments. The faculty members indicated
that the e-library helped them to practice their
position as supervisors for a number of
students, to provide students with a set of
skills, to enrich their courses, to adequately
cope with individual differences among
students, to add new topics to their courses,
and to teach students to exercise critical
thinking.
This research also aimed to elicit
suggestions from faculty members and
graduate students regarding increasing the
utilization of the e-library services and further
developing
these
services.
Different
suggestions were provided. Additionally,
several justifications for those suggestions
were listed.
Researchers have found that it is difficult
to increase the number of faculty members in
the sample, and this is one of the deficiencies
in the research, as it cannot be claimed that
they represent the research community due to
the small number and the selection method.
As a result, we provide the following
recommendations:
- Employ scientific marketing of e-library
services
to
all
university
students
(undergraduate and graduate) and to faculty
members using a variety of influential and
compelling means.
- Utilize all technological developments in the
field of communications and software to
develop e-library services and facilitate access
to these services.
- Increase the connection between the
university’s e-library and other Arabic- and
English-language
libraries
and
other
specialized websites that meet the needs of
different university majors.
- Organize practical courses for students and
faculty members on how to benefit from all elibrary services.
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The above table lists the suggestions of
graduate students and faculty members for
developing the services provided by the elibrary. The interest in allowing the download
of complete texts may arise because some
websites do not allow the full download of
certain texts. The suggestions to expand the
specialized references may be suggested to
increase the benefit and also to develop library
services, and this may be due to the steady
increase in graduate programs at Qassim
University (where the current study was set)
and the presence of various majors within
certain study programs.
The last set of suggestions indicates a
desire to achieve the maximum possible
benefit from the e-library, which is an
affirmation of the value and importance of the
scientific contribution of the library.
Moreover, these suggestions may be due to the
desire of the respondents to take advantage of
the rapid changes and developments in the
field of communication technology.
Conclusion and recommendations
The purpose of this study was to determine
the extent to which graduate students profit
from the e-library of Qassim University in
both Arabic and English sections with regard
to academic achievement. The results showed
that the total benefit reached an intermediate
extent for both sections. Furthermore, the
correlation between the extent of the benefit
and gender was not statistically significant.
Additionally, no correlation existed between
the extent of the utilization of the library in its
Arabic and English sections and the student's
academic degree. Regarding the effect of
students' majors on the use of e-library, the
statistics showed no relationship.
In addition, the study explored the extent to
which faculty members benefit from the elibrary in constructing the content of their
courses, finding sources, and distributing
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- Conduct more studies to measure the level of
satisfaction of the users of the library services
and the level of achievement in meeting their
needs and realizing their aspirations.
Scientific Research, on the material support
for this research under the number 3720
during the academic year 1440 AH/ 2018 AD.

- Encourage faculty members to benefit from
the library services directly and indirectly,
provided that the academic achievement of
students is linked to the utilization of the
identified library services.
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