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أواًل/ تعريف بالمجلة:

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

ثانيًا/ رؤية المجلة:

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

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

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

خامسًا/ لغة النشر:

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

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

سادسًا/ مجاالت النشر في المجلة:

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

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

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

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

سابعًا/ أوعية نشر المجلة:

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

ثامنًا/ الشروط العامة للنشر العلمي:

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

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

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

وفــق النمــوذج املعتمــد يف اجمللــة.
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7. يقــدم الباحــث الرئيــس )حســب أمنــوذج ب( تقريــرًا عــن تعديــل البحــث وفقــاً للمالحظــات الــواردة يف تقاريــر احملكمــن اإلمجاليــة أو 
التفصيليــة يف مــن البحــث.

8. تقــوم هيئــة حتريــر اجمللــة ابلفحــص األويل للبحــث، وتقريــر أهليتــه للتحكيــم، أو االعتــذار عــن عــدم قبولــه أوليــاً، أو بنــاء علــى تقاريــر 
احملكمــن دون إبــداء األســباب.

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

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

تزيــد علــى مخــس كلمــات.
Romanization / Translitera�( 3.ترمجــة املراجــع العربيــة إىل اللغــة اإلجنليزيــة بعــد التحكيــم والقبــول األّويل للنشــر، حيــث يتــم رومنــة

tion( اســم، أو أمســاء املؤلفــن، متبوعــة بســنة النشــر بــن قوســن )يقصــد ابلرومنــة النقــل الصــويت للحــروف غــري الالتينيــة إىل حــروف 
التينيــة، متكِّــن قــراء اللغــة اإلجنليزيــة مــن قراءهتــا، أي: حتويــل منطــوق احلــروف العربيــة إىل حــروف تنطــق ابإلجنليزيــة(، مث يتبــع بعنــوان 
املقالــة إذا كان متوافــراً ابللغــة اإلجنليزيــة فـــي أصــل املقالــة، وإذا مل يكــن متوافــراً فتتــم ترمجتــه إىل اللغــة اإلجنليزيــة، مث يتبــع ابســم الدوريــة الــي 
 in( نشــرت هبــا املقالــة ابللغــة اإلجنليزيــة إذا كان مكتــوابً هبــا، وإذا مل يكــن مكتــوابً هبــا فيتــم ترمجتــه إىل اللغــة اإلجنليزيــة، مث تضــاف كلمــة

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

اإلجنليزيــة( حســب االســم األخــري للمؤلــف األول، وفقــاً ألســلوب التوثيــق املعتمــد فـــي اجمللــة.
اجلــداول  وترقــم  املراجــع،  أو  واألشــكال،  اجلــداول  أو  البحــث،  مــن  ســواء يف   )Arabic…. 1,2,3( العربيــة  األرقــام  5.تســتخدم 
لــكل منهمــا ، ويكــون لــكل منهــا عنوانــه أعــاله ، ومصــدره – إن وجــد – أســفله. واألشــكال يف املــن ترقيمــاً متسلســالً مســتقالً 

6. يكــون الرتقيــم لصفحــات البحــث يف املنتصــف أســفل الصفحــة، ابتــداًء مــن صفحــة ملخــص البحــث )العــريب، واإلجنليــزي(، وحــى آخــر 
صفحــة مــن صفحــات مراجــع البحــث.

7.أسلوب التوثيق املعتمد يف اجمللة: هو نظام مجعية علم النفس األمريكية، اإلصدار السادس 
  Ed American Psychological Association� 6th )APA(.

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

.J.Humanities@uoh.edu.sa :الربيــد اإللكــرتوين للمجلــة
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المشرف العام 

سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

د. عبد العزيز بن سالم الغامدي 

هـــيئــة التحــريــر

رئيس هيئة التحرير

أ.د. بنّيان بن باني الرشيدي

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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التفاعلية لدى طالبات كلية العلوم واآلداب جامعة نجران
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 امللاتة ال عبلة السكككككككككككك ولملةيل لاللقا املاح ثالترم لاب      لم   - جام ة جنعان- تتوجه الباحثتان ابلشككككككككككككتع لو الع الت الب ثل لالع الب   ال ال     *

(NU/SHED/16/169) 

 

كساب مهارات تصميم الدروس التعليمية التفاعلية لدى إفاعلية استخدام الفصول االفتراضية في 1
 * طالبات كلية العلوم واآلداب جامعة نجران

 
  ( 25/8/2020، وُقبل للنشر في 2020/ 16/6)ُقدم للنشر في  

 
  احلرب د. مسر حممد   د. هاله احلاج األمني سليمان  
  أستاذ مساعد بقسم املناهج وطرق التدريس  التدريس أستاذ مساعد بقسم املناهج وطرق   
  كالة الرتبلة جام ة جنعان  كالة الرتبلة جام ة جنعان  
   Dr. Hala Elhag Alameen Sulieman   Dr. Samar Mohammed Saied Alharbi  
 Assistant Professor, Department of Curriculums Teaching 

Methods, 

Assistant Professor, Department of Curriculums and Teaching 

Methods, 

 

 College of Education, University of Najran College of Education, University of Najran  
  

  امللخص  
  

ساب املقالات امل عفلة ثاأللائلة لتصللب الالثس الت الللة التفالالة  إكة استخاام الفصول االفرتاضلة يف  الالاسة إىل التشف لن فالالهاف   
ثتتون  للنة الالاسة من    ،ثلت رلق هاف الالاسة مت استخاام املنقج شبه التجعمليب بتصللب اجمللولة الواحاع   ،لاى طالبات جام ة جنعان 

ثمت   ،هنج( يف املستوى السالس بتالة ال اوم ثاآللاب يف جام ة جنعان 341بة من الطالبات املسجالت يف مرعل ثسائل ترنلة الت الب )( طال23)
ثجول فعثق ذات لاللة  ثأظقعت النتائج    ،استخام اختبال  صلا  م عيف ثبطاقة مالحظة األلاء املقالي يف تصللب الالثس الت الللة التفالالة

بني التطبلرني الربا     لتصللب الالثس الت الللة التفالالة يليف متوسطات للجات الطالبات لاى اختبال املقالات امل عفلة ثبطاقة املالحظة  إحصائلة  
ابالهتلام ابستخاام الفصول االفرتاضلة يف تالملس مرعلات للاسلة أخعى ثيف مستوايت ثالب اي ثلصاحل التطبلق الب اي، ثأثص  الالاسة  

 للاسلة خمتافة يف جام ة جنعان.

 

     .الفصول االفرتاضلة، الالثس الت الللة التفالالة، الطالبات، جام ة جنعان : الكلمات املفتاحية 
 

 Abstract :  
 The study aimed to reveal the effectiveness of using virtual classroom in acquiring cognitive and performance 

skills to design interactive educational lessons for students of the University of Najran. To achieve the 

objective of the study, a semi-experimental approach was used to design the one group. The sample of the 

study consisted of (23) female students registered in the course of educational technology means (341 nhj) 

at the sixth level at the Faculty of Science and Arts at the University of Najran. A cognitive achievement test 

and a skill performance note card were used in the design of interactive learning lessons. The results showed 

significant statistical differences in the mean scores of female students to test cognitive skills and note card 

for the design of interactive educational lessons between the two applications pre and post in favor of the 

post application, the study recommended attention by using virtual classroom teaching in other courses at 

various levels of study at the University of Najran 

 

 Key words  Virtual Classes, Interactive Educational Lessons, Female Students, Najran University   
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كساب مهارات تصميم الدروس إفاعلية استخدام الفصول االفتراضية في 
 *التعليمية التفاعلية لدى طالبات كلية العلوم واآلداب جامعة نجران

.................................................................................................. 

 مقدمة: 
ثتتنولوجلة   لاللة  ثولع  احلاضع  الوق   يف  ال امل  مل لش 

ثجماالهتا، ثمنقا  هائاة أثعت بشتل كبري لاى مجلع جوانب احللاع  
نظب ثمناذج  قطاع الت البيل فأصبح ُمطالباً ابلب   لن أساللب ث 

جاملاع  املستوى يل  ت الللة  لاى  الت اايت  من  ال املا  ملواجقة 
ال امل ، منقا  ايلع الطاب لاى الت الب نتلجة ا لايل ألاال الطابة،  
يف  امل اومايت  التب  ث ايلع  الت الللة،  املؤسسات  لال  نرص  مع 

ثقا ألت التطولات التبريع اليت حاث  يف   قا،مجل   امل عفةفعثع  
حنو  ال امل   االجتاه  إىل  ثاالتصاالت  امل اومات  تتنولوجلا  جمال 
ألاع   ثأصب    الت الب،  جمال  يف  التتنولوجلا  تاك  توظلف 
حل   من  املستاامة  البشعملة  التنللة  لت رلق  النشطة  اجملتل ات 

ثلرب   امل عفة،  لاى  الرائب  من االقتصال  أصبح  التتنولوجلا  هذه 
امللتن الوصول إىل امل اومات أبسعع ثق  ممتن ثاحلصول لاى  

(، ثألى ذلك إىل  2019امل عفة يف أي  مان ثمتان )اجلالل،  
ثاملاالس  كاجلام ات  احلاملثة  الت الب  ثبلئات  مناذج  ظقول 

، ثبلئات الت اب اإللترتثين، ثالفصول الذكلة، ثالت الب  اإللترتثنلة
االفرتاضلة  ،ثاملتتباتف،  كاملتاحاض   االفرت    ، ثالعحالت 

 (. 2019ثغريها )ال لعي ثامساللل،  ثمؤمتعات الفلاملو
ثقا التلات اجلام ات لاى م ظب النلاذج احلاملثة يف  

ثالت الب لن ب ا، ثقام     ،لترتثيناإلالت الب ثالت اب، ثمنقا الت الب  
ثبثقا لرب الشبتة ال امللة  قا،  تصلللث ،  لترتثنلةاملرعلات اإلإبلاال  

ت اب متاب تقا ثللاسة  يللال اومات )االنرتن (
ُ
حىت ملسقل لاى امل
 ،لتار  احملاضعات  يلحمتواها ال ال  لثن احلضول إىل حعم اجلام ة

فاملرعل   لوجه،  ثجقاً  اجلام    األستاذ  مع   اإللترتثينثااللتراء 
له يف مفتوح طوال سالات اللوم حل  ملستطلع الطابة الاخول إل 

 (. 2010أي ثق  ثيف أي متان )سامل، 
ثكان  امللاتة ال عبلة الس ولملة من أثائل الاثل ال عبلة 
لاى  امل تلا  الت الب  يف  احلاملثة  النلاذج  حنو  اجتق   اليت 

 الس ولملة اجلام ة ال  مل  لبا املاك جام ة ثت االتتنولوجلا،  
 أبسط يف بُ ا لن الت الب نواع  ثض   اليت امللاتة يف األثىل
 من الطالبات ثت الب االنتساب  بعانمج التلات لناما صوله
 من بُ ا لن التالملس بعانمج  ثالتلال التاف ملونلة الاثائع خالل
 الت الب خلامات الت تلة البنلة ثأتسلس االنرتن ، شبتة خالل
 لئلسة االفرتاضلة كوسلاة الفصول خامة ثإلخال لترتثين،اإل

 (. 2015الت الب لن بُ ا )اجلفعي ثطلب،  حماضعات لتراي 
يف امللاتة ال عبلة السككككككك ولملة    أنشكككككككئ ثلاى ما سكككككككبق، 

املاك لباهللا بن لباال  مل  آل سككككك ول  من   مبوجب معسكككككوم مات 
ثه  اجلام ة  ،لترتثنلة  إأثل جام ة    2011يف ال ام    -ه هللالمح-

اإللككككككككككككككتككككككككككككككرتثنككككككككككككككلككككككككككككككة   تكككككككككككككك ككككككككككككككاالككككككككككككككيت   السككككككككككككككككككككككككككك ككككككككككككككولملككككككككككككككة 
مُتثل أحا أمناط الت الب  ث  ،سكككككككككك ولملة حتوملة جام لة مؤسككككككككككسككككككككككة

ع بلئكة قكائلكة لاى ترنلكات امل اومكات ثاالتصكككككككككككككككاالت َثتُوف،  ال كاح

(، كلككا 1441ث الع الت الب، مج )املككاثالت اب اإللترتثين ثالت الب  
أسككككككككككس يف خمتاف اجلام ات السكككككككككك ولملة للالع لترنلة امل اومات  

لترتثين ثالت الب لن بُ كا، ثمت  الت اب اإلثاالتصكككككككككككككككاالت، ثللكالع  
لترتثين ثالت اب  اإلالت اب    أتسكككككككككلس البنلة الت تلة املالئلة خلامات

لن ب ا ثالت الب االفرتاضكك  ثالت الب املامج، ثأنشككر املعك  الوطم 
بُ ككككككا  اإللات اب   لن  ثالت الب  الت اب  يللترتثين  تطبلرككككككات  لنشككككككككككككككع 

الت الب اجلككككام   )امل ع   اإل لترتثين يف خمتاف مؤسككككككككككككككسككككككككككككككككككات 
(، كلا تبن  اجلام ات السكككك ولملة فتع الت الب  2013ثسككككناي،  

لتجعملككب هككذه  ثذلككك  يل يف م ظب املرعلات الككالاسككككككككككككككلككةلترتثين  اإل
ثاالسككككككككككككككتفكالع منقكا يف ،ثالتكأكا من ف كاللتقكا ث سككككككككككككككلنقكا  ،  الترنلكة

كا لايل تطوملع املخعجات الالاسككككككككككككككلة، ثكذلك حسككككككككككككككب احلاجة  
حجب الطابة يف الرالات ثالشكككك ب الالاسككككلة، أث بُ ا املسككككافات  
لاى الطككالبككات ثالطالب، ثلككاثله يف تسككككككككككككككقلككل نرككل امل اومككات 
املنككككاسككككككككككككككككككب لاطالب   الوقكككك   ثحعملككككة االختلككككال ثالعجوع قككككا يف 

 (.2018ثالطالبات )الر طاين، 
من أنواع الت اب الذي مل تلا    الترتثين نولاإلثملُ ا الت اب  

صاله لالالع الت الللة لاى آللات االتصال احلاملثة كاحلاسب  يف إمل
ثاألقعاص  التفالا   ثالفلاملو  الصناللة  ثاألقلال  ثاإلنرتن     اآلح 

بطعملرتني ثملتب  ثغريها،  مت امنة،  مت امنة:  املض وطة  ثقا ،  ثغري 
الت  لات اب  متلالً  )حملول،  ملتون  له  ثلاللاً   ،(2018رالاي 

لترام ب لالة الت الب، ظقعت الفصول اتطول ثالعغبة يف الثنتلجة  
الالاسلة غري احملاثلع ابل مان ثاملتان، ثكان سبب ظقولها تطول  
هذه   سالات  ثلرا  االنرتن ،  شبتة  بواسطة  االتصال  ثسائل 
الوسائل لاى ظقول ما ملسلى الفصول االفرتاضلة اليت سالات 

اه ثالتواصل ذات االجت  ،باثلها لاى جتاث  خربات الطالب السابلة 
ظقول   قبل  التالملس  فارا كان  الترالاملة،  الفصول  يف  الواحا 

ثالتارني احلفظ  لاى  مل تلا  الجتلا    ،االنرتن   الطالب  ثإلاال 
 (. 2015االختبال )سلا، 

اإل الت الللة  الالثس  موال  إن  التفالالة ه   لترتثنلة 
تصللل ملتب  اآلحت الللة  احلاسب  بواسطة  ثبعجمتقا  لتتون   يلقا 
ثت تلا يف انتاجقا لاى مباأ ترسلب ال لل إىل  مرعلات للاسلة  

حل  ملتوصل الطالب من خالقا   ،أج اء ص ريع متتاب ة منطرلاً 
تجابة إىل اإلجابة الص ل ة بنفسه، ثترام ت ذملة لاج ة فولملة الس

خاطئة، ثالسري يف تراي املالع  مالطالب سواء أكان  ص ل ة أ
ثمن   ، الص بالت الللة لاطالب بشتل تالجي  من السقل إىل

امل اوم إىل اجملقول حبل  ملتناسب هذا التالج مع قالات الطالب  
 (. 2017)حملا، 

اإلإن    الت الللة  الالثس  تصللب  لترتثنلة للالة 
التفالالة، ثتنللة قالات الطابة امل الني لاى استخاامقا ضعثلع 

مسترب  التالملس  لاى  الن تاسقا  احلاضع  الوق   يف  اًل، ما ة 
اإلإحل    الت الللة  الالثس  الطالب   التفالالة  لترتثنلة ن  ت    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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املالسة بتل ما هو امل  ثلثله يف لبط احللاع لاخل  اب مستربالً 
جاملا ثمست اث يف جمال الت الب، ثكذلك الرالع لاى استخاام  

مما   ،ت اباحلاسوب ثتطبلراته ثبعاجمه ثتوظلفقا يف للالة الت الب ثال
جيا  بني الطابة ب ضقب بب ض من جقة تفالل اإلمل ملا من فعص ال
من جقة أخعى، ثلذلك فإن امتالك الطابة   املالس ثمع اجملتلع  
م اإلامل الني  الت الللة  الالثس  تصللب  ملن تس  قالات  لترتثنلة 

اجملتلع،   بناء  يف  ثملسقب  مستربالً  طابتقب  مقالات  تطوملع  لاى 
املنشولع )حملول،   الرتبوملة  األهااف  (، ثيف هذا  2012ث رلق 

حملا،   يل2011الصال، أكات للاسات سابرة )لباالوهاب،  
( أجعمل  يف هذا اجملال، أمهلة تالملب 2019اجلالل،    يل2017

يف  امل اومات  تتنولوجلا  مقالات  من  ثمتتلنقب  امل الني  الطابة 
الت الللة   املوال  ثإنتاج  الت الللة  الالثس  ثإنتاج  نظعاً يلتصللب 

تسق يف  الفّ ال  مستربالً  لاثلها  الطابة  امل الني  مقلة  لل 
ثمسالاهتب يف  رلق لثلهب الرتبوي ثللاقب املستربا  يف مقنة 

 الت الب ثالتالملس. 
الت اب منظومة  توفع  اجلام    اإل  إن  الت الب  لترتثين يف 

ثاستخاامقا، ملضع الطابة يف مواقف حمف ع ثمثريع لاتفتري لامًة  
ثال ال    التأما   اخلصوص،  ثالتفتري  ثجه  لاى  ثاإلباال  

ثت القب حل مشتالهتب بطعملرة إبااللة ثلاللة، إضافة إىل تنللة  
جيابلة بني الطابة من خالل التنوع يف لعض الالثس، املشالكة اإل

معتبة  بطعملرة  ال اللة  املالع  لعض  من  اجلام    اأُلستاذ  ثمتتني 
يف  ثتسقب  ثجه،  أفضل  لاى  التالملس  ثق   ثاستثلال  ثجلاع، 

التالملس اجلام  ،ا الترالاملة يف  الطعائق  نُظب اث   البت ال لن  تباع 
حاملثة تنسجب مع لثح األصالة ثامل اصعع، ابإلضافة إىل لثلها يف  

ثكلفاً   الت الللة كلاً  املؤسسة  انتاجلة   ,Issa and Salehلفع 

)  2019.)   
لاى  سابرة  للاسات  لاع  أكات  الصال،  هذا  ثيف 

)الشقعاين،   احلصع  ال  املثال  النجال،  2012سبلل  يل 2014يل 
( فالالة استخاام الفصول االفرتاضلة يف تنللة  2019لباالعحلب،  

ب ض املقالات لاى طابة اجلام ة، ثأثص  للاسات أخعى مثل  
( 2018يل الر طاين،  2015يل سلا،  2013)امل ع  ثسناي،  

ابستخاام    بثمقالاهت  قبقالات طابة اجلام ة ثم الف  طوملعة تمهلأب
االفرتاضلة تصللبالفصول  الت الللة    ، ثخاصة يف جمال  الالثس 

هنا تسقب يف تنللة خربات املت الني، ثتسالا الطابة التفالالة، إذ إ
امل الني ثتؤهاقب مستربالً مللالسة لسالتقب يف ضوء لمج الترنلة 

اباللتتا  لاى ترنلة امل اومات ثاالتصاالت، كلا أن يف الت الب  
إتران الطابة امل الني ملقالات تصللب الالثس الت الللة التفالالة  
مل ترب من أبع  املقالات املقنلة الرتبوملة اليت ملتسب هبا امل اب يف لصع  
الثولع التتنولوجلة العقللة، ثأملضاً قا لثل فّ ال يف جذب املت الني 

لك ابخلعثج لن األساللب الترالاملة يف تالملس احملتوى ثذ ،لات اب
الطابة  تالملب  احلاح  الوق   يف  املقب  من  فإن  ثلذلك  ال ال يل 

امل الني لاى مقالات تصللب الالثس الت الللة التفالالة ثإنتاجقا 
الطابة لاى  الت اب  إجيا  يف  سني  من لثل  قا   ا سبقثمم  ،ملا 

الضوء  جاءت إللراء  الالاسة  الفصول   هذه  استخاام  لاى 
مقالات تصللب الالثس   إكساباالفرتاضلة ثقلاس فالالتقا يف  

طالبات من  للنة  لاى  التفالالة  ثاآللاب   الت الللة  ال اوم    كالة 
 ام ة جنعان.جب

 مشكلة الدراسة: 
خالل   من  الالاسة  هذه  مبشتاة  اإلحساس  جاء 

 - اجلام    حبتب للاقلا يف جمال التالملس-  نيالباحثتمالحظة  
كساب الطالبات  إا استخاام الطعملرة الترالاملة يف  ثجول قصول لن

الت الللة  الالثس  بتصللب  املت ارة  ثاملقالات  امل الف  ب ض 
نظعاً اللتلال لال من لضوات هلئة التالملس لاى الا ة     يلالتفالالة 

اإلا طعملق  املالع لن  ثالتلاللافظلة يف لعض  ثالتارني،   هنلراء 
 ش ول ب ض لفاظ اجملعلع، مما ملؤلي إىل  لاى استخاام العمو  ثاأل

تصللب الالثس الت الللة ابملال ثقصول العغبة يف ت اب  الطالبات  
التفالالة، ثهذا ملن تس لاى  صلاقن الالاس  يف املرعل ثكذلك 

مستوى   الالثس لاكتساهبن  لاى  لتصللب  الال مة  القالات 
التفالالة   أساليت  الت الللة  من  جمال    اسلاتت ا  يف  للاقن 
  من املشتالت احلرلرة   الوق   مشتاة  ، كلا أن التالملس مستربالً 

السات
ُ
  احملاضعات  ن ثق إذ إ  الترالاملة  الفصول  يف  اليت تواجقه امل

املختافة   اىل  الطالبات   ثتالملب   لاتالملس  كاف    غري املقالات 
التفالالة الالثس  تصللب  مقالات  أكاته    ،ثمنقا  ما  ثهذا 

( الطالبات 2019لباالعحلب  استل اب  يف  ص وبة  هناك  أن   )
الت الب بترنلات  املت ارة  املرعلات  لتثعع   يلاجلام لات حملتوى  نظعاً 

امل اومات النظعملة ثاليت  تاج إىل تطبلق للا ، ثأن أفضل طعملرة 
ما   ثكذلك  االفرتاضلة،  الفصول  استخاام  ذلك  لاى  لات اب 

لطالبات  ( من ثجول ص وابت تواجه ا2018أكاته الر طاين )
يف حضول احملاضعات لاخل الرالات اجلام لة ثاستجابة لاتطول 
الفصول   فالالة  من  ثالت رق  التجعملب  ثأمهلة  التتنولوج  

إضافة   ،فإن من األمهلة إجعاء الالاسات يف هذا امللاان   ،االفرتاضلة
الشقعاين،  لتوصلات ب ض الالاسات السابرة كك )  إىل االستجابة

ا2012حملول،  يل  2012 ثمخلس، يل  ج جوح  ثأبو  حلناثي 
االهتلام 2017يل  غاول،  2014 بضعثلع  أثص   اليت   )

مقالات   اجلام ة ثامتالكقب  ثالتطوملع يف قالات طابة  ابلت سني 
، كلا أن هناك حاجة إلجعاء  تصللب الالثس الت الللة التفالالة

هذه الالاسة لتأكلا فالالة الفصول االفرتاضلة يف الت اب لاى  
لا نرص مشتاة كثعع  ثسا  الترالاي،  الفصل  يف  الطالبات  ل 

الت الللة   الالثس  تصللب  مبوضوع  املت ارة  امل اومات  ب ض 
التفالالة أثناء الشعح يف الفصل الترالاي، ثكذلك ظقول فريثس  

اجملتلع  19-كولثان كوفلا اخت  ،يف  مت  أثعه  إثلاى  جعاءات  اذ 
نتظاملة يف احرتا ملة خوفاً من انتشاله كان أمهقا ت الق الالاسة اال
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كساب مهارات تصميم الدروس إفاعلية استخدام الفصول االفتراضية في 
 *التعليمية التفاعلية لدى طالبات كلية العلوم واآلداب جامعة نجران

.................................................................................................. 

لترتثين، كلا أن هناك حاجة ملواكبة ثالت ول إىل الت اب اإلاجلام ة  
ال صع ثتطوله يف اجملال الترم ثاالتصاالت ثاالست الع من ترنلات 

للاسة   ،الت الب إجعاء  املفلا  من  أنه  الباحثتان  ثجات  ثلذلك 
إكساب مقالات تصللب   يف  ظلف الفصول االفرتاضلةجتعملبلة لتو 
ثاآللاب  الالثس   ال اوم  طالبات كالة  لاى  التفالالة  الت الللة 

 جبام ة جنعان. 
 أسئلة الدراسة: 

التاح:   لعئلسميتن صلاغة مشتاة الالاسة يف التساؤل ا
يف  فالال  ما االفرتاضلة  الفصول  استخاام  مقالات إة  كساب 

ال اوم   طالبات كالة  لاى  التفالالة  الت الللة  الالثس  تصللب 
 :اآلتلان  السؤاالن  لنه؟ ثملتفعع جام ة جنعان ثاآللاب 

األول طالبات :  السؤال  ألاء  يف  اختالف  ملوجا  هل 
اجمللولة التجعملبلة لاى اختبال املقالات امل عفلة لتصللب الالثس 
الت الللة التفالالة بني التطبلرني الربا  ثالب اي ت  ى الستخاام  

 الفصول االفرتاضلة؟
الثاين ملوجا    :السؤال  طالبات هل  ألاء  يف  اختالف 

اجمللولة التجعملبلة لاى بطاقة املقالات األلائلة لتصللب الالثس  
الت الللة التفالالة بني التطبلرني الربا  ثالب اي ت  ى الستخاام  

 الفصول االفرتاضلة؟
 أهداف الدراسة: 

ة استخاام اف هذه الالاسة إىل التشف لن فالالهت
لات تصللب الالثس الت الللة كساب مقاإالفصول االفرتاضلة يف  

الت الب   ترنلة  ثسائل  مرعل  يف  ثاأللائلة(  )امل عفلة  التفالالة 
هنج( لاى طالبات املستوى السالس بتالة ال اوم ثاآللاب  341)

 جام ة جنعان.
 أمهية الدراسة:  

تظقع أمهلة هذه الالاسة من أمهلة موضولقا الذي أييت  
اليت أجعمل  يف هذا اجملال استتلاالً لتوصلات الالاسات السابرة  

الرتبوي اليت ُلنل  ابستخاام الفصول االفرتاضلة ثأثعها يف  سني 
طابة  لاى  ثاملقالات  امل الف  ثتطوملع  الالاس   الت صلل 

مُ   ثت ااجلام ات،   الالاسة  الالاسات   تلاةً هذه  به  باأت  ملا 
السابرة اليت أجعمل  يف هذا اجملال ثخاصة لاى مستوى امللاتة 

تناثل    اليت  الس ولملة  يف ال عبلة  االفرتاضلة  الفصول  استخاام 
الت الللة    امل عفلة ثاأللائلة يف  قالاتاملكساب  إ الالثس  تصللب 

لاى طالبات اجلام ة، ثلاله فإن هذه الالاسة تتتسب   التفالالة
 مهلتقا من خالل ما أييت: أ
 لاى  أكات  اليت  احلاملثة   الرتبوملة  لالجتاهات  ان تاساً   تُ ا •

 الت الب.  يف التتنولوجلا أمهلة توظلف
مقالات تصللب الالثس   لاى  التالملب  يف  الطالبات  تفلا  قا •

 الفصول االفرتاضلة.  ابستخاامالت الللة التفالالة 

من املؤمل أن ملستفلا من نتائج الالاسة املسؤثلني يف جام ة  •
يف   االفرتاضلة  الفصول  أبمهلة  تبصريهب  حل   من  جنعان 
 إكساب طابة اجلام ة م الف ثمقالات خمتافة يف حلاهتب. 

 ألضاء هلئة التالملسمن املؤمل أن ملستفلا من نتائج الالاسة   •
بلة الس ولملة، ال اوم ثاآللاب جبام ات امللاتة ال ع   اتيف كال

إكساب الطابة حل  تبصعهب أبمهلة الفصول االفرتاضلة يف  
 الال مة  امل الني مقالات تصللب الالثس الت الللة التفالالة

 التخطلط لاتالملس مسترباًل.  مبا ملن تس لاى قالاهتب يف
إجعاء   • حنو  قب  األفاق  بفتح  ثاملقتلني  الباحثني  تفلا  قا 

مبت لالقة  ذات  مستربالة  )الفصول للاسات  الالاسة   ريّي 
الالثس   تصللب  مقالات    التفالالة( الت الللة  االفرتاضلة، 

ثغريها من املت ريات املقلة اليت تعتبط باثل الطالب امل اب يف  
 مقنة الت الب مسترباًل. 

 مصطلحات الدراسة:  
االفرتاضية  ثتُ عف  Virtual Classroom :الفصول 

أبهنا   من حل  الترالاملة ابلفصول شبلقه "فصول  :اصطالحاً 
 ال حل  ال امللة الشبتة لاى ثلتنقا ثالطابة، األستاذ ثجول
 ت الللة بلئات است ااث ملتب ثلن طعملرقا متان، أث ب مان  تترلا

الشبتات   بواسطة التجلع الطابة ملستطلع حبل  افرتاضلة
 معك  يف الطالب ملتون  حبل  ت اثنلة ت اب حاالت يف لالشالكة
أجل ثسلت اب الت اب، ) الفقب من  العحل ثاالستل اب"  ، بلبا 
نظب ثبعجملات إللالع مرعل ثسائل ترنلة    :ه   وإجرائيا  (.  2019
لاى الشبتة ال امللة لال اومات متتن ُمالسة   هنج(341الت الب )

املرعل من نشع احملتوى ثاألهااف ثاألنشطة ثالتتالفات ثاملقام 
الالثس الت الللة التفالالة، ثمُتتن الطالبات  ذات الصاة بتصللب  

من اإلطالع لاى احملتوى ثاألهااف ثإلسال التتالفات ثاملقام 
ثاجمللولات  ثاملاثانت  ثاحلوال  النراش  حارات  يف  ثاملشالكة 
 ثاإلطالع لاى احملتوايت ثالالجات بطعملرتني ت امنلة ثال ت امنله. 

التفاعلية:   التعليمية  الدروس    Skills ofمهارات 

Designing Interactive Educational Lessons  
"للالة تتضلن متون م عيف خاص   :تُ عف املقالع اصطالحاً أبهنا

ابمل اومات املعتبطة ابلساوك ثمتون ألائ  موجه حنو االستجاابت  
)لباالسالم،  احل الف الة"  الت الللة  أما  ث   ، (2014عكلة  الالثس 

ت الللة إلترتثنلة مت الع الوسائط مالع  "  :فُت عف أبهنا   التفالالة
التفالل  توفري  مع  االنرتن   ثشبتة  احلاسوب  خالل  من  ترام 
ث مالئقب   احملتوى  من  ثكل  الطابة  بني  املت امن  ثغري  املت امن 

لاى   مرالع الطالبة  :ه   وإجرائيا    (.2017ثم اللقب" ) غاول،  
فلقا   تتتامل  بربامج حاسوبلة  ملت اق  م ني  نشاط  أث  للل  ألاء 
ثاملوسلرى   ثالصوت  النص  مثل  املت الع  الوسائط  من  جملولة 

لالقة بتصللب    يالثابتة ثاملت عكة لت رلق منو ذ   ثالصول ثالعسوم
املتون :  أوهلما  :للة التفالالة، ثتٌرسب إىل قسلنيالالثس الت ال
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 مجلة العلوم اإلنسانية

 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
................................................... 

امل عيف اخلاص ابمل اومات املعتبطة بتلفلة تصللب الالثس الت الللة 
لاى    أفعال الالاسة  الستجاابت  التالة  الجةلثتراس ابالتفالالة  

ابجلانبت صلا   ال ختبال  الا الالثس لتامل عيف    املت اق  صللب 
 :واثنيهما الت الللة التفالالة الذي ألاته الباحثتان قذا ال عض،  

الف الة   احلعكلة  االستجاابت  حنو  املوجه  املقالي  األلائ   املتون 
 التالةالجة  لالللة التفالالة ثتراس اباملعتبطة بتصللب الالثس الت 

الالاسة  الستجاابت املالحظة املقالملة  األلائلة    أفعال  بطاقة  لاى 
 اليت ألاهتا الباحثتان قذا ال عض. 

 حدود الدراسة: 
يف   يف املستوى السالس  ( طالبة23: ملشلل )احلّد البشري  -

 هنج(. 341مرعل ثسائل ترنلة الت الب )
والزماين  - املكاين  ال اوم  احلّد  يف كالة  الالاسة  هذه  طُبر    :

الفصل  يف  الس ولملة  ال عبلة  امللاتة  يف  جنعان  جبام ة  ثاآللاب 
 . 1440/1441الالاس  الثاين من ال ام 

االفرتاضلة  املوضوعياحلّد    - الفصول  استخاام  فالالة   :
التفالالة الت الللة  الالثس  تصللب  مقالات  امل عفلة    إلكساب 

مقالات تسجلل مرطع صويت لاى    يت تتلثل يفال   ثاملقالملة األلائلة
سئاة أتسجلل مرطع فلاملو، ثمقالات للل    مقالاتث الشعائح،  

 . قصريع لاالس
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  

 اإلطار النظري:
اليت   احلاملثة  الترنلات  إحاى  االفرتاضلة  الفصول  تُ ّا 

لترتثين بني الت الب لن بُ ا ثالت الب اإلانبثر  لن فتعع الامج  
(، ثُلعف  الفصول 2013ثالت الب االفرتاض  )امل ع  ثسناي،  

التواصل    :أبهنا  االفرتاضلة من  ثالطابة  األستاذ  مُتتن  لقللة  بلئة 
ملت الع من صوت ثفلاملو ثنصوص  بف اللة ابستخاام الوسائط ا

متتوبة ثاملشالكة يف التطبلرات ك عفة الاللشة ثالسبولع البلضاء  
(Parker & Martin, 2010،)  أبهنا أملضاً  نظب    :ثلعف  

ثبعجملات إللالع املرعلات الالاسلة لاى الشبتة ال امللة لال اومات 
احملتوى نشع  من  امل اب  مُتتن  بولل"  "البالك  نظام   ابستخاام 

 املت ابثاألهااف ثاألنشطة ثالتتالفات ثاملقام ثاألللال، ثمُتتن  
طالع لاى احملتوى ثاألهااف ثإلسال التتالفات ثاملقام من اإل

للجاته  لاى  ثاإلطالع  ثالنراش  احلوال  ساحات  يف  ثاملشالكة 
(، ثكذلك ه  فصول ت تلا  2019بطعملرة ال ت امنله )لباالعحلب،  

اء امل اب ابلطالب لن طعملق اإلنرتن  يف الترنلة إلاتحة اجملال لار
 (. 2019أثقات خمتافة )األمحعي، 

الترالاي من حل    ابلت الب  ةاالفرتاضلة شبلقثالفصول  
ثجول األستاذ ثالطابة، ثلتن االختالف ملتون أبهنا لاى الشبتة 

تترلا ال  لال اومات  متان،    ال امللة  أث  ت اب املن  إ  حل ب مان 
لتن حرلر   مت اب  هو  بلئة  االفرتاض   يف  فالت اب  إه  لترتثنلة، 

الت اب االفرتاض  لاى ثجه  اإل لترتثين ملؤلي لثلاً كبرياً يف ت  مل  

اجلام ات  اخل ثتطبره  اآلن  لنه  م عثف  هو  ما  ثهذا  صوص 
ت  ترام  اليت  الوسائط  االفرتاضلة  خالل  من  ب ا  لن  اللاً 

لترتثنلة احلاملثة كاإلنرتن  ثالربملا االلترتثين ثالرنوات ثاألقلال اإل
ثاملرعلات  ثالربامج  احملاضعات  نرل  يف  تستخام  اليت  الصناللة 

 (. 2020ثترللب الطابة )الضال  ، 
نظب  ثملس ه   االفرتاضلة  الفصول  أن  سبق  مما  تنتج 

ثبعجملات إللالع املرعلات الالاسلة لاى الشبتة ال امللة لال اومات 
ثاحملتوى    ،هااف الت الللةنشع األ  "اإلنرتن " متتن املالسني من

ثالتتالفات    ،ال ال  ثاملناقشات    ثالواجبات،ثاألنشطة  ثاملقام 
ثمتتنثاملنتاايت اإل  ،  من  ذكعاملت الني  ما  مجلع  لاى   ،طالع 
سال العلثل لاى التتالفات ثاملقام ثاملشالكة يف ل إ  إىلابإلضافة  

ال    ةلاى الالجات ثالترلللات بطعملر  ثاإلطالعحارات املناقشة  
 . ت امنلة

ابستخاام  املقالات  لاى  ثالتالملب  الت الب  لن  أما 
فرا  اآللاء حول ذلك،   يف  ااختالف الفصول االفرتاضلة، فإن هناك
 بطعملرة املقالع ألاء  خطوات ت اب أكات ب ض االجتاهات ضعثلع

 لناصع بني إللاك ال القة لاى املت الني تسالا أهنا حل  كالة
 ثمنبسعلة،   ثإتراهنا ت القا يف  ثتسقب ،ا ثمتوانهت  املقالع

نظعملة اجلشطال  نظعملة  التا  النلط تؤملا اليت النظعايت  أث 
 التا  اإلللاك نتلجة  اث أبهنا الت اب للالة تفسع ثه  اجملال،

 ثطبراً   ،املرتابطة غري املنفصاة أج ائه إللاك نتلجة ثللس لالوقف،
 لف ة كتل املقالع ألاء خطوات تراي  ملنب   فإنه النظعملة قذه

 إال الفعللة املقام من ت الوه ما بتطبلق املت الني لثن قلام ثاحاع
لالقالع إمتام ب ا ثحملا،  )  .كتل ت القب  ثالاسوق   ال    أبو 

2017.) 
ال عض   جت ئة ضعثلع أكات اجتاهات أخعى لاى بلنلا

 تالملب ملتب حبل  الفعللة األلاءات من ساساة إىل املقالي
لاى حىت فرتات املت الني   الذي التوتع ترالل ميتن مو لة 

 كل خطوع ترللب ملتب ثأن  لالقالع، تنفلذه أثناء املت الني ملصاحب
 هباف ثذلك التالملب، للالة انتقاء حىت األلاء خطوات من

 الص لح، األلاء طبل ة حنو املت اب ثتوجله نواح  الرصول لالج
اإلجعائلة  النظعملة الساوكلة الطعملرة اجل ئلة تؤملا اليت النظعايت  ثمن
 أث أج اء ص ريع إىل املقالع جت ئة ملنب   فإنه النظعملة قذه ثطبراً 

 املت الني، تالملب للالة أثناء معاحل لاى ثتراميقا ألاء خطوات
 املطاوبة لالقلة ألائقب فول املت الني استجابة ضعثلع ت  مل  مع

 املقالع ت اب من ملنتق  إىل أن  التاللة اخلطوع إىل النتراقب متقلااً 
 (.2014كاقا )للالات، 

 أنواع الفصول االفرتاضية: 
 تضب الفصول االفرتاضلة نولني، مها: 

 Concurrent virtual املتزامنة االفرتاضية الفصولأوال : 

classes 
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ثه  فصول تشبه الفصول الالاسلة ثملروم فلقا املالس   
يف الوق  نفسه لرب االنرتن     ثألثاتابستخاام بعجملات    ثاملت اب

لثن ترلا ابملتان مثل مؤمتعات الفلاملو ثمؤمتعات الصوت، ثتروم 
ابلفلاملو  املباشع  الب   مثل  مت الع  خامات  بتراي  الربامج 

 (. 2019)الب ريي،  ثالصوت ثالسبولع البلضاء ثغعف الاللشة
 Asynchronous املتزامنة الفصول االفرتاضية غري اثنيا :  

virtual classes 

فصول     الطابة إثه   من  التراء كل  فلقا  ملتب  لترتثنلة 
السني لرب شبتة االنرتن  يف أثقات متبا

ُ
ملنة، فالطابة ملشرتكون ثامل

، لثن الترلا ب مان االنرتن يف احملتوى نفسه لرب    اب ضمع ب ضقب  
بعجملات   ثتستخام  م ني،  متان  أث   ت امنلهغري    ثألثات حمال 

، ثمنتاايت احلوالثاملعاسالت بني املتالبني،  ترتثين،  لكالربملا اإل
" ثبعانمج  Blackboard" ثبعانمج " Moodleثالربامج كربانمج "

"Claroline  " ثت ط  الطالب فعصة كبريع ملعاج ة حمتوى املالع
ة ثالتفالل م قا لرب االنرتن  لن طعملق بلئة الت اب الذايت  الت اللل 

 (. 2019)العشلاي، 
 أدوات وبرجميات التفاعل يف الفصول االفرتاضية املتزامنة: 

جملولة من األلثات  الفصول االفرتاضلة املت امنة    تضب 
لاى    (2017ال جاج  )من أبع ها ما ثللت يف  ثالربجملات، ث 
 الن و التاح: 

البيضاء:  - صول    السبورة  ثمشالكة  لؤملة  مت الني  ل اع  تتلح 
يف اجتلالات    إسقامقبثنصوص يف الوق  نفسه أثناء    ثبلاانت

شتل منفصل لن فولملة، توضع ت الرات ثاقرتاحات كل شخص ب
 . لني يف االجتلاع قت الرات برلة املس

: ثه  املؤمتعات املعئلة، ثت ترب من أحا ثسائل  مؤمترات الفيديو  -
تروم  اال حل   االنرتن ،  ابستخاام  املعئلة  نتصاالت  رل  لاى 

اجملتل ني يف متان ما    األشخاص الصوت ثالصولع جمللولة من  
إىل جملولة أخعى من األشخاص اجملتل ني يف أي متان آخع من  

 . ال امل
الصوت  - بني مؤمترات  الصوت  : تسلح ابلتواصل لن طعملق 

 جملولة من األشخاص. 
تطبلق "جافا" ميتن من خالله احلوال   : ثه غرف الدردشة  - 

 مع اآلخعملن ثالتخاطب م قب ابلتتابة )أي ملتب التواصل ابلنص(. 
-   " احملاضعات   :"Blackboardبرانمج  حلضول  ثملستخام 

املباشعع بني األستاذ ثالطابة أث االستلاع إللقب من التسجلالت،  
قبل   احملاضعات  الطابة مبواللا  تبالغ  ملستخام يف  ان رالها  أملضاً 

 . ثكذلك اإللالن لن مواللا االختبالات ثغريها
 مميزات الفصول االفرتاضية: 

معثنة من  أكثع  االفرتاضلة، ثكوهنا  الفصول  لتلل   نظعاً 
أث  توقل   يف  حمصولع  ت ا  مل  الت اب  ف لالة  الترالاملة،  الفصول 

متان حمالملن أث مضبوطني يف جاثل صالم، بل إبمتان الطالب 
أن ملت اب يف أي ثق  ثمتان، كلا أن تراي الالس بني الصوت 

فعص الت اب لرب أكثع من  ثالنص ثالصولع، ثبترنلة لاللة مل ملا من 
لال اومة من خالل   الوصول  الطابة، ثكذلك سعلة  أمام  حاسة 
الت امل املت امن مع الشبتة ال نتبوتلة )اإلنرتن (، ثلنا تسجلل 
ملتلح   إللقا يف ثق  الحق ثاست الهتا مما  ال ولع  احملاضعع ملسقل 

ما الست الع  لاطالب  أخعى  )الشقعاين،    فعصة  الالس  من  فاته 
منقا:    ،(2012 مت الع،  مبلل ات  االفرتاضلة  ظى  ثالفصول 

االخنفاض التبري يف التجقل ات فالفصول االفرتاضلة ال  تاج إىل 
مالسلة   ثألثات قالات للاسلة أث ساحات مالسلة أث مواصالت  

استل اب لال كبري من الطابة يف أماكن  متانلة  كذلك إمتافة، ث 
)حملول،   صفوف الترالاملةخمتافة، مما خيفف ال حام املوجول يف ال

ثجول فعصة لات اب يف أي ثق  ثذلك لن    (، إضافة إىل2018
طعملق الفصول غري الت امنلة، ال  تاج الفصول االفرتاضلة إىل مقالع 

فالترللب ثلصا    ،لاللة لات امل م قا، ختفلف األلباء لاى املالسني
 امل  املرعلات الالاسلة بتل   إمتانلةترتثنلاً،  إلالالجات ملتون  

من   آخعملن  طابة  مع  لنراش  الطابة  أمام  الفعصة  إاتحة  سقولة، 
ثخت ملنقا ،  خمتافةثثرافات  أماكن   الطابة  للثل  تسجلل  ثميتن 

، مما ملسقل متاب تقب،  ثأللاقببسقولة، ثكذلك خت ملن ثاجباهتب  
ل الت امل املت امن مع إضافة إىل سعلة الوصول لال اومة من خال

الالسأاالنرتن    الفصول    ثتسالا(.  2019)العحلاى،    ثناء 
املالسني لاى تطوملع املرعل الالاس  لن طعملق تنظلب   االفرتاضلة

أملضاً   ثتسالاهب  ت الللة،  ثثحاات  للثس  إىل  ثجتل ه  احملتوى 
لاى إلالع املرعل لن طعملق تسقلل لفع الواجبات ثثضع الالجات 

عاء النراش بلنقب لرب االنرتن ،  ثمتعملع العسائل بني املشالكني، ثإج
ثتتبع   االختبالات  تسجلل  مثل  اإللالملة  العثتلنلة  املقام  ثتسقلل 
األنشطة ثاإلبالغ لن النتائج، ثتوفع لاطابة ثسلاة معحية لا صول 
بسقولة   ث مالئقب  مالسلقب  مع  ثالتفالل  ثاملقام  املوال  لاى 

 (.Itmazy, 2010; Yadav, 2016ثسالسة )
ن أن الفصول االفرتاضلة من النظب احلاملثة  ثتعى الباحثتا

  األلثات  الني، ثأاتح  ال املا من  املتلسني ث املااليت غريت لثل  
بشتل كبري يف تطوملع للالة    أسقل ثالوسائل ثاإلمتانلات اليت  

، حل  ثالت اب ثخاصة لاى مستوى الت الب ال اح اجلام    الت الب
 ثاملت الني املالسني ثفظع  ن هذه الترنلة قا لثل مقب يف معالاعإ

 فللتن اجلام ة احلضول إىل من املعض أث اإللاقة  عمقب قا الذملن
أن حيضعثا   ميتن املت الني ثكذلك بلته من الالثس إلراء لاُلالس

 الالثس من بلوهتب. 
 سلبيات الفصول االفرتاضية: 

هو أن  الفصول االفرتاضلة للوبسابلات أث  أحا  إن  
الت اب   ثالطابة  املالسنيب ض   ألثات  استخاام  يف  ملثرون  ال 

 اايت   املالسنياإللترتثين العقللة، ما ملؤلي إىل أن ملواجه ب ض  
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تتون    مشاكاقب  يف احلصول لاى التتنولوجلا ثالتلالها، ثم ظب
ألسباب فنلة يف استخاام الوسائل اجلاملاع، حل  مل اين ب ض 

 الالاسلة  املرعلاتيف إلاال    مشتالتاملالسني لرب اإلنرتن  من  
(Parker & Martin, 2010 ب ض ثجول  أن  (. كلا 

استخاام   املرالع لاى  امتالك  الطابة ك ام  لاى  الض ف  نراط 
يف  استخاامه  حنو  ثالااف لة  العغبة  قصول  أث  اآلح،  احلاسب 
الت الب، أث لام توفع جقا  حاسب آح، ثقا ملعجع األمع أحلاانً 

املناطق اجل عافلة خبامة االنرتن  احملالة مما  إىل لام ت طلة مجلع  
حضول   لن  الطالب  االفرتاضلة    ثاملشالكةمل لق  الفصول  يف 

(Itmazy, 2010; Kear, Chetwynd, 
Williams & Donelan, 2012.) ب أن   ض  كلا 

ثامل اومة موجقة قب   احيتاجون ألن ملتون الت الب شخصل  الطابة
االفرتاضلة ابلتبالها مالع لامة   املًاا، ثهو ما قا تفتراه الفصول  

الطابة، ثقا ملعجع السبب إىل قصول يف قالات ب ض  موجقة لتل  
 يلاملالسني ثاجتاهاهتب حنو التالملس ابستخاام الفصول االفرتاضلة 

الفصول   إلالع  لاى كلفلة  التالملب  ض ف  أث  اخلربع  قاة  نتلجة 
 (.Gedera, 2014االفرتاضلة ثاإلشعاف ثاملتاب ة قا )

فصول ستخاام الغب من ثجول ب ض السابلات الثابلع 
ا الت اب لالقا خصوصً   أنه ابإلمتان إال    االفرتاضلة يف التالملس

جلاً  ال ال   معلثلها  لاى  إذا كان  مواجقة ا  ثميتن  املت الني، 
تاك السابلات من خالل ال لل لاى التالملب املتثف لالالسني 

ثت املل اجتاهاهتب حنو هذه الترنلة ثبلان ماى أمهلتقا    ،ثاملت الني
مناسبة بطعملرة  ثاخلربات  ثاملقالات  امل الف  نرل  ثمواكبتقا   ،يف 

ال ال    جماللاتطول  يف  ثاالتصاالت  ثالترم   ،التتنولوجلا 
 ثاجتلا ها قلول ال مان ثاملتان. ،ثاختصالها لاوق  ثاجلقا

 
 

 Interactive tutorials الدروس التعليمية التفاعلية 

موال ت الللة ملتب  أبهنا ُلعف  الالثس الت الللة التفالالة
احلا بواسطة  ثبعجمتقا  للاسلة   بو ستصلللقا  مرعلات  لتتون 

إنتاجقاثت تلا   ص ريع   يف  أج اء  إىل  ال لل  ترسلب  مباأ  لاى 
اإلجابة   إىل  خالقا  من  املت اب  ملتوصل  حل   منطرلاً،  متتاب ة 

،  نيملة لاج ة فولملة الستجابة املت الذالص ل ة بنفسه، ثترام ت 
سواء أكان  ص ل ة أم خاطئة ثالسري يف تراي املالع الت الللة  

ن امل اوم إىل  لالت الني بشتل تالجي  من السقل إىل الص ب ثم
)للالات،   هذا التالج مع قالات املت الني  ملتناسباجملقول حبل   

مناط أالربامج مت الع  ثالالثس الت الللة التفالالة ه     (،2014
الت الب أث   إللالعاليت تنتج ثتستخام من خالل احلاسوب    اإلاثلع

إىل املت الني لت رلق أهااف ت الللة   الت اب مباشعع ثكامالً  نرل 
العمس   حما ت اللقب  من  م لنة كج ء  للاسلة  مبرعلات  تعتبط  لع 

، ثتتطاب من املت الني امتالك جملولة من املقالات لنا  النظام 

مت الع، ه   معاحل  تظقع يف  اإلنتاج    تصلللقا  قبل  ما  معحاة 
بعانمج   )استخاام  الف ا   اإلنتاج  ثمعحاة  ثالتصللب(  )الت الل 

ع ثتطبلق السلنالملو من خالل  البولبوملن ( لت رلق األهااف املعجو 
)تنرلح  اإلنتاج  ب ا  ما  معحاة  ثه   التروي  ثمعحاة  الشعائح، 

ثتو مل ه ثنسخه  احملوسب  الالس  ثآخعثن،    (ثت املل  )احلناثي 
2014 .) 

 أمهية الدروس التعليمية التفاعلية:  
يف نرل    تعجع أمهلة الالثس الت الللة التفالالة إىل لثلها

ثامل ثاملفاهلب  ثجذابة،  امل الف  مبسطة  بطعملرة  لالت الني  قالات 
املالع   قارلث ر ل عض  ثنظعاً  مسبراً،  م اع  ت الللة  أهااف 

فلقا املت ا  الت الللة  ابلوسائط  ماللة  ثنوافذ  شاشات  ع للاى 
ها لاى االستجابة ثالت  مل  ث   إشعاف ثتوجله أستاذ  لثالتلا
ثاملت ةاملرعل   املنشولع  الرتبوملة  الفائاع  لالت الني    فإهنا  رق 

ثت ول أملضاً أمهلة الالثس الت الللة التفالالة    (،2014)للالات،  
براء أثع  ث قالع املت الني لاى الت صلل،  إىل مرالهتا لاى  ايلع  

ذالت  الت اب  ثج ل  املت الني،  لاى  أن  م ىن،    ا اب  األلوان  كلا 
ثاملوسلرى ثالصول املت عكة املستخامة يف الالثس التفالالة جت ل  

الت اب أكثع تشوملراً ثمت ة، ثلذلك تافع املت الني لالشالكة  من  
بفالالة ثنشاط ثحلوملة مما ملؤلي إىل خفض ثق  الت اب ث ايلع 

به االحتفاظ  الفعثق    ،م االت  معالاع  يف  لثلها  إىل  ابإلضافة 
الفعلملة بني املت الني حل  ترتك احلعملة لالت اب يف الت تب يف سري 

ع آلخع تب اً لسعلته ثقالته الذاتلة مبا  الربانمج ثالتنرل من موضو 
ثاملستلع الذايت  الت الب  فعصة  له  ث ملتلح  النفسلة  ،  العاحة  توفع 

استخاام  تتعال  من  اخلجل  أث  ابحلعج  تش عهب  فال  لالت الني 
الربانمج معات مت الع، ثإمتانلة إجعاء التجالب ال اللة ثخاصة  

  املت الني   آمن ملضلن سالمة  سقاة ثبشتلامل راع منقا بطعملرة  
 (.2014)احلناثي ثآخعثن، 

ثملستنتج مما سبق أن الالثس الت الللة التفالالة قا أمهلة 
كبريع يف امللاان الرتبوي من حل  لثلها يف نرل الت اب من الطعق 
ثاملشوق  ثاملثري  امل ىن  ذي  الت اب  إىل  امللاة  العثتلنلة  الترالاملة 

الفعلملة بني املت الني   لالت الني، ثكذلك لاثلها يف معالاع الفعثق
الرتبوملة   األهااف  لاى  رلق  ملن تس  مما  ثطاقاهتب  ثقالاهتب 

 املنشولع. 
 معايري تصميم الدروس التعليمية التفاعلية: 

لنا تصللب الالثس الت الللة التفالالة جيب معالاع  
)للالات،   الرتبوملة  األلبلات  ثمبعاج ة  امل املري،  من  جملولة 

( استطال  الباحثتان 2017ل،  يل حملو 2012يل حملا،  2014
  املا تاك امل املري لاى الن و االيت: 

للدرس.  1 التعليمية  ابألهداف  املرتبطة  جيب    :املعايري 
، تتناسب األهااف مع خصائص املت الني ثخرباهتب السابرة أن 
ثتتون صلاغتقا ثاض ة ثلقلرة،    ،املت الني تعتبط ابحتلاجات  ث 
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ال لوض   من  امل عفلة  ،ثالت رلاثختاو  اجلوانب  ثاملقالملة    ثشاماة 
األلىن من األلاء املطاوب من    اقاف احلاّ   ثملتضلن ثالوجاانلة،
 املت الني. 

ملتوافق  جيب أن  :  املعايري املرتبطة ابحملتوى التعليمي للدرس  .  2
لاالس احملالع  الت الللة  األهااف  مع  احملتوى  ، ث احملتوى  مناسبة 

مل عض احملتوى بطعملرة منطرلة ، ث اهتب السابرة ملستوى املت الني ثخرب 
مُ ثملرسب    ،ثمشوقة قصريع  فرعات  األهااف إىل  نسرة  رق 
كل    مل طث   ،مل ثل احملتوى مبعاجع ثمصالل لاللة لقلرة، ث الت الللة

ابملرعل املتضلنة  ثاملفاهلب  ملتون    األفتال  ثأن  ال اللة،  املالع  أث 
 ة. من الناحلة ال الل  القلراحملتوى 

ل وايً    املتون النص ص ل   ن أ  ابلنصوص:املرتبطة    املعايري.  3
ثجتنب   املستخام خطوط   ثأن  امل ىن،ثثاضح   التتابة  يف  مألوفة 

من اخلطوط لاى األكثع    أنواع  ةثالثاستخاام  ، ث اخلطوط امل خعفة
ناسبة حجب اخلط ثنوله ثلونه مع خافلة  ، ثم لاخل املوقع الت الل 

ث الصف ة ثامل ربع استخاام  ،  الرصريع  ثالفرعات  ث ال ناثملن  تباع ا، 
مسافة    ، ثأن ترتكة ثالفعللةم ثاحا يف كتابة ال ناثملن العئلسنظا

 بني السطول بواقع مسافتني أث مسافة ثنصف. 
 رب الصولع لن أن تُ   املعايري املرتبطة ابلصور والرسوم الثابتة:  .4

احملتوى تتون مضلون  ال  ثأن  لبطء   ،  تؤلى  ألهنا  احلجب  كبريع 
الصف ة  لن للل  االبت ال  اليت    ،  الصول   تتصفاستخاام 

جتنب استخاام األشتال ثالعسومات ثلام الوضوح، ث   ابل لوض
مل ان   يف  الشاشة  لرب  ثختتف   تظقع  اليت  ألهناالص ريع   سعملعيل 

انتباه    العسب معث الصولع  تناسب مساحة  ت  ثأن  املت الني،تشت  
لناصع ث الصف ة   برلة  بسلط،  التوضل    العسب  ملتون  ا  أن 
 ثثاض ا. 

الفيديو:  .5 بلقطات  املرتبطة  اإلفعاط يف    بت ال لناال  املعايري 
هاف ختام  إذا كان   إال  املت عكة  الصول  ث ام لن  ااستخاام  أن ، 

املت ال شعملط  تب    نيملت تب  خالل  من  الفلاملو  لعض  يف 
  لاى الصف ة ث   هنفس  الوق   جتنب مجع لرطيت فلاملو يف، ث الفلاملو
 . نفسقا

املرتبطة    .  6 مع   أن  :ابلصوتاملعايري  الصوت  مساع  ملت امن 
إمتانلة إملراف أث ضبط    نيأن ملتاح لالت ال، ث النصوص املتتوبة
لصاى اث جتنب املبال ة يف استخاام الصوت  ، ث مستوى الصوت

لنا تراي الت ذملة العاج ة ابستخاام الصوت، ، ثحىت  مع الصوت
لن صوت  تاف صوت الت  مل  اإلجيا  لإلجابة الص ل ةثأن خي

 الت  مل  السايب لإلجابة اخلاطئة. 
مواقع ثصالت     املا والوصالت:املعايري املرتبطة ابلروابط  .  7

، ثتنظلب  الرتابط ابلصف ة ثمناسبتقا لسقولة ثسعلة استخاامقا
لال اومات الااخالة ثترالاقا قال اإلمتان لال اومات    الوصالت
ث اخلالجلة إما  ،  ثالعثابط  الوصالت  خط  متل   بوضع  أث  ابلاون 

بتا أث  ث قلالأسفاقا  النص ،  مع  متشاهبة  العثابط  ج ل  لام 

الوصالت إىل مواقع  إضافة إىل أن تؤلي  ،لسقل التفعملق بلنقلال
أخعى تظقع يف صف ة جاملاع من املتصفح فال خيعج ال ائع من  

 . املوقع
شاشات   تتسب الدرس:املعايري املرتبطة بتصميم واجهات    .  8

التفالا الالس   االستخاام  الت الل   ثسقولة  ث ابلبساطة  لنا ، 
خيام   م ىن  ذات  تتون  أن  جيب  صول كخافلة  أهااف إللاج 

معالاع  الالس  مع  حجب  ،  ت ملا كب  اليت  اخلافلات  لن  االبت ال 
ث املافات األلوان ،  استخاام  ال ني يف  الساط ة    جتنب  اليت جتقا 
جتنب ، ث كاقا  الصف اتاخلافلة موحاع يف    ، ثأن تتون اخلافلة

 ا لحام الصف ات ابلصول ثالعسومات ثاحلعكة. 
 الدراسات السابقة: 

امل ع     )قام   للاسة 2013ثسناي  إبجعاء   )
أثع إىل   ثحاع تالملس يف االفرتاضلة الفصول توظلف هاف  

ثاستخام املنقج   ،طالبات اجلام ة  صلل لاى االتصال الت الل 
شبه التجعمليب بتصللب جملولتني ضابطة ثجتعملبلة، ثتتون  للنة 

أم   ام ةجب الرتبلة ( طالبة مت اختلالهن من كالة120الالاسة من )
يف  ابلتساثي  تو مل قن  ثمت  الس ولملة،  ال عبلة  امللاتة  يف  الرعى 
يف  الت صلا   االختبال  ثاستخام  ثجتعملبلة،  ضابطة  جملولتني 

البلاانت جللع  الت الل  كألاع  االتصال  النتائج   ،ثحاع  ثبلن  
ثجول فعثق ذات لالله إحصائلة بني متوسطات للجات طالبات 

بلة يف التطبلق الب اي لالختبال اجمللولة الضابطة ثاجمللولة التجعمل
 الت صلا  لوحاع االتصال الت الل  لصاحل اجمللولة التجعملبلة. 

( للاسة هاف  إىل 2014ثأجعى احلناثي ثآخعثن )
يف  الت اثنلة املامج الت اب اسرتاتلجلة استخاام التشف لن أثع

ثتصلللقا  احملوسبة الت الللة الالثس إنتاج مقالات تنللة
شبه   ، ب  ع  التتنولوجلا طابة اىل االبتتالي املنقج  ثاستخام 

ب اي، ثتتون   -التجعمليب بتصللب اجمللولة الواحاع برلاس قبا 
الالاسة من ) الطابة املسجاني يف مساق  32للنة  ( طالب من 

توى العابع  املواقف الت الللة احملوسبة يف قسب تتنولوجلا الت الب املس 
 صلا    اختبال  تني مها:ثاستخام  ألا  ،جبام ة األقصى يف غ ع

 الالثس ثبطاقة مالحظة األلاء املقالي إلنتاج  ،لاجانب امل عيف
النتائج ثجول   ثأظقعت   ، ثتصلللقا االبتتالي احملوسبة الت الللة

أفعال للنة الالاسة يف متوسطات ألائقب   لاى  افعثق لالة إحصائلً 
مقالات ثتصلللقا   احملوسبة الت الللة الالثس إنتاج لاى 

لصاحل الرلاس الب اي،  االبتتالي بني الرلاسني الربا  ثالب اي
أثع  ثجول  لاى  ملال   املامج الت اب اسرتاتلجلة الستخاام مما 

تنللة الت اثنلة  احملوسبة الت الللة الالثس إنتاج مقالات يف 
 ثتصلللقا االبتتالي. 

( لباالسالم  إىل 2014ثأجعى  هاف   للاسة   )
التالملب   فالالة  لن  لاى   اإللترتثينالتشف  ثالت اثين  الفعلي 

الب"   "كولس  الالثس بعانمج  تصللب  مقالات  تنللة  يف 
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ثاستخام املنقج شبه التجعمليب،  ، لترتثنلة لاى م ال  الفل ايءاإل
رصلب  اختريثا من حمافظة الا  ( م ال48تون  للنة الالاسة من )ثت

ة  يف امللاتة ال عبلة الس ولملة، ثمت تو مل قب يف جملولتني، اجمللول
)ن= األثىل  م ال24التجعملبلة  التالملب  ،   ا(   اإللترتثينتار  
ثاجمللولة )ن=  الفعلي،  الثانلة  م ال24التجعملبلة  تار    ا،( 

الت اثين، ثاستخام  بطاقة املالحظة كألاع    اإللترتثينالتالملب  
لترتثين  النتائج ثجول فالالة لاتالملب اإلعت  جللع البلاانت، ثأظق

الب"   "كولس  بعانمج  لاى  الت اثين  ثكذلك  تنللة  الفعلي  يف 
لترتثنلة لاى أفعال للنة الالاسة من مقالات تصللب الالثس اإل

 م ال  الفل ايء. 
( جعمن  للاسة  2016ثقام  إبجعاء  إىل  (  هاف  

لن لاأثع    التشف  قائلة  إلترتثين  تالملب  كلاع   منوذج  ىبلئة 
  ، لتومل ابامل الني    ىتنللة كفاايت إلاال الالثس اإللترتثنلة لال

برلاس  الواحاع  املنقج شبه التجعمليب بتصللب اجمللولة  ثاستخام 
يف املعحاة  ام ال( 22ب اي، ثتتون  للنة الالاسة من )-قبا 

الالثس  ،  الثانوملة إلاال  لتفاايت  م عيف  اختبال  صلا  
لتفاايت ترتثين لاجانب األلائ   المنتج    اإللترتثنلة ثبطاقة ترللب
اإللترتثنلة الالس  النتائج  ،إلاال  ل  ثجول  ثأظقعت  بلئة  أثع كبري 

اإللترتثنلة  ال لاالتالملب  تنللة كفاايت يف  منوذج كلاع    ىرائلة 
ى أفعال لا  من اجلوانب امل عفلة ثاملقالملة  إلاال الالثس اإللترتثنلة

 للنة الالاسة. 
التشف  إىل      هاف( للاسة  2017ثأجعت اجلقم )

الت اب  لن إلالع  نظب  لاى  الرائب  اإللترتثين  التالملب   فالالة 
(Lms) مالع   يفالتفالالة    الت الللة  يف تنللة مقالع إنتاج الالثس
املنقج شبه التجعمليب، ثقا مت تصللب ثإلاال   ثاستخام  ،العايضلات

قائلة إىل  ابإلضافة  التالمليب  إبنتاج    الربانمج  اخلاصة  املقالات 
األلائ  ثاالختبال  الت صلا   ثاالختبال  التفالالة    ، الالثس 

من م الات العايضلات    ( م الة30من ) الالاسةثتتون  للنة 
الس ولملة، ال عبلة  ابمللاتة  جاع  ماملنة  لشوائلاً   يف  ثقسل  
ضابطة ثاألخعى  جتعملبلة  إحاامها  نتائج  ال  ثأظقعت  ،جمللولتني 

إحصائلاً بني متوسط  للجات م الات اجمللولة   ثجول فعق لال 
إنتاج   ملقالات  ثاأللائ   امل عيف  اجلانب  يف  ثالضابطة  التجعملبلة 

 .التفالالة لصاحل اجمللولة التجعملبلة  الت الللة الثسال
( إىل 2017ثقام   غاول  هاف   للاسة  إبجعاء   )
ت اب أثع  لن   لاى الرائب التفالالة السبولع  مقالات التشف 

 لاى اإللترتثنلة الالثس تصللب مقالات تنللة يف انتاملاث 
ثاستخام املنقج شبه التجعمليب بتصللب اجمللولة  ،طالبات اجلام ة

(  40ب اي، ثتتون  للنة الالاسة من )-الواحاع برلاس قبا 
ل ة يف جام ة اجمل - ابل لف -الرتبلة كالة مت اختلالهن من،طالبة 

الس ولملة ال عبلة  لاجانب   ،امللاتة  اختبال  صلا   ثاستخام 
يف    ،امل عيف املقالي  لأللاء  مالحظة   الالثس تصللبثبطاقة 

النتائج ثجول فعثق ذات لاللة    ،اإللترتثنلة ثتطبلراهتا  ثأظقعت 
مقالات لاى  الالاسة  للنة  أفعال  ألاء  متوسطات   إحصائلة يف 

الربا   احملوسبة الت الللة الالثس إنتاج الرلاسني  بني  ثتطبلراهتا 
ت اب لطعملرة  ت  ى  الب اي  الرلاس  لصاحل   مقالات ثالب اي 

 املاثانت. لاى الرائب لةالتفالا  السبولع
( الر طاين  للاسة  يف 2018ثهاف   أجعمل   اليت   )

 لاى قائب بعانمج امللاتة ال عبلة الس ولملة إىل التشف لن فالالة
م املري يف االفرتاضلة الفصول  لاى الت الب تتنولوجلا تنللة 
التجعمليب   ،نوله األمريع جام ة طالبات شبه  املنقج  ثاستخام 

قبا  برلاس  الواحاع  اجمللولة  للنة  ثت  ،ب اي-بتصللب  تون  
 خاص ثمت تطبلق اختبال  صلا  م عيف  ،( طالبة27الالاسة من )

ثأظقعت النتائج ثجول فعثق ذات لاللة    ،مب املري تتنولوجلا الت الب
 نولوجلاتت إحصائلة يف ألاء أفعال للنة الالاسة لاى اختبال م املري

بني الرلاسني الربا  ثالب اي لصاحل الرلاس الب اي ت  ى  الت الب
 لطعملرة التالملس الرائلة لاى الفصول االفرتاضلة. 

( للاسة هاف  إىل التشف 2019ثأجعت العشلاي )
  تنللةيف االفرتاضلة الفصول لاى قائب تالمليب بعانمج لن فالالة
 باثلةاإلسالملة   الرتبلة م ال  لاى التفتري ت الب مقالات
اجمللولة    ،التومل  بتصللب  التجعمليب  شبه  املنقج  ثاستخام 
م الني من م ال   (  10ثتتون  للنة الالاسة من )  ،الواحاع

ثمت تطبلق   ،الرتبلة اإلسالملة يف حمافظة الفعثانلة يف لثلة التومل 
يف مقالات التفتري ابإلضافة إىل ألاع بطاقة  اختبال  صلا  م عيف  

النتائج ثجول فعثق ذات لاللة إحصائلة يف    ،الحظةم ثأظقعت 
بني  االختبال الت صلا  ثبطاقة املالحظة  ألاء للنة الالاسة لاى  

ت  ى   الب اي  الرلاس  لصاحل  ثالب اي  الربا   لاربانمج الرلاسني 
 . التالمليب الرائب لاى تنللة مقالات ت الب التفتري

شف لن للاسة هاف  إىل الت  (2019)أجعت ال ملن  ث 
الرائب لاى نظعملة الت اب   أثع التالملس ابلفصول االفرتاضلة التفالالة 

الذات  االجتلال    فالالة  األمن   األكالميلةلاى  مفقوم  ثت  مل  
بن    نولع  األمريع  طالبات جام ة  للنة من  لاى  لبا  امل اومايت 

التجعمليب  نالعمح شبه  املنقج  ثاستخام  الس ولملة.  بتصللب   يف 
الواحاع  من    ،اجمللولة  الالاسة  للنة   ،طالبة  (34)ثتتون  

الذات ثاستخام   فالالة  ثمرلاس  الت صلا   امل عيف  االختبال 
النتائج ثجول فعثق   ،جللع البلاانت  كألاتني  األكالميلة ثأظقعت 

لاى   الالاسة  للنة  أفعال  ألاء  يف  إحصائلة  لاللة  االختبال ذات 
بني الرلاسني   امل عيف الت صلا  ثمرلاس فالالة الذات األكالميلة

التالملس   لطعملرة  ت  ى  الب اي  الرلاس  لصاحل  ثالب اي  الربا  
 . التفالالة لفصول االفرتاضلةاب

جعاء للاسة هاف  إىل  ( إب2019)  بلبا العحل ثقام   
 طعق مرعل تالملس يف االفرتاضلة  الفصول استخاام بلان فالالة

الفّ ال. ثلت رلق أهااف   التالملس مقالات تنللة التالملس لاى
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اجمللولة  )تصللب  التجعمليب  شبه  املنقج  استخاام  مت  الالاسة 
( طالبة من 23)  متونة منالواحاع(، ثطبر  الالاسة لاى للنة  

( يف كالة ال اوم 1جالت يف مرعل طعق التالملس )الطالبات املس
ثمت    ،ثاآللاب بضعمله يف جام ة الرصلب ابمللاتة ال عبلة الس ولملة 

م ثاختبال  صلا   مالحظة  بطاقة  جللع  تطبلق   عيف كألاتني 
النتائج ثجول فعثق ذات لاللة إحصائلة يف    ،البلاانت ثأظقعت 

بطاقة  اختبال  لاى  الالاسة  للنة  أفعال  ألاء  للجات  متوسطات 
مالحظة األلاء التالملس  الفّ ال ثاالختبال الت صلا  امل عيف يف  
لصاحل  ثالب اي  الربا   الرلاسني  بني  الفّ ال  التالملس  مقالات 

 عملرة الفصول االفرتاضلة.الرلاس الب اي ت  ى لطعملرة الستخاام ط 
 التعقيب على الدراسات السابقة:  

من خالل مطال ة الالاسات السابرة مُلالحظ أن هناك 
احلاللة يف ب ض اجلوانب،   اتشاهب الالاسات ثالالاسة  بني تاك 

)امل ع  ثسناي،   للاسات  تناثل   الر طاين، 2013حل   يل 
ال ملن،  2018 العشلاي،  2019يل  لباالعحلب،  يل  2019يل 
( استخاام الفصول االفرتاضلة يف التالملس اجلام  ، أما 2019

ثآخعثن،   )احلناثي  لباالسالم،  2014للاسات   يل 2014يل 
تناثل  2017 غاول،  يل  2017اجلقم،    يل2016جعمن،    )

اإل الت الللة  الالثس  تصللب  التفالالة، كلا  موضوع  لترتثنلة 
تخاام  تشابه الالاسة احلاللة مع مجلع الالاسات السابرة يف اس ت

ثهو املنقج شبه التجعمليب بتصللب اجمللولة الواحاع ،املنقج ال ال   
اليت تناثل  تصللب  ،  (2013ثناء للاسة امل ع  ثسناي )ابست

تشاهب   ثجتعملبله، كلا  ضابطة  مبجلولتني  التجعمليب  شبه  املنقج 
طابة استقااف  يف  السابرة  الالاسات  مجلع  مع  الالاسة   هذه 

ك فإن الالاسة احلاللة متل ت للا سبرقا  ثابلعغب من ذل  ،اجلام ة
يف   العائاع  الالاسات  من  أهنا  يف  للاسات  اجملال  من  يف  -هذا 

الباحثتحاثل   الفصول   ثقا  -نيلاب  استخاام  أثع  تناثل  
التفالالة   الت الللة  الالثس  مقالات تصللب  تنللة  االفرتاضلة يف 

ابمللاتة ال عبلة الس ولملة ثابلت املا   املتلثللاى املستوى احملا   
،  2019/2020املوافق    1440/1441جام ة جنعان يف ال ام  

لات مما مل ط  هذه الالاسة قللة ثأمهلة ثإضافة ملا سبرقا من جمقو 
التنوع امل عيف  حبثلة يف هذا اجملال، ابإلضافة أهنا تُ ط  قالاً من 

 ثخاصة يف جمال بلئات الت اب االفرتاض . 
 املنهج واإلجراءات: 

 منهج الدراسة:  
استخام يف هذه الالاسة املنقج شبه التجعمليب بتصللب 

املت ري  اجمللولة الواحاع برلاس قبا  ثب اي، حل  مت اختبال أثع 
املسترل املتلثل ابستخاام الفصول االفرتاضلة لاى املت ري التابع  
تلثل مبقالات تصللب الالثس الت الللة التفالالة يف مرعل ثسائل  

ُ
امل

الت الب بتطبلق اختبال  صلا  م عيف 341)  ترنلة  هنج(، ثذلك 
ثب اي قبا   املقالي كرلاس  األلاء  مالحظة  مت    ،ثبطاقة  ثقا 

املنقج نتلجة الظعثف االستثنائلة اليت شقاها ال امل  الاجوء قذا  
، الذي ألى إىل 19-مؤخعاً بسبب جائ ة فريثس كولثان كوفلا  

ال عبلة   امللاتة  ال امل ثمنقا  التجول يف خمتاف لثل  فعض حظع 
الس ولملة، ثنتلجة لذلك مت ت الق الالاسة االنتظاملة لاخل جام ة  

الت الب  جنعا حنو  اجلام ة  ثاجتق   الفصول اإلن  ثخاصة  لترتثين 
الباحثتني  االفرتاضلةيل لفع  جملولة  مما  لاى  الالاسة  تطبلق  إىل   

ثخاصة أن أغابلة الالاسات السابرة اليت حبث  ،جتعملبلة ثاحاع  
 يف جتعملب الفصول االفرتاضلة قا استخام  هذا املنقج. 

 أفراد الدراسة: 
( طالبة من طالبات املستوى 23مشا  للنة الالاسة )

هنج( يف 341الس املسجالت يف مرعل ثسائل ترنلة الت الب )الس
كالة ال اوم ثاآللاب جبام ة جنعان يف امللاتة ال عبلة الس ولملة يف  

ثقا    ،1440/1441الفصل الالاس  الثاين من ال ام الالاس   
مت اختلال ش بة ثاحاع فرط نتلجة ت اثن أستاذع املرعل ثالطالبات 

نفلذ التجعبة اليت تروم لاى استخاام  يف تطبلق ألايت الالاسة ثت 
 الفصول االفرتاضلة ابلنولني الت امم ثغري الت امم. 

 :الفصول االفرتاضية يف الدراسة احلالية  
لتالملس مرعل ثسائل ترنلة   ةل االفرتاضلو مت تصللب الفص

( ثاأللائلة    إكسابهباف    هنج(  341الت الب  امل عفلة  املقالات 
األلبلات   يف ضوء   املقالملة يف تصللب الالثس الت الللة التفالالة

احلناثي يل  2013الالاسات السابرة )امل ع  ثسناي،  ث   الرتبوملة
 يل2019ال ملن،    ،2018الر طاين،  يل  2014ثآخعثن،  
 اب ال ملستربل امل عفة املت( اليت أكات لاى أن  2019لباالعحلب،  
ايب، ثلتنه ملبنلقا من خالل نشاطه ثمشالكته الفّ الة يف بشتل س

 ثبناء لاى أسس النظعملة امل عفلة ثه ال لالة الت الللة الت اللة،  
ثملؤثع   ،السابق إىل مواقف الت اب  ب فقلق  ثن ملست ضع   نيأن املت ال

امل عفة اجلاملاع، ثالت اب من خالل مواجقة    بهذا الفقب يف اكتساهب
يف تبالل اخلربات بني املت الني    اإلسقامث مشتاة ثموقف حرلر   

ثمنوها مقالاهتب  ت املل  إىل  إىل،  ملؤلي  النظعملة   ثاستنالاً  أسس 
 لاى الت  مل  الفولي يللذلك استخام  تؤكا  الساوكلة ثمبالئقا اليت
حبل   ،مباأ الت  مل  الفولي الت الللة التفالالة يف تالملس الالثس

مناسبة  صواتملظقع   لإلجابة  ات  مل   ل  ثصولع  اإلجيا  
 إلجابة اخلاطئة. لنا ات  مل  السايب  ال ثصولع صواتث  الص ل ة

لاى   االفرتاض   الفصل  تضلن  ة،  العئلسالصف ة  ثقا 
ثتعحلب ابلطالبات، ثصف ات احملتوى   ،لاى لنوان املرعل  ث توي

ثموضولات املرعل  توصلف  ابلفصل   ه. ثتضلن   التالملس  ثمت 
من أنواع الفصول   ستخاام نولنيابلترتثين التامل اإلاالفرتاض  
 ، مها:  االفرتاضلة

  استخام   : حل ةغري تزامني  هل افرتاضيو فص  أوال :
اإل ثالربجملات  لاطالبات األلثات  لتسلح  املت امنة  غري  لترتثنلة 

التلالملن  ألاء  ثمنقا:  ال مان،  أث  املتان  حاثل  لثن  ابلتفالل 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
................................................... 

مب توايت مرعل   ثالواجبات ثاملقام ثالتتالفات ثاألنشطة املعتبطة
( الت الب  ترنلة  ثقائلة    341ثسائل  الالثس  ثقعاءع  هنج(، 

إلسا إىل  إضافة  املرعل،  ثُمالسة  الطالبات  بني  ل املعاسالت 
الس
ُ
ثقا مت حفظ احملتوى ال ال  لاى   ة،األللال ثاملشالملع إىل امل

االفرتاضلة بصولع غري   طالبة   ت امنلهالفصول  لتل  حبل  ملسلح 
لال توى   الطالبات ابل ولع  قام   ثقا  ثثقتقا،  قالهتا  حسب 

اب  ابالطالع ثاملشالكة  ثمعاج ته  ال ال   احملتوى  ملقام لاى 
 ثالتتالفات ثغريها. 
افرتاضيو اثنيا : فص ألثات  هتزامني   ةل  فله  ثاستخام   :

مع   الطالبات  تواجا  خالل  من  م ني  ب من  معتبطة  ثبعجملات 
 
ُ
ال لل لاى ككككامل الوق  نفسه لثن حاثل لالتان، مع  السة يف 

ب ا،  فللا  قا  الطالبات  لجوع  لتسقلل  احملاضعع  تسجلل 
مجلع الطالبات   تثاستخام  أملضاً الاوحة البلضاء حل  سالا

التتابة يف  املشالكة  الالثس    لاى  حمتوى  حول  لالقا 
التواصل ابلصوت  الفلاملو من خالل  ثاالستسفالات، ثمؤمتعات 

بني   ثالنص  ب ضقن    املالسةثالصولع  الطالبات  ثبني  ثالطالبات 
بني   ابلنص  لاتواصل  املناقشة  لوحة  ثكذلك    املالسة بب ض، 

 ثالطالبات ثبني الطالبات ب ضقن بب ض.
الفلاملو الت الل   لاى  لالطالعثقا مت توجله الطالبات 

الت اب  للالع  موقع  لاى  املنشول  االفرتاضلة  الفصول  الستخاام 
يف    اثالت الب لن بُ ا يف جام ة جنعان ثاالستفالع منق  اإللترتثين

بطعملرة   ثاستخاامقا  االفرتاضلة  الفصول  إىل  الاخول  كلفلة 
 مناسبة. 

 الدراسة:  أداات
استخاام ألاتني،  ل اايت  رلق أهااف الالاسة، مت  

 مها:
ثم عفة  لرلاس اجلانب النظعي  :  . االختبار التحصيلي املعريف1

ثاآللاب    ماى ال اوم  يف كالة  الطالبات  جنعان  جبااكتساب  م ة 
الفص يف  املتضلنة  ثامل الف  االفرتاضلة  و املفاهلب  تت اقل   اليت 

 اختبال  صلا ، جعى تصللب  بتصللب الالثس الت الللة التفالالة
مبقالات تصللب الالثس الت الللة املت اق  لاجانب امل عيف    لترتثينإ

النظعملة  التفالالة النواح   لالراطع   من  التسجلل  مقالات  ثه  
ثللل اختبالات   ثاحلعكات،  ،ثالعسومالصوتلة، ثالفلاملو، ثالصول،  

امل تلا يف   ستنال إىل احملتوى ال ال  النظعيقصريع لاالثس ابال
(  20)، ثحيتوي االختبال  هنج(  341ثسائل ترنلة الت الب )مرعل  

ما    الأن    ةمن الطالب  طاب فلهث سؤاالً من نوع الصواب ثاخلطأ  
  إذا كان  اجللل الواللع أسفل لأس السؤال ص ل ة أم خاطئة 

( إشالع  ال بالع  √بوضع  أمام  ثإشالع(  أمام (  X)  الص ل ة، 
االختبال   ثلتص لح  اخلاطئة،  نصف ال بالع  فرعع  ألطل  كل 
لاى     صل لالقا الطالبة  للجة، ثبذلك تتون ألاى للجة ممتنة

 ثأقل للجة )صفع(. للجات (10االختبال )

صللب  يف ت  املقالي  لرلاس اجلانب األلائ   :الحظة املبطاقة  .  2
الطالبات يف كالة ال اوم ثاآللاب  لاى  الالثس الت الللة التفالالة  

جنعان  املقالي   ،جبام ة  األلاء  مالحظة  بطاقة  إلاال  جعى 
ابالستنال   ستخاام أثفلس ملتس جل ل للس البولبوملن  تفالا اب

ثسائل ترنلة الت الب إىل احملتوى ال ال  ال لا  امل تلا يف مرعل  
مو لة   اً ( مؤشع 23)  لاى  بطاقة املالحظة   هنج(، ثاشتلا  341)
ل   مقالات  ثالث  يف مرطع ئ ألائلة  تسجلل  مقالات  ه :  لسة، 

ه : أن ملتون    ( مؤشعات10صويت لاى الشعائح، ثتضلن  )
الصوت  تسجلل  ثباء  الشعحية،  حملتوى  مناسب  الصويت  املرطع 
لاى الشعائح، ثاستخاام الراب أثناء التسجلل، ثت ري لون الراب، 
ثاستخاام  ل التنرل بني الشعائح، ثتتعال الصوت لب ض األج اء،  
الصوت،  من  أج اء  ثقطع  آخع،  مبرطع  املرطع  ثاستباال 

املسجا املراطع  الصوتثاست عاض  موقع  ث عملك  مقالات   ،ة، 
ه : أن ملتون    ( مؤشعات6تسجلل مرطع فلاملو، ثتضلن  )

لاى  الفلاملو  تسجلل  ثباء  الشعحية،  حملتوى  مناسب  الفلاملو 
الفلاملو،  من  أج اء  ثقطع  أج اء،  إىل  الفلاملو  ثترسلب  الشعائح، 
ث عملك موقع الفلاملو، ثكتابة ما وظة لاخل الفلاملو ال تظقع مع 

سئاة قصريع أثمقالات للل    ،لتن تظقع ملرام الالس الفلاملو ث 
( ثتضلن   مؤشعات7لاالس  من   (  اختلال  سؤال  ه : كتابة 

ثإظقال  ثاحاع،  إبجابة  ثالسلاح  له،  اخللالات  ثكتابة  مت ال 
اإلجاابت برتتلب لشوائ ، ثإاتحة حماثلتني لا ل، ثكتابة سؤال 
ب ثبذلك  الص ل ة،  اإلجابة  ثثضع  ثخطأ  غ ااختلالي صواب 

التا  ) املؤشعات  ( مؤشع ثألط  كل مؤشع نصف 23جملوع 
(  11.5للجة، ثبذلك تتون ألاى للجة لاى بطاقة املالحظة )

 ثأقل للجة )صفع(.  
 صدق أدايت الدراسة: 

يف  ب عضقلا  الالاسة  ألايت  صاق  من  الت رق  مت 
لاى لشعع حمتلني   األثللة  التالملصولهتلا  هلئة  ألضاء    س من 

اخلربع ثاالختصاص يف ختصص ترنلات الت الب يف ذثي  ثلضواته  
املناهج التالملس    قسب  الرتبلة  بثطعق  ثذلك  ن،  جام ة جنعاتالة 

لاى صاق حمتوى األلاتني ثالتباطقلا مبوضوع الالاسة،  لاوقوف
ثمالئلتقا لت رلق هاف الالاسة ثغعضقا، ثقا أمجع احملتلون 

ف الالاسة، مع لاى مالئلة األلاتني ثصالحلتقلا يف  رلق أهاا
ثجول ب ض املالحظات البسلطة لاى الصلاغة الا وملة يف فرعات 
األلاتني، ثقا ُلنل  الباحثتان بتاك املالحظات ثجعى ت املاقا،  

 ثبذلك أخعج  األلاتني بصل تقلا النقائلة.  
 ثبات أدايت الدراسة: 

ملت ارة ابختبال املقالات  مت تطبلق كالً من ألايت الالاسة ا 
التفالالة الت الللة  الالثس  ثبطاقة مالحظة    ،امل عفلة يف تصللب 

من  متونة  الالاسة،  للنة  خالج  من  للنة  لاى  املقالي  األلاء 
ملرعل  15) أخعى  ش بة  من  اختلالهن  مت  طالبة  ترنلة (  ثسائل 
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( ال اوم ثاآللاب جبام ة جنعان   341الت الب  ثمت    ،هنج( يف كالة 
التا    الثبات  م امل  كولل   طعملرة  ابستخااماحتساب 

( لاى  KR 20لملتشاللسون  ألاع كالً  لتل  التالة  لاالجة   )
( ملبني ذلك1. ثاجلاثل )حاي

 (KR 20ريتشاردسون ) طريقة كودر(: معامالت ثبات أدايت الدراسة ابستخدام 1اجلدول )

 (20ريتشاردسون )معامل الثبات بطريقة كودر  األداة  ت 
 0.89 االختبال الت صلا  يف املقالات امل عفلة  1
 0.87 بطاقة مالحظة املقالات االلائلة  2

( اجلاثل  االختبال  1أظقع  ثبات  م امل  أن   )
(، يف حني أن م امل 0.89الت صلا  يف املقالات امل عفلة باغ )

األثبات   املقالات  مالحظة  )بطاقة  باغ  ثه   0.87لائلة   ،)
م امالت ثبات معتف ة ثمناسبة ل اايت الالاسة، مما ملربل الوثوق 

 أبلايت الالاسة ثنتائجقا. 
 متغريات الدراسة:  

 : طعملرة التالملس )الفصول االفرتاضلة(. غري املستقلاملت .1
 . تصللب الالثس الت الللة التفالالة مقالات: املتغري التابع .2

 إجراءات الدراسة: 
أُتب  الالاسة،  هذه  أهااف  اإلجعاءات لت رلق     

 األتلة: 
ثمت رياهتا جعى   - الالاسة  مشتاة  ألايت  ،   املا  إلاال  مث 

)االختبال الت صلا  امل عيف ثبطاقة مالحظة األلاء   الالاسة
بصولهتلا النقائلة ب ا الت رق من لالالت صاققلا املقالي(  
 يف بلئة امللاتة ال عبلة الس ولملة.  ثثباهتلا

من طالبات املسكتوى السكالس يف  اختلال للنة الالاسكةجعى   -
كالة ال اوم ثاآللاب جبام ة جنعان ب ا  املا شكككك بة للاسككككلة  

(يل نظعاً لت كككاثن  هنج341)  يف مرعل ثسككككككككككككككككائكككل ترنلكككة الت الب
  الطالبات ثُمالسككككة املرعل مع الباحثتان، ثثضكككك   الطالبات

مث    ،(23)ن=  اجمللولكككة التجعملبلكككة  ه ،  ة ثاحكككاعيف جملولككك
بشككعح أهااف هذه الالاسككة لاطالبات،   سككة املرعلقام  ُمال 

ثأمهلتقككككا، ثكلفلككككة تطبلرقككككا، ث ككككاملككككا مواللككككا اجلاسكككككككككككككككككات 
  ة التجعملبلةالالاسكككككة لاى اجمللول ألايتمث طُبر    التالملسكككككلة،

 ث املا املستوى الف ا  لاطالبات. ربا الرلاس لا
احملتوى  - بتالملس  اخلاص  االفرتاض   الفصل  إلاال  جعى 

تطبلق الثس الت الللة التفالالة، ثمت  ال ال  املت اق بتصللب ال 
يف االفرتاض   ال ام    الفصل  من  الثاين  الالاس   الفصل 

التجعبة  1440/1441الالاس    تطبلق  ماع    ثاست عق 
 شقعملن.

  الالاسكككككككة ألايتالتجعملبلة لاى    ةإجعاء قلاس ب اي لالجلول -
)االختبال الت صكلا  امل عيف ثبطاقة مالحظة األلاء املقالي( 

ثذلك لات رق  الفصككككككل االفرتاضكككككك يلب ا االنتقاء من تطبلق 
 اايت ييل لثالب االرلاس الربا    بني متوسككككطاتمن الفعثق 

الفصكككول االفرتاضكككلة يف اكسكككاب مقالات  فالالةلاى  احلتب
  .تصللب الالثس الت الللة التفالالة

جعى  يف ذاكعع احلاسكككككككككوب، مث  لايت الالاسكككككككككةأت تفعملغ بلاان -
(،  SPSSم الع مة اإلحصككككككككائلة لا اوم االجتلاللة )ااسككككككككتخا

 .النتائج ثاستخاص 
الت الق   خاصة، ثمت يف جااثل    النتائج، ثثض    جعى ثضع -

التوصكككككككككلات   النتائج، ثُفسكككككككككعت، ثُكتب لالقا، مث نُوقشككككككككك   
 ثاملررتحات.

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:  
استخاام  مت  الالاسة،  ألايت  ثبات  م امل  حلساب 

)  طعملرة كولل يف  20لملتشاللسون  اإلحصائلة  الفعثق  ثلبلان   ،)
ألاء طالبات اجمللولة التجعملبلة لاى ألايت الالاسة اختبال املقالات 

الت الللة    لتصللب الالثسييل  األلاء املقال امل عفلة ثبطاقة مالحظة  
التالملس   لطعملرة  ت  ى  ثالب اي  الربا   الرلاسني  بني  التفالالة 
احلسابلة   املتوسطات  استخعاج  االفرتاضلة مت  الفصول  ابستخاام 
اختبال "ت"  استخاام  مث  الطالبات،  امل لالملة أللاء  ثاالحنعافات 
لا لنات املعتبطة، ثمت حساب حجب األثع لا لنات املعتبطة ثفًرا 

 (. 1988ني )لتصنلف كوه
 النتائج وتفسريها:  

"هل ملوجا اختالف يف ألاء  نتائج السؤال األول:  
طالبات اجمللولة التجعملبلة لاى اختبال املقالات امل عفلة لتصللب  
ت  ى  ثالب اي  الربا   التطبلرني  بني  التفالالة  الت الللة  الالثس 

 لطعملرة التالملس ابستخاام الفصول االفرتاضلة"؟ 
مت استخعاج املتوسطات احلسابلة ثاالحنعافات امل لالملة  
أللاء الطالبات لاى اختبال املقالات امل عفلة بني التطبلرني الربا   
ثالب اي ثلبلان لاللة الفعثق بني املتوسطات احلسابلة مت استخاام  

حجب  "ت"اختبال   حساب  مت  املعتبطة، كلا  األثع    لا لنات 
املعتبطة ثفرً  ) لا لنات  لتصنلف كوهني  التلا  1988ا  ( ثالذي 

( 0.8( متوسط، )0.5( ص ري، ) 0.2تصنلف حجب األثع: )
( ملبني ذلك2كبري، ثاجلاثل )
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 مجلة العلوم اإلنسانية

 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
................................................... 

التعليمية  (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألداء الطالبات على اختبار املهارات املعرفية لتصميم الدروس 2اجلدول )
 للعينات املرتبطة لبيان داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية  التفاعلية بني التطبيقني القبلي والبعدي واختبار "ت "

املتوسطات   االختبال 
 احلسابلة 

االحنعافات  
للجات  ت امل لالملة 

 احلعملة 
مستوى 
 الااللة 

 حجب 
 األثع 

مستوى 
حجب 
 االثع

 0.927 2.78 التالة قبا  الالجة -اختبال املقالات امل عفلة  
33.363 22 .0000 

6.59 
 

 معتفع
 8700. 9.57 التالة ب اي  الالجة -اختبال املقالات امل عفلة  

( ثجول فعثق ذات لاللة إحصائلة لنا  2أظقع اجلاثل )
( لاللة  لاى  0.05مستوى  املقالات  (  الختبال  التالة  الالجة 

بني التطبلرني الربا     امل عفلة لتصللب الالثس الت الللة التفالالة
أن حجب  اجلاثل  أظقع  الب اي، كلا  التطبلق  ثالب اي ثلصاحل 

( باغ  معتفع6.59األثع  ثمبستوى  لنا   يثذ   (  إحصائلة  لاللة 
استخاام الفصول  (. مما ملال لاى فالالة  0.000مستوى لالله )
يف   الالثس  إاالفرتاضلة  تصللب  يف  امل عفلة  املقالات  كساب 

هنج( لاى  341الت الللة التفالالة يف مرعل ثسائل ترنلة الت الب )
التجعملبلة( يف جام ة جنعان، ثمل  ى ذلك إىل  طالبات )اجمللولة 

فصول االفرتاضلة اليت قام  لاطالبات خربات متنولة،  فالالة ال 
ثالواجبات  األنشطة  يف  الف الة  املشالكة  قن  أاتح   كلا 

ثميتن تفسري ذلك يف ضوء ما    ،ثاملناقشات ثالتفالل فللا بلنقن
لك ت لاله الالاسة احلاللة لنا تصللب الفصول االفرتاضلة حل   

امل عفلة من خالل النظعملة  االهتلام ابخلربات    لك ت لاى مبالئ 
لاطالبات ثاستخاام   ،السابرة  ثاملرتابط،  املتساسل  ثال عض 

من  ثالتفالل  التشالك  لاطالبات  أاتح   اليت  الت الللة  األنشطة 
أجل  رق األهااف احملالع املعتبطة بتطوملع الرالات امل عفلة يف 

لت النظعملة  التفالالة،اجلوانب  الت الللة  الالثس  ثقا ملعجع   صللب 
)ذلك   ال ضاملاة  إلله  أشال  ما  لافصول  2019إىل  لثل  من   )

االفرتاضلة يف إجيال بلئة ت الللة أكثع تفالالة مرالنًة ببلئة الت اب 
الترالاملة، ثكذلك مسامهتقا يف توفري امل اومة ثامل عفة بشتل أكثع 
سقولة ثبساطة من الطعملرة الترالاملة، ثإجيال البلئة التفالالة اليت  

 اجللال  ثالت اثن لاى املت الني.  لثح ال للت لل لاى تنللة 
ثمن هنا جنا أن الالاسة احلاللة قا اتفر  مع مجلع  

ثفالالتقا    كفاءع الفصول االفرتاضلةالالاسات السابرة اليت بلن   
(  2013كالاسة امل ع  ثسناي )تنللة امل الف لاى الطابة،    يف

تنللة املقالات  يف االفرتاضلة الفصول اليت بلن  ثجول أثع لتوظلف

اخلاصة الت الل  امل عفلة  ثللاسة  لاى ابالتصال  الطالبات، 
 يف االفرتاضلة ( اليت أظقعت فالالة الفصول2018الر طاين )

طالبات،  لاى الت الب تتنولوجلا تنللة املقالات امل عفلة يف م املري
 استخاام ( اليت كشف  لن فالالة2019ثللاسة لباالعحلب )

 ابلتالملس املقالات امل عفلة اخلاصة تنللة يف االفرتاضلة لفصولا
( اليت 2014للاسة احلناثي ثآخعثن )، ث الفّ ال لاى الطالبات

أثع ثجول  لن   املامج الت اب اسرتاتلجلة الستخاام كشف  
تنللة الت اثنلة  احملوسبة الت الللة الالثس إنتاج مقالات يف 

االبتتالي لباالسالم  طابة   لاى ثتصلللقا  ثللاسة  اجلام ة، 
لترتثين الفعلي  يت أظقعت ثجول فالالة لاتالملب اإل( ال2014)

"كولس الب"   بعانمج  لاى  تصللب ثالت اثين  مقالات  تنللة  يف 
( اليت 2017لترتثنلة لاى امل الني، ثللاسة  غاول )الالثس اإل

 لاى الرائب التفالالة السبولع مقالات كشف  لن ثجول أثع لت اب
 لاى اإللترتثنلة الالثس تصللب مقالات تنللة يف اثانتامل

 طالبات اجلام ة. 
" الثاين:  السؤال  ألاء  نتائج  يف  اختالف  ملوجا  هل 

املقالي  األلاء  مالحظة  بطاقة  لاى  التجعملبلة  اجمللولة  طالبات 
لتصللب الالثس الت الللة التفالالة بني التطبلرني الربا  ثالب اي 

 ستخاام الفصول االفرتاضلة"؟ ت  ى لطعملرة التالملس اب
امل لالملة  ثاالحنعافات  احلسابلة  املتوسطات  استخعاج  مت 
أللاء الطالبات لاى بطاقة مالحظة األلاء املقالي ثأب الها ثلاى  
الالجة التالة بني التطبلرني الربا  ثالب اي ثلبلان لاللة الفعثق  

لا لنات بني   "ت"  اختبال  استخاام  مت  احلسابلة  املتوسطات 
ثفًرا   املعتبطة  لا لنات  األثع  حجب  حساب  مت  املعتبطة، كلا 

( األثع: 1988لتصنلف كوهني  تصنلف حجب  التلا  ( ثالذي 
( ملبني 3( كبري، ثاجلاثل )0.8( متوسط، )0.5( ص ري، )0.2)

ذلك:
لتصميم الدروس   ياملهار  بطاقة مالحظة األداءملعيارية ألداء الطالبات على (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات ا3اجلدول )
 التفاعلية بني التطبيقني القبلي والبعدي واختبار "ت" للعينات املرتبطة لبيان داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية التعليمية 

املتوسطات   املقالات 
 احلسابلة 

االحنعافات  
للجات  ت امل لالملة 

 احلعملة 
مستوى 
 الااللة 

 حجب 
 األثع

مستوى 
 حجب االثع

 9370. 1.33 مقالات تسجلل مرطع صويت لاى الشعائح قبا  
16.359 22 .0000 

 معتفع 3.41

 6780. 4.13 مقالات تسجلل مرطع صويت لاى الشعائح ب اي 

 معتفع 2.22 0000. 22 10.643 9330. 1.07 مقالات تسجلل مرطع فلاملو قبا  
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كساب مهارات تصميم الدروس إفاعلية استخدام الفصول االفتراضية في 
 *التعليمية التفاعلية لدى طالبات كلية العلوم واآلداب جامعة نجران

.................................................................................................. 

 5620. 2.96 مقالات تسجلل مرطع فلاملو ب اي 

 8830. 1.07 مقالات للل أسئاة قصريع لاالس قبا  
9.932 22 .0000 

 معتفع 2.07

 8850. 3.65 مقالات للل أسئاة قصريع لاالس ب اي 

 2.637 3.46 املقالات األلائلة كتل قبا  
14.657 22 .0000 

 معتفع 3.05

 1.330 10.74 األلائلة كتل ب اي املقالات  

( ثجول فعثق ذات لاللة إحصائلة لنا 3أظقع اجلاثل )
( لاللة  التطبلرني  0.05مستوى  بني  األلائلة  املقالات  لاى   )

الربا  ثالب اي يف مجلع متوسطات للجات املقالات يف بطاقة 
ثلاى    ،لتصللب الالثس الت الللة التفالالةمالحظة األلاء املقالي  

أن   اجلاثل  أظقع  الب اي، كلا  التطبلق  لصاحل  التالة  الالجة 
األلاء   لبطاقة مالحظة  التالة  الالجة  األثع لاى  مستوى حجب 

التفالالةاملقالي   الت الللة  الالثس  )  لتصللب  ( 3.05جاء 
معتفع،   أثع  حجب  تسجلل ثمبستوى  ملقالات  األثع  حجب  ثباغ 
حجب أثع معتفع،    ( ثمبستوى3.41)  مرطع صويت لاى الشعائح

( ثمبستوى 2.22)  ملقالات تسجلل مرطع فلاملو  ثباغ حجب األثع
معتفع،   أثع  األثع حجب  أسئاة قصريع    ملقالات  ثباغ حجب  للل 

مما ملشري إىل فالالة ( ثمبستوى حجب أثع معتفع،  2.07)  لاالس
يف   االفرتاضلة  الفصول  يف إكاستخاام  األلائلة  املقالات  ساب 

للة التفالالة يف مرعل ثسائل ترنلة الت الب  تصللب الالثس الت ال
هنج( لاى طالبات )اجمللولة التجعملبلة( يف جام ة جنعان، 341)

ثمل  ى ذلك إىل ف اللة الفصول االفرتاضلة اليت قام  لاطالبات  
الت الب،    نسالاهت  خربات متنولة ثفعت ث لاى جتعبة جاملاع يف 

بشتل مناسب لاى   قن الفعصة ثاخلربع الترنلة اجلاملاع يف التالب
التفالالةتصللب   الت الللة  األلائلة    الالثس  املقالات  ثاكتساب 

من   خيصقا  فللا  الشعائحاملناسبة  لاى  صويت  مرطع  ،  تسجلل 
فلاملو مرطع  ث ثتسجلل  بشتل ،  لاالثس  قصريع  أسئاة  للل 

 .منوذج 
ثميتن تفسري هذه النتلجة يف أن التالملس الرائب لاى  

املست  االفرتاضلة  ملتفق  الفصول  الالاسة  هذه  يف  أسس خام  مع 
الساوكلة ثمبالئقا   تنللة اجلوانب األلائلة  بالنظعملة  تأكلاها لاى 

ثاملقالملة يف تصللب الالثس الت الللة التفالالة، فالنظعملة الساوكلة  
الت ري  ثالتالملسلة من خالل  الت الللة  املواقف  تفسري  تروم لاى 

ثهو ما جعى يف الالاسة احلاللة من   ،ثالت املل يف الساوك الظاهع
اجلوانب  لاى  التجعملبلة(  )اجمللولة  الطالبات  قالات  يف  تطوملع 
األلائلة ثاملقالملة لتصللب الالثس الت الللة التفالالة ثاليت ظقعت  
لاى الرلاس الب اي، كلا أن الت  مل  الفولي املستخام لنا تطبلق 

الساوك املعغوب   للثس الفصول االفرتاضلة ساهب يف  ايلع ظقول
الت الللة   الالثس  تصللب  يف   اجللا  املقالي  األلاء  ثهو  فله 

حل  لوحظ ت رياً ث ايلع يف املتوسطات احلسابلة أللاء    ،التفالالة 
الطالبات )اجمللولة التجعملبلة( لاى الرلاس الب اي مرالنة ابلرلاس 

ث  ثميتن ل      لالاسة املستخامة بطاقة املالحظة،الربا  لاى ألاع ا
( الر طاين  أكاته  ما  إىل  االفرتاضلة  2018ذلك  الفصول  أن   )

أث  لا عملة  ترللا  لثن  امل اومات  تبالل  الطالبات  لاى  تسقل 
بني   ثالثرافة  ال اللة  املنافسة  لثح  تالب  ثكذلك  اجل عافلة، 
لاخل  النراش  منتاايت  لاملاع يف  ثتفتح قن حماثل  الطالبات، 

االفرتاضلة الالاسة  يف ال  شجعمما    ،غعفة  املشالكة  لاى  طالبات 
املطاوبة أث    ،املقالات  املناسب لثن خوف  ثتصلللقا ابلشتل 

تعلل، ثلذلك جنا أن الطالبات قا  سن  قالاهتن يف املقالات  
 . االلائلة لتصللب الالثس التفالالة

نتائج   مع  متفرة  الالاسة  هذه  نتائج  جاءت  ثلاله 
امل ع  ثسناي ) السابرة كالاسة  بلن     (2013الالاسات  اليت 

تنللة املقالات األلائلة   يف  االفرتاضلة الفصول ثجول أثع لتوظلف
(  2018الطالبات، ثللاسة الر طاين ) لاى لالتصال الت الل 

الفصول لتوظلف  أثع  ثجول  أظقعت  تنللة  يف االفرتاضلة اليت 
م املري يف  االلائلة  طالبات،   لاى الت الب تتنولوجلا  املقالات 

 استخاام ( اليت كشف  لن فالالة2019لباالعحلب )ثللاسة  
األ تنللة يف االفرتاضلة الفصول لاتالملساملقالات  الفّ ال   لائلة 

، ثمل ول هذا االتفاق إىل التشابه يف ال وامل الثرافلة لاى الطالبات
ثاالجتلاللة ثأملضاً إىل ال وامل الت الللة حل  أن هذه الالاسات  

جام ات امللاتة ال عبلة الس ولملة،  أجعمل  يف للنات من طالبات  
لترتثين ثخصوصاً يف  لنوللة يف نظام الت الب اإلكلا أن النرالت ا

الفصول االفرتاضلة لاى ص لا جام ات امللاتة ثالتطول اقائل  
حرلرة   مت ة  الفصول  هذه  من  ج ل  ثالربجملات  األلثات  يف 

 لاطالبات ثأكثع تشوملراً ثمعالاع ألثقاهتن ثظعثفقن.
 :  التوصيات
فإنه   نتائج،  من  الالاسة  إلله  خاص   ما  ضوء  يف 

 ابإلمتان اقرتاح التوصلات اآلتلة: 
تالملس  ا  ضعثلع .1 يف  االفرتاضلة  الفصول  رعلات امل ستخاام 

نظعاً ملا أظقعته من فائاع يف ت الب  يل  الاسلة يف جام ة جنعان ال
 الطالبات مقالات تصللب الالثس التفالالة. 
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ألضاء هلئة التالملس ثالطابة لاى   لملبلتراء مبستوى تااال .2
يف املرعلات الالاسلة من خالل   استخاام الفصول االفرتاضلة

لرا الربامج ثالولش التالملبلة املتثفة يف هذا اجملال من قبل  
ترن اإلللالع  الت الب  ثللالع  امل اومات،  ثالت اب لة  لترتثين 
 لن ب ا. 

االفرتاضلة    إجعاء للاسة مماثاة تب   يف أثع توظلف الفصول .3
 يف تنللة مقالات أخعى لاى طابة اجلام ات.

مشتالت  .4 قضلة  يف  ابلب    هتتب  ثصفلة  للاسة  إجعاء 
ثسبل   االفرتاضلة  الفصول  ابستخاام  التالملس  ثص وابت 

 الت اب لالقا.
 املراجع: 

 أوال : املراجع العربية 
(. أثع  2017)  .ثالاسوق ، حملا ثحملا، آمالأبو ال  ، أمحا  

لاى  االفرتاضلة  ابلفصول  املقالع  تراي  منط  اختالف 
طالب   لاى  اإللترتثين  احملتوى  إنتاج  مقالات  تنللة 
الرتبوملة   لا اوم  الفلوم  جام ة  جماة  الت الب.  تتنولوجلا 

 . 54-1 (.7) .ثالنفسلة
أمحا ا2019)  .األمحعي،  بني  االفرتاضلة  الفصول  لنظعملة  (. 

الس ولملة.    ،ثالتطبلق االفرتاضلة  املالسة  لتجعبة  للاسة 
اإلنسانلة ثالالاسات  لآللاب  ال عبلة   (.6)  .اجملاة 

311-338. 
شريملن  الفصول استخاام فالالة(.  2019)  .الب ريي، 
 للاسة  :املتتامل الت الل  النظام تطوملع يف االفرتاضلة
. اإللترتثين لات الب األهالة املصعملة اجلام ة لاى تطبلرلة

  (.84)  22  جماة للاسات الطفولة. جام ة لني مشس.
67-78. 
 يف االفرتاضلة الفصول استخاام (. ثاقع2019)  .اجلالل، هاى

 الفنون  جماة  الطابة. نظع ثجقة من برتكلا ستالاي جام ة
- 260  (.39)   .اإلنسانلات ثاالجتلاع  ثلاوم ثاأللب
276. 
س ا قائلة   (.2016)  .جعمن،  إلترتثين  تالملب  بلئة  تصللب 
تنللة كفاايت إلاال الالثس   ى منوذج كلاع ثأثعه لا  لاى

التومل  باثلة  امل الني  لاي  ثالااف لة  .  اإللترتثنلة 
ماجستري   ال ع لسالة  اخلالج  جام ة  منشولع.    . غري 

 الب عملن.  .املنامة
 الفصول استخاام (. أثع2015) .طلب، ل مل عث اجلفعي، مسريع 

 املشعفات لاى اإلشعاقلة املقالات تنللة يف االفرتاضلة
- 1 (.12) .الرتبوايت. اجملاة الاثللة لات الب ابإلنرتن  

12. 
(. فالالة التالملب اإللترتثين الرائب لاى 2017)  .اجلقم، أمل

لاى إنتاج الالثس التفالالة  (LMS) نظب إلالع الت اب
يف املناهج   تجماة للاسا  .جباعمل الات مالع العايضلات  

التالملس - 71  (.219)   .جام ة لني مشس   .ثطعق 
107. 

(. 2014)  .مخلس، حملاث   أبو ج جوح، حيىيث   احلناثي، هاين
 يف تنللة الت اثنلة املامج الت اب اسرتاتلجلة استخاام أثع

ثتصلللقا   احملوسبة الت الللة الالثس إنتاج مقالات
 الب   جماة ب  ع.   التتنولوجلا طابة لاى االبتتالي
مشس .  الرتبلة يف ال ال  لني   .(3)  15  .جام ة 
235-281. 

 تنللة يف تالمليب بعانمج فالالة  (.2019)  .العحلاى، لباالعمحن
  مل ال االفرتاضلة الفصول  استخاام مقالات ب ض 
 . جام ة لني مشسجماة الرعاءع ثامل عفة.  .  الثانوملة املعحاة

(217.) 153-180. 
فالالة2019)  .ال نولالعشلاي،    لاى قائبتالمليب   بعانمج (. 

 لاى التفتري ت الب  مقالات  تنللةيف االفرتاضلة الفصول
التومل . جماة للاسات  باثلةاإلسالملة   الرتبلة  م ال

 .196-154 (.112) .لعبلة يف الرتبلة ثلاب النفس 
 الرائب التفالالة السبولع مقالات (. ت اب2017 غاول، إميان )
 الالثس تصللب مقالات تنللة ثأثعه يف املاثانت لاى

التالملس اإللترتثنلة  طالبات لاى ال لا  ثمقالات 
 ابلسبولع التالملس حنو ابل لف  ثاجتاهاهتن الرتبلة كالة

النفس الرتبلة ثلاب    .التفالالة. جماة للاسات لعبلة يف 
(88.) 47-74. 

حنان   االفرتاضلة ابلفصول التالملس أثع(.  2019)  .ال ملن، 
 فالالة  لاى االجتلاللة  الت اب نظعملة  لاى الرائب التفالالة

 لاى امل اومايت األمن مفقوم ثت  مل  الذات األكالميلة
العمح بن  نولع األمريع جام ة  طالبات لسالة نلبا   .

 .99-79 (.153) 40. اخلالج ال ع 
أمحا  العايض2010)  .سامل،  الت الب.  ثتتنولوجلا  ثسائل   .) : 

 متتبة العشا. 
 تتنولوجلا لرب تالمليب (. بعانمج2015) .سلا، هوملاا

 مقالات ب ض  تنللة يفثأثعه  االفرتاضلة الفصول
 الطالبة لاى الت الب مست ااثت تتنولوجلا استخاام
جام ة   . جماة كالة الرتبلةالرعى.  أم جبام ة امل الة
 .201-157 .(1) 31 .أسلوط
 االفرتاضلة الفصول استخاام (. أثع2012)  .الشقعاين، انصع

التالملس مرعل تالملس يف  لطالب ال اوم مسال طعق 
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الرتبلةالرعى.   أم جام ة األ هع.  جماة    2  .جام ة 
(147). 375-394. 

الت الب  2020)  .الضال  ،  بلاع يف  العقللة  التتنولوجلا   .)
 امللاتة ال عبلة الس ولملة. .ثالت اب. العايض

 الفصول استخاام (. فالالة2019) .للاء، بلبا العحل
 تنللة التالملس لاى طعق مرعل تالملس يف االفرتاضلة
جام ة  . جماة كالة الرتبلة  الف ال. التالملس مقالات
 .274-247 .(6) 35 .أسلوط

السال مناثلملبا  االلترتثين 2014)  .،  التالملب  فالالة   .)
الب   كولس  بعانمج  لاى  ثالت اثين  الفعلي 

COURSELAB    يف تنللة مقالات م ال  الفل ايء
حنو   ثاالجتاه  ثإنتاجقا  االلترتثنلة  الالثس  لتصللب 

ال اللة لارتبلة  املصعملة  اجملاة   . (6)  17  .استخاامقا. 
137-190  . 

(. فالالة بعانمج تالمليب قائب لاى 2011)  .، أمحابلبا الوها
املوال   ب ض  إنتاج  مقالات  تنللة  يف  املثريات  ت ال 

متخصص  الت الل لاى  احلاسوب  ابستخاام  لة 
جام ة   .. لسالة ماجستري غري منشولعتتنولوجلا الت الب

 مصع. .ال قاملق .ال قاملق
 مع االفرتاضلة الفصول استخاام (.  2017)  .ال جاج ، إشعاق 
.  الت اب  ص وابت لاملقن الاليت املتوسطة املعحاة طالبات

 .194-152  (.16)  4.  جماة الرتبلة اخلاصة ثالتأهلل
(. فالالة استخاام الفصول االفرتاضلة  2019)  .ال ضاملاة، أمحا 

الرتبوملني   املشعفني  لاى  اإلشعاقلة  املقالات  لتنللة 
التعك.   حمافظة  ثالت الب  الرتبلة  الرتبلة.  مباملعايت  جماة 

 . 268-249 (.3) 182. جام ة األ هع
فالالة2019)  .امساللل،  ملنبث   ال لعي، كافة  الفصول (. 
 م الات املقم لاى األلاء  رلق يف املت امنة فرتاضلةاال

جماة ابملعحاة العايضلات . ثامل عفة الرعاءع املتوسطة. 
 .314-286 (.207) .جام ة لني مشس

ملوسف ثتطبلراته 2014)  .للالات،  الت الل   احلاسوب   .)
 (. لّلان: لال املسريع.)الطب ة الثانلة الرتبوملة

 الفصول لاى قائب بعانمج (. فالالة2018)  .الر طاين، أمل
م املري يف االفرتاضلة  لاى الت الب تتنولوجلا  تنللة 
تعبوملة  نولع.   االمريع جام ة طالبات للاسات  جماة 
 . 384-345 (.99) .جام ة ال قا ملق. ثنفسلة
أمحا املقالات2017)  .حملا،   الالثس إلنتاج الال مة (. 

 طالب لاى الوسائط مت العالتفالالة   اإللترتثنلة
الرتبلةالت الب.   تتنولوجلا األ هع.  جماة   2  .جام ة 

(147). 485-521. 
 اإللترتثنلة املاثانت استخاام (. فالالة2012) .حملول، أمحا
إنتاج تنللة يف اإللترتثنلة مقالات   لاى الالثس 

جام ة .  جماة كالة الرتبلة تتنولوجلا الت الب.   متخصص 
 .528-477 (.46) .نطاط 

 الفصول استخاام (. مقالات2018) .حملول، حسن
 هلئة ألضاء العايضلات لاى تالملس يف االفرتاضلة
 يف السنة استخاامقا حنو ثاجتاهاهتب التالملس
جام ة   .جماة كالة الرتبلة جنعان.  جبام ة الت ضريملة
 .45-1 .(8) 34 .أسلوط
 الفصول توظلف (. أثع2013)  .سناي، انلملة ث   امل ع ، فائ ع

الت الل  ثحاع تالملس يف االفرتاضلة  لاى االتصال 
 ضوء يف أم الرعى جبام ة الرتبلة كالة طالبات  صلل

جام ة .  النوللة الرتبلة حبوث  جماة  ،املختافة التخصصات
 . 483-460 (.32) .املنصولع
طالق االفرتاضلة يف 2014)  .النجال،  الفصول  توظلف  أثع   .)

تنللة مقالات استخاام احلاسوب ثاالنرتن  لاى طابة 
الالوع اإلسالملة   ،. لسالة ماجستري غري منشولعكالة 
 فاسطني. ،اجلام ة اإلسالملة ب  ع 

(. اجلام ة الس ولملة االلترتثنلة. امللاتة 1441)  .ث الع الت الب 
الس ولملة العابط:  ال عبلة  لاى  متاح    ال ايلع   اتلملخ. 

https://ar.wikipedia.org/w.2020مايو/

iki/ 
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  املخلص  
التكنولوجي يف ثورة االتصددددددددددددددداالظ واملعلومدداظ إك وينور الوكيددا اجلكةوا يف معددام ظ التجددارة اجلكةونيددة، والقددادر عل    يددا  التقددد أدى          

ابة أو دك  منن، واسدددددتنادا  إك القدر  اظ  املسدددددت د  يف إبرا  العقود والدخول يف متاوربددددداظ عرت تدددددبكة اجنةنن وببدددددكا مسدددددتقا عنن وبدون أي ًر
هدفن الدراسة إك بيان الطبيعة   ليت يتمتع هبا الوكيا اجلكةوا وما يةتب عليينا من أتدية مينامن املكلف هبا بدون تدخا عنصر ببري،واخلصائص ا

د املسدددددددد ول عن الذي يلعبن الوكيا اجلكةوا يف إبرا  معام ظ التجارة اجلكةونية، وما يتبعينا من ددي  ين ن الدور املاالنظامية للوكيا اجلكةوا. وبي
النصددددددددددو   أخطاء الوكيا اجلكةوا يف معام ظ التجارة اجلكةونية وطبيعة هذه املسدددددددددد ولية، ولتسقيهل الدراسددددددددددة هدفينا اتبع البا   منينجية دليا  

، ويف إطار ذلك القانوا  النظامية الوطنية اليت تعاجل موربدددددددددوو البس ، ومناًبدددددددددة إتدددددددددكالياتن النظامية وناولة إلاد  لول ها يف ربدددددددددوء النظا  والتقن
نا يف املبس  ال اا إك الطبيعة    ماهيةًسدددددددددمن الدراسدددددددددة إك أربعة مبا  ، فتناولنا يف املبس  األول  الوكيا اجلكةوا يف التجارة اجلكةونية، وتطًر

ظ التجدارة اجلكةونيدة، وبيندا يف املبسد  الرابع  النظداميدة للوكيدا اجلكةوا، واسددددددددددددددتعرربددددددددددددددندا يف املبسد  ال دالد  دور الوكيدا اجلكةوا يف إبرا  معدام 
اليت أسددترظ   املسدد ولية الناتددنة عن اسددت دا  الوكيا اجلكةوا يف معام ظ التجارة اجلكةونية. واختتمنا البس  ضسددتعران أه  النتائص، والتو ددياظ

 .عنينا دراسة موربوو البس 
 . املس ولية ، التجارة اجلكةونية، الوكيا اجلكةوا :الكلمات املفتاحية 

  
 Abstract : 

 Technological progress in the communications and information revolution has led to the emergence of an 

electronic agent in e-commerce transactions, which is able to represent the user in concluding contracts and 

entering into online negotiations independently of the user. Based on the capabilities and characteristics of the 

electronic agent and the consequent performance of its assigned duties without the intervention of a human 

component, this study aims to clarify the systemic nature of the electronic agent. It also examines the important 

role played by the electronic agent in the electronic commerce transactions and its responsibility. Therefore, in 

order to achieve the study's objective, the researcher followed the methodology of analyzing national regulatory 

texts and comparative international legislation dealing with the subject matter of the study. This study is divided 

into four parts. The first part discusses the concept of the electronic agent in electronic commerce, while the 

second part addresses the systemic nature of the electronic agent. The third part reviews the role of the electronic 

agent in the conclusion of electronic commerce transactions. The responsibility arising from the use of the 

electronic agent in e-commerce transactions was examined in part four. The conclusion provided the most 

important findings and recommendations of the study. 

 Key words : Electronic agent, Electronic commerce, responsibility   
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 العلوم اإلنسانيةمجلة 
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

 : املقدمة
العاملني، والص ة والس   عل  سيد   احلمد هلل رب 

 أما بعد: ، و سبن أمجعني آلةاملرسلني، سيدان نمد وعل  
يبيندها   إن  اليت  املعلوماتية  ال ورة  يف  اهائا  التطور 

مي وانتبار التجارة اجلكةونية أدى إك بروز احلاجة  العصر الًر
الطبيعية  األت ا   عن  ضلنيابة  يعما  دائ   برانمص  لوجود 
واالعتبارية اليت ينتمي إليينا فيقو  إبجناز العديد من األعمال املادية 

ة إلين كالبس  عن املعلوماظ والعم ء والتصرفاظ القانونية املوكل
املزايداظ وإبرا   املتاورباظ واالنضما  إك  الدخول يف  وتسينيا 
الصتقاظ عرت تبكة اجنةنن ضجربافة إك القدرة عل  التسليا 

، ويطلهل عل  اذ القرار ببكا مستقا عن مست دمنواملوازنة واخت
الوكيا اجلكةوا وهذا املسم  مستم الرتانمص  الدور  هذا  د من 

الذي ي دين وهو إبرا  التصرف القانوا ضس  وحلساب مست دمن  
 وكذلك طبيعة الرتامص اجلكةونية. 

ضلرغ  من أن املنظ  السعودي مل يغتا عن تنظي  كافة 
أنن   املعام ظ اجلكةونية اليت تت  بواسطة الوكيا اجلكةوا إال

لتساؤالظ النظامية. مازال است دا  هذا الوكيا ي ري العديد من ا
اجلكةوا   الوكيا  يتمتع  ها  هي،  التساؤالظ  هذه  أه   ولعا 
ضجرادة النظامية اليت ت هلن جبرا  عقود التجارة اجلكةونية نيابة 
عن مست دمن يف وا النصو  النظامية السعودية؟ وما هي اآلاثر 

لوكيا  النظامية النامجة عن إبرا  عقود التجارة اجلكةونية بواسطة ا
 اجلكةوا؟

واججابة عل  هذه التساؤالظ هو نور هذا البس  
وهدفن الرئيس، ومن أجا ذلك فقد ًس  البا   هذا البس   
إك أربعة مبا  ، فيتناول املبس  األول متينو  الوكيا اجلكةوا 
النظامية   الطبيعة  ال اا  املبس   ويبني  اجلكةونية،  التجارة  يف 

اجلكةوا،   الوكيا للوكيا  دور  ال ال   املبس   ويستعرن 
املبس    وأما  اجلكةونية،  التجارة  معام ظ  إبرا   اجلكةوا يف 
الوكيا  است دا   عن  الناتنة  املس ولية  بيان  اك  فييندف  الرابع 

 اجلكةوا يف معام ظ التجارة اجلكةونية. 
 : أسباب اختيار موضوع البحث

 ترجع أسباب اختيار البس  إك: 
مل تترد ملوربوو اجطار القانوا للوكيا اجلكةوا يف النظا   أنن  -1

 السعودي دراسة مستقلة. 
أنن مل يتطرق أي حب  علمي سابهل لإلطار القانوا الست دا  -2

للنظا    وفقا   اجلكةونية  التجارة  معام ظ  يف  اجلكةوا  الوكيا 
 السعودي. 

 أهداف البحث: 
 البس  إك ما يلي:       موربووييندف 

وف عل  متينو  الوكيا اجلكةوا من  ي  تعريتن  -1 الًو
 وخصائصن وفقا ملا جاء ضلنظا  السعودي.

دليا الطبيعة النظامية للوكيا اجلكةوا وما يةتب عل  هذه  -2
الطبيعة من نتائص ميكن من خ ها الو ول إك السند النظامي  

يصدر   مبا  املست د   تصرفاظ  جلزا   من  اجلكةوا  الوكيا  عن 
 تتعلهل مبعام ظ التجارة اجلكةونية. 

بيان دور الوكيا اجلكةوا يف إبرا  معام ظ التجارة  -3
اجلكةونية سواء يف املر لة ًبا التعاًدية أو مر لة إبرا  التعاًد 
ووينوره مبظينر  ا ب اجرادة ال زمة جبرا  التعاًد، وما ي ار 

 نظامية  ول مصدر هذه اجرادة.من إتكاالظ 
دديد الطرف املس ول عن أخطاء الوكيا اجلكةوا الناجتة -4

عن است دامن يف معام ظ التجارة اجلكةونية وما ينج  عنينا 
 من أربرار، وطبيعة املس ولية املةتبة عليينا، وأساسينا النظامي. 

 أمهية البحث: 
النظ  يف  موربوعن  يف  داثة  البس   أمهية  ا   تكمن 

التجارة   معام ظ  يف  اجلكةوا  الوكيا  فاست دا   السعودي، 
اجلكةونية وما أثري  ولن من إتكاالظ نظامية اليت أ بح معينا  
لتتاديينا، ونذكر منينا اخل ف   القائ  غري م ئ   القانوا  اجطار 
التقيني  ول الطبيعة النظامية للوكيا اجلكةوا. وما يةتب عل  

الطبيعة   يباترها آاثمن  هذه  اليت  التصرفاظ  ر نظامية انمجة عن 
عن  املس ولية  دما  مقدمتينا  يف  أييت  واليت  اجلكةوا.  الوكيا 
األخطاء الرتجمية اليت يقع فيينا الوكيا اجلكةوا نتيجة است دامن 
النامجة عن  التجارة اجلكةونية، وطبيعة املس ولية  إبرا  عقود  يف 

راسة جاءظ لترتز أمهية املسائا تلك األخطاء. ولذا فإن هذه الد
نا البس  من خ ل آراء فقينية تغين نقاش البس  ونصو   

 نظامية ت طر موربوعن. 
 إشكالية البحث: 

تنظي    يغتا  مل  السعودي  املنظ   أن  من  الرغ   عل  
معام ظ التجارة اجلكةونية اليت تت  ضست دا  الوكيا اجلكةوا  

وكيا اجلكةوا يف جمال التجارة  إال ان التعاًداظ اليت يرتمينا ال
عنينا من مس ولية ولن حباجة إك تنظي    أاجلكةونية، وما ينب 

هبذه   املرتبطني  والتزاماظ  عل   قوق  حيافظ  ندد  ًانوا 
 التعاًداظ. 

 تساؤالت البحث: 
السعودية يف  ًانوا  نظا   وجود  من  ينظ     ضلرغ  

الت  إال  اجنةنن  تبكة  عرت  يتطور   قد التعاًداظ  التكنولوجي 
القانوا  ببكا   التقن  لتضع  القانوا  التطور  من  أسرو كعادتن 

واملنظ  السعودي عل  السواء أما  ددي جديد، أاثر معن العديد 
النظامية  ول التساؤالظ  يف    من  اجلكةوا  الوكيا  است دا  
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من  البا    حياول  سوف  واليت  اجلكةونية،  التجارة  معام ظ 
 :عنينا فيما يليلبس  اججابة دراسة موربوو ا

 ما املقصود مبصطلح الوكيا اجلكةوا؟ وما هي خصائصن؟ -1
ها يتمتع الوكيا اجلكةوا ضلبددددددددد صدددددددددية النظامية واجرادة   -2

 من عدمن؟
وإذا اعةفندددا بوجود إرادة للوكيدددا اجلكةوا، مدددا هي اجرادة  -3

هدا هي و اليت يعتدد هبدا عندد إبرا  عقود التجدارة اجلكةونيدة؟  
 إرادة الوكيا اجلكةوا أ  إرادة مست دمن؟

من الدذي يتسمدا املسدددددددددددددد وليدة عن األخطداء النداتددددددددددددددندة عن   -4
الدتدجدددددددارة   مدعدددددددامد ظ  يف  اجلدكدةوا  الدوكديدددددددا  اسددددددددددددددتد ددددددددا  

ها هو املرتمص أ  املسددددددددددددددت د  أو    الوكيا و  نية؟اجلكةو 
 اجلكةوا نتسن؟

ما هي طبيعة املس ولية الناجتة عن أخطاء الوكيا اجلكةوا؟  -5
 ها هي مس ولية تقصريية أ  مس ولية عقدية؟و 

 منهجية البحث: 
سيتبع البا   يف هذا البس  املنينص الو تي التسليلي، من 

نظامية املوجودة يف النظا   خ ل ًراءة ودليا النصو  ال
السعودي ذاظ الصلة مبوربوو البس ، وتباين آراء التقيناء  

ومناًبة اجتكالياظ النظامية وناولة إلاد  لول ها يف ربوء  
النظا  والتقن، وبيان رأي البا   يف ذلك عند االًتضاء، مل 
تغتا الدراسة الرجوو إك بعض املواًع اجلكةونية ضعتبارها 

ل جتاهاظ التبريعية والتقينية، هذا مع است      مصدرها
 أله  النتائص والتو ياظ اليت سيت  التو ا إليينا. 

 الدراسات السابقة: 
من أجا وربع إطار متاهيمي ترتكز علين دراسة هذا  
البا     ًا   فقد  ملوربوعينا،  القانونية  القواعد  بناء  يف  البس  

وف عل  الدراساظ السابقة اليت   ن لذاظ املوربوو واليت ضلًو تطًر
 امل تلتة، ونذكر من هذه الدراساظ ما يلي:  نختد  جوانب

الوكيا الذكي من منظور " ،(2013)  والكردي  الكسدددداسددددبة -1
جدامعدة اجمداراظ العربيدة   ،جملدة البددددددددددددددريعدة والقدانون   "،ًدانوا
واليت خلصددددددددددددددن إك أن أبرز   (،55)العددد ،  العني  ،املتسددة

منح الوكيا الذكي ضلبدددددددددددددد صددددددددددددددية  العقباظ اليت تقف أما   
القدددانونيدددة هي املبدددادي التقليدددديدددة اليت دك  تكوين العقدددد،  
خصدددددددددو دددددددددا ما تعلهل منينا بضدددددددددرورة ا ةا  سدددددددددلطان اجرادة 
و صدددددر البددددد صدددددية القانونية ضجنسدددددان وجمموعاظ األموال 

 واألت ا .
دور الوكيا اجلكةوا يف التجارة  " ،(2012) غنا ، تريف -2

سة يف ربوء اتتاًية األم  املتسدة املتعلقة  درا  -  اجلكةونية
 ،"2005ضست دا  اخلطاضظ اجلكةونية يف العقود الدولية  
واالًتصادي القانونية  للبسوث  احلقوق  جامعة   ،  جملة 

واليت خلصن إك أن من   (،2)العدد    ، مصر،اجسكندرية 
أبرز املباكا اليت تواجن است دا  برانمص الوكيا اجلكةوا  

جارة اجلكةونية، هو أن التنظي  القانوا الصريح لعملن  يف الت
ندود، إذ تعما يف جمال هذا الرتانمص العديد من امل سساظ 
والبركاظ يف الدول األجنبية، األمر الذي سيقتضي تدخا 

 املبرو يف الدول لتنظي  عما الرتانمص. 
3- ( يعقوب  آالء  اجلكةوا، "  ،(2009النعيمي،  الوكيا 

متينومة وطبيعتن القانونية" امل  ر العلمي السابع عبر دن 
)التجارة اجلكةونية اجلكةونية  املعام ظ  احلكومة  ،  عنوان 

املتسدة يف  العربية  اجماراظ  املنعقد يف جامعة  اجلكةونية( 
بني   ما  ال اا، 2009/  5/  20-19التةة  الكتاب   ،

جلكةوا أبنن اجماراظ، واليت خلصن إك تكييف الوكيا ا
ليس إال أداة اتصال ويصعب منسن الب صية القانونية ألن 

 ذلك يتطلب تدخ   من املبرو. 
4- Weitzenboeck, E. (2001). Electronic agents 

and the formation of contracts. International 

Journal of Law and Information 

Technology, 9 (3). 

لبدددد صددددية القانونية عل   واليت خلصددددن إك إربددددتاء ا
 Technicalالوكيا اجلكةوا عل  أسددددددددداا احلقيقة التقنية )

Reality  وذلك اسدددددددتنادا  إك أن منح البددددددد صدددددددية القانونية ،)
ليس فقط وسدددددددددديلة لتنظي  الع ًاظ املتعددة يف اجملتمع، وإ ا هو 
نح إك   أيضدددددددددا  لوربدددددددددع أسددددددددداا اثبن للمصدددددددددا  العامة، لذلك   

عددب دورا  هددامددا  يف اجملتمع وتسددددددددددددددتسهل احلمددايددة  الكيدداانظ اليت تل
 القانونية.

"النظا  القانوا للوكيا    ،(2005)  الساعدي، غين ريسان  -5
اجلكةوا دراسة مقارنة"، جملة أها البين، العدد اخلامس، 
أتىب  التصرفاظ  بعض  هناك  أن  إك  واليت خلصن  العراق، 

وارتض اجلكةوا  الوكيا  طريهل  عن  ترت   أن  ين بطبيعتينا 
يف  وتتم ا  التقليدية  القواعد  إطار  يف  تبق   أن  لنتسينا 

 التصرفاظ الواردة عل  األموال العقارية. 
هذا ضجربافة إك أن هذه الدراساظ ًد اتةكن يف 

واملس ولية  ااستعر  اترة  اجلكةوا  للوكيا  القانوا  التكييف  ن 
ولكن   أخرى،  اترة  ضست دامن  ترت   اليت  التصرفاظ  عن  الناتنة 

يع الدراساظ السابقة مل تتعرن ملوربوو حب نا املتم ا يف دراسة مج
 اجطار القانوا للوكيا اجلكةوا وفقا  لنظا  السعودي.

 خطة البحث: 
مبا   عل    ةأربعمقدمة و مت تقسي  هذا البس  إك  

 النسو التايل: 
 الوكيا اجلكةوا يف التجارة اجلكةونية.  ماهية املبحث األول:
 . اجلكةونية  التجارة يف اجلكةوا  الوكيا متينو  املطلب األول:
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 العلوم اإلنسانيةمجلة 
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

 خصائص الوكيا اجلكةوا.  املطلب الثاين:
 الطبيعة النظامية للوكيا اجلكةوا. املبحث الثاين:
 الوكيا اجلكةوا جمرد وسيلة اتصال.  املطلب األول:
 الوكيا اجلكةوا ت ص نظامي. املطلب الثاين:

دور الوكيا اجلكةوا يف إبرا  معام ظ   املبحث الثالث: 
 التجارة اجلكةونية. 

 دور الوكيا اجلكةوا يف املر لة ًبا التعاًدية.  املطلب األول:
 يف املر لة التعاًدية. دور الوكيا اجلكةوا  املطلب الثاين:
املس ولية الناتنة عن است دا  الوكيا  املبحث الرابع:

 اجلكةوا يف معام ظ التجارة اجلكةونية. 
 املس ول عن أخطاء الوكيا اجلكةوا. املطلب األول:
طبيعة املس ولية الناجتة عن أخطاء الوكيا  املطلب الثاين:
 اجلكةوا.

النتائص  البا    ضع  يوسوف   أه   اخلا ة  يف 
 سوف يت  التو ا اليينا.  اليتوالتو ياظ 

 : املبحث األول
 : الوكيل اإللكرتوين يف التجارة اإللكرتونية ماهية 

يعد الوكيا اجلكةوا أ د نتائص التقد  التكنولوجي  
يف جمال الرتجمياظ احلاسوبية وهو من أه  العلو  اليت تبس  عن 

ب مبا ميكنن من أتدية مينا  وعملياظ أسلوب متطور لرتجمة احلاسو 
يف بينة احلاسباظ ضس  وحلساب املست د  دون أي تدخا من  
هذا األخري بتضا ما يتمتع بن الوكيا اجلكةوا من خصائص 
اجطار  وربع  منا  يتطلب  األمر  فإن  لذا  بذلك،  للقيا   ت هلن 

عل    وف  الًو خ ل  من  اجلكةوا  للوكيا  متينومن  النظامي 
 األول( واستعران أله  خصائصن )املطلب ال اا(. )املطلب 

 :املطلب األول
 اإللكرتونية:  التجارة يف اإللكرتوين الوكيل مفهوم

 يف  اجلكةوا  الوكيا  استعمال  تزايد  أن   من  ضلرغ 
  ملتينومن   م مح  وربع  يف  كبري  ببكا  ساه   ًد  اجلكةونية  البينة
 إذ  والتبريع   التقن  رجال  بني  خ ف  نا   وا   املتينو   هذا  أن  إال
وف  خ لن  من  ميكن  جامع  تعريف وربع  من  يتمكنوا  مل  عل   الًو

 نظامن   دديد  يف  ويساه   اجلكةوا  الوكيا  است دا   من  الغرن
اليت ًيلن  التعريتاظ  وف عل   الًو القانوا، ولذا يقتضي األمر 

)الترو األول(، و ييزه عن الوكيا الطبيعي    اجلكةوا  ببأن الوكيا
 و ال اا(. )التر 

 الفرع األول: 
 اإللكرتوين:  الوكيل تعريف

إك الو ول  أجا  الوكيا    من  است دا   من  الغرن 
سوف   القانوا،  نظامن  دديد  يف  ويساه    ستعرن ياجلكةوا 

 التقينية والنظامية. و  اللغوية أبرز التعريتاظ البا  
 : التعريف اللغوي أوالا 

"الوكيا معروف    :يف خمتار الصساح  سب ما جاء  
وكسرها  الواو  بتتح  )وكالة(  واالس   توكي    أبمر كذا  وكلن  يقال 

  ف ن يف  والتوكا إوينار العجز واالعتماد عل  غريك واتكا عل
 .(344: 1999 ،الرازي) "أمره إذا اعتمده ووكلن

اموا   وكيا الرجا هو الذي  "لسان العرب:  وجاء يفً 
ا  أبمره فينو موكول إلين ألمر  يقو  أبمره ألن موكلن وكا إلين القي

:  2004  النعيمي،)  والوكيا عل  هذا القول فعيا مبعىن متعول"
14) . 

فيعد  اجلكةوا(  )الوكيا  ملصطلح  ضلنسبة  أما 
اجليناز   بن  واملقصود  العربية،  اللغة  عل   جديدا   مصطلسا  
احلاسوب،  ي  ال  الواسع جليناز  اجلكةوا، آخذين ضملتينو  

تبكة املعلوماظ الدولية )اجنةنن( وإ ا ميتد ليبما يقتصر عل   
اتصال سريعة مبتينومينا   التقين من وسائا  التطور  أنتجن  ما  كا 
يت    اجليناز  هذا  وغريه.  واهاتف  والتلكس  املوسع كالتاكس 
د برز است دا  هذا املصطلح للمرة  است دامن يف التعاًداظ، ًو

( األونسيةالنون التجاري )األوك يف واثئهل جلنة األم  املتسدة للقا
الصادرة ضلنس ة العربية، مث مت تداولن بعد ذلك من جانب بعض  

 التبريعاظ العربية. 
 التعريف الفقهي اثنياا: 

الوكيا   ببأن  التقن  طر ينا  اليت  التعريتاظ  تعددظ 
اجلكةوا ويرجع ذلك للسداثة النسبية هذا املوربوو، ومن أه   

 ريسيا ونورفهل  هذا الصدد تعريف  هذه التعريتاظ اليت ذكرظ يف
Russell & Norvig  كا تيء ميكن   : "للوكيا اجلكةوا أبنن

النظر إلين عل  أنن مدرك لبينتن من خ ل أجينزة استبعار ولدين  
التأ  عل   م ثراظمقدرة  بواسطة  البينة  تلك  )ثري يف   " 1995: 

11                                                                                                                           .)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ًا را  يف و تن   أنن كان  التعريف  هذا  عل   ي خذ 

تضمنن    يوجد فيينا مع  الذيللوكيا اجلكةوا عل  متينو  البينة  
الدور   دديد  معن  ميكن  ال  ببكا  وعامة  موسعة    الذي ملتاهي  

ت دين كا من املستبعراظ وامل ثراظ عند القيا  ضألعمال املكلتة 
 هبا. 

عرفا وجينينقس  بينما   & Wooldridge  وولدرج 
Jennings  أبنن اجلكةوا  "الوكيا  برجمية :  أو  نظا   اسوب 

 -تتمتع بعدة خصائص وهي كالتايل:  م بتة يف اجليناز احلاسويب  
االستق لية وهي أن يعما الوكيا اجلكةوا مبينامن وسيطرتن عل  
أفعالن و التن الداخلية بدون تدخا مباتر من الببر أو غريه ،  
اهنا   عل   تعرف  واليت  االجتماعية  القدرة  هي  ال انية  واخلصيصة 

الوك ء سواء الوكيا اجلكةوا مع غريه من  كانوا وك ء   تتاعا 
إلكةونيني أو وك ء من الببر بواسطة لغة اتصال خا ة، واما  
ن  التتاعلية هي إدراك الوكيا اجلكةوا لبينتن مع استجابتن يف ًو

البينةًياسي لل درتن عل  املبادرة تغرياظ اليت تطرأ عل  تلك  ، ًو
  (.136 :1995)  "لتنتيذ املينا  املطلوبة منن

أنن عما عل  تو يف ما   ي خذ عل  هذا التعريف
للوكيا اجلكةوا من خصائص و تاظ مع إغتالن لعنصر ها   
من عنا ر التعريف العا  هذا الوكيا وهو العنصر اخلا  بتسديد  

 طبيعة الع ًة اليت تربطن مبست دمن.  
اجلكةوا   Krupanski  كريبانسكي  عرف الوكيا 

"برانمص  اسوب يعما حنو أهداف معينة يف بينة ديناميكية   :أبنن
سواء   األخرى  الكياانظ  عن  ضلنيابة  طبيعيا   فيينا  التغيري  يكون 
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 التجارية المعامالت في اإللكتروني للوكيل القانوني اإلطار

 السعودي النظام وفق
....................................................................... 

احلاسوبية أو الببرية أثناء فةة ممتدة من الزمن ودون أي إتراف 
يف  واجبداعية  املرونة  من  بدرجة كبرية  ويظينر  مباترة،  وسيطرة 

ل هبا  يسع   اليت  فعلية" الكيتية  مينماظ  إك  األهداف    تسويا 
(2005: 17  .) 

ضلرغ  من أن هذا التعريف يتس  ضلبساطة والبمولية  
مينمة   أغتا خا ية  أنن  إال  اجلكةوا  الوكيا  لطبيعة  تناولن  يف 
للوكيا اجلكةوا وهي ًدرتن عل  االتصال والتتاعا مع غريه من  

 :Krupanski, 2005)   الوك ء سواء كانوا ببرا  أو إلكةونيني
17 .) 
  تشريعي التعريف ال: لثاا اث 

للوكيا التقينية  التعريتاظ  تعدد  وا    اجلكةوا  يف 
وعد  وجود تعريف يتي ضلغرن من است دامن وحيدد عنا ره  
الوطين   املستويني  عل   املبرعني  بعض  ذلك  دعا  فقد  و تاتن، 

اجلكةوا   الوكيا  والدويل إك التدخا لسن أنظمة تعين بتعريف
لذا سوف  تت  من خ لن،  اليت  املعام ظ  وجتمع عنا ره وجتيز 

اجلكةوا سواء يف التبريعاظ   الوكيا  يستعرن البا   تعريف
 الوطنية أو يف التبريعاظ الدولية ذاظ الصلة.

 تعريف الوكيل اإللكرتوين يف التشريعات الوطنية: -أ
ن  عل  الرغ  من عد  وجود تعريف عاملي متتهل علي

ًوانني   سنن  ًد  الدول  بعض  أن  إال  اجلكةوا  الوكيا  ببأن 
ن إك تعريف الوكيا اجلكةوا ومن هذه القوانني نذكر منينا   تطًر

 اآليت: 
ًانون املعام ظ اجلكةونية االمريكي املو د الصادر 

أبنن (UETA)  1999عا    اجلكةوا  الوكيا  عرف    : الذي 
أو االلية  "برانمص  اسوب  الوسائا  من  غريها  أو  الكةوا 

ضختاذ   للبدء  مستقا  ببكا  االستجابة    ،إجراءاملست دمة  أو 
أو   مراجعة  دون  الكةوا  أداء  او  لسجا  جزئية  أو  بصتة كلية 
ن البدء ضججراء أو االستجابة"    تدخا من جانب املست د  ًو

(Jurewicz, 2005: 4 .) 
برانمص  االلكةوا  الوكيا  اعترت  التعريف  هذا  تبعا 
أنن  إال  معني،  ججراء  اختاذه  عند  ضالستق لية  يتمتع   اسوب 
الوكيا  ماهية  خيص  فيما  للوربوح  وافتقاره  اًتضابن  علين  يعاب 
اجلكةوا ومعناه، ال سيما وأن  تة االستق لية ًد تنطبهل عل  

تنا الراهن كالنظ  اخلبرية،  بعض الرتامص احلاسوبية املوجودة يف   ًو
ن   ،مطلقةكما أن االستق لية املقصودة ليسن   ولكن مقيدة بًو

 البدء يف اججراء أو االستجابة املرتجمة بصتة مسبقة. 
مصطلح  است دا   فضا  فقد  االمارايت  املبرو  أما 

 ي  جند أن املادة  الوسيط اجلكةوا بدال  من الوكيا اجلكةوا
د عرفن  ن ًانو من   األوك الوسيط  املعام ظ والتجارة اجلكةونيةً 

"برانمص أو نظا  إلكةوا لوسيلة تقنية  :  اجلكةوا امل  ن أبنن
دون   جزئيا،  أو  مستقا، كليا  ببكا  تلقائيا  تعما  املعلوماظ 
ن الذي يت  فين العما أو  إتراف من أي ت ص طبيعي يف الًو

  2006). ،1ًر   )ًانون ادادي االستجابة لن"
اجلكةونية   املعام ظ  املادة  ذاظ  عرفن  كذلك 

أو   :امل  تة أبهنا ببكا كلي  تنتيذها  أو  إبرامينا  يت   "معام ظ 

جزئي بواسطة وسائا أو سج ظ إلكةونية، واليت ال تكون فيينا  
هذه األعمال أو السج ظ خاربعة ألية متابعة أو مراجعة من  

 2006). ، 1)ًانون ادادي ًر    ًبا ت ص طبيعي"
ببأن املعام ظ  ديب  مارةاًانون  وبصيغة مقاربة عرف  

الوسيط اجلكةوا امل  ن  والتجارة االلكةونية يف املادة ال انية منن  
برانمص أو نظا  إلكةوا حلاسب آيل ميكن أن يتصرف أو  ": أبنن

يستجيب لتصرف ببكا مستقا، كليا  أو جزئيا ، دون إتراف  
ن الذي يت  فين التصرف أو االستجابة  أي ت ص طبيعي يف   الًو

 . 2002)، 2" )ًانون امارة ديب ًر  لن
كما عرفن ذاظ املادة املعام ظ اجلكةونية امل  تة 
جزئي   أو  ببكا كلي  تنتيذها  أو  إبرامينا  يت   "معام ظ  أبهنا 
بواسطة وسائا أو سج ظ إلكةونية، واليت ال تكون فيينا هذه  

اربعة ألية متابعة أو مراجعة من ًبا األعمال أو السج ظ خ
العقود  وتنتيذ  جنباء  العادي  السياق  يف  طبيعي، كما  ت ص 

 . 2002)، 2)ًانون امارة ديب ًر   واملعام ظ"
مارة ديب للوكيا االلكةوا  ا يرى البا   أن تعريف و 

كان أك ر دًة ووربو ا  من تعريف القانون االدادي  ي  أن  
أنن   إمارة ديبًانون   اجلكةوا  النظا   أو  الرتانمص  أن  إك  أتار 

القانون  إلين  أتار  معلوماظ كما  وسيلة  وليس  آيل  حلاسوب 
 االدادي فينذا القانون األخري كان عاما  مقارنة ضلقانون األول.

اخلطاضظ  ًانون  يف  البسريين  املبرو  اختار  بينما 
تسمية الوكيا اجلكةوا وعرفن   (54واملعام ظ اجلكةونية ًر  )
أبنن منن  األوك  املادة  وسيلة    :يف  أية  أو  آيل  "برانمص  اسب 

إلكةونية أخرى ت ستعَما للقيا  بتعا ما أو ل ستجابة لسج ظ 
بدون مراجعة أو تَدخُّا من  -كليا  أو جزئيا  -أو أفعال إلكةونية 

لن" االستجابة  أو  ضلتعا  القيا   ن  ًو طبيعي  ت ص   أي ِّ 
تعريف  من هذا التعريف أنن يببن إك  د كبري النيويتب  .2018))

الوويتي   اجلانبني  بني  األمريكي  ي  مجع  املبرو  أورده  الذي 
 واخلصائصي للوكيا اجلكةوا.

أما ضلنسبة للمنظ  السعودي فإنن عل  الرغ  من عد  
وربعن لتعريف  ريح للوكيا اجلكةوا إال أنن أورد نصو  تتناول 
ادة يف مضموهنا الوكالة اجلكةونية ونذكر منينا ما جاء بنص امل

( من نظا  التعام ظ اجلكةونية السعودي الصادر ضملرسو   11)
لوز أن يت   -1"  من أنن  8/3/1428وبتاريخ    18امللكي ًر   /

التعاًد من خ ل منظوماظ بياانظ إلكةونية آلية أو مباترة بني  
مسبق ا   معدة ومرتجمة  تكون  أك ر  أو  إلكةونية  بياانظ  منظوميت 

املينماظ بو تينا مم لة عن طريف العقد. ويكون  للقيا  مب ا هذه  
التعاًد  سيسا وانفذا ومنتجا آلاثره النظامية عل  الرغ  من عد  
إبرا    عملية  يف  طبيعية  ذي  تة  املباتر ألي ت ص  التدخا 

لوز أن يت  التعاًد بني منظومة بياانظ إلكةونية آلية -2  العقد.
يعل    إذا كان  أنن   أو من-وت ص ذي  تة طبيعية،  املتةن 

العقد أو -يعل    إبرا   يتعاما مع منظومة آلية ستتوك مينمة  أنن 
  (2007). تنتيذه"
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للمنظومة   أجاز  أنن  السالتة  املادة  نص  من  يتبني 
اجلكةونية القيا  إببرا  العقود وتنتيذها نيابة عن األ يا، ليظينر  
  بذلك الدور التعاًدي هذه املنظومة كما أوينر بوربوح عل  غرار 
)مم لة  بقولن  لن  واخلصائصي  الوويتي  اجلانبني  اجلكةوا  الوكيا 
عن طريف العقد( من مثة )عد  التدخا املباتر ألي ت ص ذي  
 تة طبيعية يف عملية إبرا  العقد( وهو عني ما يتس  بن الوكيا 
اجلكةوا يف التعريتاظ السابقة من  ي   تعن بصتة االستق لية 

 ا ببري. يف أداء عملن دون تدخ
عل    تنص  را ة  مل  املادة  هذه  أن  من  وضلرغ  

يندرج أن    ن ميكنأنإال أن البا   يرى  مصطلح الوكيا اجلكةوا  
( 12الذي ورد ضلتقرة )،  ربمن مصطلح منظومة بياانظ إلكةونية 

جيناز أو برانمص إلكةوا  أنن: "واليت نصن عل   (،1من املادة )
البياانظ اجلكةونية، أو است راجينا،   أو أك ر يست د  جنباء 
عرربينا،   أو  ختزينينا،  أو  تسلمينا،  أو  ب ينا،  أو  إرساها،  أو  أو 

 . (2007، اجلكةونية التعام ظ نظا )معاجلتينا" 
مصطلح تعريف  أن  مرده   بياانظ  منظومة  وذلك 

املينا     ،إلكةونية اجلكةوا، يتضمن  الوكيا  لرتانمص  األساسية 
املادة  ذاظ  أوردهتا  اليت  املصطلساظ  من  غريه  عكس  عل  

( التقرة  علين  نصن  والذي  الوسيط  أبنن:  18كمصطلح   ،)
"ت ص يتسل  تعام   إلكةونيا من املنبئ ويسلمن إك ت ص 
التعاما"  بذلك  املتعلقة  اخلدماظ  بغري ذلك من  يقو   أو  آخر، 

 . ( 2007،اجلكةونية التعام ظ نظا )
ويتضح من نص التقرة السابقة أن الوسيط هو عبارة 
من  بدال   وعملياظ  مينا   ي دي  برانمص  وليس  )ت ص(  عن 
مست دمن وببكا مستقا عنن يف بينة احلواسب اآللية، كما أن  
املينمة األساسية للوسيط هي جمرد است   التعاما اجلكةوا من 

آخر، أو اخلدماظ األخرى املتعلقة    ت ص   إك  وتسليمن  املنبئ
ابة منبئ التعاما، إذ  هبذا التعاما واليت ي ديينا دن سيطرة وًر
مع   إلكةونيا   االتصال  عل   القدرة  )الوسيط(  لدى  ليسن 
الب ص اآلخر أو تنتيذ مينامن ضستق لية بدون احلاجة لوجود  

 هذا املنبئ. 
ن أك ر  أن املنظ  السعودي كاأخرى جند  ومن جينة  

النيابة اجلكةونية، يف    است دامن ملصطلحوربو  ا يف   الوكالة أو 
( من ال ئسة التنتيذية لنظا  التعام ظ  7التقرة ال انية من املادة ) 

( ًر   الوزاري  القرار  مبوجب  الصادرة  السعودي  (  2اجلكةونية 
أنن10/3/1429واتريخ   عل   نصن  واليت  السجا   :،  "ي عد 

ا من املنبئ إذا أرسا بوساطة منظومة آلية برجمينا اجلكةوا  ادر  
املنبئ أو ت ص لن    ية التصرف نيابة عن املنبئ، لتعما  
ببكا تلقائي نيابة عنن، ببرط أن يتسقهل ضست دامينا س مة 

  . (2008) "اجنباء واجرسال التلقائيني
 

 تعريف الوكيل اإللكرتوين يف التشريعات الدولية: -ب
تعد اتتاًية األم  املتسدة املتعلقة ضست دا  اخلطاضظ 

عا    الصادرة  الدولية  العقود  يف     2005اجلكةونية 
(UNCECIC تضمنن اليت  الدولية  التبريعاظ  أه   من   ،  )

أ كا  تعاجل مسألة إجراء تعام ظ إلكةونية ضست دا  الوكيا 
هبذا املصطلح  را ة اجلكةوا، إال أهنا عند تعريتينا لن مل تعرفن 
 نظا  الرسائا اآليل با عرفتن ربمنا دن مسم  مستسدث وهو

"برانمص  اسويب أو   :( أبنن4، فقد نصن التقرة )ز( من املادة )
إلكةوا أو أي وسيلة م  تة أخرى تست د  الستين ل إجراء ما 
دون   عملياظ  أو  البياانظ  لرسائا  أو جزئيا   ل ستجابة كليا   أو 

أ فيينا  مراجعة  يستينا  مرة  طبيعي يف كا  من ت ص  تدخا  و 
ما"  استجابة  ينبئ  أو  إجراء   United Nations)النظا  

Convention, 2005) . 
ويتبني من التعريف السابهل أنن اًتصر عل  بيان طريقة  
عما  جديد  يضيف  أن  دون  مينامن  وو ف  اآليل  النظا   عما 

لبع االتتاًية  تتطرق  الوطنية، ومل  التبريعاظ  املسائا تضمنتن  ض 
وطبيعتن عملن  وبينة  وخصائصن  النظا  كصتاتن،  هذا   اهامة 

 . (681 :2012 )غنا ،القانونية 
ببأن  النموذجي  األونسيةال  لقانون  ضلنسبة  أما 

، فقد خ  من مثة إتارة  1996التجارة اجلكةونية الصادر يف عا   
املعام ظ اجلكةونية،  إك الوكيا اجلكةوا وتنظي  است دامن يف  

واكتت  بتقدي تعريتاظ أخرى م ا تعريف نظا  املعلوماظ الذي 
رسالة  ومنبئ  والوسيط  البياانظ  رسائا  جنباء  يست د  
البياانظ، مع بيان آلية عما كا منين ، ولقد نصن التقرة )ج( 

يراد مبصطلح )منبئ : "( من هذا القانون عل  أنن2من املادة )
البياانظ إنباء رسالة  أو  إرسال  أن  يعترت  الذي  الب ص  ( أبنن 

رسالة البياانظ ًبا ختزينينا، إن  دث، ًد مت عل  يدين أو نيابة  
عنن، ولكنن ال يبما الب ص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلهل 

  (UNCITRAL, 1996). هبذه الرسالة"
( من املذكرة اجيضا ية هذا  35بينما نصن التقرة ) 

التقرة ببأن  )  القانون  املادة  أن "2)ج( من  منن عل   رسائا ( 
البياانظ اليت تنبنينا احلواسيب تلقائيا  دون تدخا ببري مباتر،  

الترعية )ج("   تكون مبمولة ضلتقرة  أن   التبريدع  دليا)فيقصد 
 (. 2000: 27األونسيةال، لقانون 

ولعا إغتال هذا القانون عن وربع تعريف مصطلح 
مل  والذي  اتريخ  دوره  إك  مرده  يكون  ًد  اجلكةوا،  الوكيا 
تينا ضلوكيا اجلكةوا وماهيتن، وهو األمر الذي يتطلب  يعرف ًو
مع   يتواكب  القانون،     هذا  مواد  يف  جوهري  تعديا  إجراء 

تنا الراهن. التطور التقين احلا ا يف جمال التجارة اجلكة   ونية يف ًو
السابهل مل يعاجل التوجين األورويب  وعل  غرار القانون  

الصادر اجلكةونية  ضلتجارة  مسألة    ،2000  عا   يف  اخلا  
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اجلكةوا يف الوكيا  اجلكةونية، و سبما    املعام ظ  است دا  
( منن واليت اًتصر فيينا عل     9( من املادة )1ورد يف التقرة )
اء يف االداد األورويب عل  تضمني تبريعاهتا ما ليز  الدول األعض

است دا  الوسائا اجلكةونية يف إبرا  العقود، وأال تنص عل  ما  
مينع من دقيهل  سة هذه الوسائا أو فاعليتينا، كما أكدظ يف  
املذكرة اجيضا ية لتلك املادة، عل  ربرورة التزا  هذه الدول بعدو 

اظ دول دون است دا   اجلكةونية احلدي ة   الوسائا   وربع معًو
الرغ     إبرا   يف وعل   اجلكةوا،  الوكيا  بينينا  من  واليت  العقود 

التوجين األورويب أتار  را ة إك الوكيا اجلكةوا ربمن األم لة 
اليت ذكرها للوسائا اجلكةونية، إال أنن مل يرد يف هذا التوجين وال  

الوكيا تعريف  اجيضا ية  لن، اجلكة   مذكرتن  تنظي   أو     وا 
الوكيا   للدول األعضاء است دا   التوجين األورويب ًد أجاز  ومبا 
أن   األجدى  من  فكان  اجلكةونية  املعام ظ  يف  اجلكةوا 
تتضمن نصو  مواده تعريف وتنظي  لن لكي تسةتد هبا الدول 
األعضاء يف االداد األورويب وخا ة اليت مل تعاجل تبريعاهتا مسألة 

اجلكةونية  است   التجارة  اجلكةوا يف جمال  الوكيا    )غنا ، دا  
2012: 682 ) . 

 وتاما  مبسط  تعريف  جلاد  ناولة من البا    ويف
  عنا ره   ولمع  است دامن  من  ضلغرن  يتي  اجلكةوا  للوكيا
  الوك ء،  من  وغريه  مست دمن  مع  ع ًتن  طبيعة  وحيدد  و تاتن

ميكن يعرف  للبا    فإنن   نظا "  :أبنن  اجلكةوا  الوكيا  أن 
 جمموعة  بتسقيهل  خ ها  من   يقو   ديناميكية  بينة  يسكن   اسوب

 مست دمن   عن  نيابة  أجلينا  من   م   املينا   أو  األهداف  من
  أدائن   اتسا   مع  املباترة  سيطرتن  أو  إترافن   ودون   مستقا  ببكا
 ًدرتن  ذلك  يف  مست دما    املتطورة  بينتن  متغرياظ  مع  والتأًل   ضملرونة
 أو  اجلكةونيني  الوك ء  من  غريه  مع  والتتاعا  االتصال  عل 

 ". الطبيعيني األت ا 
 الفرع الثاين: 

   اإللكرتوين عن الطبيعي: الوكيل متييز
ضلرغ  من عد  اخت ف االلتزا  الذي يقع عل  عاتهل 
ك  منينما بتنتيذ الوكالة، ضجربافة لعد  اخت فينما يف انصراف 

أنن توجد  أثر   املوكا، إال  الذي يرتمن إك ذمة  النظامي  التصرف 
 بينينما اخت فاظ جوهرية، من  ي  اآليت: 

 صور الوكالة -أوالا 
 ور الوكالة ضلنسبة للوكيا الطبيعي تكون أما  رحية 
تكون  ورة   الذي  اجلكةوا  الوكيا  عل  خ ف  ربمنية،  أو 

مسبقة    بصتة  رجمتن الوكالة ضلنسبة لن  رحية لكونن برانمص  ن ب
 . (161: 2006 إبراهي ،)عل  احلاسوب آيل 

 نشأة الوكالة - اثنياا 
تنبأ الوكالة الطبيعية عن طريهل اتتاق يت  إبرامن بني  
بتوكيا  الوكيا  يقو   الوكيا وموكلن  ي   ت صني طبيعيني مها 
الوكيا يف إبرا  تصرف نظامي جائز ومعلو ، أما الوكيا اجلكةوا  
فينبأ عن طريهل ًرار يت ذه ت ص طبيعي برتجمة احلاسوب اآليل  

الوكيا اجلكةوا ويقو    ببياانظ معينة برتانمص  إبعداده وتزويده 

بغرن القيا  مبعاملة إلكةونية تتضمن إبرا  تصرف نظامي ضس   
 .( 178: 2006 ،أمون )املوحلساب املوكا 

 نية إبرام التصرف النظامي - اثلثاا 
وكا فين الوكيا الطبيعي مبجرد  

 
يرت  التصرف القانوا امل

ف بنية إ داث ت ًي إرادة األخري مع الطرف اآلخر يف هذا التصر 
أثر نظامي، أما ضلنسبة للوكيا اجلكةوا فإن النية جبرا  تصرف  
نظامي تنبأ وتتكون لدى طريف التصرف مبقتض  القرار املتعلهل 
برتجمة الوكيا اجلكةوا عل  املينمة اليت وكلن هبا، فإذا كان ًد  
  سبهل ومت برجمة الوكيا اجلكةوا عل  إ دار إلاب أو ًبول وفقا  
لتوافر بياانظ معينة، فينذا يعين وجود نية جبرا  التصرف النظامي  
من جينة الطرف املست د  لرتانمص الوكيا اجلكةوا. ولذلك فإن  
ًاطعة  يدل داللة  بطريقة معينة  اجلكةوا  الوكيا  برجمة  النية يف 

إبرا  نية  أهنا هي ذاهتا   ,Wright & Winn) التصرف    عل  
2000: 4) . 

 االلتزام حبدود الوكالة - رابعاا 
حبدود   الوكيا  التزا   هو  الطبيعية  الوكالة  يف  األ ا 
إذا   إال  املوكا  تلز   الوكيا ال  تصرفاظ  أن  يعين  الوكالة، وهذا 
 ن يف  دود الوكالة، فإذا  ن خارج هذه احلدود ف  أثر ها 
ضلنسبة للموكا، إال أنن يف بعض احلاالظ تنتذ تصرفاظ املوكا 

املوكا  دود بص املوكا ضلرغ  من جتاوز  است نائية يف  هل  تة 
املوكا  أجراه  الذي  التصرف  إذا كان  يف  الة  الوكالة، كما 
متجاوزا  بن  دود الوكالة انفعا  للموكا، أو يف  الة جينا الوكيا  
والطرف املتعاًد معن ضنقضاء مدة الوكالة، أو اجًرار ال  هل  

الوكيا لتصرف  املوكا  جانب  الوكالة   من  جتاوز  دود  الذي 
 ي  تضاف أاثر هذا التصرف  قا  كان أو التزاما  إك ت ص 

 املوكا.
أما ضلنسبة للوكيا اجلكةوا فإنن ي دي مينمتن وفقا  
للبياانظ اليت مت تزويده هبا،  ي  أنن يتصرف بطريقة تتتهل مع ما  

وكالتن  دود     ن برجمتن علين، ولذلك ال يتجاوز الوكيا اجلكةوا
 :Imparato, 2000)هبا    وكلن  عند إبرا  التصرفاظ النظامية اليت

129) . 
 شكل التعاقد -خامساا 

يت ذ تكا التعاًد مع الوكيا الطبيعي  لول ت ص  
نظامي  تصرف  إبرا   يف  )املوكا(  آخر  )الوكيا( نا ت ص 

 معني مع إربافة آاثر التصرف إك املوكا.
أما التعاًد مع الوكيا اجلكةوا فيت ذ أتكال عدة،  
الوكيا   إك  طبيعي  من ت ص  اجلكةوا  التعاًد  يت   أن  منينا 
اجلكةوا، أو التعاًد بني ت ص طبيعي ضأل الة عن نتسن أو  
الوكيا   وبني  آخر  معنوي  أو  طبيعي  ت ص  عن  انئبا   بصتتن 

لب ص الطبيعي  اجلكةوا، ويف هذا البكا من التعاًد يعل  ا
أو من املتةن أن يعل  أبن الوكيا اجلكةوا هو من يتوك مينمة 
وكيا   مع  اجلكةوا  الوكيا  يتعاًد  ًد  معن، كما  التعاًد  إبرا  
إلكةوا آخر بدون تدخا الب ص الطبيعي، وهذا التعاًد الذي 
يت  بني الوك ء اجلكةونيني، ًد يت  بدون اتتاق سابهل كما يف  

إذا ًا  الوكيا اجلكةوا ضلتعاًد مع وكيا إلكةوا آخر     الة ما
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غريه، بدون تدخا ت صي    مع  للتعاًد  معد آليا      منينما  كا  وكان  
مست دمن   من  مباتر   ,Baumgarten, Epstein)أو 

Grogan, Johnston, Wiley, & Butler, 1997: 165 .) 

 : املطلب الثاين
 : خصائص الوكيل اإللكرتوين

وف عل  اخلصائص املميزة للوكيا اجلكةوا  إن   الًو
يتطلب  الغرن  هذا  ولتسقيهل  ملتينومن،  العا   اجطار  يستكما 
عرن اخلصائص اليت  كنن من أداء دوره يف   يا مست دمن عند 
ودًة   بسرعة  القانونية  التصرفاظ  وإبرا   املادية  ضألعمال  القيا  

جو  خصائص  إك  اخلصائص  هذه  وتنقس   يعترت متناهية.  هرية 
عنن  غىن  ال  ربروري  أمر  اجلكةوا  الوكيا  برانمص  يف  توافرها 
وخصائص اثنوية يعد وجودها ميزة إربافية دسن من أداء الرتانمص  

 ومينامن، وفيما يلي بيان لتلك اخلصائص:
أوالا: اخلصائص الرئيسية، وميكن حصرها يف اآليت  

(Desharnais, 2000: 7-9 :) 
 : يف أداء مهامه  االستقاللية-1

ميتاز الوكيا اجلكةوا أبدائن ملينمتن ببكا مستقا 
الوك ء   من  غريه  أومن  مست دمن  من  تدخا  ادر  دون 
اجلكةونيني ولدين القدرة عل  السيطرة عل  مدخ تن وخمرجاتن 

(Rudowsky, 2004: 279  للمعلوماظ وفقا   تتنوو  واليت   )
هبا   زوده  السلع واليت  عن  وكوهنا  مجعينا  اليت  وتلك  مست دمن 

 واخلدماظ من خ ل ما لرين من تعام ظ.
 :القدرة على املبادرة وردة الفعل-2

زما   اختاذ  عل   ضلقدرة  اجلكةوا  الوكيا  يتمتع 
املبادرة يف تنتيذ مينمتن للو ول إك اهدف الذي يسع  إك دقيقن  

مة لذلك. وهذه املبادرة كلما كانن الظروف اليت يعما هبا م ئ 
درة الوكيا اجلكةوا عل  اختيار موربوو املبادرة الذي   انبعة منً 

عل    يعتمد  تك  ب   وهذا  مست دمن،  ضهتما   فعليا   حيظ  
مدخ تن وتتاعلن مع البينة احمليطة بن وهذا التتاعا ال ي ثر فقط  

ًادر   فينو  فعلن  ردة  عل   ي ثر  وإ ا  الوكيا  مبادراظ  عل   عل  
التطوراظ   ربوء  يف  وسرعة  بدًة  مينمتن  أداء  يف  سلوكن  تعديا 
خيد    ببكا  معينا  والتعاما  الببكة  عل   تطرأ  اليت  واملتغرياظ 

 (. Coppin, 2004: 544مصلسة مست دمن )
 : القدرة على التواصل االجتماعي -3

املقصود هبا ًدرة الوكيا اجلكةوا عل  التتاعا مع  
مزودين   من  اتصال اآلخرين  بلغة  آخرين  ووك ء  ومستينلكني 

عل    منين   احلصول  هبدف  وذلك  اآليل(  احلاسب  )لغة  خا ة 
معلوماظ تتيده أو تساعده يف إجناز مينامن إذ  كنن من املتابعة  
عن ًرب للتطوراظ والتغرياظ الطارئة عل  الببكة ببكا يضمن 
يف   وتغيري  عملن  طريقة  وتطوير  مدخ تن  عل   سيطرتن  استمرار 

رجاتن وهو األمر الذي يكسبن ثقة األت ا  والوك ء املتعاملني خم
 (. Wooldridge & Jennings, 1995: 148معن )

 
 
 

 اثنياا: اخلصائص الثانوية، وتتمثل يف اآليت:
 : القابلية للتحرك والتنقل- 1

الوكيا اجلكةوا املتسرك أو املتنقا هو الذي ميلك  
مرة   التنقا  أو  التسرك  عل   ع  القدرة  مًو من  أك ر  أو  وا دة 

اليت  الزمنية  التةة  االنةنن خ ل  إك آخر عرت تبكة  إلكةوا 
ي دي فيينا مينمتن مث يعود إك مكان انط ًن عقب االنتيناء من  

هبا املكلف  مينمتن   & ,Magedanz, Rotherme)  تنتيذ 
Krausel, 1996: 2  فاحلركة والتنقا  نح الوكيا اجلكةوا ، )

صال ببكا نلي مع املتعاملني وغريه من الوك ء دون  إمكانية االت 
احلاجة للمرور عرت الببكة مما لعلن أك ر فاعلية مقارنة ضلوكيا 
الذي يساعده عل  إجناز مينمتن  ال ابن، وهو األمر  اجلكةوا 
بدًة وسرعة يف أي مكان يوجد بن املست د  وبدون احلاجة إك  

 وا عل   اسوب آيل أخر. إعادة تنصيب برجمية الوكيا اجلكة 
 : العقالنية والدقة- 2 

بينتن وإدراك الوكيا اجلكةوا  ًدرة   التعل  من  عل  
اليت تطرأ  التتاعا مع متغرياهتا  يتمكن معن من  معطياهتا ببكا 

د يصادفينا أثناء أداء مينمتن خبطواظ  ل  هاوز فيينا  وجت اظ اليتً  لمعًو
ببكا  سيح فإن ذلك انتص عن    مدروسة يف سبيا دقيهل هدفن

تصرف عق ا بعد إجراء عملية موازنة دًيقة لكا ما هو متواجد  
البينة   الوكيا   تصرف  ، ويعتمد يف ًياا مدى عق نيةيف هذه 

من   أربافن  وما  السابقة  ومدخ تن  تصميمن  دًة  مدى  عل  
مدخ ظ  دي ة عاجلينا و قهل االستتادة منينا مع ادراكن للبينة  

بن مينامن    احمليطة  تنتيذ  دًتن يف  عنا رها ومدى  بكافة  ومعرفتن 
 (. Rudowsky, 2004: 279بدون وجود مثة أخطاء )

 : املبحث الثاين
 : الطبيعة النظامية للوكيل اإللكرتوين

يف   اجلكةوا  الوكيا  يلعبن  الذي  الدور  إك  ضلنظر 
الطبيعة  ي ار  ول  التساؤل  فإن  اجلكةونية  التجارة  معام ظ 
ف عل   النظامية هذا الرتانمص ومدى ارتباطن بعملية التعاًد إذ يتًو
وف عل  العديد من املسائا النظامية اهامة   دديد هذه الرابطة الًو
ومنينا دديد أطراف التعاًد ومن املس ول يف  ال اجخ ل هبذا  
عل    إربتاؤه  ميكن  الذي  النظامي  الو ف  هو  وما  التعاًد، 

اجلكة  الوكيا  يستدعي تصرفاظ  ذلك  عل   اججابة  إن  وا؟ 
استعران اآلراء التقينية وبعض النصو  النظامية اليت ًد تساه   

 يف دديد الطبيعة النظامية للوكيا اجلكةوا.
 :املطلب األول

 : الوكيل اإللكرتوين جمرد وسيلة اتصال 
ذهب جانب من التقن إك اعتبار الوكيا اجلكةوا  

صال اليت ميكن أن تست د  يف التعاًد جمرد وسيلة من وسائا االت
عن بعد، تأهنا تأن اهاتف والتلكس والتاكس أو    وسائا  

اجنةنن تبكة  عرت  االجتماعي  :  2005  )الساعدي،  التوا ا 
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 التجارية المعامالت في اإللكتروني للوكيل القانوني اإلطار

 السعودي النظام وفق
....................................................................... 

(، وأن أي تصرف يصدر من الوكيا اجلكةوا يعد  ادرا  من 5
 مست دمن الذي يسيطر علين. 

مست د    أن  التقن  هذا  من  جانب  برانمص ويرى 
د التز  ببكا ربمين بكافة التصرفاظ الصادرة  الوكيا اجلكةواً 
عنن ويرجع ذلك إك أن هذا الرتانمص يقتصر دوره عل  نقا التعبري  
عن إرادة مست دمن إك املتعاًد معن. إذ حيتاج الوكيا اجلكةوا 
الراغب يف إط و   يزوده ضلبياانظ  الذي  تدخا مست دمن  إك 

وليس مبقدور الوكيا اجراء أي تغيري يف تلك البياانظ   الغري عليينا،
سواء ضلنقص أو الزايدة  ي  برمص عل  ذلك، كما أنن عندما  
يتعاًد مع الغري ال يستطيع الدخول معن يف متاوربة خ ل املر لة 
التمينيدية للتعاًد، ويكون دوره ًا را  عل  نقا التعبري عن اجرادة  

 (. 25: 2008 )املنزالوي، املتعاًد اآلخراملزود هبا آليا  للرد عل  
بينما تبىن جانب آخر من التقن فكرة اخليال القانوا 
اجلكةوا   الوكيا  يرتمينا  اليت  التصرفاظ  أن كا  متادها  واليت 
تنسب مباترة إك املست د  فيلتز  هبا ويتسما تبعتينا ولو مل يكن 

طاملا أنن هو من  عل  دراية أو عل  هبا أو مبا تتضمنن من تروط  
ًا  برتجمة احلاسب اآليل للقيا  بتلك التصرفاظ النظامية،  ي   
لب الربط ما بني إرادة املست د  والتصرف املرت  بواسطة الوكيا 

 (. Wooldridge, 2000: 111) اجلكةوا
غري أن اعتبار الوكيل اإللكرتوين جمرد وسيلة اتصال يتعرض 

 للنقد من عدة أوجه لعل أمهها: 
أنن من غري اجلائز تبددبين الوكيا اجلكةوا بوسددائا االتصددال   -1

األخرى كاهاتف أو التاكس أو برامص االتصدددداالظ احلدي ة،  
إذ ختتلف طبيعة الوكيا اجلكةوا عن هذه الوسدددددددددائا الذي 
دورهددا سددددددددددددددلض نض. وعل  النقيض من ذلددك فددإن الوكيددا 

املسددددددددددددددت د     اجلكةوا يتدخا إلابيا  بنقا التعبري عن إرادة
إك املتعداًدد اآلخر، ويددل هدذا عل  أن مسددددددددددددددت دد  الوكيدا 
اجلكةوا ال يعل  تدددد ص من تعاًد معن الوكيا اجلكةوا 
أو ما يتضدددمنن هذا التعاًد من تدددروط تتصددديلية، وال يسدددع   
إك معرفددة ذلددك إال يف  ددال نبددددددددددددددوب نزاو ببدددددددددددددددأن تنتيدذ  

 التعاًد. 
ا  دميا  تأنن  من  الرأي  هذا  تطبيهل  ملست د   أن 

املس ولية عن أخطاء برانمص الوكيا اجلكةوا وهذه األخطاء ًد 
ددث بسبب وجود خلا ما يف التوازن املعلومايت للرتانمص، أو يت  
اخةاق جيناز احلاسب اآليل بتريوا ما في دي ذلك إك خلا يف  
عما برانمص الوكيا اجلكةوا، وكما هو معلو  أن أخطاء النظ  

ع  دوثينا مسبق ا املعلوماتية   ميكن ملست د  الوكيا اجلكةوا تًو
تلك  تتتاً   فقد  ًبا  دوثينا،  نتائجينا  ع  تًو ميكنن  ال  أنن  إال 

 (. 455:  2009  )النعيمي،  األخطاء مما ينج  عنينا أربرار جسيمة
د  اول أنصار هذا الرأي الدفاو عن فكرهت  فبينوا   ًو
هذا   أخطاء  تبعة  اجلكةوا  الوكيا  برانمص  مست د   أن دميا 

الرتانمص يف التعاًد ستجعلن أك ر  ر  ا عل  متابعة ما يقو  بن 
الرتانمص اجلكةوا والتأكد من دًة عما وس مة برجمتن من  ني 

ميا املتعاًد اآلخر أخطاء هذا آلخر. كما أنن من غري املعقول د
الرتانمص خا ة وأنن ال خيضع لسيطرتن ومل يقرر استعمالن يف إبرا   

 التعاًد. 
 : املطلب الثاين

 : الوكيل اإللكرتوين شخص نظامي
(  163: 2004 ، وتن) ذهب جانب آخر من التقن

إك القول مبنح الب صية النظامية للوكيا اجلكةوا إذ يعد ذلك 
    نظاميا  حيقهل العديد من املزااي أمهينا    –وجينة نظره   من    –

ضمسن  يرت   الذي  ضلعقد  اجلكةوا  الوكيا  مست د   يلز   أنن 
تصرفاظ   اجلكةوا  ك   الوكيا  تصرفاظ  أتخذ  إذ  وحلسابن 
املوكا،   انصراف آاثرها إك ت ص  التقليدي من  ي   الوكيا 

  الوكيا اجلكةوا من كما أن هذا احلا يعد مب ابة أتمني ملست د
ع نتيجة  املس ولية عن الضرر الناج  عن التعاًد املرت  والذي ًو
خطأ برانمص الوكيا اجلكةوا، والذي ًد يكون سببن خلا تقين  
الوكيا  إك  املس ولية  تسند  سوف  وضلتايل  الرتجمة  عملية  يف 

 اجلكةوا إذا ما سلمنا بتمتعن ضلب صية النظامية. 
دع    نظره  ولقد  وجينة  التقن  من  الرأي  هذا  أها 

 أبسانيد عدة لعا أمهينا ما يلي: 
 سنداا واقعياا : أوهلما

يركن هذا السند يف منسن الب صية النظامية للوكيا 
اجلكةوا إك ما يتمتع بن األخري من وعي وإدراك ذايت وإرادة  
مستقلة و رية يف التصرف بدون تدخا مباتر من مست دمن مما  

 ,Chopra & White)      للتمتع ضلب صية النظاميةلعلن م ه
2004: 636.) 

 سنداا نظامياا : اثنيهما
متاده أن تعبري الب ص يف النظا  مل يعد ًا ر عل   
األت ا  الطبيعيني با يعةف النظا  ضلب صية النظامية لغريه  

فيني    ، (Ooi, 2019: 10) من الكياانظ كاألت ا  املعنوية
جمموعة أت ا  أو جمموعة أموال أو االثنان معا  بغرن  عبارة عن  

األت ا   عن  مستقلة  بب صية  وتتمتع  ندد،  هدف  دقيهل 
من  ي    ضألموال  األت ا   ارتباط  من  وضلرغ   ها  املم لني 
بني  يترق  املنظ   أن  إال  املعنوية  األت ا   وجود  يف  السبب 
ت صية  وبني  املعنوي  الب ص  منن  املكون  اجملموو    ت صية 
الب ص  أبن  لذلك  تبعا   ويقر  اجملموو،  ذلك  يف  األت ا  
فإنن  ولذلك  االلتزاماظ  ودما  احلقوق  أه   الكتساب  املعنوي 
ميكن ضمل ا أن يقر النظا  أبن الوكيا اجلكةوا يتمتع بب صية  
من  ضلرغ   ملست دمن  النظامية  الب صية  عن  مستقلة  نظامية 

 (. 176: 2013 ارتباطينما معا  )الكساسبة وآخر،



 السنة الرابعة -2021( 9) سبتمبر – األول( المجلد) الحادي عشرالعدد 

 
 
 
 

38   
 

 العلوم اإلنسانيةمجلة 
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

ومع كل ما تقدم فقد تعرضت فكرة الشخصية النظامية لعدة 
 انتقادات من أمهها: 

ليس من ال ابن يف الواًع العملي أن الوكيا اجلكةوا  
لن إرادة مستقلة عن مست دمن، وأن  حيظ  بوعي خا  لعا 
من  مباتر  تدخا  دون  مستقا  ببكا  التصرف  حبرية   تعن 

أنن  ا ب وعي خا  أو إرادة مستقلة  مست دمن ال يتين  منن 
عن مست دمن الذي ميده ضملعلوماظ اليت يعما من خ ها ويظا 
نطاًينا يف  يعما  اليت  اجلكةونية  ضلبينة  نصورا    وعين 

(Weitzenboeck, 2001: 216 .) 
ربمن  -1 النظامية  ضلب صية  يتمتع  ال  اجلكةوا  الوكيا  أن 

إال بتدخا  ريح من  نظا  ًانوا معني، وال يتسقهل ذلك  
اجلكةوا   الوكيا  بتمتع  نظامي  نص  مبقتض   فيقر  املنظ  
بكيان نظامي مستقا عن مست دمن، ويستتبع ذلك اختاذ  
ن اكتسابن للب صية النظامية،   إجراءاظ معينة لتسديد ًو
وذلك   اجلكةوا  للوكيا  ضلنسبة  تصوره  ميكن  ال  ما  وهو 

اليت ميكن است دامينا   ضلنظر لكونن أ د برامص احلاسب اآليل
بواسطة أك ر من ت ص، وكذلك البينة اليت يعما يف نيطينا 
اليت تسمح بعرربن يف عدة مواًع   الببكة اجلكةونية  وهي 
ين اكتساب  خمتلتة وهو األمر الذي يصعب معن دديد تًو
 الوكيا اجلكةوا للب صية النظامية، ودديد ت صية مم لن.

أ كا     جاء متوافقا  معول  ويرى البا   أن الرأي األ
املنظ   مينح  فل   السعودية،  العربية  اململكة  يف  النافذة  النظا  
السعودي الوكيا اجلكةوا ت صية نظامية مستقلة عن منبنن 
أو مست دمن با عد التعبري عن اجرادة الصادر منن مب ابة تعبري 
مما  عن اجرادة  ادر من منبنن أو مست دمن، وهو ما يستبف  

)ور  املادة  من  األوك  التقرة  بنص  التعام ظ  12د  نظا   من   )
أنن عل   تنص  واليت  السعودي  السجا :  اجلكةونية  "يعد 

اجلكةوا  ادرا  من املنبئ إذا أرسلن بنتسن، أو أرسلن ت ص  
آخر نيابة عنن، أو أرسا بوساطة منظومة آلية برجمينا املنبئ لتعما 

يعد وال  عنن،  ضلنيابة  تلقائي  للسجا"  ببكا  منبنا    الوسيط 
(2007) . 

الوكيا  تكييف  السعودي  املنظ   رجح  وبذلك 
اجلكةوا عل  أنن وسيلة اتصال، فأًر ضلقيمة النظامية للتعبري 

 الصادر عنن ضعتباره  ادرا  عن مست دمن. 
 : املبحث الثالث

 : دور الوكيل اإللكرتوين يف إبرام معامالت التجارة اإللكرتونية
هبا   يتمتع  اليت  التنية  اخلصائص  الوكيا سامهن 

اجلكةوا يف ًيامن بدور ها  سواء يف املر لة ًبا التعاًدية جبرا   
البس  عن   من خ ها  يت   واليت  اجلكةونية  التجارة  معام ظ 
وتروط   إبرا   عل   والتتاون  ها  الةويص  أو  واخلدماظ  السلع 

التعاًد )املطلب األول(، أو يف املر لة التعاًدية اليت يت  فيينا إبرا  
 م ظ التجارة اجلكةونية ببكا هنائي )املطلب ال اا(. معا 

 :املطلب األول
 : دور الوكيل اإللكرتوين يف املرحلة قبل التعاقدية

ضست دا    اجلكةونية  التجارة  معام ظ  إبرا   إن 
القبول وإ ا   مع  اجلاب  ت ًي  يت  مبجرد  اجلكةوا ال  الوكيا 

ال بتبغيا  تبدأ  مر لة  ينيدية  وتزويده  تسبقن  اجلكةوا  وكيا 
بتعليماظ املست د  ليقو  بعدها ضلبس  عن السلعة أو اجع ن  
إبرا    إك  التو ا  بغرن  ببأهنا  املتاورباظ  إجراء  حلني  عنينا، 

 : تايلالتعاًد، وهو ما سنتناولن عل  النسو ال
تنفيذ الوكيل اإللكرتوين للتعليمات املزود هبا من  : أوالا 

 املستخدم 
است  يت   معام ظ ًد  يف  اجلكةوا  الوكيا  دا  

التجارة اجلكةونية يف عملياظ البس  عن معلوماظ تتعلهل بسلعة 
تلك  وتصنيف  بتجميع  يقو   مث  املست د   يطلبينا  خدمة  أو 
املعلوماظ يف عدة ًوائ  ببكا يتتهل مع التعليماظ اليت زوده هبا 

 ,Lau)  املست د . وذلك دون امت كن لقاعدة بياانظ خا ة بن
االرتاداظ  261 :2007 بعض  تقدي  عل   ًدرتن  مع  هذا   .)

والتو ياظ اليت تتعلهل هبذه السلعة أو اخلدمة يف ربوء تقييماظ 
املبينة ضملواًع عل  تبكة  للسلعة أو اخلدمة  املستينلكني  مجينور 

( وبذلك Fireflyاجنةنن، وم ال ذلك النوو الوكيا اجلكةوا )
اجلكةوا املست د  عل  اختاذ ًراره عل  الوجن يساعد الوكيا  

الصسيح سواء ضلتعاًد من عدمن يف ربوء ما يقدمن لن من تو ية 
(Gonzalo, 2001: 202   أيضا النوو  هذا  دن  ويندرج   .)

الوكيا اجلكةوا املراًب والذي تكمن مينمتن يف متابعة ور د 
عن السلعة كا ما يستجد من أخبار منبورة عل  تبكة اجنةنن  

املست د  وإع   األخري هبا عن طريهل   يينت  هبا  اليت  أو اخلدمة 
النوافذ  إ دى  يف  تظينر  تلقائية  رسالة  أو  الكةوا  بريد  رسالة 
املستقلة مبجرد تبغيا جيناز احلاسوب، ومن أم لة ذلك الوكيا 

(  ,Tierra Highlights)  (Weitzenboeckاجلكةوا 
2001: 216 .) 

 )غنا ،   و الوكيا اجلكةوا املساعدهناك نوو آخر وه
( والذي يكون م بن عل  سطح مكتب احلاسوب 689  :2012

أو جزءا  ملسقا  إب دى الرتامص األخرى ويتجسد دوره يف تنظي   
الكرتى   التجارية  للمبروعاظ  الواردة  اجلكةوا  الرتيد  رسائا 
ميكن   ها  فينرا  وإعداد  ورودها  أسبقية  وتصنيتينا  سب 

الرجوو إلين بطريقة سينلة، كما ميكن برجمتن عل  الرد  للمست د   
ببكا تلقائي عل  بعض أنواو الرسائا ومن هذا النوو عل  سبيا 

اجلكةوا ) الوكيا   ,SwiftFile Note)  (Bergmanامل ال 
Griss, & Staelin, 2019: 19). 



 السنة الرابعة -2021( 9) سبتمبر – األول( المجلد) العدد الحادي عشر

 
 
 
 

39 
 

 التجارية المعامالت في اإللكتروني للوكيل القانوني اإلطار

 السعودي النظام وفق
....................................................................... 

بعما  يقو   اجلكةوا  الوكيا  نوو آخر  يوجد  بينما 
( م ا  من جتاربن Alexaفين حبن  التعل   عل   بقدرتن  وميتاز   )

السابقة   السلوكياظ  عل   املبنية  السابقة  البس ية  وخرتاتن 
بطريقة   معينة  خدمة  أو  سلعة  عن  حب ين   أثناء  للمست دمني 
منظمة، ويعما مستتيدا  يف مينمتن هذه من ربط تلك السلعة أو  

ست د   اخلدمة بتقييماظ املستينلكني ها. وبذلك لعا مبقدور امل
عنينا   يبس   اليت كان  واخلدماظ  السلع  أجود  عل   احلصول 

 (. Gonzalo, 2001: 195املست د  لكي يتعاًد ببأهنا )
أن هناك الوكيا اجلكةوا املس ول عن التنتيذ   كما

الذي يقو  فض   عن التتاون إببرا  العقد،   (Kasbah)  م ا  
ميكن أن    من خ ل تقدي عرون للبراء نيابة عن العميا، كما

ميتد دوره إك مر لة تنتيذ العقد عن طريهل سداد مثن السلعة أو 
أو تقدي اخلدمة،   السلعة  إلكةونيا  من أجا تسلي   أداء األجرة 
ببطاًة   تتعلهل  ببياانظ  اجلكةوا  الوكيا  تزويد  يت   أبن  وذلك 
أو   ال من  ليقو  ضست دامينا يف دفع  للعميا،  املصرفية  االئتمان 

ة عن العميا، وكما هو احلال مع العميا ميكن للتاجر األجرة نياب
املتعلقة  ضلبياانظ  يست دمن  الذي  اجلكةوا  الوكيا  يزود  أن 
البياانظ  هذه  وفقا   إبرامن  يت   العقد     ببروط 

(Weitzenboeck, 2001: 218)  . 
 تفاوض الوكيل اإللكرتوين نيابة عن املستخدم : اثنياا 

التجارة اجلكةونية، يعترت الوكيا يف جمال معام ظ  
يف  الدخول  عل   القدرة  لديينا  اليت  الرتامص  أه   من  اجلكةوا 
متاورباظ نيابة عن املست د  ببأن تروط التعاًد ويضع الوكيا 
أو  ضلسلعة  يتصا  ما  التتاون كا  عند  اعتباره  يف  اجلكةوا 
األدىن  واحلد  موا تاهتا  من  ي   سواء  معطياظ  من  اخلدمة 
احلال   هو  بن، كما  العقد  يرت   أن  ميكن  الذي  للسعر  واألعل  

( الذي  م  عل  Tete-a-tete) ضلنسبة للوكيا اجلكةوا
التعاًد، ضجربافة عل  ًدرتن عل    التتاون ببأن ت  تروط 
تقيي  جتربتن يف عملية التتاون، إذا يطلب من طريف املعاملة بعد  

مستو  عن  تقيي   إجراء  التعاًد  املتعاًد  إ ا   ًيا   عن  ررباه   ى 
اآلخر بتنتيذ التزاماتن. واالستتادة من هذه املعلوماظ مستقب  .  

 ,Wang)  ليقرر مع من لري متاورباظ يف التعام ظ القادمة
Tan, & Ren, 2005: 345 .) 

وعادة ما تت  عملية املتاورباظ اليت يقو  هبا الوكيا  
عرون متبادلة من كا اجلكةوا بعدة مرا ا يصدر يف كا منينا  

طرف وتظا هذه العملية حلني التوا ا إك اتتاق  ول موا تاظ 
  السلعة وسعرها وطريقة ونتقاظ تسنينا وكيتية التسلي  وغري ذلك 

(Russell & Norvig, 2009: 34  وهذا ينبغي أن يكون .)
امكانية عرن إلاب جديد أفضا من   الوكيا اجلكةوا  لدى 

ًبا ومت   ًد  من  أن الذي  ينبغي  ذاتن  ن  الًو ولكن يف  رفضن، 
وذلك  وللمست د ،  معن  للمتتاون  مقبولة  مبعايري  ذلك  يكون 

وفقا  للبياانظ املزود هبا الوكيا اجلكةوا،    ميكن التو ا إك 
حيلا   أن  اجلكةوا  الوكيا  مبقدور  يكون  أن  اتتاق. كما لب 

بينينا لن ويوازن  املقدمة   :Huang & Lin, 2006)  العرون 
295 .) 

  اجلكةوا   الوكيا  إذا كان األ ا هو جواز تتاون
 املست د  يف مجيع املعام ظ اجلكةونية.  عن نيابة

 : املطلب الثاين
 : دور الوكيل اإللكرتوين يف املرحلة التعاقدية

يف   للتعاًد  اجلكةوا  الوكيا  است دا   جمرد  يعترت 
كافيا  عل  موافقتن عل  هذا  اجلكةونية دلي      التجارة  معام ظ

التعاًد والتزامن بن، وضلتايل تتجن إرادة املست د  إك ائتمان الوكيا 
اجلكةوا املينمة اليت أانبن فيينا وهي إبرا  التعاًد ضمسن وفعا كا 
الوكيا  نيابة  بيان  دود  هذا  ويقتضي  جبرامن،  الز   هو  ما 

املست ن  نيابة  اجلكةوا عن مست دمن، واملعام ظ  اة من نطاق 
 الوكيا اجلكةوا، من خ ل اآليت:

 مستخدمه  عن  اإللكرتوين الوكيل نيابة أوالا: حدود
التتاون  مر لة  اجلكةوا  الوكيا  دور  يتعدى  ًد 
ببأن معام ظ التجارة اجلكةونية إك مر لة إبرا  التعاًد ببأهنا،  

يك ًد  التعبري  اجرادة. وهذا  تعبريا  عن  منن  ون يف  ورة  فيصدر 
إلاب م لما ًد يكون يف  ورة ًبول، ومن هذا عل  سبيا امل ال 

( اجلكةوا  عل  Kasbahالوكيا  دوره  يقتصر  ال  الذي   )
عن   نيابة  واخلدماظ  السلع  لبراء  عرون  يقد   با  التتاون 

 (. Sathi, 2001: 104املست د  )
فعل  الرغ  من اعتبار الوكيا اجلكةوا جمرد وسيلة  
أن  إال  السعودي  النظا   ومنينا  احلالية  للتبريعاظ  طبقا  اتصال 
الواًع العملي يظينر أن تصرفاظ الوكيا اجلكةوا جتاوزظ جمرد  
التعبري عن إرادة مست دمن ونقلينا با ختط  ذلك إك توليدها،  
وذلك لقدرتن عل  اختاذ القراراظ والدخول يف متاورباظ ومزاداظ  

إبرا   تقة (، خا ة يف وا  تع  52:  2007  )مطلهل،  بغرن 
الوكيا اجلكةوا ضلقدرة عل  االنتقال إك بينة الكةونية يعجز 
للمست د  أي أتثري عل    يكون  لذا ال  ابتينا،  ًر املست د  عن 
الوكيا اجلكةوا الذي يعما ببكا مستقا  ي  ميكنن تغيري 
إرادة املست د  أو تعديلينا  سب وروف هذه البينة. كما ميكنن 

ن التعاًد ومكانن وتروطن، أ ن يتعاًد بدون عل  املست د  بًو
العقد ضست دا    إبرا   ت ور عدة تساؤالظ  ول جواز  ويف هذا 
الزمان   من  ي   اجرادتني  تطابهل  ومدى  اجلكةوا؟  الوكيا 
الوكيا  إك  أو  املست د   إك  العقد  ينسب  وها  واملكان؟ 

 اجلكةوا؟
ال انية من املادة يبدو أن املنظ  السعودي يف الت قرة 

( من نظا  التعام ظ اجلكةونية السعودي، ًد  اول إلاد 11)
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 العلوم اإلنسانيةمجلة 
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

 ا، فبعد ما أجاز يف التقرة األوك من نتس املادة التعاًد بني  
لوز أن "  :الوك ء اجلكةونيني، ًد نص يف التقرة ال انية عل  أنن

وت ص ذي  تة يت  التعاًد بني منظومة بياانظ إلكةونية آلية  
أنن يتعاما مع  -أو من املتةن أنن يعل   -طبيعية، إذا كان يعل   

 . (2007) منظومة آلية ستتوك مينمة إبرا  العقد أو تنتيذه"
جلواز   اتةط  أنن  السابقة  التقرة  نص  من  ونستقي 
است دا  الوكيا اجلكةوا يف التعاًد أن يعل  الب ص الطبيعي  

الكةوا، وذلك يف  الة التعاًد املرت  أبنن يرت  التعاًد مع وكيا  
 بني وكيا الكةوا وت ص طبيعي.

ويعتقد البا   أنن من األجدى أن ميتد هذا البرط 
البعض،  بعضين   مع  اجلكةونيني  الوك ء  بني  التعاًد  إك  الة 
سواء كان   اآليل  اجليناز  إك  ا ب  العقد  نسبة  ميكننا     

 ت ص طبيعي أو اعتباري. 
رة جتد سندها النظامي يف دديد زمان إبرا   وهذه التك

ن  دوث التطابهل بني اجلاب والقبول، فبسسب   التعاًد أو ًو
ما هو مستقر علين من غالبية التقن أن التعاًد عن طريهل الوسائا 
اجلكةونية هو تعاًد بني  اربرين من  ي  الزمان، إال أن هذا 

ل ضلنسبة  مستساغ  غري  الراهن  ن  الًو يف  الوسائا احلك   كا 
ربنيا،  ولو  زمين  فارق  وجود  املتصور  من  ألنن  اجلكةونية، 
ضملستسيا  أتبن  التقنياظ  جمال  يف  الزمان  من  ي     فالتطابهل 

 (. 76: 2007 )طنجاوي،
هذا يعتقد البا   أن احلضور املادي املتعا ر لطريف 
أو   ضلبينجة  سواء  ع ماظ  وينور  من  يصا بن  وما  التصرف 
إبرا   عل   اجًدا   يف  دورا   ها  يكون  وجينين ،  عل   ضالنزعاج 
التصرف من عدمن، وهو نتس األمر الذي تعرفن غرف احملاداثظ  

ويف هذا الصدد تنص    عرت الباتاظ املرئية عل  تبكة اجنةنن،
( املادة  من  األوك  اجلكةونية  13التقرة  التعام ظ  نظا   من   )

اجلكةوا ًد أرسا عندما   يعد السجا-1"  السعودي عل  أنن
يدخا منظومة بياانظ ال ختضع لسيطرة املنبئ، وتوربح ال ئسة  
ن ومكان إرسال  املعايري التنية ملنظومة البياانظ، وطريقة دديد ًو

 السجا اجلكةوا أو تسلمن". 
الوكيا    يصدره  ما  أنن كا  ذلك  من  ونستقي 

 . اجلكةوا من رسائا تنسب إك  ا ب اجليناز اآليل
ذهب املنظ  السعودي يف التقرة األوك من املادة   بينما

أنن12) إك  السعودي  اجلكةونية  التعام ظ  "يعد  :  ( من نظا  
السجا اجلكةوا  ادرا  من املنبئ إذا أرسلن بنتسن، أو أرسلن  
برجمينا   آلية  منظومة  بوساطة  أرسا  أو  عنن،  نيابة  آخر  ت ص 

ابة عنن، وال يعد الوسيط منبنا   املنبئ لتعما ببكا تلقائي ضلني
 . (2007" )للسجا

يتبني من نص التقرة السابقة أن املنظ  السعودي اعترت 
إذا   املنبئ  عن  اجلكةوا(  ادرة  )السجا  البياانظ  أن رسالة 
أرسلن من منظومة م  تة ومرتجمة للعما بصورة تلقائية من ًبا  

 املنبئ أو ضلنيابة عنن. 
يبدو أن ما تضمنتن التقرة السابقة من  ك  كان  هنا  

من الضروري إسناد رسالة البياانظ )السجا  منطقيا ،  ي  أنن  
اجلكةوا( إك  ا ب اجليناز اآليل،    ميكن دميلن املس ولية 
عن االست دا  ولتسقيهل املوازنة بني طريف التعاًد، وتوفري احلماية  
للب ص الطبيعي املتعاما مع الوكيا اجلكةوا  ي  لد من  

 يرجع علين الستيتاء  قن منن. 
مل  الوك ء استنادا   بني  املرت   العقد  يصبح  تقد   ا 

عقدا   الكةوا  ووكيا  طبيعي  ت ص  بني  املرت   أو  التجاريني 
 سيسا  من النا ية النظامية، وينسب إك  ا ب اجليناز اآليل 
ًبولن  مبجرد  بن  علمن  يتةن  والذي  العقد،  هبذا  علمن  ببرط 

 بتن لرتانمص الوكيا اجلكةوا، وعل  من يدعي خ ف ذلك أن ي
ن الذي   بكافة وسائا اجثباظ، ويعترت زمان إبرا  العقد هو الًو

 (.97:  2004  )امليندي،  تصا فين رسالة البياانظ إك املرسا إلين
اإللكرتوين عن    نيابة الوكيل  نطاق  من  املستثناة  املعامالت:  اثنياا 

 مستخدمه 
األ ا أن النيابة أو الوكالة جائزة يف مجيع املعام ظ 
اجلكةونية، إال أن بعض التبريعاظ الوطنية املنظمة للمعام ظ 
التعاما   املعام ظ من نطاق جواز  اجلكةونية استبعدظ بعض 

( ضملادة  ورد  ما  ذلك  من  إلكةوا،  ببكا  نظا 3هبا  من   ) 
"  اجلكةونية  التعام ظ أنن:  تنص عل   يسري  السعودي، واليت 

ي  عاظ اجلكةونية، ويست ىن من هذا النظا  عل  التعام ظ والتًو
-2 التعام ظ املتعلقة ضأل وال الب صية.-1أ كامن ما يلي:  

وذلك    دار الصكوك املتعلقة ضلتصرفاظ الواردة عل  العقار.إ
يسمح  ما  التعام ظ  هذه  املس ولة عن  اجلينة  من  يصدر  مل  ما 

ضالتتاق مع إبجرائينا إلكةونيا ، وفهل ربوابط تضعينا تلك اجلينة  
ونستقي من هذا النص أن الوكالة اجلكةونية    .(2007" ) الوزارة

جائزة يف مجيع املعام ظ اجلكةونية، ضست ناء ا دار الصكوك 
عل  املعام ظ العقارية، نظرا  ملا يطرأ عليينا من تصرفاظ ًانونية 

يف تلك   التصرف  كالبيع والبراء ولقيمتينا املرتتعة، ولذلك خيضع
عام ظ إك إجراءاظ تكلية نددة تتم ا يف التسجيا العيين  امل

من  التأكد  مينمتن  تكون  طبيعي  وجود ت ص  يتطلب  والذي 
 سة البياانظ الواردة يف طلباظ التسجيا،    ال يكون ًيد  
القضاء، كما   أما   للطعن  الواردة علين عرربة  احلقوق  أو  العقار 

األ وال معام ظ  النظا   ن  است ىن  ظرا  خلطورهتا وما  الب صية، 
يةتب عليينا من آاثر كالنتقة واملرياث، وبناء عل  ما سبهل فإنن ال 
جتوز النيابة اجلكةونية ضلنسبة هذه املعام ظ، إال يف  ال  دور 
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ربوابط من اجلينة املس ولة عن تلك التعام ظ ووزارة االتصاالظ 
 وتقنية املعلوماظ تسمح إبجرائينا إلكةونيا . 

 : املبحث الرابع
املسؤولية الناشئة عن استخدام الوكيل اإللكرتوين يف 

 : معامالت التجارة اإللكرتونية
العقود املتعلقة مبعام ظ التجارة اجلكةونية ًد ينج   
الوكيا  ارتكبينا  ألخطاء  نتيجة  ربرر  تنتيذها  أو  إبرامينا  عن 
  اجلكةوا، وهو األمر الذي يستدعي التعرف عل  املس ول عن 
وف عل  طبيعة  والًو األول(  )املطلب  اجلكةوا  الوكيا  أخطاء 

 املس ولية الناجتة عن هذه األخطاء )املطلب ال اا(. 
 املطلب األول

 : املسؤول عن أخطاء الوكيل اإللكرتوين
الوكيا  أداء  يف  دور  األت ا   من  العديد  يلعب 

ضجربافة إك املتعاًد اجلكةوا ملينامن أبرزه  املست د  واملرتمص  
يسبب   ًد  الذي  الغري  وكذلك  اجلكةوا  الوكيا  مع  اآلخر 
إرسال  نتيجة  اجلكةوا  الوكيا  مينا   يف  تغرياظ  أو  احنرافاظ 
أفعال   إتيان  إك  اجلكةوا  الوكيا  يدفع  مما  اخةاق  أو  فريوا 
للمتعاًد اآلخر،  ينج  عنينا أربرار سواء للمست د  أو  خاطنة 

ا األمر  يتسما  وهو  الذي  الب ص  إتكالية  ول  ي ري  لذي 
نطرح يف   اجلكةوا، وعلين سوف  الوكيا  أخطاء  املس ولية عن 

 فرون، تتم ا يف التايل:  ةهذا السياق ث ث
 مسؤولية املستخدم: الفرض األول

-Dahiyat, 2010: 109)  ذهب اجتاه من التقن
الوكيا اجلكةوا ( إك دميا املست د  املس ولية عن أخطاء  116

من  يطلبن  ما  ينتذ  اجلكةوا  الوكيا  أن  أساا  عل   وذلك 
أخطاء   اجلكةوا  الوكيا  ارتكب  ما  وإذا  مينا ،  من  املست د  
أحلقن أربرار أبت ا  معينني فإن هذه األربرار لب نسبتينا 
يق    إما ألن املست د  مل  للمست د  ألن األخطاء تكون انجتة 

كيا اجلكةوا بطريقة  سيسة وإما ألن  ضست دا  أو تبغيا الو 
اجلكةوا  الوكيا  برانمص  يف  املست د   وربعينا  ًد  املعلوماظ 
ببكا غري سلي ، كما أن املست د  هو من اختار بكاما إرادتن 
است دا  هذا الرتانمص ألداء مينا  معينة وضلتايل علين أن يتسما 

 نتيجة تصرفن. 
هذا االجتاه لن ويرى البا   عل  أنن ضلرغ  من أن  

اجلكةوا  الوكيا  عد   تع  يف  الة  تصوره  وميكن  وجاهتن 
ضالستق لية يف أداء مينمتن وتنتيذها يف إطار ما رمسن لن املست د  
من احلدود، إال أنن يصعب ذلك يف احلاالظ اليت تصدر تصرفاظ 
الوكيا اجلكةوا ضمل التة للمعطياظ والتوجييناظ اليت زوده هبا  

تغيري ما زود بن وإنباء  املست   د  لقدرة الوكيا اجلكةوا عل  
معطياظ جديدة من تلقاء نتسن نتيجة تتاعلن مع البينة املوجود 

ع أن يرتكب الوكيا  فيينا وما هبا من وروف، وضلتايل فإنن من املتًو
اجلكةوا أفعال مل تكن يف  سبان املست د  ومل يكن لن إرادة 

 يف  دوثينا. 
البا   أنن ميكن التغلب عل  ذلك من  وهذا يرى  

تبكة  عل   اجلكةونيني  للوك ء  إلكةوا  سجا  إنباء  خ ل 
عملن  ونطاق  ومست دمن  الوكيا  اس   فين  ندد  اجنةنن 
والتصرفاظ املصرح لن القيا  هبا، ومس ولية مست دمن عن تلك  
ن ذاتن ميكن املتعاًد اآلخر مع الوكيا  التصرفاظ، كما أن يف الًو

  لكةوا من التعرف عل  هذه احلدود ليقرر عل  ربوئينا التعاًد اج
 مع الوكيا اجلكةوا من عدمن.   

 مسؤولية املربمج : الفرض الثاين
 :Wobbrock, 1998)  ذهب اجتاه آخر من التقن

الوكيا 72 بتصمي   يقو   الذي  الب ص  هو  املرتمص  أن  إك   )
وينظ  كيتية أداء مينامن اجلكةوا وحيدد خصائصن ويضع رموزه 

وهذا فمن األنسب دميلن املس ولية عن أخطاء الوكيا اجلكةوا 
وذلك ألن املرتمص يقع عل  عاتقن االلتزا  ضختاذ كافة اال تياطاظ  
الوكيا  لرتانمص  وتصمي   برجمة  عملية  إجراء  أثناء  الضرورية 

تيذها اجلكةوا مع اختبار هذه العملية للتأكد من س متينا وتن
اليت   األربرار  إرجاو  ميكن  فإنن  وضلتايل  الصسيح،  الوجن  عل  
أحلقينا الوكيا اجلكةوا نتيجة أخطاؤه إك مرتجمن لكون األخري  
ع منن خطأ أثناء عملية الرتجمة أو مل خيترت الرتانمص ببكا  أما ًد ًو
ات  ليكون جاهز ل ست دا ، أو كان هو من منح االستق لية يف  

وإمكانية التعل  واكتساب اخلرتة عل  حنو ميكنن من    أداء مينامن
ع.   التصرف ببكا خارج عن التًو

ع كا  يتًو أن  للمرتمص  ميكن  ال  أنن  البا    ويرى 
ف عل  مدى أتًلمن  أفعال الوكيا اجلكةوا املتطور لكوهنا تتًو
مع وروف البينة اليت يعما فيينا ومدى تعلمن واكتسابن لل رتة يف 

األثناء، وض الظروف  تلك  بكا  ع  التًو املرتمص  ليس مبقدور  لتايل 
اليت يقع فيينا الوكيا اجلكةوا، كما ال ميكن ناسبة املرتمص عل   
ما يتمتع بن الوكيا اجلكةوا من خصائص، وإال فإنن ًد ت دي  
بعملين  أو تطوير  القيا   ناسبة املرتمص إك عزوف املرتجمني عن 

للمس ولية. تعرربين   انعقاد    الرتامص خبية   س وليةاملوهذا ميكن 
لمرتمص عندما يقع منن خطأ أثناء ًيامن بعملية الرتجمة ل  التقصريية

غري   ببكا  يعما  اجلكةوا  الوكيا  لعا  حنو  عل   والتصمي  
وهو ما يصبح معن املرتمص مس وال  عن األربرار اليت حيدثينا   م ئ .

الب ) راسة  فكرة  أساا  عل   للغري  اجلكةوا  يف  الوكيا  يء 
  من   فقط  ليس   ارسا    يعترت  أنن  عل   التكرة  هذه  تكوينن( وتقو 

  تكوين   عل   يسيطر  من  كا  وإ ا  البيء  عل    ماداي    يسيطر
الو يد   بعنا ره  وخبري  البيء، هو  املرتمص  أن  ومبا  وخصائصن، 

القادر عل  معرفة أسرار الوكيا اجلكةوا وطريقة تصويب أفعالن 
  د ذاتن ًرينة عل  مس ولية املرتمص. اخلاطنة، فإن ذلك يعد يف 
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 العلوم اإلنسانيةمجلة 
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

 مسؤولية الوكيل اإللكرتوين: الفرض الثالث
التقن من  آخر  اجتاه   :Dahiyat, 2010)  ذهب 

إك أنن يف وا  تع الوكيا اجلكةوا ضلقدرة عل  اختاذ   (110
لذكائن  نتيجة  الطبيعي  للب ص  مبابن  حنو  عل   القراراظ 

واستق ليتن عن املست د  وإمكانية التعل  واكتساب اال طناعي 
اخلرتاظ والتتاعا مع وروف اليت يعما فيينا مبا ميكنن من تعديا 
أو تغيري تعليماظ أو معطياظ مست دمن وإنباء غريها، فإنن من  
عن  املس ول  نتسن  هو  اجلكةوا  الوكيا  جنعا  أن  أوك  ضب 

وليس نتيجة تعليماظ أو األخطاء الصادرة عنن أثناء تنتيذ مينمتن  
 معطياظ مست دمن األولية. 

ويرى البا   أنن من الصعب وربع الوكيا اجلكةوا  
ف املس ول عن أخطائن وإحلاًن األربرار اليت ًد تنج  تبعا    يف مًو
التجارة اجلكةونية وذلك الفتقاده   جبرا  عقد متعلهل مبعام ظ 

ت  من خ ها دفع للب صية النظامية، وعد  وجود ذمة مالية لن ي
التعويض عن األربرار، وكذلك من غري املتصور عق   رفع دعوى  
عل  برانمص الوكيا اجلكةوا وم ولن أما  القضاء يف مركز املدع   
عن  ومس ول  لإللزا   ًابا  جتعلن  ال  وذلك ألن خصائصن  علين 
أخطائن، ضجربافة لعد  إمكانية دديد موطن أو نا إًامة الوكيا 

إلكةوا آلخر داخا  اجلكة  ع  مًو التسرك من  لقدرتن عل   وا 
تبكة اجنةنن وضلتايل ال جمال جًامة الدعوى ربده لكون فكرة  

 الدعوى مرتبطة مبوطن أو مبسا إًامة املدع  علين. 
واألنسب  األجدى  من  أنن  البا    يرى  ولذلك 
دميا املست د  املس ولية عن األخطاء اليت تنبأ عن است دا   

اجلكةونية ألن  الو  التجارة  معام ظ  للتعاًد يف  اجلكةوا  كيا 
الوكيا اجلكةوا ال يتعا إال ما يطلبن منن مست دمن، فمن غري  
عن  اجلكةوا  الوكيا  هبا  يعرت  إرادة  رة  ادرة  املتصور وجود 
توجينن    وأن كانن تلك األفعال ًد  درظ نتيجة ما تعلمن  

ين أنن ًا  مبينمتن وفقا لظروف البينة  أو اكتسبن من خرتة فينذا يع 
اليت يعما فيينا، وإن اجرادة احلقيقة املعترتة هي إرادة مست دمن 
مست دمن   إك  تنسب  اجلكةوا  الوكيا  الصادرة  واألفعال   ،

 ويسأل عن الضرر الناج  عنينا. 
ومن جينة أخرى ال ميكن االستناد عل  عنصر عد  

جعت اجلكةوا  الوكيا  أخطاء  ع  لو تًو فس   املس ولية  من  ائن 
برانمص  برجمة  معرفة مبضمون  لدين  ليسن  املست د   أن  افةربنا 
خبصائصن  دراية  عل   أنن  إال  تصميمن  طريقة  اجلكةوا  الوكيا 

وعن من أخطار.  وطبيعتن وما حيتما ًو
جلعا  رئيسي  مرتر  فينناك  تقد   ما  اك  وضجربافة 

اجل الوكيا  أخطاء  عن  املس ول  هو  أنن  املست د   وهو  كةوا 
فإن  النظامية،  للب صية  فاًدا   اجلكةوا  الوكيا  لكون  ضلنظر 
يتمتع  ألنن  املست د ،  إك  تنصرف  العقد  عن  تنبأ  اليت  األاثر 
ضلب صية النظامية والعقد مرت  ضمسن ولصاحلن، وضلتايل فإنن من 

الوكيا  أخطاء  عن  املس ولية  املست د   يتسما  أن  املنطقي 
 (.72: 2006 )املطالقة، اجلكةوا

 : املطلب الثاين
 :طبيعة املسؤولية الناجتة عن أخطاء الوكيل اإللكرتوين

الوكيا  الست دا   نتيجة  تنعقد  اليت  املس ولية  أن 
اجلكةوا جبرا  عقود متعلقة مبعام ظ التجارة اجلكةونية إما 
ف عل  االعةاف بصسة   أن تكون تقصريية أو عقدية، وذلك يتًو
العقد الذي أبر  من خ لن، ويف هذا الصدد ينبغي أن  يز بني 
املرت   العقد  عد   سة  حبالة  يتعلهل  األول  الترن  فرربني، 
حبالة فيتعلهل  ال اا،  الترن  أما  اجلكةوا،  الوكيا   ضست دا  

  سة هذا العقد. 
فإذا سلمنا بصسة العقد املرت  كانن املس ولية عقدية، 

ا العقد كانن املس ولية تقصريية، وهو ما أما إذا أنكران  سة هذ
 سيت  تناولن عل  النسو التايل: 

الفرض األول: حالة عدم صحة العقد املربم ابستخدام الوكيل 
 اإللكرتوين 

إذ افةربنا أن العقد املرت  ضست دا  الوكيا اجلكةوا  
من  هبا  املزود  التعليماظ  عن  خروجن  يف  الة  غري  سيح 

التقناملست د  كما ذهب    ,Andrade, Novais)  رأي من 
Machado, & Neves, 2007: 363 لعدة أسباب ساًينا )

أنصار هذا الرأي أييت يف مقدمتينا أن الوكيا اجلكةوا ال يعرت 
عن إرادة مست دمن احلقيقية وضلتايل لن يتسقهل تطابهل اجلاب 

أراده  مع القبول ألن التعبري الصادر ضجلاب خيتلف عن الذي  
مست د  الوكيا اجلكةوا،  ي  أن املست د  ليس لدين عل  
ضلعقد الذي أبرمن الوكيا اجلكةوا نتيجة للمباركة اجلابية يف 
إبرا  معام ظ التجارة اجلكةونية، إذا كانن تصرفاتن بناء عل  
البينة اليت يعما فيينا وما اكتسبن من خرتة أثناء عملن. وهو ما  

معن   انعدا  وجود ينتتي  يعين  القبول، وهذا  مع  اجلاب  تطابهل 
هبذا  ملز   غري  بذلك  يصبح  املست د   أن  من  وضلرغ   العقد، 
ن يعترت مس ول عن األربرار ال  قة  العقد، إال أنن يف ذاظ الًو
ضلغري نتيجة األخطاء اليت ارتكبينا الوكيا اجلكةوا ويرجع ذلك  

األمر وهو  تبغيلن،  عن  املس ول  املس ولية   لكونن  يرتب  الذي 
 التقصريية عل  عاتهل املست د  نظرا  لعد  وجود العقد. 

الوكيا  أخطاء  عن  املست د   مس ولية  أساا  وعن 
اجلكةوا إذا سلمنا مبا ذهب إلين أنصار الرأي السابهل من التقن،  
أساا   عل   تقا   أن  األنسب  من  يكون  أنن  يرى  البا    فإن 

امليكانيكية  املس ولية عن  راسة األتياء غ ري احلية م ا اآلالظ 
واألتياء اليت تتطلب عناية خا ة ويبةط لتسقهل هذه املس ولية  
أن يتوك ت ص  راسة تيء وأن حيدث الضرر بتعا هذا البيء  
يق   مل  إذا  الضرر  هذا  عن  املس ول  هو  البيء  ويكون  ارا 
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العناية الوكيا  8- 7  :2009  )تنب،  بواجب  لكون  وضلنظر   ،)
 برانمص  اسوب فإنن ينطبهل علين  تة تيء ويدخا اجلكةوا

ربمن األتياء اليت تتطلب عناية خا ة  ي  أنن عل  الرغ  من 
يطلبن   ما  في دي  بطبيعتن  اجلكةوا ال يبكا خطر  الوكيا  أن 
املست د  من مينا ، إال أنن بتضا ما يتمتع بن من خصائص وما 

ًد تتسبب املينا   يتواجد فين من وروف ربمن البينة اليت يعما هبا  
 املكلف هبا أو ضأل رى العقد املرت  بواسطتن يف  دوث ربرر.

ومبا أن  ارا البيء هو  ا ب السلطة النظامية 
عل   ينطبهل  ما  وهو  ابتن  وًر وتوجيينن  ضستعمالن  البيء  عل  
املست د  مبا لن من    ية است دا  الوكيا اجلكةوا يف إبرا  

مبعام ظ التجارة اجلكةونية ضجربافة   التعاًداظ النظامية املتعلقة
تبغيلن  عملية  أثناء  اجلكةوا  الوكيا  عل   ابة  ًر من  يترربن  ملا 
وتزويده ضملعلوماظ بغرن إجراء تصرف ندد، وضلتايل فإنن يسأل 
ابة عل    عن أي ربرر حيدث نتيجة ممارستن حلهل االستعمال أو الًر

مستق ببكا  ميارا  والذي  اجلكةوا  من  الوكيا  غريه  عن  ا 
األت ا ،    وإن مل يق  مبمارسة هذا احلهل فعليا ، طاملا كان 
مبقدوره فعا ذلك. ولكنن يبق  مس وال عما حيدث من ربرر جراء  
عل    يتعذر  اليت  احلاالظ  يف  اجلكةوا،     الوكيا  استعمال 
الوكيا   تزويد  ابة ويقتصر دوره عل   الًر املست د  ممارسة عملية 

ابة اجلكةوا ض الًر تكون  مينمتن،  تبغيلن ألداء  لتوجييناظ عند 
 متسققة وموجودة. 

عن  مس وال   املست د   يكون  سبهل  ما  عل   وعطتا  
أخطاء الوكيا اجلكةوا الذي يكون دن سلطتن وتلسهل أخطائن 
ربرر ضلغري عل  أساا املس ولية عن  راسة األتياء، وال ميكن  

إبثبا  إال  املس ولية  هذه  دفع  أو  للمست د   املتاجئ  احلادث  ظ 
القوة القاهرة أو خطأ املضرور أو فعا الغري. فسدوث خطأ يف  
عملية الرتجمة لرتانمص الوكيا اجلكةوا أو تعرربن لعملية ًر نة 
أدظ إك تغيري املعطياظ أو املعلوماظ املزود هبا أو إ ابة جيناز  
الوكيا  برانمص  عما  يف  خلا  حلدوث  أدى  بتريوا  احلاسوب 

) جازي،اجلكة  ي سأل 130  :2003  وا  لن  و ينينا   ،)
املست د  عن أخطاء برانمص الوكيا اجلكةوا نظرا  خلروج األمر 

 عن سيطرتن.
الفرض الثاين: حالة صحة العقد املربم ابستخدام الوكيل 

 اإللكرتوين  
الوكيا   ضست دا   املرت   العقد  افةربنا  سة  وإذ 

التقن معترتا  يف هذا الصدد اجلكةوا، كما ذهب رأي آخر من  
أن إرادة الوكيا اجلكةوا هي ذاهتا اجرادة الصادرة عن مست دمن 
ومعرتة عنينا، ولوال إرادة األخري ملا برمص الوكيا اجلكةوا عل   
املست د  مبجرد  لدى  التعاًد  نية  فإن  ذلك  وعل   العقد،  إبرا  

عن اجلاب والقبول برجمة الوكيا اجلكةوا للقيا  بعملية التعبري  
األ وال تتجن  281  : 2005  )الساعدي،  حبسب  وضلتايل   ،)

إرادة املست د  إك ائتمان الوكيا اجلكةوا عل  القيا  ضلتصرف  
الذي وكلن بن وهو إبرا  العقد ضمسن، واختاذ ما يلز  جبرامن. لذلك 
يكون املست د  ملزما هبذا العقد ليس ألنن عل  عل  كايف ببنود 

و وافهل عليينا ضلتسديد ولكن ألنن اختار أن يرت  العقد ضست دا   أ
أييت  التقن  من  الرأي  هذا  أن  البا    ويرى  اجلكةوا،  وكيلن 
جاء  مما  جليا   يبدو  والذي  السعودي  املنظ   ف  مًو مع  متسقا  

( من نظا  التعام ظ اجلكةونية واليت 5)   ضلتقرة ال انية من املادة
أنن عل   التعاما   :تنص  من  تنتص  اليت  املعلوماظ  تتقد  "ال 

للتنتيذ، م  كان االط و عل    اجلكةوا  جيتينا أو ًابليتينا 
اخلا ة   اجلكةونية  البياانظ  منظومة  ربمن  متا ا   تتا يلينا 

. وما ورد أيضا  (2007)"  مبنبنينا، وأتري إك كيتية االط و عليينا
لوز التعبري  -1"  :( من نتس النظا  بنصينا عل  أنن10ضملادة )

عن اجلاب والقبول يف العقود بوساطة التعاما اجلكةوا، ويعد 
اب   للتنتيذ م  مت وفقا  أل كا  هذا النظا  - 2  العقد  سيسا  ًو

 يتقد العقد  ستن أو ًابليتن للتنتيذ جملرد أنن مت بوساطة سجا  ال
 . (2007،اجلكةونية التعام ظ نظا ) إلكةوا وا د أو أك ر"

وإذا كان املنظ  السعودي مل يذكر الوكيا اجلكةوا  
-كما ذكر من ًبا-ببكا  ريح ومباتر إال أنن ًد أتار إلين

  خ ل مصطلح "منظوماظ بياانظ إلكةونية"   ( من11يف املادة )
  يقو  بعملية نقلينا   يندرج دن لوائينا الوكيا اجلكةوا لكونن  واليت
وعلين فإنن يتبني مما تقد     .(2007، اجلكةونية  التعام ظ  نظا )

ضست دا   املرت   العقد  بصسة  اعةف  ًد  السعودي  املنظ   أن 
ألن ما  در عنن من ًبول أو إلاب يكون من    الوكيا اجلكةوا

ملزما   املست د   ن جعا  الًو بياانظ، ويف ذاظ  منظومة  خ ل 
 دا  عل  هبذا العقد ومس ول عن الضرر الناتئ عن هذا االست

أساا أن الوكيا اجلكةوا جمرد أداة اتصال فسسب، يتم ا دوره 
العقد ضمسن  أبر   يت   الذي  مست دمن  إرادة  عن  التعبري  نقا  يف 
من   العقد  هذا  عل   يةتب  ما  أن كا  البدييني  ومن  وحلسابن، 

  قوق أو التزاماظ مبا فيينا املس ولية تضاف إك املست د . 
( من النظا  عل  12)  دةويف هذا الصدد نصن املا

"يعد السجا اجلكةوا  ادرا  من املنبئ إذا أرسلن بنتسن، :  أنن
أو أرسلن ت ص آخر نيابة عنن، أو أرسا بوساطة منظومة آلية  
برجمينا املنبئ لتعما ببكا تلقائي ضلنيابة عنن، وال يعد الوسيط 

واأل كا    اججراءاظ  ال ئسة  وددد  للسجا.  املتعلقة منبنا  
ونستقي من نص   .(2007،  اجلكةونية  التعام ظ  نظا )  بذلك"

املادة أن الوكيا اجلكةوا يعد جمرد انًا جرادة مست دمن، وكافة 
أعمالن تنسب هذا املست د  وتبعا  لذلك يتسما األخري املس ولية  
الوكيا  ضست دا   املرت   العقد  عن  م     يقع  الذي  الضرر  عن 

إخ لن   اجلكةوا، عن  املست د   مس ولية  أن  ذلك  وم دى 
ضلتزاماتن يف هذا العقد أو عن الضرر الذي يصيب املتعاًد األخر 
تكون مس ولية عقدية، وال تتسقهل هذه املس ولية إال بوجود خطأ 
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عقدي يتم ا يف عد  تنتيذ املست د  ملا نبأ يف ذمتن من التزاماظ  
الوكيا   ضست دا   املرت   للعقد  تنصرف نتيجة  والذي  اجلكةوا 

( عل  أساا أن الوكيا  27  :2007  )منصور،  آاثره إك املست د 
مما   مست دمن  إرادة  عن  با  هو  إراداتن  عن  يعرت  ال  اجلكةوا 
أن  األخري، كما لب  يف  هل  العقدية  املس ولية  ًيا   يستدعي 
يكون هناك ربرر جبانب اخلطأ العقدي أي البد أن يلسهل املتعاًد  
مطالبة  للمضرور  ميكن  اجلكةوا ربرر     الوكيا  مع  اآلخر 
املست د  ضلتعويض جرتا  للضرر. و تما ينبغي وجود ع ًة سببية  
الوكيا  ال  هل ضملتعاًد مع  العقدي والضرر  بني ك  من اخلطأ 
اجلكةوا، وهذه الع ًة متةربة مبجرد  دوث اخلطأ العقدي 

ية املست د  يف مواجينة املتعاًد  والذي عل  أساسن تنعقد مس ول 
الوكيا   ضست دا   ضمسن  املرت   ضلعقد  ملز   ألنن  املضرور  اآلخر 

 اجلكةوا.
 : اخلامتة

د أتينا إك هناية هذا البس ، والذي تناولنا من   أما ًو
نا   ماهيةخ لن   الوكيا اجلكةوا يف التجارة اجلكةونية، مث تطًر

اجلكةوا، وعرجنا إك استعران دور  إك الطبيعة النظامية للوكيا  
مث   اجلكةونية،  التجارة  معام ظ  إبرا   يف  اجلكةوا  الوكيا 
اختتمنا البس  ضلتصدي للمس ولية الناتنة عن است دا  الوكيا 
اجلكةوا يف معام ظ التجارة اجلكةونية. وعلين فقد مت التو ا 

 إك عدة نتائص وتو ياظ. 
 النتائج : أوالا 

 جياز، ترتكز أهم نتائج هذا البحث فيما يلي: إب 
الوكيا اجلكةوا عبارة عن برانمص من برامص احلاسوب اآليل،  -1

العما  يف  استق لية  من  بن  يتمتع  فيما  عنينا  يتميز  أنن  إال 
وإمكانية اختاذ القرار بدون عل  مست دمن إبتيان عما معني 

ب اخلرتاظ  أو    بتارخين، نظرا  لقدرتن عل  التعل  واكتسا
يعما   اليت  البينة  الظروف  مع  تتاع    أك ر  عل  حنو لعلن 

 فيينا. 
أنن  -2 عل   اجلكةوا  الوكيا  تكييف  السعودي  املنظ   رجح 

وسيلة اتصال، فل  مينح الوكيا اجلكةوا ت صية نظامية 
مستقلة عن مست دمن با عد التعبري عن اجرادة الصادر منن 

 اجرادة  ادر من مست دمن. مب ابة تعبري عن 

اجلكةوا   التعاًد  بصسة  السعودي  املنظ   اعةف 
مصلح   ربمن  يندرج  والذي  اجلكةوا  الوكيا  ضست دا   املرت  

( من نظا   11)  "منظومة البياانظ اجلكةونية" الوارد يف نص املادة
 (. 2007) التعام ظ اجلكةونية

امل -3 ف  مًو يف  اجلكةوا  الوكيا  وربع  عن   عوبة  س ول 
مبعام ظ  متعلهل  عقد  جبرامن  تبعا   تنتص  ًد  اليت  أخطائن 
التجارة اجلكةونية وذلك الفتقاده للب صية النظامية، مع  
األخطاء،  هذه  عن  النظامية  املس ولية  املست د   دميا 
ضعتباره الواجينة اليت تتلق  كا ما يةتب عل  العقد الذي  

ابن، ويسأل عما ينج  عن أبرمن الوكيا اجلكةوا ضمسن وحلس 
هذه األخطاء من ربرر إما عل  أساا املس ولية العقدية إذا 
إذا  التقصريية  املس ولية  العقد  سيح أو عل  أساا  اعترت 

 اعترت غري  سيح. 
 التوصيات : اثنياا 

 بناء على ما تقدم، فإننا نورد التوصيات فيما يلي: 
التعام ظ   -1 نظا   مواد  بعض  السعودي تعديا  اجلكةونية 

الذي  النظامي  املركز  مع  يت ء   ببكا  التنتيذية  والئستن 
وسيلة   جمرد  اعتباره  يف  واملتم ا  اجلكةوا  للوكيا  أعطاه 

 اتصال تتتقد للب صية النظامية. 
نظا   -2 ربمن  خا ة  مواد  إبفراد  السعودي  ضملنظ   هنيب 

ةوا  التعام ظ اجلكةونية السعودي تنظ  عما الوكيا اجلك
ببكا  ريح وندد وتضبط معام ظ التجارة اجلكةونية  

 اليت تت  ضست دامن. 
األربرار  -3 عن  املس ولية  يقرر  أبن  السعودي  ضملنظ   هنيب 

يف  است دامن  أثناء  اجلكةوا  الوكيا  أخطاء  عن  الناتنة 
معام ظ التجارة اجلكةونية، عل  حنو يتسقهل بن التوازن بني 

 د  واملرتمص ألن أي منينما من احملتما مصلسة ك  من املست
 أن يكون مصدرا  لألخطاء اليت جن  عنينا أربرار.

عل   -4 اجلكةونيني  للوك ء  إلكةوا  سجا  إبنباء  نو ي 
ونطاق   ومست دمن  الوكيا  اس   فين  ندد  اجنةنن  تبكة 

ية مست دمن عملن والتصرفاظ املصرح لن القيا  هبا، ومس ول 
مع   اآلخر  للمتعاًد  يسمح  ببكا  التصرفاظ،  تلك  عن 
الوكيا اجلكةوا من التعرف عل  هذه احلدود ليقرر عل  

.  ربوئينا التعاًد مع الوكيا اجلكةوا من عدمن
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 واقع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات التواصل في مدينة الطائف في ضوء بعض المعايير العالمية
 

  (27/9/2020، وُقبل للنشر في 4/9/2020ُقدم للنشر في  ) 
 

  مؤيد عبد اهلادي محيدي د.   أجماد سهيل صاحل القثامي  
  املشارك أستاذ الرتبية اخلاصة  بقسم الرتبية اخلاصة ابحثة  
  جامعة جدة  –كلية الرتبية  جامعة جدة  –كلية الرتبية  
 Amjad Sohail Al-Gethami Dr. Moayyad Abdelhadi. Homidi  
 Researcher in the Department of Special, Education,  Associate Professor of Special Education,  
 University of Jeddah University of Jeddah  

  
  املخلص  

  
اتبع الباحثان يف .  هتدف هذه الدراسة إىل تقييم واقع اخلدمات املقدمة لذوي اضطراابت التواصل يف مدينة الطائف يف ضوء بعض املعايري العاملية

الذكور الدراسة احلالية املنهج الوصفي التحليلي، واشتمل جمتمع الدراسة وعينتها على مجيع العاملني من الكادر اإلداري والفين والتعليمي من  
خلدمات الرتبوية لذوي اضطراابت اليت تعىن بتقدمي ا  -راكز احلكومية، واملراكز األهليةبرامج الدمج، وامل-يف املؤسسات احلكومية واألهلية  واإلانث  

( استبانة تكونت من 185تكونت أداة الدراسة من االستبانة، ومت احلصول على )كما  (،  317التواصل يف مدينة الطائف والبالغ عددهم )
لتايل: أن درجة ( أخصائياً وأخصائية، وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج كا19)( معلماً ومعلمة، و156داري، و)( من الكادر اإل10)

ققت مستوى اخلدمات املقدمة لذوي اضطراابت التواصل يف مؤسسات الرتبية اخلاصة احلكومية يف مدينة الطائف يف ضوء بعض املعايري العاملية حت
الطائف يف ضوء بدرجة مرتفعة، كما أن درجة مستوى اخلدمات املقدمة لذوي اضطراابت التواصل يف مؤسسات الرتبية اخلاصة األهلية يف مدينة  

 بعض املعايري العاملية حتققت بدرجة مرتفعة أيضاً، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى اخلدمات املقدمة يف مؤسسات 
استجاابت أفراد العينة    الرتبية اخلاصة احلكومية واألهلية تعزى ملتغريات نوع املؤسسة، والنوع االجتماعي، والوظيفة، واملؤهل العلمي، واخلربة، على

 على أداة الدراسة

 

    .اخلدمات، اضطراابت التواصل، املعايري العاملية  : الكلمات املفتاحية 
 

 Abstract :  
 The current study aimed to assess the reality of services provided to individuals with communication 

disorders in Taif city in terms of some global standards. The researchers followed the descriptive analytical 

approach, and its population included a sample of male and female administrative, technical and educational 

staff in governmental and private institutions - programs of Inclusion, governmental centers, and Civil 

centers - that provide special educational services to individuals with communication disorders in Taif city 

(317) individuals. A number of (185) questionnaires were gained consisted of (10) administrative staff, 

(156) teachers, and (19) male and female specialist, The study achieved a number of results as follows: The 

degree of services level provided to individuals with communication disorders in governmental special 

education institutions and centers in Taif city, in terms of some global standards, ranged between high and 

very high levels, and their averages ranged between (3.44) to (4.24). In addition, the degree of services level 

provided to individuals with communication disorders in private education institutions and centers in Taif 

city in terms of some global standards ranged between medium and high levels, and their averages ranged 

between (2.83) to (4.06), The results also showed that there are statistically significant differences 

significance in service level provided in governmental and private special education institutions and centers 

due to some variables: institution type, social gender, job, academic qualification, and experience, on the 

study sample responses on the study tool.  

 

 Key words: Services, Communication Disorders, Global Standards.  
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 :املقدمة
تعترب عملية التواصل عملية مهمة وأساسية يف حياة  
واملعلومات   األفكار  تبادل  يتم  فمن خالهلا  اجملتمع،  أفراد  مجيع 
وجود   على  التواصل  عملية  وتعتمد  الثقافات،  وتبادل  واملشاعر 
اللغة وسالمة النطق؛ ليتمكن الفرد من إيصال ما يدور يف داخله  

وال تعترب عملية التواصل من أفكار ومشاعر ومعلومات لآلخرين،  
عملية مسلَّماً هبا دائماً، حيث يواجه بعض األفراد مشكالت يف 
التواصل مع اآلخرين، فالبعض ال تنمو لديهم مهارات التواصل 
بشكل سليم، بل يعانون من بعض االضطراابت يف عملية التواصل  

 (. 2007؛ عبد اجمليد،  2013)السمريي واحلريب، 
اضطراابت   مفهوم  اللغة  إن  إعاقة  يتضمن  التواصل 

واالنفعايل،   العقلي،  النمو  على  تؤثر  بذلك  وهي  والكالم، 
وشدة   مدى  حبسب  وذلك  الرتبوي،  والنمو  واالجتماعي، 
أو  خلقية  والدية  تكون  فقد  أسباهبا  تتعدد  االضطراب، كما 

، الصوت،  الطالقة  ،، وتشمل اضطراابت التواصل )النطقمكتسبة
)سامل،   التواصل 2014اللغة(  اضطراابت  بعض  ترتبط  (. كما 

العقلية،  واإلعاقة  السمعية،  اإلعاقة  مثل  األخرى  ابإلعاقات 
الدماغي،   والشلل  االنتباه،  وتشتت  احلركة  فرط  واضطراب 

(، وتُ َؤث ِّر 2020)السمريي وعبد املنعم،  التعلم  والتوحد، وصعوابت  
والنمو  العقلي،  والنمو  اللغوي،  النمو  على  اإلعاقات   هذه 

االنفعايل، والنمو االجتماعي، والرتبوي، ما أدى ذلك إىل وضع  
خدمات وبرامج لتنمية التواصل لذوي اإلعاقة يف اململكة العربية  

     (.2004)الدوخي والصقر، السعودية والعامل العريب 
وعلى الرغم من وجود هذه الربامج واخلدمات إال أنه  

لناحية الرتبوية قد  يوجد ضعف يف بعض املخرجات والنتائج من ا
ومتكاملة   شاملة  املستوى  عالية  خدمات  توافر  عدم  إىل  يعزى 
اإلعاقة،   ذوي  وألسر  املختصني  واملعلمني  لألخصائيني  مساندة 
ابإلضافة إىل تقدمي خدمات التأهيل والتقييم من بعض األشخاص  

ولقد اهتمت الدول   .(2014سامل،  )  غري املتخصصني يف اجملال
اإل ذوي  التواصل ابألفراد  اضطراابت  ذوي  األفراد  ومنهم  عاقة 

وذلك إمياانً بضرورة مبدأ تكافؤ الفرص بني مجيع املواطنني، والذي  
بدوره أدى إىل ظهور عناية وتقدير الدول لكل جمهود يُ ْبَذل يف  
احتياجاهتم   يليب  مبا  اإلعاقة  لذوي  والتأهيل  الرعاية  تقدمي  سبيل 

شاركة  بية وفعالة قادرة على املابعتبارهم طاقة بشرية منتجة وإجيا
 (. 2000يف بناء اجملتمع )خالد،  –ولو بقدر بسيط–واإلنتاج 

املعوقني   نظام رعاية  الثانية يف  املادة  وبذلك جاءت 
ابململكة العربية السعودية لتنص على أن "تكفل الدولة حق املعوق  

بوية يف خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل يف اجملاالت التعليمية والرت 
وتشمل اخلدمات التعليمية والرتبوية يف مجيع املراحل مبا يتناسب 
مع   هبا،  التحاقهم  وتسهيل  واحتياجاهتم،  املعوقني  قدرات  مع 

التقومي املستمر للمناهج واخلدمات املقدمة يف هذا اجملال" )مركز  
 (. 2000امللك سلمان لألحباث واإلعاقة، 

يف نظام رعاية املعوقني وبناًء على ما نصته املادة الثانية  
يف  اجلودة  حتقيق  مبدأ  من  وانطالقاً  السعودية  العربية  ابململكة 
اخلدمات املقدمة لذوي اضطراابت التواصل كان ال بد من الرجوع 
للمعايري العاملية اليت تقدمها بعض املؤسسات ابلدول املتقدمة يف  
الدول  هذه  ومن  اخلدمات،  هذه  وجودة  فاعلية  على  احلكم 

الايت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة حيث توجد العديد  الو 
من اجلمعيات املتخصصة مبنح االعتماد للمؤسسات واملراكز اليت 
تُ ْعىَن ابألطفال ذوي اإلعاقة ومنها اجمللس األمريكي لألطفال ذوي 

( اخلاصة   Council of Exceptionalاالحتياجات 
Children  ابلرمز املعروف   )   (CEC  ) التأثري ذو  اجمللس  وهو 

األمريكي   الوطين  واجمللس  العامل،  يف  اخلاصة  الرتبية  على  الكبري 
( املعلمني  تدريب   National Council forالعتماد 

Accreditation of Teacher Education املعروف ابلرمز )
(NCATE  والسمع واللغة  للكالم  األمريكية  واجلمعية   ،)
(American Speech-Language-Hearing 

Association (  واملعروفة اختصارا ب )ASHA.) 
 : مشكلة الدراسة

الواضح  السعودية  العربية  اململكة  اهتمام  من  ابلرغم 
الباحثان  فقد الحظ  التواصل،  اضطراابت  ذوي  بفئة   وامللموس 

قلة    –ملاجسترييف مرحليت البكالوريوس وا–أثناء التطبيق امليداين  
والربامج   مدينة اخلدمات  يف  التواصل  اضطراابت  لذوي  املقدمة 

الطائف ابإلضافة إىل القصور الواضح أثناء تقدمي اخلدمات واليت 
اجلودة   ذات  واملعايري  واملؤشرات  املهنية  املمارسات  إىل  تفتقد 

( إىل النقص الواضح 2020العاملية، ويوكد السمريي وعبد املنعم )
ت والربامج املقدمة لذوي يف الدراسات العربية اليت تناولت اخلدما 

اضطراابت التواصل وما يرتتب على هذه املشكلة من آاثٍر سلبيٍة  
على هذه الفئة وعدم وجود خدمات تساهم يف تلبية احتياجاهتم.  
لذوي  املقدمة  اخلدمات  تقييم واقع  إىل  الباحثان  يسعى  وبذلك 
املعايري   بعض  ضوء  يف  الطائف  مدينة  يف  التواصل  اضطراابت 

املعايري العاملي تطبيق  الدراسة على  الباحثان يف هذه  لذا، ركَّز  ة. 
واللغة والسمع  للكالم  األمريكية  اجلمعية  نصتها  اليت  واملؤشرات 

(ASHA لربامج اجلودة  مؤشرات  يشمل  دليالً  أعدت  واليت   )
اخلدمة االحرتافية يف علم السمع وأمراض النطق واللغة، وتغطي 

اجلودة   م  مخسمؤشرات  برامج  جماالت، كل  على  ينطبق  نها 
اخلدمات املهنية يف علم أمراض لغة الكالم والسمع يف أي إعداد 
)مثل املدرسة، والرعاية الصحية، واملمارسة اخلاصة(، على أمل أن  

 يليها جمموعة أخرى من الدراسات مستقباًل.
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وتتمثل مشكككككككلة الدراسككككككة ج باولتها لسؤابة عل  السككككككؤا   
 الرئيس اآليت:

اضطراابت  ما   لذوي  املقدمة  اخلدمات  مستوى 
 التواصل يف مدينة الطائف يف ضوء بعض املعايري العاملية؟ 

 ويتفرع من السؤا  الرئيس عدة أسئلة فرعية: 
ما مس توى اخلدمات املقدمة لذوي اض طراابت التواص ل يف  -1

مؤس      س      ات الرتبية اخلاص      ة احلكومية يف مدينة الطائف يف 
 ؟ ضوء بعض املعايري العاملية

ما مس توى اخلدمات املقدمة لذوي اض طراابت التواص ل يف  -2
مؤسسات الرتبية اخلاصة األهلية يف مدينة الطائف يف ضوء 

 بعض املعايري العاملية؟
مستوى   عند  إحصائية  ذات داللة  فروق  توجد  هل 

( يف مستوى اخلدمات املقدمة يف مؤسسات α≤0.05الداللة )
( املؤسسة  لنوع  تعزى  اخلاصة  على   \حكومية  الرتبية  أهلية( 

 استجاابت أفراد العينة على أداة الدراسة؟ 
مستوى   عند  إحصائية  ذات داللة  فروق  توجد  هل 

( يف مستوى اخلدمات املقدمة يف مؤسسات α≤0.05الداللة )
الرتبية اخلاصة احلكومية واألهلية تعزى ملتغريات النوع االجتماعي 

اابت أفراد العينة على  والوظيفة واملؤهل العلمي واخلربة على استج
 أداة الدراسة؟ 

 :أهداف الدراسة
حتديد مستوى اخلدمات املقدمة لذوي اضطراابت التواصل   -1

يف مؤس      س      ات الرتبية اخلاص      ة احلكومية واألهلية يف مدينة  
 الطائف يف ضوء بعض املعايري العاملية.

نوع املؤس س ة والنوع االجتماعي واخلربة  الفروق بنيتوض يح   -2
والوظيف ة واملؤه ل العلمي على مس              توى اخل دم ات املق دمة  
لذوي اض  طراابت التواص  ل يف مؤس  س  ات الرتبية اخلاص  ة يف 

 مدينة الطائف يف ضوء بعض املعايري العاملية.
 :أمهية الدراسة

هذه الدراس  ة إض  افة حبثية يف ظل عدم وجود دراس  ات   تعد -1
تن اول ت واقع اخل دم ات   –ح دود علم الب احث ان   يف  –عربي ة 

املقدمة لذوي اض         طراابت التواص         ل يف مدينة الطائف يف 
 ضوء بعض املعايري العاملية.

تزوي د الب  احثني واملهتمني رط ار نظري حول اض              طراابت   -2
التواص               ل واخل  دم  ات املق  دم  ة لألفراد ذوي اض              طراابت 

 التواصل واجلودة يف املؤسسات التعليمية.
ه ذه ال دراس              ة تقييم اً لواقع اخل دم ات املق دم ة ل ذوي تق دم  -3

اض    طراابت التواص    ل بش    كل كامل ومتكامل ومعرفة مدى 
 مالءمتها وتطابقها لبعض املعايري العاملية.

تق دم ه ذه ال دراس              ة نت ائج تفي د األخص              ائيني واملعلمني  -4
والب    احثني والق    ائمني على تطوير اخل    دم    ات الرتبوي    ة وفق 

 بعض املعايري العاملية
 :مصطلحات الدراسة النظرية وتعريفاهتا اإلؤرائية

التواصل  -1  Communication)  :اضطراابت 
Disorders). 

إليه،  املستمع واملتكلم  نظر  تلفت  اليت  االضطراابت 
وتعيق فهم املستمع للرسالة املوجهة إليه أو حترم املتكلم من التعبري 

 نقل أفكاره بشكل طبيعي" )عمايرة والناطور،"عن مشاعره أو  
2014: 23 .) 

إجرائياً:  التواصل  اضطراابت  ذوي  األفراد    ويُ َعرَّف 
تشخيصهم أبهنم يعانون من أحد   أبهنم مجيع األشخاص الذين مت 

ممن يلتحقون   –كاضطراابت الكالم، واللغة  –  اضطراابت التواصل
يف   التواصل  اضطراابت  لذوي  اخلدمات  تقدم  اليت  ابملؤسسات 

 مدينة الطائف. 
  :اخلدمات -2

وتعرف إجرائياً أبهنا جمموعة من األنش     طة واخلطوات 
املنظمة واليت مت التخطيط هلا، وهتدف املراكز واملؤس   س   ات املعنية  
بذوي اض  طراابت التواص  ل إىل تطبيقها؛ لض  مان حتقيق حاجات  

 الفئة. 
  :املعايري العاملية -3

هي بيان املستوى املتوقع الذي وضعته هيئة مسؤولة  
بشأن درجة هدف معني يراد الوصول إليه وحيقق أو معرتف هبا  

( اجلودة  من  منشوداً  التميزQualityقدراً  أو   ) .(National 
Quality Assurance and Accreditation, 2004)  

وتُ َعرَّف إجرائياً أبهنا: جمموعة الشروط واخلصائص املتفق عليها من 
األمريكي اجمللس  ومنها  عاملياً  املعتمدة  املنظمات  لألطفال   قبل 

( اخلاصة  االحتياجات   Council of Exceptionalذوي 
Childrenابلرمز املعروف   )  (CEC التأثري ذو  اجمللس  وهو   )

األمريكي   الوطين  واجمللس  العامل،  يف  اخلاصة  الرتبية  على  الكبري 
( املعلمني  تدريب   National Council forالعتماد 

Accreditation of Teacher Education املعرو ف  ( 
(، واجلمعية األمريكية للكالم واللغة والسمع  NCATEابلرمز )

(American Speech-Language-Hearing 
Association( ب   اختصاراً  واملعروفة   )ASHA  جيب واليت   ،)

توافرها يف اخلدمات الرتبوية املقدمة لذوي اضطراابت التواصل يف 
 املؤسسات اليت تقدم هذه اخلدمات. 

 :الدراسةحدود 
اقتص        رت الدراس        ة احلالية على اخلدمات    احلدود املوضككككككوعية:

 املقدمة لألفراد ذوي اضطراابت التواصل.
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الك ادر اإلداري والفين والتعليمي من ال ذكور   احلكدود البشكككككككككككريكة:
واإلانث يف املؤس              س               ات احلكومي ة واألهلي ة اليت تُ ْعىَن بتق دمي  

 التواصل.اخلدمات لألفراد ذوي اضطراابت  
املؤس    س    ات احلكومية واألهلية اليت تُعىن بتقدمي    احلدود املكانية:

 اخلدمات لألفراد ذوي اضطراابت التواصل يف مدينة الطائف.
الزمانية: العام    احلدود  من  الثاين  الدراسي  الفصل 

 (. ـ1442-1441الدراسي )
 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 ريف والتصنيفاضطراابت التواصل: التعأواًل: 
من  واسعة  جمموعة  التواصل  اضطراابت  تشمل 
الظروف اليت تواجه يف جوهرها حتدايت ابلتواصل الفعال، وكما 
إىل  تشري  اليت  النطق  اضطراابت  تشمل  فإهنا  املصطلح،  يوحي 
الضعف يف صياغة أصوات الكالم، والطالقة، والصوت، فضاًل  

 استخدام النظام عن االضطراابت اللغوية اليت تشري إىل ضعف يف
)القواعد  اللغة  شكل  على  تنطوي  وقد  املكتوب(  )أو  املنطوق 
النحوية وعلم الصوتيات(، وحمتوى اللغة )دالالت(، ووظيفة اللغة 

 (. Boer de, 2017)براغماتية( )
أنه ميكن تلخيص اضطراابت  2011ويرى حممد )  )

أربعة   يف  األفراد  خمتلف  هلا  يتعرض  اليت  من  التواصل  أنواع 
الصوت،   واضطراب  النطق،  اضطراب  وهي  االضطراابت، 
واضطراب الطالقة الكالمية، واضطراب اللغة، ويندرج حتت كل 
نوع من هذه األنواع السابقة عدة أمناط من االضطراابت. ويتم 

 توضيح كل نوع من األنواع السابقة كاآليت: 
 Articulation Disorders :اضطراابت النطق

أثناء   الكالم  أصوات  إنتاج  على  القدرة  عدم  هي 
الفرد  وعمر  يتناسب  ال  وبشكل  اآلخرين  مع  التواصل  عملية 
الزمين، أي اخللل يف إصدار وإخراج أصوات احلروف وبصورة شاذة 
املنطوقة  املعلومات  وصول  الصعب  من  جيعل  مما  عادية؛  وغري 

 (. 2018لآلخرين )املزروعي، 
النطق جمموعة واسعة من حتريف  وتشمل اضطراابت  

احلذف  وهي:  أنواع  أربعة  يف  وصفها  وميكن  الكالم،  أمناط 
(Omission( اإلبدال   ،)Substitution  التشويه  ،)
(Distortion( اإلضافة ،)Addition( )Bowen, 2014 .) 

 Voice Disorders :اضطراابت الصوت
عندما ختتلف نوعية أو مرونة أو شدة وعلو الصوت  

توى الطبيعي واملألوف وبشكل ال يتناسب وعمر الفرد  عن املس
الزمين وجنسه وثقافته، هنا حيدث ما يسمى ابضطراب الصوت  

(Voice Disorder ،2005( )الزريقات .) 
 

 Fluency Disorder :اضطراب الطالقة
هو انقطاع غري عادي يف تدفق الكالم، واألفراد الذين  
غري  وعدد  ومعدل  إيقاع  لديهم  الطالقة  اضطراابت  من  يعانون 
عادي من تكرار الصوت واملقطع، وغالًبا ما يصاحب اضطراابهتم 
إلنتاج  واضح  بشكل  جياهدون  وقد  مفرط،  توتر  الطالقة  يف 

قوهلا   يريدون  اليت   & Gillam  (2019الكلمات 
Marquardt, .) 
 Language Disorder :اضطراابت اللغة

هي جمموعة غري متجانسة من االضطراابت التطورية 
أو االضطراابت املكتسبة أو التأخري واليت تتصف ابلعجز وعدم 
النضج يف استخدام اللغة املنطوقة أو اللغة املكتوبة ألغراض الفهم 

وى أو سياق اللغة،  أو إنتاج اللغة واليت قد تتضمن الشكل أو احملت
وقد يستمر اضطراب اللغة على مدار عمر الفرد، ابإلضافة إىل  
أنه ميكن أن خيتلف االضطراب يف األعراض، واملظاهر، واآلاثر، 

 (.,Owens 2013والشدة مع مرور الوقت )
 اخلدمات املقدمة لألفراد ذوي اضطراابت التواصلاثنياً: 

فرصاً   اإلعاقة  ذوي  األفراد  جلميع  تتاح  أن  ينبغي 
متكافئة للتعلم، وفرصاً لإلجناز، والسعي لتحقيق التميز يف مجيع 
التعليم   وخدمات  برامج  خالل  من  وذلك  التعليمية،  اجلوانب 
اخلاص اليت متكن الطالب ذوي اإلعاقة من احلصول على املساواة 

اف براجمهم التعليمية  يف التعليم وزايدة فرص السعي لتحقيق أهد
, Educationof  Ministry Columbia British(
)2006 . 

وتتضمن احتياجات األفراد ذوي اضطراابت التواصل 
والعامة   اخلاصة  والعيادات  املدارس  يف  شاملة  خدمات  توفري 

 كالتايل: واملستشفيات، وأتخذ هذه اخلدمات أشكاالً خمتلفة  
  Resource room :غرفة املصادر

أخصائي الكالم واللغة بشكل فردي ومجاعي   يعمل
وذلك هبدف مساعدة الطالب يف الصف العادي، حبيث يتلقى  
الطفل اخلدمات اخلاصة ابلنطق واللغة خالل مدة زمنية حمددة يف  

 .(Blosser ,2018هذه الغرفة )
  Specialist املتنقل:األخصائي 

أخرى؛ ينتقل أخصائي الكالم واللغة من مدرسة إىل  
ابلصفوف  امللتحقني  لألطفال  مباشر  بشكل  اخلدمات  لتقدمي 

 .(Antia, 2016العادية )
يشرف أخصائي الكالم واللغة على   اخلدمات االستشارية: -

املدرسني  ويُعل ِّم  اخلدمة  تقدمي  أثناء  املعلمني  تدريب  برامج 
اضطراابت   ذوي  األفراد  لتعليم  املناسبة  الرتبوية  األساليب 

ضافة إىل تقدمي التوجيه واالستشارات ملعلمي التواصل، ابإل
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الصفوف العادية يف املدارس اخلاصة لرفع كفاءهتم املهنية يف 
   .تقدمي اخلدمات اخلاصة بذوي اضطراابت التواصل

اخلاصة: التعليمية  الذين   األوضاع  لألطفال  اخلدمة  هذه  تقدم 
املصحوبة  وتلك  شديدة  إىل  متوسطة  اضطراابت  من  يعانون 

قات أخرى، وتقدم هلم خدمات النطق واللغة يف غرفة خاصة رعا
)القمش الدائمة  اإلقامة  مراكز  أو يف  والعادية  اخلاصة   ابملدرسة 

 (. 2014املعايطة، و 
املستشف  أو  أو  البيت  البيت  يف  العالجية  اخلدمات  تقدم   :

التعليمية  املؤسسة  يف  اخلدمات  توافر  عدم  حالة  يف  املستشفى 
لألفراد الذين يعانون من إعاقات شديدة، ويتم تبادل خطة  وذلك  

تقدمي هذه اخلدمة مع املعلمني أو األخصائيني لدعمهم وحتقيق  
 . (Hutchins&  Prelock ,2018احتياجاهتم )

 ؤودة اخلدمات ج الرتبية اخلاصةاثلثاً: 
والنشاط  العوملة  وحركة  العاملية  التغريات  ظل  يف 

والتكنولوجي، كان االجتماعي   والبيئي  والسياسي  واالقتصادي 
أسلوب  بتغيري  تسارع  أن  العامل  يف  الرتبوية  األنظمة  على  لزاماً 
وحتديث   وخدماته،  براجمه  جودة  وضبط  احلايل،  التعليم  وطريقة 
السلبية   التأثريات  مواجهة  على  قادرة  لتكون  التعليمية؛  الربامج 

ظهر  وبذلك  العاملية،  التغيري  العاملية؛ لتيارات  اجلودة  أنظمة  ت 
التعل املؤسسات  وتطوير  حتسني  يف  فاعليتها  ومنها  لتثبت  يمية 

التعليمية   بتقدمي خد–املؤسسات  تُعىَن  اخلاصة  اليت  الرتبية  مات 
دول اليت طبقتها داخل البلدان اليت نشأت فيها وال  –لذوي اإلعاقة

؛ 2012وبين عبد الرمحن،    الزعيبو   اليت قامت بتطبيقها )اخلطيب
 (. 2017أبو درويش، 

املؤشرات   رجياز  الباحثان  يعرض  اجلزء  هذا  ويف 
واملعايري العاملية اخلاصة بكياانت املؤسسات التعليمية واخلدمات 
وذوي  عام  بشكل  اإلعاقة  ذوي  لألطفال  تُقدَّم  اليت  الرتبوية 
اضطراابت التواصل بشكل خاص، وتضم هذه املعايري اخلصائص 

هتا واستخدمتها اهليئات واملؤسسات واجملالس واملواصفات اليت أعد
واجلمعيات اليت تُعىَن ابألفراد ذوي اإلعاقة، ومنها ما أعده جملس 

 Council of Exceptionalاألطفال ذوي احلاجات اخلاصة  
Children  اخلدمات  (  2008)   عام لتقدمي  خاصة  معايري  من 

ابلتعليم   واملتعلقة  اإلعاقة،  لذوي  والكوادر  املختلفة  والتشخيص 
 العاملة وغري ذلك.

إذ صدر دليل من اجمللس بنسخته السادسة بعنوان: 
ماذا جيب أن يعرف كل معلم تربية خاصة: األخالقيات واملعايري 

اخلاصة   الرتبية  ملعلمي   What Every Special)والدليل 
Educator Must Know: Ethics)، Standards and 

Guidelines for Special Educators    تضمن الدليل ستة
 أقسام مشلت اآليت:  

ومعايري   وأخالقيات  ملمارسة    CECميثاق  املهنية 
 معلمي الرتبية اخلاصة. 

 ضمان إعداد أخصائي التعليم اخلاص إعداداً جيداً. -1
 استعداد معلم الرتبية اخلاصة ليصبح مهنياً. -2
 األدوات واالسرتاتيجيات الستخدام املعايري. -3
املعايري واملعارف واملهارات اخلاص         ة ابحملتوى املهين  جمموعة -4

 األويل واملتقدم.
األشخاص  خبدمة  القائمني  املعلمني  مساعدي 

 Council of Exceptional)املوهوبني ذوي صعوابت التعلم  
Children [CEC], 2008) . 

إعداد  برامج  العتماد  الوطين  اجمللس  صادق  وقد 
 National council for Accreditation ofاملعلمني  

Teacher Education (NCATE)    على املعايري اليت وضعها
العاديني   غري  األطفال   Council of Exceptionalجملس 

Children  (CEC لإلعداد ابلنسبة  ابألداء  اخلاصة   )
والرتخيص ملعلمي الرتبية اخلاصة، واليت تكونت من عشرة معايري، 
املعلمني  لتعليم  القومي  اجمللس  اخلاصة مبعايري  لتلك  موازية  وهي 
National Council for Accreditation of Teacher 

Education  (NCATE،)  لس الوطين  وأيضاً تلك اخلاصة ابجمل
 (. 2009، ونس( )يINTASCايري النموذجية )للمع

 :الدراسات السابقة
( دراسة هدفت إىل تقييم برامج  2008أعد يعقوب )

املعايري  ضوء  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  التعلم  صعوابت 
العاملية. واستخدم الباحث يف الدراسة املنهج الوصفي، وتكونت  

ومعلمًة، وتكونت أداة الدراسة ( معلماً  125عينة الدراسة من )
صعوابت  برامج  أن  إىل  الدراسة  نتائج  وأشارت  االستبانة،  من 
التعلم املطبقة يف اململكة العربية السعودية تتطابق بدرجة مرتفعة 
مع املعايري العاملية اخلاصة هبا، كما أشارت نتائج الدراسة إىل عدم  

الدالل مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  )وجود    ≥   αة 
اً  تبع   الدراسة  عينة  أفراد   إلجاابت  احلسابية  املتوسطات  بني(  0.05

 ملتغري اجلنس وتبعاً ملتغري التخصص. 
ذلك   إىل  كوشينقابإلضافة    2009)  دراسة 

(Cushing,     املقدمة التعليمية  الربامج  تقييم  إىل  هدفت  اليت 
أفضل   مؤشرات  ضوء  يف  الشديدة  اإلعاقات  ذوي  للطالب 
املمارسات وحتديد نقاط القوة واالحتياجات اخلاصة بكل برانمج، 
عينة   وتكونت  الوصفي،  املنهج  الدراسة  يف  الباحثان  واستخدم 

( 11طة و)( مدرسة متوس11( مدرسة ابتدائية و)22الدراسة من )
مدرسة اثنوية، وتكونت أداة الدراسة من االستبانة، وأشارت نتائج  
الفاحصني،  بني  االتفاق  من  مقبولة  مستوايت  إىل  الدراسة 
وموثوقية اختبار إعادة االختبار، واالتساق الداخلي، والصالحية 

 املتطابقة، والصالحية التمييزية ملقياس جودة الربامج. 
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وآخريدراسة  وهدفت    ,et al  2010)ن  سيقل 
(Siegel   إىل دراسة آراء وممارسات االختصاصيني يف علم النطق

واللغة فيما يتعلق مبؤشرات اجلودة للخدمات القائمة على التواصل 
للطلبة ذوي اإلعاقات الشديدة يف املدارس، واعتمد الباحثان يف  

(  1000الدراسة على املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )
راسة من االستبانة، وأشارت أخصائي ختاطب، وتكونت أداة الد

نتائج الدراسة إىل أن مؤشرات اجلودة ال تُ نَ فَّذ من قبل األخصائيني 
يف ممارستهم أثناء تقدمي اخلدمات وذلك يف مجيع مؤشرات اجلودة  

 يف الدراسة وهي: )التقييم، حتديد األهداف، تنفيذ الربامج(. 
)كما   ملحم  بين  إىل  2010أعد  هدفت  دراسة   )

مؤشرات اجلودة يف تقييم اخلدمات الرتبوية اخلاصة والداعمة  حتديد  
للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية يف اململكة األردنية اهلامشية، وتقييم  
للطلبة   املقدمة  والداعمة  اخلاصة  الرتبوية  اخلدمات  اتساق  درجة 
مع مؤشرات  اهلامشية  األردنية  اململكة  السمعية يف  اإلعاقة  ذوي 

تطو  مت  اليت  يف اجلودة  الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم  يرها، 
 ( من  الدراسة  عينة  وتكونت  ومعلمًة، 260الدراسة،  معلماً   )

واعتمد الباحث االستبانة كأداة للدراسة، وأشارت نتائج الدراسة 
العلمي   املؤهل  ملتغري  تبعاً  إحصائية  داللة  ذات  فروق  إىل وجود 

فروق ذات    لصاحل املؤهل العلمي األقل من بكالوريوس، ووجود
سنة فأكثر،    20داللة إحصائية تبعاً ملتغري اخلربة لصاحل فئة اخلربة  

 ووجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلانث.
هدفت   )وابملقابل  وآخرين  اخلطيب  ( 2012دراسة 

إىل تقييم الربامج واخلدمات الرتبوية يف مؤسسات ومراكز اإلعاقة  
ث استخدم الباحثون يف الدراسة  الفكرية وفقاً للمعايري العاملية، حي

مؤسسات  مجيع  من  الدراسة  عينة  وتكونت  الوصفي،  املنهج 
( مركز ومؤسسة، واستخدم  100ومراكز اإلعاقة الفكرية وعددها )

الباحثون االستبانة كأداة للدارسة، وأشارت نتائج الدراسة إىل أن 
مج  هناك بعداً واحداً كان ذا مستوى فاعلية مرتفع وهو بُعد الربا

مستوى  على  أبعاد كانت  ثالثة  هناك  أن  حني  يف  واخلدمات، 
وهي: متوسط  و"  فاعلية  و"التقييم"  التعليمية"  اإلدارة  "البيئة 

بقية األبعاد كانت على مستوى مت  أما  دٍن وهي: " والعاملني"، 
الدمج واخلدمات االنتقالية"  الرؤية والرسالة" و"مشاركة األسرة" و"

 الذايت" و"التقييم 
( دراسة هدفت  2016وأجرى الصمادي واملكانني )

األردن يف   املبكرة يف  الطفولة  اخلاصة يف  الرتبية  برامج  تقييم  إىل 
ضوء املؤشرات النوعية العاملية، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي  

( برانجماً للرتبية اخلاصة 30يف الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )
ة، واعتمد الباحث على االستبانة كأداة للدراسة، يف الطفولة املبكر 

وأشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  
أبعاد   املبكرة يف  الطفولة  الرتبية اخلاصة يف  برامج  التزام  يف درجة 

املؤشرات النوعية العاملية تعزى ملتغريات نوع الربانمج وسنة أتسيسه 
 وفئة اإلعاقة املستفيدة. 

املغاربة )كما   تقييم  2016أعد  ( دراسة هدفت إىل 
ذوي   للطلبة  املقدمة  املساندة  واخلدمات  الرتبوية  الربامج  واقع 
واستخدم  العاملية،  املعايري  ضوء  يف  األردن  يف  البصرية  اإلعاقة 

( من 104الباحث املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )
الطلبة ذوي اإلع الربامج مع  البصرية يف األردن، العاملني يف  اقة 

نتائج   وأشارت  للدراسة،  االستبانة كأداة  على  الباحث  واعتمد 
الدراسة إىل أن مجيع األبعاد على األداة جاءت بدرجة متوسطة  
جاء   املساعدة"  التكنولوجية  واألجهزة  "األدوات  بُعد  ابستثناء 
بدرجة مرتفعة، كما أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات  

إحصائية تبعاً ملتغري نوع املؤسسة وذلك لصاحل املؤسسات داللة  
 احلكومية. 

 :التعقيب عل  الدراسات السابقة
وضع ت أمهية  إىل  السابقة  الدراسات  نتائج  شري 

اإلعاقة  لذوي  اخلدمات  تقدمي  يف  وتطبيقها  النوعية  املؤشرات 
بشكل عام ولذوي اضطراابت التواصل بشكل خاص، كما تشري  

ضرورة تكثيف اخلدمات والربامج العالجية والتعليمية والتدريبية إىل  
ا فئة  لدى  التواصل  مستوى  حتسني  يف  تساهم  ضطراابت  واليت 

، ومما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة أهنا تقدم  التواصل
لذوي  املقدمة  ابخلدمات  اخلاصة  النوعية  املؤشرات  من  جمموعة 
اخلدمات  واقع  تقيس  أداة   وتطويَر  وبناَء  التواصل،  اضطراابت 
النوعية  املؤشرات  قائمة على  التواصل  اضطراابت  لذوي  املقدمة 

اخلا  )احلكومية،  العاملية  املؤسسات  يف  وتطبيقها  الفئة  هبذه  صة 
 . واألهلية( يف مدينة الطائف

 منهجية الدراسة وإؤراءاهتا:
 منهج الدراسةأواًل: 

الوصفي  املنهج  احلالية  الدراسة  يف  الباحثان  اتبع 
التحليلي لتقييم واقع اخلدمات املقدمة لذوي اضطراابت التواصل  

املعايري العاملية، حيث يعتمد هذا  يف مدينة الطائف يف ضوء بعض  
املنهج على وصف الظاهرة وحتليلها كما هي عليه يف الواقع والتعبري  

 عنها كماً وكيفاً. 
 ته وعين جمتمع الدراسةاثنياً: 

اشتمل جمتمع الدراسة وعينتها على مجيع العاملني من  
واإلانث   الذكور  من  والتعليمي  والفين  اإلداري  يف  الكادر 

راكز احلكومية، برامج الدمج، وامل–كومية واألهلية  املؤسسات احل
األهلية لذوي   –واملراكز  الرتبوية  اخلدمات  بتقدمي  تُعىن  اليت 

( عددهم  والبالغ  الطائف  مدينة  يف  التواصل  (  317اضطراابت 
، ومن خالل 1438وذلك حسب إحصائيات وزارة التعليم للعام  

احلصول  لتعذر  وذلك  األهلية؛  املؤسسات  مع  الباحثان  تواصل 
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واقع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات التواصل في مدينة الطائف 
 بعض المعايير العالميةفي ضوء 

...................................................................................................... …………………………………………………………………………………….. 

عينة  على  االستباانت  توزيع  مت  وقد  حديثة،  إحصائية  على 
( على  احلصول  مت  حيث  من 185الدراسة،  تكونت  استبانة   )

( 19( معلماً ومعلمًة، و )156( من الكادر اإلداري، و )10)
 أخصائياً وأخصائيًة. 

 لدراسة أداة ااثلثاً: 
لذوي  املقدمة  اخلدمات  واقع  عن  البياانت  مجع  مت 
اضطراابت التواصل يف مدينة الطائف من خالل إعداد أداة لتقييم 
واقع اخلدمات املقدمة لذوي اضطراابت التواصل، حيث مت بناؤها 
إىل األدب الرتبوي   الباحثان استناداً  وتطويرها وتطبيقها من قبل 

بع وترمجة  ابملوضوع،  األبعاد  املتصل  وحتديد  العاملية،  املعايري  ض 
الذي ُوضِّعت من أجله    ابألداة يف ضوء اهلدف الرئيس  اخلاصة

وحبسب أسئلة الدراسة، ومتت صياغة املؤشرات اخلاصة بكل بُعد  
 من خالل الرجوع للمعايري العاملية التالية: 

لألطفال   األمريكي  اجمللس  وضعها  اليت  املهنية  املمارسة  معايري 
 Council for Exceptionalذوي االحتياجات اخلاصة  

Children)  وهو اجمللس ذو التأثري الكبري على الرتبية اخلاصة )
يف العامل، والذي يعترب من أكرب املنظمات املهنية املتخصصة اليت  

 لذوي اإلعاقة واملوهوبني.تُعىن بتطوير اخلدمات الرتبوية 
تدريب  العتماد  األمريكي  الوطين  اجمللس  وضعها  اليت  املعايري 

(  National Council for Accreditation ofاملعلمني 
Teacher Education .) 

املعايري اليت وضعتها اجلمعية األمريكية للكالم واللغة 
(  American Speech-Language-Hearingوالسمع 

Association  يشمل دليالً  أعدت  واليت  اجلودة  (  مؤشرات 
،  لربامج اخلدمة االحرتافية يف علم السمع وأمراض النطق واللغة 

( جماالت كاآليت: الغرض من اخلدمات  5وتغطي مؤشرات اجلودة )
اخلدمات، و ونطاقها الربانمج، و تقدمي  الربانمج ، و عمليات  تقييم 

 .األخالق، و وحتسني األداء
من    وتكونت النهائية  بصورهتا  أبعاد 6)األداة   )

و) رئيسياً،  61أساسية،  مؤشراً  بعد (  وهو  األول  البعد  واشتمل 
واألهداف )  الرؤية  من  رئيسية،  10والرسالة  مؤشرات  وأيضاً  ( 

وهو   الثاين  البعد  والفينبعد  تكون  اإلداري  )  الكادر  ( 10من 

  اخلدمات والربامج ، وتكون البعد الثالث وهو بعد  رئيسية  مؤشرات
البيئة ، كما تكون البعد الرابع وهو بعد  رئيسياً   ( مؤشراً 18من )

العامة واملرافق  )  التعليمية  مؤشرات9من  البعد  رئيسية   (  وأيضا   ،
( من  تكون  والتشخيص  التقييم  بعد  وهو  مؤشرات 9اخلامس   )  

والذي    بعد التقييم الذايتالبعد السادس وهو    ابإلضافة إىل،  رئيسية
 ( مؤشرات رئيسية. 5من ) تكون 

املقدمة  اخلدمات  واقع  مقياس  صدق  من  وللتحقق 
لذوي اضطراابت التواصل يف مدينة الطائف يف ضوء بعض املعايري 
احملكمني  من  الدراسة على جمموعة  أداة  مت عرض  فقد  العاملية، 

وذلك للحكم على مدى صحة    لقياس الصدق الظاهري لألداة،
الصياغة اللغوية، ومناسبة كل فقرة للُبعد الذي تنتمي إليه. وبنائها 
اللغوي، وتقدمي أي تعديالت أو اقرتاحات مناسبة لتحقيق هدف  

احملكمني   تعديالت  على  وبناًء  احلالية،  على الدراسة  اإلبقاء  مت 
نسبة ( من احملكمني ب8( من أصل )7الفقرات اليت أمجع عليها )

( فقرة موزعة 61ليصبح عدد فقرات االستبانة )  %(، 90اتفاق )
وقد صيغت فقرات األداة على شكل عبارات، على ستة أبعاد.  

يتم اإلجابة عليها من خالل اختيار أحد اخليارات التالية: )موافق، 
موافق بشدة، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدة(، وقد مت إعطاء  

(، ليأخذ  5،  4،  3،  2،  1ابلرتتيب كاآليت: )  هذه اخليارات أرقاماً 
(، وأيخذ اخليار األخري وهو  1اخليار األول وهو )موافق( الرقم )

(، وابلتايل يتم احلكم على مستوى 5)غري موافق بشدة( الرقم )
 اآلتية: اخلدمات وفق املتوسطات احلسابية

 ( قليل جداً.1.8من   أقل- 1) -
 ( قليل.2.6من  أقل- 1.8)
 ( متوسط.3.4من   أقل- 2.6) -
 ( مرتفع.4.2من   أقل- 3.4) -
 ( مرتفع جداً. 5- 4.2)

املقدمة   اخلدمات  واقع  مقياس  ثبات  من  وللتحقق 
لذوي اضطراابت التواصل يف مدينة الطائف يف ضوء بعض املعايري 

الباحثان معادلة كرونباخ  ثبات    العاملية استخدم  للتأكد من  ألفا 
أداة الدراسة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة وعددها  

 ( يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة. 1(، واجلدول رقم )30)
 ( معامالت ثبات أداة الدراسة 1)اجلدو  رقم 

 

 

 

 

 

 كرونباخ ألفا  عدد الفقرات الُبعد 
1 10 0,626 

2 10 0,728 

3 18 0,569 

4 9 0,772 

5 9 0,851 

6 5 0,848 

 0,905 61 األداة ككل 
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يتضح من اجلدول أن معامل الثبات ألبعاد املقياس  
( إلمجايل فقرات املقياس، وتراوحت  0,905مرتفع حيث بلغ )

(، أي أن 0,851و 0,569قيم الثبات ألبعاد املقياس ما بني )
املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات وميكن االعتماد عليه ونشره  

 على عينة الدراسة. 
 : ومناقشتهانتائج الدراسة 

ما مستوى اخلدمات    :عن السؤا  األو لسؤابة  
املقدمة لذوي اضطراابت التواصل ج مؤسسات الرتبية اخلاصة 

 احلكومية ج مدينة الطائف ج ضوء بعض املعايري العاملية؟ 
مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  

ا لذوي  املقدمة  اخلدمات  مستوى  مقياس  ضطراابت لفقرات 
التواصل يف مؤسسات الرتبية اخلاصة احلكومية يف مدينة الطائف  
 يف ضوء بعض املعايري العاملية، كما هو موضح يف اجلدول التايل: 

اضطراابت التواصل ج ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيب ودرؤة مستوى اخلدمات املقدمة لذوي 2ؤدو  رقم )
 (108 مؤسسات الرتبية اخلاصة احلكومية ج مدينة الطائف ج ضوء بعض املعايري العاملية )ن=

المتوسط  الفقرة م 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة  الترتيب 

 مرتفعةً  10 0,86 4,06 تتبىن املؤسسة رؤية وهدف ورسالة خاصة ابخلدمات املقدمة لذوي اضطراابت التواصل. 1
تعمم املؤسسة السياسات واإلجراءات على املوظفني لتحقيق اخلدمة لذوي اضطراابت   2

 37 0,80 3,84 التواصل. 
 مرتفعةً 

لتحقيق   3 العامة  األهداف  والتعليمية  والفنية  اإلدارية  اهليئة  مع  ابلتعاون  املؤسسة  حتدد 
 28 0,88 3,91 رسالتها. 

 مرتفعةً 

 مرتفعةً  25 0,93 3,94 تنفيذية لتحقيق األهداف املوضوعة. تضع املؤسسة خطة  4
 مرتفعةً  34 0,94 3,87 تعكس رؤية ورسالة املؤسسة وجهات نظر ذات بعد انساين وحقوقي/قانوين تشريعي. 5
 مرتفعةً  12 0,80 4,03 حتكم رؤية ورسالة املؤسسة اختيار اخلدمات املقدمة لألفراد ذوي اضطراابت التواصل. 6
مع  7 ابلتعاون  دورية  بصورة  ورسالتها  وأهدافها  رؤيتها  مراجعة  على  املؤسسة  تعمل 

 33 1,05 3,87 املديرايت وأعضاء اهليئة اإلدارية والتعليمية وأولياء األمور. 
 مرتفعةً 

ذات   8 املسؤولة  اجلهات  عن  الصادرة  والتعليمات  واألنظمة  ابلقوانني  املؤسسة  تلتزم 
 31 1,06 3,88 العالقة. 

 مرتفعةً 

 مرتفعةً  48 1,17 3,69 لدى املؤسسة خطة تشغيلية ومهام فريق العمل.  9
امللتحقني  10 التواصل  اضطراابت  ذوي  األفراد  مبعلومات  التامة  السرية  املؤسسة  تضمن 

 53 1,04 3,58 ابملؤسسة. 
 مرتفعةً 

 مرتفعةً    0,95 3,87  والرسالةجمموع الُبعد األول: الرؤية واألهداف   
 مرتفعةً  58 1,26 3,52 يشرف على املؤسسة إدارة متخصصة ولديها خربة يف جمال اضطراابت التواصل.  11
 مرتفعةً  47 1,27 3,69 يشرف على الكادر التعليمي مشرف فين متخصص يف جمال اضطراابت التواصل.  12
املؤسسة حيملون درجة البكالوريوس يف الرتبية اخلاصة ولديهم املعلمون / األخصائيون يف   13

 5 1,02 4,14 خربة ودورات يف جمال اضطراابت التواصل.
 مرتفعةً 

املعلمون/ األخصائيون املساعدون يف املؤسسة لديهم خربات ودورات متقدمة يف التعامل   14
 17 1,08 4,00 مع األفراد ذوي اضطراابت التواصل. 

 مرتفعةً 
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يتوافر يف املؤسسة فريق تشخيصي متكامل: )اخصائي عالج طبيعي، أخصائي عالج  15
وظيفي، أخصائي النطق والكالم، أخصائي نفسيي، أخصائي اجتماعي، معلم الصف 

 العادي، معلم الرتبية اخلاصة، املعلم املستشار، املعلم املتجول (. 
3,45 1,42 60 

 مرتفعةً 

الكوادر العاملة خبدمات التدريب أثناء اخلدمة يف جمال اضطراابت التواصل يتم تزويد   16
 45 1,15 3,70 لتأهيلهم وتدريبهم وتطوير مهاراهتم. 

 مرتفعةً 

املناسبة وتعديل هذه األدوات   17 التقييم  أدوات  /األخصائيني على  املعلمني  يتم تدريب 
 50 1,07 3,64 وفقا للحاجة. 

 مرتفعةً 

الكوادر العاملة اىل زايدة مهاراهتم وكفاءاهتم املهنية يف جمال اضطراابت التواصل تسعى   18
من خالل )حضور الندوات، واملؤمترات، واالطالع على الدراسات واألحباث احلديثة  

 املرتبطة ابجملال .... اخل(. 
3,94 1,24 23 

 مرتفعةً 

بتثقيفهم   19 األسرة  املعلم/ األخصائي مع  الالزمة يتعاون  املعلومات واملهارات  وتزويدهم 
 6 0,75 4,14 للتعامل مع ذوي اضطراابت التواصل. 

 مرتفعةً 

يتم توفري الدعم املادي الكايف للكادر التعليمي لتقدمي اخلدمات بشكل مستمر لذوي   20
 51 1,24 3,63 اضطراابت التواصل. 

 مرتفعةً 

 مرتفعةً    1,15 3,79 والفينجمموع الُبعد الثاين: الكادر اإلداري   
يعد الفريق برانجما تربواي فرداي، يتضمن: )معلومات عامة، أهداف، طرق التعليم، التقييم،   21

 14 1,08 4,02 وصف اخلدمات املساندة، ... اخل( 
 مرتفعةً 

ونوع  يبين الفريق الربانمج الرتبوي الفردي وفقا للعمر النمائي )التطوري( والعمر الزمين   22
 3 0,92 4,15 اإلعاقة املصاحبة. 

 مرتفعةً 

يتضمن الربانمج الرتبوي الفردي املهارات التالية: )املهارات اللغوية، التواصل، االدراكية،  23
 36 1,11 3,86 االجتماعية، األكادميية، السلوكية، املعرفية(. 

 مرتفعةً 

تعرب عن   24 الفريق يف وضع أهداف  املواقف يشرتك مجيع أعضاء  مهارات االنتقال بني 
  واألنشطة. 

 مرتفعةً  16 0,90 4,01

 مرتفعةً  61 1,34 3,44 تشرتك األسرة يف بناء وتنفيذ أهداف اخلطة الرتبوية الفردية.  25
 مرتفعةً  2 1,00 4,17 يتم بناء الربانمج وفقا الحتياجات األفراد ذوي اضطراابت التواصل. 26
 مرتفعةً  21 0,96 3,95 وانتهاء تعليم كل هدف داخل اخلطة الرتبوية الفردية. يتم حتديد اتريخ بدء  27
اضطراابت   28 جمال  يف  العلمية  والبحوث  الدراسات  اىل  ابلرجوع  الربانمج  تطوير  يتم 

 التواصل. 
 مرتفعةً  24 0,98 3,94

املهارات واملعارف يصمم الربانمج ملساعدة األفراد ذوي اضطراابت التواصل على تطوير   29
 املناسبة الهتماماهتم وقدراهتم واحتياجاهتم الفردية. 

 مرتفعةً  30 1,12 3,89

برامج   30 ضمن  التواصل  اضطراابت  ذوي  لألفراد  املساندة  واخلدمات  الدعم  تقدمي  يتم 
 تدريبية إضافية. 

 مرتفعةً  38 1,05 3,83

  الفردي جمموع الُبعد الثالث: الربانمج الرتبوي   
 مرتفعةً    1,15 3,93
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التواصل  31 مهارات  على  التواصل  اضطراابت  ذوي  األفراد  األخصائي  املعلم/  يدرب 
 )مهارات االستماع، احملادثة، استخدام العينات الصوتية( 

 مرتفعةً  8 0,85 4.11

 مرتفعةً  11 1,01 4,04 اجللسة. يستخدم املعلم/ األخصائي بطاقات الصور واألفعال والقصص املصورة أثناء  32
يستخدم املعلم/ األخصائي جمسمات وبطاقات اجملموعات الضمنية )فواكه وخضار/  33

أثناء  املطبخ(.  أدوات  مهن/  هندسية/  أشكال  ألوان/  مواصالت/  حيواانت/ وسائل 
 اجللسة. 

 مرتفعةً  4 0,95 4,15

املساند والبديل مع األفراد ذوي اضطراابت  يستخدم املعلم/ األخصائي أدوات التواصل   34
 التواصل غري القادرين على الكالم. 

 مرتفعةً  20 1,08 3,97

التواصل  35 مهارات  على  التواصل  اضطراابت  ذوي  األفراد  /االخصائي  املعلم  يدرب 
الصغرية،  واجملموعات  األقران،  وتعليم  االجتماعية،  القصص  خالل  من  االجتماعية 

 وتبادل األدوار.واللعب، 

 مرتفعةً  40 1.02 3,80

 مرتفعةً  29 0,99 3,91 دقيقة( على األقل. 30-20تستمر مدة جلسة التخاطب الواحدة مدة ترتاوح بني ) 36
تناسب أساليب التدريب قدرات وعمر ونوع اإلعاقة املصاحبة ومنط تعلم األفراد ذوي   37

 اضطراابت التواصل. 
 مرتفعةً  9 0,76 4,10

 مرتفعةً  19 0,77 3,99 تساعد أساليب التدريب املستخدمة على تعميم املهارات يف بيئات التعلم املناسبة.  38
  جمموع الُبعد الثالث: أساليب التدريب         

 مرتفعةً    0,93 4,01
البصرية  39 املشتتات  من  وخالية  التنظيم،  من  عالية  درجة  على  التعليمية  البيئة  تصميم 

 والسمعية. 
 مرتفعةً  56 1,24 3,55

ابحلرائق رموز السالمة اخلاصة    -يتوفر يف املؤسسة: )خطة إجالء يف حاالت الطوارئ 40
 واملصاعد واالضاءة واألنظمة الكهرابئية(. 

 مرتفعةً  42 1,18 3,76

حاالت  41 يف  اإلجالء  خطة  على  املؤسسة  يف  العاملني  تدريب  على  املؤسسة  تعمل 
 الطوارئ.

 مرتفعةً  26 1,19 3,93

  املرافق املادية للمؤسسة متاحة جلميع األفراد يف املؤسسة. 42
 مرتفعةً  44 1,13 3,74

 مرتفعةً  52 1,17 3,62 تعمل املؤسسة على صيانة املرافق واملعدات بشكل دوري ومنظم.  43
 مرتفعةً  57 1,17 3,53 يتوفر يف الغرفة الصفية أدوات السالمة العامة.  44
يتوفر يف غرفة التدريب مجيع ما يلي: )مساحة كافية، إضاءة مالئمة، هتوية مناسبة،   45

 معلومات كاملة عن حالة الطفل(. ملفات تشمل 
 مرتفعةً  54 1,21 3,58

يتوفر يف غرفة التدريب مجيع ما يلي: )جهاز حاسوب، أدوات التدريب اخلاصة أبعضاء   46
 النطق، مرآه طويلة(

 مرتفعةً  32 1,07 3,87

 مرتفعةً  41 1,09 3,97 يتوفر يف غرفة التدريب كرسي وطاولة تناسب األفراد ذوي اضطراابت التواصل.  47
 مرتفعةً    1,16 3,71  جمموع الُبعد الرابع: البيئة التعليمية واملرافق العامة  

تقوم عملية التقييم والتشخيص يف املؤسسة على فريق متعدد التخصصات مبا يف ذلك   48
 األسرة والطفل إن أمكن. 

 مرتفعةً  39 0,92 3,81
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اخلدمات   مستوى  درجة  أن  السابق  اجلدول  يظهر 
اخلاصة   الرتبية  مؤسسات  يف  التواصل  اضطراابت  لذوي  املقدمة 
احلكومية يف مدينة الطائف يف ضوء بعض املعايري بعض العاملية 
تراوحت   جداً كما  ومرتفعة  مرتفعة  مستوى  بني  ترتاوح  كانت 

د احتلت  (، وق4.24(  إىل )3.44املتوسطات احلسابية هلا بني )
حسايب  مبتوسط  األعلى  املرتبة  اخلامس  البعد  من  الرابعة  الفقرة 

( وبدرجة مرتفعة جداً، يليها الفقرة السادسة من  4.24مقداره )
( وبدرجة مرتفعة،  4.17الُبعد الثالث مبتوسط حسايب مقداره )

مقداره   حسايب  مبتوسط  الثالث  الُبعد  من  الثانية  الفقرة  يليها 
مرت 4.15) اخلامسة من ( وبدرجة  الفقرة  احتلت  فعة، يف حني 

( مقداره  حسايب  مبتوسط  األخرية  املرتبة  الثالث  (  3.44الُبعد 
ككل  لألداة  احلسايب  املتوسط  وبلغ  كما  مرتفعة.  وبدرجة 

( بدرجة مرتفعة مما يؤكد  1.03( واحنراف معياري وقدره )3.86)
على أن مستوى اخلدمات املقدمة لذوي اضطراابت التواصل يف 

ضوء م يف  الطائف  مدينة  يف  احلكومية  اخلاصة  الرتبية  ؤسسات 
 .بعض املعايري العاملية يتحقق بدرجة مرتفعة
الثان  السؤا   اخلدمات لسؤابة عن  مستوى  ما   :

املقدمة لذوي اضطراابت التواصل ج مؤسسات الرتبية اخلاصة 
 األهلية ج مدينة الطائف ج ضوء بعض املعايري العاملية؟ 

 مرتفعةً  46 0,95 3,69 اخلدمات من قبل فريق متعدد التخصصات. يتم حتديد أهلية الطفل لتلقي  49
 مرتفعةً  13 1,11 4,03 يتم إجراء دراسة حالة لألفراد ذوي اضطراابت التواصل.  50
أدوات   51 التواصل من خالل  اضطراابت  املتعلقة ابألفراد ذوي  اجلوانب  تقييم مجيع  يتم 

اجلوانب اإلدراكية، اجلوانب االجتماعية، اجلوانب مقننة ويشمل: )املشاكل العضوية،  
 احلركية والعصبية، اجلوانب اللغوية واملعرفية(

مرتفعة   1 0,77 4,24
 جداً 

 مرتفعةً  18 0,81 3,99 يتم ادراج نتائج التقييم والتشخيص يف الربانمج الرتبوي للطفل. 52
 مرتفعةً  49 1,04 3,65 تشخيصي متكامل. ُتكتب تقارير التقييم والتشخيص ابلتعاون مع فريق  53
 مرتفعةً  7 1,01 4,13 يتم تزويد األسرة بنتائج التقييم والتشخيص. 54
نتائج   55 بناء على  التواصل  اضطراابت  لألفراد ذوي  املناسب  الرتبوي  البديل  يتم حتديد 

 التقييم والتشخيص. 
 مرتفعةً  15 0,91 4,01

للمؤسسات ذات العالقة عندما تتجاوز احتياجاهتم لنطاق اخلدمات تتم إحالة األفراد   56
 املقدمة هلم. 

 مرتفعةً  27 0,83 3,92

 مرتفعةً    0,93 3,84 جمموع الُبعد اخلامس: التقييم والتشخيص   
يتم التقييم يف املؤسسة بشكل منتظم من قبل كادر إداري وفين وفقا خلطة سنوية مكتوبة   57

 اخلدمات اليت حتتاجها املؤسسة. من اجل حتديد 
 مرتفعةً  43 1,07 3,76

 مرتفعةً  22 1,06 3,95 تقوم عملية التقييم الذايت للمؤسسة على منهجية علمية.  58
عن   59 التواصل  اضطراابت  ذوي  األفراد  أسر  رضا  مدى  قياس  خالل  من  التقييم  يتم 

 اخلدمات املقدمة ألبنائهم. 
 مرتفعةً  55 1,15 3,56

والفنية  60 اإلدارية  اهليئة  قبل  اخلدمات من  لتقدمي  املرسومة  اخلطة  املؤسسة مبراجعة  تقوم 
 لتحديد مستوى اخلدمات والعمل على تطويرها. 

 مرتفعةً  59 1,06 3,51

تسعى املؤسسة لتطوير مستوى اخلدمات املقدمة لألفراد ذوي اضطراابت التواصل بناء  61
 على نتائج التقييم. 

 مرتفعةً  35 0,96 3,86

 مرتفعةً  -  1,06 3,73 جمموع الُبعد السادس: التقييم الذايت   
 مرتفعةً  -  1,03 3,86 األداة ككل   
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ج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  مت استخرا 
اضطراابت  لذوي  املقدمة  اخلدمات  مستوى  مقياس  لفقرات 

التواصل يف مؤسسات الرتبية اخلاصة األهلية يف مدينة الطائف يف 
 (.3ضوء بعض املعايري العاملية، كما هو موضح يف اجلدول )

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيب ودرؤة مستوى اخلدمات املقدمة لذوي اضطراابت التواصل ج ( 3ؤدو  رقم )
 (77 مؤسسات الرتبية اخلاصة األهلية ج مدينة الطائف ج ضوء بعض املعايري العاملية )ن=

 الفقرة  م  
املتوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري 

 الدرؤة  الرتتيب 

 مرتفعةً   16 0,95 3,87 املؤسسة رؤية وهدف ورسالة خاصة ابخلدمات املقدمة لذوي اضطراابت التواصل. تتبىن   1
  مرتفعة  1 1,15 4,06 تعمم املؤسسة السياسات واإلجراءات على املوظفني لتحقيق اخلدمة لذوي اضطراابت التواصل.  2
  مرتفعة 28 1,03 3,78 والفنية والتعليمية األهداف العامة لتحقيق رسالتها. حتدد املؤسسة ابلتعاون مع اهليئة اإلدارية  3
  مرتفعة  54 1,07 3,52 تضع املؤسسة خطة تنفيذية لتحقيق األهداف املوضوعة.  4
  مرتفعة  29 1,03 3,78 تعكس رؤية ورسالة املؤسسة وجهات نظر ذات بعد انساين وحقوقي/قانوين تشريعي.  5
   مرتفعة 46 1,18 3,62 رؤية ورسالة املؤسسة اختيار اخلدمات املقدمة لألفراد ذوي اضطراابت التواصل. حتكم  6

تعمل املؤسسة على مراجعة رؤيتها وأهدافها ورسالتها بصورة دورية ابلتعاون مع املديرايت وأعضاء اهليئة   7
   مرتفعة 43 1,11 3,66 . اإلدارية والتعليمية وأولياء األمور

  مرتفعة  48 1,22 3,60 تلتزم املؤسسة ابلقوانني واألنظمة والتعليمات الصادرة عن اجلهات املسؤولة ذات العالقة.  8
  مرتفعة  42 1,24 3,68 لدى املؤسسة خطة تشغيلية ومهام فريق العمل.  9

   مرتفعة 30 1,07 3,75 امللتحقني ابملؤسسة. تضمن املؤسسة السرية التامة مبعلومات األفراد ذوي اضطراابت التواصل  10
  مرتفعة    1,11 3,73 جمموع البعد األول: الرؤية واألهداف والرسالة   

  مرتفعة  55 1,25 3,49 يشرف على املؤسسة إدارة متخصصة ولديها خربة يف جمال اضطراابت التواصل.  11
   مرتفعة 51 1,07 3,60 جمال اضطراابت التواصل. يشرف على الكادر التعليمي مشرف فين متخصص يف  12

املعلمون / األخصائيون يف املؤسسة حيملون درجة البكالوريوس يف الرتبية اخلاصة ولديهم خربة ودورات يف   13
   مرتفعة 41 1,09 3,69 جمال اضطراابت التواصل. 

ودورات متقدمة يف التعامل مع األفراد ذوي  املعلمون/ األخصائيون املساعدون يف املؤسسة لديهم خربات   14
   مرتفعة 33 1,06 3,73 اضطراابت التواصل. 

15 
يتوافر يف املؤسسة فريق تشخيصي متكامل: )اخصائي عالج طبيعي، أخصائي عالج وظيفي، أخصائي  

اخلاصة، املعلم  النطق والكالم، أخصائي نفسيي، أخصائي اجتماعي، معلم الصف العادي، معلم الرتبية 
 املستشار، املعلم املتجول (. 

 متوسط   58 1,16 3,38

يتم تزويد الكوادر العاملة خبدمات التدريب أثناء اخلدمة يف جمال اضطراابت التواصل لتأهيلهم وتدريبهم   16
 متوسط   59 1,24 3,32 وتطوير مهاراهتم. 

  متوسط 61 1,22 2,83 التقييم املناسبة وتعديل هذه األدوات وفقا للحاجة. يتم تدريب املعلمني /األخصائيني على أدوات  17

تسعى الكوادر العاملة اىل زايدة مهاراهتم وكفاءاهتم املهنية يف جمال اضطراابت التواصل من خالل )حضور   18
 مرتفعة 52 1,24 3,58 اخل(. الندوات، واملؤمترات، واالطالع على الدراسات واألحباث احلديثة املرتبطة ابجملال .... 

يتعاون املعلم/ األخصائي مع األسرة بتثقيفهم وتزويدهم املعلومات واملهارات الالزمة للتعامل مع ذوي   19
 مرتفعة 17 1,07 3,86 اضطراابت التواصل. 

 مرتفعة 38 1,16 3,70 اضطراابت التواصل. يتم توفري الدعم املادي الكايف للكادر التعليمي لتقدمي اخلدمات بشكل مستمر لذوي  20
 مرتفعة   1,16 3,52 جمموع البعد الثاين: الكادر اإلداري والفين  

يعد الفريق برانجما تربواي فرداي، يتضمن: )معلومات عامة، أهداف، طرق التعليم، التقييم، وصف اخلدمات  21
 مرتفعة 6 1,16 3,99 املساندة، ... اخل( 
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واقع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات التواصل في مدينة الطائف 
 بعض المعايير العالميةفي ضوء 

...................................................................................................... …………………………………………………………………………………….. 

 مرتفعة 37 1,27 3,70 الفريق الربانمج الرتبوي الفردي وفقا للعمر النمائي )التطوري( والعمر الزمين ونوع اإلعاقة املصاحبة. يبين  22

يتضمن الربانمج الرتبوي الفردي املهارات التالية: )املهارات اللغوية، التواصل، االدراكية، االجتماعية،   23
 مرتفعة 56 1.18 3,34 املعرفية(. األكادميية، السلوكية، 

 يشرتك مجيع أعضاء الفريق يف وضع أهداف تعرب عن مهارات االنتقال بني املواقف واألنشطة.  24
 

 متوسط   60 1,31 3,25

 مرتفعة  49 1,13 3,60 تشرتك األسرة يف بناء وتنفيذ أهداف اخلطة الرتبوية الفردية.  25
 مرتفعة 2 0,97 4,05 الحتياجات األفراد ذوي اضطراابت التواصل. يتم بناء الربانمج وفقا   26
 مرتفعة 57 1.11 3,43 يتم حتديد اتريخ بدء وانتهاء تعليم كل هدف داخل اخلطة الرتبوية الفردية.  27
 مرتفعة 9 1.00 3,95 يتم تطوير الربانمج ابلرجوع اىل الدراسات والبحوث العلمية يف جمال اضطراابت التواصل.  28

يصمم الربانمج ملساعدة األفراد ذوي اضطراابت التواصل على تطوير املهارات واملعارف املناسبة الهتماماهتم   29
 مرتفعة  5 1.08 4.00 وقدراهتم واحتياجاهتم الفردية. 

 مرتفعة  22 1,11 3,82 إضافية. يتم تقدمي الدعم واخلدمات املساندة لألفراد ذوي اضطراابت التواصل ضمن برامج تدريبية  30
 مرتفعة   1,13 3,73  : الربانمج الرتبوي الفردي جمموع البعد الثالث )أ(  

يدرب املعلم/ األخصائي األفراد ذوي اضطراابت التواصل على مهارات التواصل )مهارات االستماع،   31
 مرتفعة 12 1,11 3,92 احملادثة، استخدام العينات الصوتية( 

 مرتفعة 20 1,04 3,83 يستخدم املعلم/ األخصائي بطاقات الصور واألفعال والقصص املصورة أثناء اجللسة.  32

33 
يستخدم املعلم/ األخصائي جمسمات وبطاقات اجملموعات الضمنية )فواكه وخضار/ حيواانت/ وسائل  

 مرتفعة 13 1,89 3,91 مواصالت/ ألوان/ أشكال هندسية/ مهن/ أدوات املطبخ(. أثناء اجللسة. 

يستخدم املعلم/ األخصائي أدوات التواصل املساند والبديل مع األفراد ذوي اضطراابت التواصل غري   34
 القادرين على الكالم. 

 مرتفعة 35 1,10 3,71

يدرب املعلم /االخصائي األفراد ذوي اضطراابت التواصل على مهارات التواصل االجتماعية من خالل  35
 القصص االجتماعية، وتعليم األقران، واجملموعات الصغرية، واللعب، وتبادل األدوار. 

 مرتفعة 47 1,03 3,61

 مرتفعة 23 0,81 3,82 دقيقة( على األقل.  30-20تستمر مدة جلسة التخاطب الواحدة مدة ترتاوح بني ) 36
 مرتفعة 4 0,89 4.00 تناسب أساليب التدريب قدرات وعمر ونوع اإلعاقة املصاحبة ومنط تعلم األفراد ذوي اضطراابت التواصل.   37
 مرتفعة 7 0,79 3.96 تساعد أساليب التدريب املستخدمة على تعميم املهارات يف بيئات التعلم املناسبة.  38
 مرتفعة   0,96 3.85  أساليب التدريب جمموع البعد الثالث )ب(:           

 مرتفعة 18 0,89 3.84 تصميم البيئة التعليمية على درجة عالية من التنظيم، وخالية من املشتتات البصرية والسمعية.  39

40 
ابحلرائق واملصاعد واالضاءة  رموز السالمة اخلاصة   -يتوفر يف املؤسسة: )خطة إجالء يف حاالت الطوارئ

 مرتفعة 31 1,02 3,75 واألنظمة الكهرابئية(. 

 مرتفعة  14 1,04 3.91 تعمل املؤسسة على تدريب العاملني يف املؤسسة على خطة اإلجالء يف حاالت الطوارئ.  41

 املرافق املادية للمؤسسة متاحة جلميع األفراد يف املؤسسة.  42
 

 مرتفعة  10 1,16 3,95

 مرتفعة  40 1,15 3,70 تعمل املؤسسة على صيانة املرافق واملعدات بشكل دوري ومنظم.  43
 مرتفعة  34 1,10 3.73 يتوفر يف الغرفة الصفية أدوات السالمة العامة.  44

45 
يتوفر يف غرفة التدريب مجيع ما يلي: )مساحة كافية، إضاءة مالئمة، هتوية مناسبة، ملفات تشمل 

 معلومات كاملة عن حالة الطفل(. 
 مرتفعة  36 1,20 3.71

46 
يتوفر يف غرفة التدريب مجيع ما يلي: )جهاز حاسوب، أدوات التدريب اخلاصة أبعضاء النطق، مرآه  

 مرتفعة 32 1,31 3,73 طويلة( 

 مرتفعة  53 1,10 3,58 يتوفر يف غرفة التدريب كرسي وطاولة تناسب األفراد ذوي اضطراابت التواصل.  47
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اخلدمات   مستوى  درجة  أن  السابق  اجلدول  يظهر 
اخلاصة   الرتبية  مؤسسات  يف  التواصل  اضطراابت  لذوي  املقدمة 

مدينة   يف  العاملية كانت األهلية  املعايري  بعض  يف ضوء  الطائف 
امل تراوحت  ومرتفعة، كما  متوسط  مستوى  بني  توسطات  ترتاوح 

(، وقد احتلت الفقرة الثانية 4.06إىل )  (2.83احلسابية هلا بني )
( 4.06من الُبعد األول املرتبة األعلى مبتوسط حسايب مقداره )

البُ  عد الثالث مبتوسط  وبدرجة مرتفعة، يليها الفقرة السادسة من 
( وبدرجة مرتفعة، يليها الفقرة الرابعة من 4.05حسايب مقداره )

( وبدرجة مرتفعة،  4.03الُبعد اخلامس مبتوسط حسايب مقداره ) 
األخرية  املرتبة  الثاين  الُبعد  من  السابعة  الفقرة  احتلت  حني  يف 

( مقداره  حسايب  وبلغ  2.83مبتوسط  متوسطة. كما  وبدرجة   )
( واحنراف معياري وقدره  3.73ايب لألداة ككل )املتوسط احلس

اخلدمات  1.06) مستوى  أن  على  يؤكد  مما  مرتفعة  بدرجة   )
اخلاصة   الرتبية  مؤسسات  يف  التواصل  اضطراابت  لذوي  املقدمة 
يتحقق  العاملية  املعايري  الطائف يف ضوء بعض  األهلية يف مدينة 

 بدرجة مرتفعة. 
توؤد فروق ذات  : هل  لسؤابة عن السؤا  الثالث
( ج مستوى α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

ا الرتبية  مؤسسات  ج  املقدمة  لنوع  اخلدمات  تعزى  خلاصة 
)حكومية عل  / املؤسسة  العينة  أفراد  استجاابت  عل   أهلية( 

 أداة الدراسة؟ 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية   استخراجمت  

 يف اجلدول التايل: واختبار ت كما هو موضح 

 

  مرتفعة   1,11 3,77 البيئة التعليمية واملرافق العامة جمموع البعد الرابع:   

تقوم عملية التقييم والتشخيص يف املؤسسة على فريق متعدد التخصصات مبا يف ذلك األسرة والطفل إن   48
  مرتفعة 44 1,14 3,65 أمكن.

  مرتفعة 25 0,97 3.81 اخلدمات من قبل فريق متعدد التخصصات. يتم حتديد أهلية الطفل لتلقي   49
  مرتفعة 21 1,02 3,83 يتم إجراء دراسة حالة لألفراد ذوي اضطراابت التواصل.  50

51 
يتم تقييم مجيع اجلوانب املتعلقة ابألفراد ذوي اضطراابت التواصل من خالل أدوات مقننة ويشمل:  

اجلوانب اإلدراكية، اجلوانب االجتماعية، اجلوانب احلركية والعصبية، اجلوانب اللغوية  )املشاكل العضوية، 
 واملعرفية( 

  مرتفعة 3 0,81 4.03

  مرتفعة 19 0,73 3,84 يتم ادراج نتائج التقييم والتشخيص يف الربانمج الرتبوي للطفل. 52
  مرتفعة 15 0,85 3,90 تشخيصي متكامل. ُتكتب تقارير التقييم والتشخيص ابلتعاون مع فريق  53
  مرتفعة 26 0,95 3,79 يتم تزويد األسرة بنتائج التقييم والتشخيص.  54
  مرتفعة 27 0,89 3,79 يتم حتديد البديل الرتبوي املناسب لألفراد ذوي اضطراابت التواصل بناء على نتائج التقييم والتشخيص.  55
  مرتفعة 50 0,82 3,60 للمؤسسات ذات العالقة عندما تتجاوز احتياجاهتم لنطاق اخلدمات املقدمة هلم. تتم إحالة األفراد  56
  مرتفعة -   0,91 3,80 جمموع البعد اخلامس: التقييم والتشخيص   

57 
يتم التقييم يف املؤسسة بشكل منتظم من قبل كادر إداري وفين وفقا خلطة سنوية مكتوبة من اجل حتديد  

  مرتفعة 8 0,95 3,96 اخلدمات اليت حتتاجها املؤسسة. 

  مرتفعة 45 1,05 3,46 تقوم عملية التقييم الذايت للمؤسسة على منهجية علمية.  58
  مرتفعة 39 0,89 3,70 يتم التقييم من خالل قياس مدى رضا أسر األفراد ذوي اضطراابت التواصل عن اخلدمات املقدمة ألبنائهم.  59

تقوم املؤسسة مبراجعة اخلطة املرسومة لتقدمي اخلدمات من قبل اهليئة اإلدارية والفنية لتحديد مستوى  60
  مرتفعة 24 1,01 3,81 اخلدمات والعمل على تطويرها. 

  مرتفعة 11 1.88 3,94 تسعى املؤسسة لتطوير مستوى اخلدمات املقدمة لألفراد ذوي اضطراابت التواصل بناء على نتائج التقييم.  61
  مرتفعة -   0,96 3,81 جمموع البعد السادس: التقييم الذايت  
 مرتفعةً    - 1,06 3,73 األداة ككل   
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ج مؤسسات الرتبية اخلاصة حبسب املقدمة ( نتائج اختبار )ت( لتحديد الفروق ج متوسطات مستوى اخلدمات 4)ؤدو  رقم 
 أهلية( /متغري نوع املؤسسة )حكومية

  البعد
نوع   

 املؤسسة
 العدد 

املتوسط  
 احلسابية 

االحنراف  
 املعياري 

قيمة  
 ت 

 الداللة  درؤات احلرية  

البعد األول: الرؤية  
 واألهداف والرسالة 

 0,086 183 1,724 4,71 38,66 108 حكومية 

   142,100   5,79 37,32 77 أهلية

البعد الثاين: الكادر اإلداري  
 والفين

 0,002 183 3,083 5,87 37,85 108 حكومية 

   166,399   5,72 35,18 77 أهلية
البعد الثالث: اخلدمات  

والربامج: الربانمج الرتبوي  
 الفردي 

 0,026 183 2,244 5,66 39,25 108 حكومية 

   153,642   6,24 37,27 77 أهلية

البعد الثالث: اخلدمات  
 والربامج: أساليب التدريب  

 0,050 183 1,971 3,69 32,06 108 حكومية 

   127,137   5,28 30,77 77 أهلية

البعد الرابع: البيئة التعليمية  
 واملرافق العامة 

 0,553 183 0,594 6,53 33,32 108 حكومية 

   161,138   6,70 33,91 77 أهلية

البعد اخلامس: التقييم  
 والتشخيص 

 0,076 183 1,786 4,71 35,47 108 حكومية 

   166,813   4,57 34,23 77 أهلية

 التقييم الذايتالبعد السادس: 
 0,403 183 0,838 3,34 18,64 108 حكومية 

   173,614   2,99 19,04 77 أهلية

 املقياس ككل 
 0,042 183 2,047 23,75 235,26 108 حكومية 

   154,890   25,90 227,73 77 أهلية

 

يف   ظاهرية  فروق  وجود  السابق  اجلدول  من  يتضح 
مؤسسات  يف  املقدمة  اخلدمات  ملستوى  احلسابية  املتوسطات 

أهلية( حيث حبسب متغري نوع املؤسسة )حكومية/الرتبية اخلاصة 
( احلكومية  للمؤسسات  احلسايب  املتوسط  يف  235.26بلغ   ،)
 (، مما227.73حني بلغ املتوسط احلسايب للمؤسسات األهلية )

يدلل على ارتفاع مستوى اخلدمات املقدمة يف مؤسسات الرتبية  
اخلاصة يف ضوء بعض املعايري العاملية للمؤسسات احلكومية عن  
املؤسسات األهلية، وللكشف عن داللة تلك الفروق قام الباحثان 
رجراء اختبار "ت" على األبعاد وعلى املقياس ككل والذي أظهر  

( وهي قيمة دالة  2.047غت )أن قيمة "ت" للمقياس ككل بل
( لصاحل املؤسسات  0.05إحصائياً عند مستوى داللة أقل من )

احلكومية. وعلى مستوى األبعاد فقد أشارت النتائج وجود فروق  

( يف مستوى اخلدمات املقدمة 0.05دالة إحصائياً عند مستوى )
يف مؤسسات الرتبية اخلاصة يف ضوء بعض املعايري العاملية حبسب 

الثالث ومجيعها لصاحل    متغري الُبعد  الثاين  الُبعد  املؤسسة يف  نوع 
املؤسسات احلكومية، يف حني أشارت النتائج عدم وجود فروق  
ذات داللة إحصائية بني املؤسسات احلكومية واملؤسسات األهلية  
يف مستوى اخلدمات املقدمة يف مؤسسات الرتبية اخلاصة حبسب  

 خرى.متغري نوع املؤسسة يف األبعاد األ
هل توؤد فروق ذات  : "لسؤابة عن السؤا  الرابع 
( ج مستوى α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

اخلدمات املقدمة ج مؤسسات الرتبية اخلاصة احلكومية تعزى 
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ملتغريات النوع االؤتماعي، والوظيفة، واملؤهل العلمي، واخلربة 
 " الدراسة؟عل  استجاابت أفراد العينة عل  أداة  

ج  املقدمة  اخلدمات  مستوى  ج  الفروق  أواًل: 
االؤتماعي   للنوع  تعزى  احلكومية  اخلاصة  الرتبية  مؤسسات 

 )ذكر/أنث (. 

يف   املقدمة  اخلدمات  مستوى  يف  الفروق  الستخراج 
العاملية   املعايري  احلكومية حبسب  اخلاصة  الرتبية  واليت مؤسسات 

احلسابية  املتوسطات  استخراج  مت  االجتماعي  النوع  ملتغري  تعزى 
:واالحنرافات املعيارية واختبار ت كما هو موضح يف اجلدول التايل

( نتائج اختبار )ت( لتحديد الفروق ج متوسطات مستوى اخلدمات املقدمة ج مؤسسات الرتبية اخلاصة احلكومية  5)ؤدو  رقم 
 أنث ( /النوع االؤتماعي )ذكرحبسب متغري 

يتض         ح من اجلدول الس         ابق وجود فروق ظاهرية يف 
املتوس     طات احلس     ابية ملس     توى اخلدمات املقدمة يف مؤس     س     ات  

أنثى( حيث س  ب متغري النوع االجتماعي )ذكر/الرتبية اخلاص  ة حب
املتوس  ط  (، يف حني بلغ 229.75بلغ املتوس  ط احلس  ايب للذكور )

(، مما يدلل على ارتفاع مس             توى 240.98احلس             ايب لإلانث )
اخلدمات املقدمة يف مؤس      س      ات الرتبية اخلاص      ة يف ض      وء بعض 
املعايري العاملية لدى اإلانث مقابل الذكور، وللكش       ف عن داللة 
اختب    ار "ت" على األبع    اد   الب    احث    ان رجراء  الفروق ق    ام  تل    ك 

وال ذي أظهر أن قيم ة "ت" للمقي اس  منفردة وعلى املقي اس كك ل  
( وهي قيمة دالة إحص        ائياً عند مس        توى 2.519ككل بلغت )

( لص         احل اإلانث. وعلى مس         توى األبعاد  0.05داللة أقل من )
فق د أش               ارت النت ائج الواردة يف اجل دول أعاله وجود فروق دال ة 

( يف مس   توى اخلدمات املقدمة يف 0.05إحص   ائياً عند مس   توى )
بية اخلاص   ة يف ض   وء بعض املعايري العاملية حبس   ب مؤس   س   ات الرت 

متغري النوع االجتم   اعي يف الُبع   د الث   اين والُبع   د اخل   امس والُبع   د  
الس     ادس ومجيعها لص     احل اإلانث، يف حني أش     ارت النتائج عدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث يف مستوى 

ة احلكومية حبس   ب اخلدمات املقدمة يف مؤس   س   ات الرتبية اخلاص   
 .متغري النوع االجتماعي يف األبعاد األخرى

اثنياً: الفروق ج مستوى اخلدمات املقدمة ج مؤسسات  
 الرتبية اخلاصة احلكومية تعزى للمؤهل العلمي: 

الس      تخراج الفروق يف مس      توى اخلدمات املقدمة يف 
مؤس    س    ات الرتبية اخلاص    ة احلكومية حبس    ب املعايري العاملية واليت 

تعزى ملتغري املؤهل العلمي، مت استخدام اختبار الفروق الالمعلمي  
 Kruskal-Wallisواملتمثل يف اختبار كروس       كال ويالس )

Test  فرد   30الفئ ات عن  ( نظراً لت دين ع دد الطلب ة يف إح دى
(30n< ونت  ائج اختب  ار كروس              ك  ال ويالس موض              ح  ة يف .)

اجلدول التايل:

  البعد
النوع   

 االؤتماعي 
 العدد 

املتوسط  
 احلساب 

االحنراف  
 املعياري 

 الداللة  درؤات احلرية   قيمة ت  

البعد األول: الرؤية واألهداف  
 والرسالة 

 0,803 106 -0,251 5,16 38,55 55 ذكر 
   103,442   4,24 38,77 53 أنثى 

 اإلداري والفينالبعد الثاين: الكادر 
 0,011 106 -2,587 6,26 36,45 55 ذكر 
   103,140   5,09 39,30 53 أنثى 

البعد الثالث: اخلدمات والربامج:  
 الربانمج الرتبوي الفردي 

 0,201 106 -1,288 5,30 38,56 55 ذكر 
   103,517   5,97 39,96 53 أنثى 

البعد الثالث: اخلدمات والربامج:  
 أساليب التدريب  

 0,486 106 0,700 3,63 32,31 55 ذكر 
   105,437   3,76 31,81 53 أنثى 

البعد الرابع: البيئة التعليمية واملرافق  
 العامة

 0,449 106 -0,760 7,12 32,85 55 ذكر 
   103,614   5,88 33,81 53 أنثى 

 التقييم والتشخيص البعد اخلامس: 
 0,000 106 -5,975 4,76 33,16 55 ذكر 
   95,546   3,25 37,87 53 أنثى 

 البعد السادس: التقييم الذايت
 0,012 106 2,550- 3,44 17,85 55 ذكر 
   105,308   3,05 19,45 53 أنثى 

 املقياس ككل 
 0,013 106 2,519- 24,56 229,75 55 ذكر 
   105,169   21,64 240,98 53 أنثى 
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( نتائج اختبار كروسكا  ويالس للفروق ج متوسطات مستوى اخلدمات املقدمة ج مؤسسات الرتبية اخلاصة 6) ؤدو  رقم
 (108 احلكومية تبعاً ملتغري املؤهل العلمي )ن=

يش            ري اجلدول الس            ابق إىل وجود فروق ظاهرية يف 
متوس   ط الرتب ملس   توايت اخلدمات املقدمة يف مؤس   س   ات الرتبية  

احلكومية حبس     ب بعض املعايري العاملية واليت تعزى ملتغري  اخلاص     ة  
املؤه ل العلمي، وأش               ارت النت ائج إىل أن ه ذه الفروق غري دال ة 
إحص                ائي  اً، حي  ث بلغ  ت قيم  ة مربع ك  اي على املقي  اس كك  ل  

(. أما على مس  توى األبعاد  0.475( مبس  توى داللة )1.488)
فروق ذات    فق  د أش                ارت النت  ائج الواردة أعاله إىل ع  دم وجود

داللة إحص            ائية يف مجيع األبعاد، عدا الُبعد الثاين والذي بلغت 
( 6,182( وبلغت قيمة مربع كاي )0.045قيمته االحتمالية )

والفروق يف مس        توايت اخلدمات املقدمة يف مؤس        س        ات الرتبية  
اخلاص     ة احلكومية حبس     ب بعض املعايري العاملية واليت تعزى ملتغري  

د الثاين جاءت لصاحل بكالوريوس تربية خاصة  املؤهل العلمي للُبع
 بدورات نطق مقابل بكالوريوس تربية خاصة مسار نطق وأخرى.
اثلثاً: الفروق ج مسككككككككتوى اخلدمات املقدمة ج مؤسككككككككسككككككككات 

 مدراء(:احلكومية تعزى للوظيفة )معلمني/ الرتبية اخلاصة
مس      توى اخلدمات املقدمة يف الس      تخراج الفروق يف 

مؤس   س   ات الرتبية اخلاص   ة احلكومية حبس   ب بعض املعايري العاملية  
مدراء(، مت اس          تخدام اختبار   تعزى ملتغري الوظيفة )معلمني/واليت

-Mannالفروق الالمعلمي واملتمث    ل يف اختب    ار م    ان ويتين )
Whitney Test نظراً لوجود فئتني فقط وع  دم وجود أي )

لعينة من الفئة الثالثة )فئة األخص   ائي/ة( يف املدارس  حالة لتمثل ا
احلكومية، وابلتايل مت التعامل معها إحصائياً على أهنا فئتني ونظراً 

 العدد  املؤهل  األبعاد 
متوسط 
 الرتب 

مربع   
 كاي

درؤات   
 احلرية 

 الداللة 

البعد األول: الرؤية  
 واألهداف والرسالة 

 0,872 2 0,274 55,60 55 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق 
       50,46 12 بكالوريوس تربية خاصة مسار نطق 

       54,21 41 أخرى 

البعد الثاين: الكادر  
 اإلداري والفين

 0,045 2 6,182 61,31 55 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق 
       40,08 12 بكالوريوس تربية خاصة مسار نطق 

       49,59 41 أخرى 

البعد الثالث: اخلدمات  
والربامج: الربانمج  

 الرتبوي الفردي 

  2 0,244 55,27 55 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق 
0,885 

       50,38 12 بكالوريوس تربية خاصة مسار نطق 
       54,67 41 أخرى 

البعد الثالث: اخلدمات  
والربامج: أساليب  

 التدريب  

 0,547 2 1,205 57,40 55 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق 
       47,71 12 بكالوريوس تربية خاصة مسار نطق 

       52,60 41 أخرى 

الرابع: البيئة  البعد 
 التعليمية واملرافق العامة 

 0,479 2 1,473 57,76 55 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق 
       47,17 12 بكالوريوس تربية خاصة مسار نطق 

       52,27 41 أخرى 

البعد اخلامس: التقييم  
 والتشخيص 

 0,230 2 2,943 58,85 55 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق 
       43,04 12 بكالوريوس تربية خاصة مسار نطق 

       52,02 41 أخرى 

البعد السادس: التقييم  
 الذايت

 0,956 2 0,089 54,27 55 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق 
       52,46 12 بكالوريوس تربية خاصة مسار نطق 

       55,40 41 أخرى 

 املقياس ككل 
 0,475 2 1,488 57,69 55 خاصة بدورات نطق بكالوريوس تربية 

       46,67 12 بكالوريوس تربية خاصة مسار نطق 
       52,51 41 أخرى 
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عن   الفئتني  إح       دى  يف  املس              تجيبني  ع       دد  فرد   30لت       دين 
(30n<ونتائج اختبار مان ويتين موضحة يف اجلدول التايل .)

لفروق ج متوسطات مستوى اخلدمات املقدمة ج مؤسسات الرتبية اخلاصة احلكومية تبعاً  ( نتائج اختبار مان ويتين ل7)ؤدو  رقم 
 ( 108 ملتغري الوظيفة )ن=

يش            ري اجلدول الس            ابق إىل وجود فروق ظاهرية يف 
متوس   ط الرتب ملس   توايت اخلدمات املقدمة يف مؤس   س   ات الرتبية  
اخل  اص               ة احلكومي  ة حبس               ب املع  ايري الع  املي  ة واليت تعزى ملتغري  
الوظيفة، وأش  ارت النتائج إىل أن هذه الفروق غري دالة إحص  ائياً،  

(، مبس توى 315حيث بلغت قيمة مان ويتين على األداة ككل )
(.أما على مس      توى األبعاد فقد أش      ارت النتائج  0.319داللة )

الواردة أعاله إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحص    ائية يف مجيع  
األبع اد، ع دا الُبع د )الث ال ث ب( وال ذي بلغ ت قيمت ه االحتم الي ة  

م     ان ويتين )0.037) قيم     ة  وبلغ     ت  والفروق يف 223.5(   )
يف مؤس           س           ات الرتبية اخلاص           ة  مس           توايت اخلدمات املقدمة  

احلكومية حبس         ب بعض املعايري العاملية واليت تعزى ملتغري الوظيفة  
 للُبعد )الثالث ب( جاءت لصاحل املعلمني مقابل املدراء.

رابعكاً: الفروق ج مسكككككككككككتوى اخلكدمكات املقكدمكة ج 
 مؤسسات الرتبية اخلاصة احلكومية تعزى للخربة:

مات املقدمة يف الس      تخراج الفروق يف مس      توى اخلد
مؤس   س   ات الرتبية اخلاص   ة احلكومية حبس   ب بعض املعايري العاملية  
واليت تعزى ملتغري اخلربة، مت اس             تخدام اختبار الفروق الالمعلمي  

 Kruskal-Wallisواملتمثل يف اختبار كروس       كال ويالس )
Test 30( نظراً لتدين عدد املس    تجيبني يف إحدى الفئات عن 

اختبار كروس         كال ويالس موض         حة يف (. ونتائج  >30nفرد )
 اجلدول التايل:

( نتائج اختبار كروسكا  ويالس للفروق ج متوسطات مستوى اخلدمات املقدمة ج مؤسسات الرتبية اخلاصة 8)ؤدو  رقم 
 (108 احلكومية تبعاً ملتغري اخلربة )ن=

 الداللة  مان وتين  جمموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  الوظيفة  البعد 
البعد األول: الرؤية واألهداف  

 والرسالة 
 0,349 320,500 5529,50 55,30 100 معلمة\معلم

     356,50 44,56 8 مديرة \مدير 
البعد الثاين: الكادر اإلداري  

 والفين
 0,089 255,500 5594,50 55,95 100 معلمة\معلم

     291,50 36,44 8 مديرة \مدير 
البعد الثالث: اخلدمات  

والربامج: الربانمج الرتبوي  
 الفردي 

 0,810 379,500 5429,50 54,30 100 معلمة\معلم

     456,50 57,06 8 مديرة \مدير 

البعد الثالث: اخلدمات  
 والربامج: أساليب التدريب  

 0,037 223.500 5626,50 56,27 100 معلمة\معلم
     259,50 32,44 8 مديرة \مدير 

البعد الرابع: البيئة التعليمية  
 واملرافق العامة 

 0,423 332.000 5518,00 55,18 100 معلمة\معلم
     368.00 46,00 8 مديرة \مدير 

البعد اخلامس: التقييم  
 والتشخيص 

 0,777 376,000 5474,00 54,74 100 معلمة\معلم
     412,00 51,50 8 مديرة \مدير 

 البعد السادس: التقييم الذايت
 0,911 390,500 5459,50 54,60 100 معلمة\معلم

     426.50 53,31 8 مديرة \مدير 

 0,319 315.000 5535,00 55,35 100 معلمة\معلم املقياس ككل 
     351.00 43,88 8 مديرة \مدير 

 العدد  اخلربة   البعد 
متوسط 
  مربع كاي الرتب 

درؤات   
 الداللة  احلرية 

البعد األول: الرؤية واألهداف  
 والرسالة 

 0,593 2 1,044 57,09 32 سنوات  5أقل من 
       49,30 27 سنوات  10إىل أقل من  5من 
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يف   ظاهرية  فروق  وجود  إىل  السابق  اجلدول  يشري 
الرتبية   املقدمة يف مؤسسات  الرتب ملستوايت اخلدمات  متوسط 
العاملية واليت تعزى ملتغري اخلربة  املعايري  اخلاصة احلكومية حبسب 
بني الفئات الثالث، وللتأكد من داللتها اإلحصائية مت استخدام 

ويالس  اختبا اختبار كروسكال  واملتمثل يف  الالمعلمي  الفروق  ر 
(Kruskal-Wallis Test  للمقياس ككل، والذي أشار )

إىل أن هذه الفروق غري دالة إحصائياً، حيث بلغت قيمة مربع 
 (. 0.078( مبستوى داللة )5.094كاي )

أما على مستوى األبعاد فقد أشارت النتائج الواردة 
فروق ذات داللة إحصائية يف الُبعد الثاين والذي أعاله إىل وجود 

( االحتمالية  قيمته  مربع كاي 0.001بلغت  قيمة  وبلغت   )
يف  14.359) املقدمة  اخلدمات  مستوايت  يف  والفروق   )

العاملية   املعايري  الرتبية اخلاصة احلكومية حبسب بعض  مؤسسات 
خلربة )من اين جاءت لصاحل فئة اواليت تعزى ملتغري اخلربة للُبعد الث

سنوات(، ولصاحل فئة   5سنوات( مقابل الفئة )أقل من    10–5
سنوات(.  5سنوات( مقابل الفئة )أقل من  10اخلربة )أكثر من 

وكذلك أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 
( وبلغت 7.562الُبعد اخلامس والذي بلغت قيمة مربع كاي )

( االحتمالية  والف0.023قيمته  اخلدمات (  مستوايت  يف  روق 
املقدمة يف مؤسسات الرتبية اخلاصة احلكومية حبسب بعض املعايري  
العاملية واليت تعزى ملتغري اخلربة للُبعد اخلامس جاءت لصاحل فئة  

سنوات(    5تني )أقل من  سنوات( مقابل الفئ  10اخلربة )أكثر من  
د سنوات( يف حني أشارت النتائج إىل عدم وجو   10–5وفئة )من  

وجود   وعدم  األخريني،  الفئتني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
 فروق ذات داللة إحصائية بني األبعاد األخرى.

لسؤابة عن السؤا  الرابع: "هل توؤد فروق ذات  
( ج مستوى α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

تعزى  األهلية  اخلاصة  الرتبية  مؤسسات  ج  املقدمة  اخلدمات 
واخلربة   ملتغريات العلمي  واملؤهل  والوظيفة  االؤتماعي  النوع 

 عل  استجاابت أفراد العينة عل  أداة الدراسة؟" 
ج  املقدمة  اخلدمات  مستوى  ج  الفروق  أواًل: 

األ اخلاصة  الرتبية  االؤتماعي مؤسسات  للنوع  تعزى  هلية 
 أنث ( )ذكر/

يف   املقدمة  اخلدمات  مستوى  يف  الفروق  الستخراج 
الرتبية اخلاصة األهلية حبسب بعض املعايري العاملية واليت مؤسسات  

)ذكر/ت االجتماعي  النوع  ملتغري  اختبار  عزى  استخدام  مت  أنثى(، 

       55,67 49 سنوات فأكثر  10

البعد الثاين: الكادر اإلداري  
 والفين

 0,001 2 14,359 35,00 32 سنوات  5أقل من 
       59,38 27 سنوات  10إىل أقل من  5من 

       63,48 49 سنوات فأكثر  10
البعد الثالث: اخلدمات  

والربامج: الربانمج الرتبوي  
 الفردي 

 0,612 2 0,984 54,52 32 سنوات  5أقل من 
       49,70 27 سنوات  10إىل أقل من  5من 

       57,13 49 سنوات فأكثر  10

البعد الثالث: اخلدمات  
 والربامج: أساليب التدريب  

 0,091 2 13,338 54,63 32 سنوات  5أقل من 
       36,91 27 سنوات  10إىل أقل من  5من 

       64,11 49 سنوات فأكثر  10

البعد الرابع: البيئة التعليمية  
 واملرافق العامة 

 0,355 2 2.069 59,95 32 سنوات  5أقل من 
       48,22 27 سنوات  10إىل أقل من  5من 

       54,40 49 سنوات فأكثر  10

البعد اخلامس: التقييم  
 والتشخيص 

 0,023 2 7,562 48,39 32 سنوات  5أقل من 
       49,57 27 سنوات  10إىل أقل من  5من 

       67,20 49 سنوات فأكثر  10

 البعد السادس: التقييم الذايت
 0,178 2 3,449 47,61 32 سنوات  5أقل من 

       52,09 27 سنوات  10إىل أقل من  5من 
       60,33 49 سنوات فأكثر  10

 املقياس ككل 
 0,078 2 5,094 60,61 32 سنوات  5أقل من 

       43,06 27 سنوات  10إىل أقل من  5من 
       56,82 49 سنوات فأكثر  10
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( ويتين  مان  اختبار  يف  واملتمثل  الالمعلمي  -Mannالفروق 
Whitney Test  نظراً لوجود فئتني فقط ونظراً لتدين عدد )

الفئتني عن   هاتني  إحدى  )  30املستجيبني يف  (. >30nفرد 
 ونتائج اختبار مان ويتين كما يف اجلدول التايل: 

( نتائج اختبار مان ويتين للفروق ج متوسطات مستوى اخلدمات املقدمة ج مؤسسات الرتبية اخلاصة األهلية تبعاً  9)ؤدو  رقم 
 (77 ملتغري النوع االؤتماعي )ن=

يف   ظاهرية  فروق  وجود  إىل  السابق  اجلدول  يشري 
الرتبية   املقدمة يف مؤسسات  الرتب ملستوايت اخلدمات  متوسط 
اخلاصة األهلية حبسب بعض املعايري العاملية واليت تعزى ملتغري النوع  
االجتماعي، وأشارت النتائج على األداة ككل إىل أن هذه الفروق 

( 55.93ب لفئة الذكور )دالة إحصائياً، حيث بلغ متوسط الرت
(، وبلغت قيمة  37.31يف حني بلغ متوسط الرتب لفئة اإلانث )

( ككل  األداة  على  ويتين  داللة  126.5مان  مبستوى   ،)
لصاحل  0.036) إحصائية  داللة  ذات  الفروق  أن  يعين  مما   ،)

الذكور مقابل اإلانث يف مستوى اخلدمات املقدمة يف مؤسسات 
حب األهلية  اخلاصة  تعزى الرتبية  واليت  العاملية  املعايري  بعض  سب 

أشارت  فقد  األبعاد  مستوى  على  أما  االجتماعي.  النوع  ملتغري 
النتائج الواردة أعاله إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الُبعد 

( وبلغت قيمة مان 0.014الثاين والذي بلغت قيمته االحتمالية )
( ا106.5ويتين  اخلدمات  مستوايت  يف  والفروق  يف (  ملقدمة 

مؤسسات الرتبية اخلاصة األهلية حبسب بعض املعايري العاملية واليت 
اإلانث.  تعزى ملتغري النوع للبعد الثاين جاءت لصاحل الذكور مقابل  

أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الُبعد   اكم

( وبلغت قيمة 0.015السادس والذي بلغت قيمته االحتمالية )
)مان وي املقدمة يف 109تين  اخلدمات  والفروق يف مستوايت   )

مؤسسات الرتبية اخلاصة األهلية حبسب بعض املعايري العاملية واليت 
مقابل   الذكور  لصاحل  جاءت  السادس  للبعد  النوع  ملتغري  تعزى 
اإلانث. وكذلك األمر فقد أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق 

 ذات داللة إحصائية لألبعاد األخرى.  
ج  املقدمة  اخلدمات  مستوى  ج  الفروق  اثنياً: 
 مؤسسات الرتبية اخلاصة األهلية تعزى ملتغري املؤهل العلمي: 

يف   املقدمة  اخلدمات  مستوى  يف  الفروق  الستخراج 
مؤسسات الرتبية اخلاصة األهلية حبسب بعض املعايري العاملية واليت 

روق الالمعلمي تعزى ملتغري املؤهل العلمي، مت استخدام اختبار الف
 ( اختبار كروسكال ويالس   Kruskal-Wallisواملتمثل يف 

Test  30( نظراً لتدين عدد املستجيبني يف إحدى الفئات عن  
( يف >30nفرد  موضحة  ويالس  اختبار كروسكال  ونتائج   .)

 اجلدول التايل: 

 

 العدد   اجلنس   البعد 
متوسط 
 الرتب 

 الداللة  مان وتين  جمموع الرتب 

البعد األول: الرؤية واألهداف  
 والرسالة 

 0,023 117,000 401,00 57,29 7 ذكر 
     2602,00 37,17 70 أنثى 

البعد الثاين: الكادر اإلداري  
 والفين

 0,014 106,500 411,50 58,79 7 ذكر 
     2591,50 37,02 70 أنثى 

البعد الثالث: اخلدمات والربامج:  
 الربانمج الرتبوي الفردي 

 0,110 155,000 363,00 51,86 7 ذكر 
     2640,00 37,71 70 أنثى 

البعد الثالث: اخلدمات والربامج:  
 أساليب التدريب  

 0,0203 174,000 344,00 49,14 7 ذكر 
     2659,00 37,99 70 أنثى 

التعليمية  البعد الرابع: البيئة 
 واملرافق العامة: 

 0,273 183,500 334,50 47,79 7 ذكر 
     2668.50 38,12 70 أنثى 

البعد اخلامس: التقييم  
 والتشخيص: 

 0,964 242,500 270,50 38,64 7 ذكر 
     2732,50 39,04 70 أنثى 

 0,015 109,000 409,00 58,43 7 ذكر  البعد السادس: التقييم الذايت
     2594,00 37,06 70 أنثى 

 0,036 126,500 391,50 55,93 7 ذكر  املقياس ككل 
     2611,50 37,31 70 أنثى 
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( نتائج اختبار كروسكا  ويالس للفروق ج متوسطات مستوى اخلدمات املقدمة ج مؤسسات الرتبية 10ؤدو  رقم )
 ( 77اخلاصة األهلية تبعاً ملتغري املؤهل العلمي )ن= 

يف   ظاهرية  فروق  وجود  إىل  السابق  اجلدول  يشري 
الرتبية   املقدمة يف مؤسسات  الرتب ملستوايت اخلدمات  متوسط 
ملتغري   تعزى  واليت  العاملية  املعايري  بعض  حبسب  األهلية  اخلاصة 

األداة ككل إىل  املؤهل بني الفئات الثالث، وأشارت النتائج على  

مربع كاي   قيمة  بلغت  حيث  إحصائياً،  دالة  الفروق  هذه  أن 
ق لصاحل  ( وجاءت الفرو 0.009( مبستوى داللة )11.515)

ولغة/ نطق  بكالوريوس  خاصة  فئة  تربية  بكالوريوس  مقابل  مسع 
إىل   النتائج  أشارت  األخرى. كما  والتخصصات  نطق  بدورات 

 العدد  املؤهل  الُبعد 
متوسط 
 مربع كاي   الرتب 

درؤات   
 الداللة  احلرية 

الُبعد األول: الرؤية  
واألهداف  

 والرسالة 

 0,002 2 25,99 44,39 18 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق

       57,89 19 بكالوريوس نطق ولغة/ مسع

       27,44 40 أخرى

البعد الثاين:  
الكادر اإلداري  

 والفين

 0,165 2 5,091 41,78 18 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق

       45,92 19 بكالوريوس نطق ولغة/ مسع

       34,05 40 أخرى

البعد الثالث:  
اخلدمات 

والربامج: الربانمج  
 الرتبوي الفردي 

 0,235 2 4,259 42,5 18 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق

       44,92 19 بكالوريوس نطق ولغة/ مسع

       34,28 40 أخرى

البعد الثالث:  
اخلدمات 

والربامج: أساليب  
 التدريب  

 0,527 2 2,227 38,83 18 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق

       45,53 19 بكالوريوس نطق ولغة/ مسع

       36,19 40 أخرى

البعد الرابع: البيئة  
التعليمية واملرافق  

 العامة

 0,123 2 5,767 37,92 18 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق

       49,75 19 بكالوريوس نطق ولغة/ مسع

       34,86 40 أخرى

البعد اخلامس:  
 التقييم والتشخيص 

 0,665 2 1,577 38,78 18 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق

       44,56 19 بكالوريوس نطق ولغة/ مسع

       36,66 40 أخرى

البعد السادس:  
 التقييم الذايت

 0,667 2 1,564 44,11 18 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق

       39,11 19 بكالوريوس نطق ولغة/ مسع

       36,93 40 أخرى 

 املقياس ككل 

 0,009 2 11,52 42,81 18 بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق 

       51,61 19 بكالوريوس نطق ولغة/ مسع 

       31,24 40 أخرى 
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املق يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  لصاحل  وجود  ياس ككل 
التخصصات  مقابل  نطق  بدورات  خاصة  تربية  بكالوريوس 
الواردة  النتائج  أشارت  فقد  األبعاد  مستوى  على  أما  األخرى. 
أعاله إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الُبعد األول والذي  

( االحتمالية  قيمته  مربع كاي 0.002بلغت  قيمة  وبلغت   )
دمات املقدمة يف مؤسسات ( والفروق يف مستوايت اخل25.99)

تعزى  واليت  العاملية  املعايري  بعض  حبسب  األهلية  اخلاصة  الرتبية 
جاء األول  للبعد  املؤهل  نطق ملتغري  بكالوريوس  فئة  لصاحل  ت 

نطق ولغة/ بدورات  خاصة  تربية  بكالوريوس  مقابل  مسع 
والتخصصات األخرى. كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات  

يف إحصائية  خاصة  داللة  تربية  بكالوريوس  لصاحل  الُبعد  نفس   
فقد  األمر  وكذلك  األخرى.  التخصصات  مقابل  نطق  بدورات 

بني  إحصائية  ذات داللة  فروق  عدم وجود  إىل  النتائج  أشارت 
 األبعاد األخرى. 

اثلثاً: الفروق ج مستوى اخلدمات املقدمة ج مؤسسات الرتبية  
 الوظيفة: اخلاصة األهلية تعزى ملتغري 

يف   املقدمة  اخلدمات  مستوى  يف  الفروق  الستخراج 
مؤسسات الرتبية اخلاصة األهلية حبسب بعض املعايري العاملية واليت 
الالمعلمي   الفروق  اختبار  استخدام  مت  الوظيفة،  ملتغري  تعزى 

 ( اختبار كروسكال ويالس   Kruskal-Wallisواملتمثل يف 
Test  30املستجيبني يف إحدى الفئات عن  ( نظراً لتدين عدد  
( يف >30nفرد  موضحة  ويالس  اختبار كروسكال  ونتائج   .)

 اجلدول التايل: 

( نتائج اختبار كروسكا  ويالس للفروق ج متوسطات مستوى اخلدمات املقدمة ج مؤسسات الرتبية اخلاصة 11)ؤدو  رقم 
 (77 الوظيفة )ن= األهلية تبعاً ملتغري

يف   ظاهرية  فروق  وجود  إىل  السابق  اجلدول  يشري 
الرتبية   املقدمة يف مؤسسات  الرتب ملستوايت اخلدمات  متوسط 

ملتغري   تعزى  واليت  العاملية  املعايري  بعض  حبسب  األهلية  اخلاصة 
األداة ككل  النتائج على  الثالث، وأشارت  الفئات  الوظيفة بني 

 الداللة  درؤات احلرية   مربع كاي   متوسط الرتب  العدد   الوظيفة البعد 

البعد األول: الرؤية  
 واألهداف والرسالة 

 0,000 2 16,085 32,85 56 معلمة\معلم
       35,00 2 مديرة \مدير 
       56,50 19 أخصائية  \ أخصائي 

البعد الثاين: الكادر  
 والفيناإلداري 

 0,190 2 3,324 36,72 56 معلمة\معلم
       28,75 2 مديرة \مدير 
       46,79 19 أخصائية  \ أخصائي 

البعد الثالث: اخلدمات  
والربامج: الربانمج  

 الرتبوي الفردي 

 0,237 2 2,881 37,28 56 معلمة\معلم
       24,25 2 مديرة \مدير 
       45,63 19 أخصائية  \ أخصائي 

البعد الثالث: اخلدمات  
والربامج: أساليب  

 التدريب  

 0,097 2 4,668 37,92 56 معلمة\معلم
       11,50 2 مديرة \مدير 
       45,08 19 أخصائية  \ أخصائي 

البعد الرابع: البيئة  
 التعليمية واملرافق العامة 

 0,068 2 5,371 35,92 56 معلمة\معلم
       29,25 2 مديرة \مدير 
       49,11 19 أخصائية  \ أخصائي 

البعد اخلامس: التقييم  
 والتشخيص 

 0,252 2 2,757 37,04 56 معلمة\معلم
       28,00 2 مديرة \مدير 
       45,92 19 أخصائية  \ أخصائي 

البعد السادس: التقييم  
 الذايت

 0,869 2 0,281 38,63 56 معلمة\معلم
       33,00 2 مديرة \مدير 
       40.74 19 أخصائية  \ أخصائي 

 املقياس ككل 
 0,011 2 9,061 35,08 56 معلمة\معلم

       24,50 2 مديرة \مدير 
       52,08 19 أخصائية  \ أخصائي 
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قيمة مربع كاي    إىل أن هذه الفروق دالة إحصائياً، حيث بلغت
( وجاءت الفروق لصاحل فئة 0.011( مبستوى داللة )9.061)

أخصائي النطق مقابل املعلمني واملدراء. كما أشارت النتائج إىل 
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املقياس ككل لصاحل املعلمني  
مقابل املدراء. أما على مستوى األبعاد فقد أشارت النتائج الواردة 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الُبعد األول والذي  أعاله إىل
( االحتمالية  قيمته  مربع كاي 0.000بلغت  قيمة  وبلغت   )

يف  16.085) املقدمة  اخلدمات  مستوايت  يف  والفروق   )
مؤسسات الرتبية اخلاصة األهلية حبسب بعض املعايري العاملية واليت 

ئة أخصائي النطق تعزى ملتغري الوظيفة للبعد األول جاءت لصاحل ف

إىل   النتائج  أشارت  فقد  األمر  وكذلك  واملدراء.  املعلمني  مقابل 
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني األبعاد األخرى.

ج  املقدمة  اخلدمات  مستوى  ج  الفروق  رابعاً: 
 مؤسسات الرتبية اخلاصة األهلية تعزى ملتغري اخلربة التدريسية: 

يف   املقدمة  اخلدمات  مستوى  يف  الفروق  الستخراج 
مؤسسات الرتبية اخلاصة األهلية حبسب بعض املعايري العاملية واليت 
تعزى ملتغري اخلربة، مت استخدام اختبار الفروق الالمعلمي واملتمثل  

 ( ويالس  اختبار كروسكال  ( Kruskal-Wallis Testيف 
(.  >30nفرد )  30لتدين عدد الطلبة يف إحدى الفئات عن  نظراً  

ونتائج اختبار كروسكال ويالس موضحة يف اجلدول التايل 
( نتائج اختبار كروسكا  ويالس للفروق ج متوسطات مستوى اخلدمات القدمة ج مؤسسات الرتبية اخلاصة 12)ؤدو  رقم 

 (77 األهلية تبعاً ملتغري اخلربة )ن=

يف   ظاهرية  فروق  وجود  إىل  السابق  اجلدول  يشري 
الرتبية   املقدمة يف مؤسسات  الرتب ملستوايت اخلدمات  متوسط 
اخلاصة األهلية حبسب بعض املعايري العاملية واليت تعزى ملتغري اخلربة  

على   النتائج  وأشارت  الثالث،  الفئات  أن بني  إىل  األداة ككل 
مربع كاي  قيمة  بلغت  حيث  إحصائياً،  دالة  الفروق  هذه 

( وجاءت الفروق لصاحل فئة 0.044( مبستوى داللة )6.229)
( فأ  10اخلربة  من  سنوات  أقل   ( فئة  مقابل  (  سنوات  5كثر( 

سنوات( كما أشارت النتائج إىل وجود    10-5ومقابل فئة )من  
فروق ذات داللة إحصائية يف املقياس ككل فئة اخلربة التدريسية 

 سنوات(.  10-5سنوات( مقابل فئة )من  5)أقل من 

 الداللة  درؤات احلرية   مربع كاي   متوسط الرتب  العدد   اخلربة التدريسية البعد 

البعد األول: الرؤية واألهداف  
 والرسالة 

 0,010 2 9,123 40,54 38 سنوات  5أقل من 
       30,02 26 سنوات  10إىل أقل من  5من 

       52,46 13 سنوات فأكثر  10

 والفينالبعد الثاين: الكادر اإلداري 
 0,087 2 4,881 43,28 38 سنوات  5أقل من 

       31,15 26 سنوات  10إىل أقل من  5من 
       42,19 13 سنوات فأكثر  10

البعد الثالث: اخلدمات والربامج:  
 الربانمج الرتبوي الفردي 

 0,0140 2 3,933 35,99 38 سنوات  5أقل من 
       37,88 26 سنوات  10إىل أقل من  5من 

       50,04 13 سنوات فأكثر  10

البعد الثالث: اخلدمات والربامج:  
 أساليب التدريب  

 0,065 2 9,305 41,39 38 سنوات  5أقل من 
       29,40 26 سنوات  10إىل أقل من  5من 

       51,19 13 سنوات فأكثر  10

البعد الرابع: البيئة التعليمية واملرافق  
 العامة

 0,007 2 9,951 43,57 38 سنوات  5أقل من 
       27,98 26 سنوات  10إىل أقل من  5من 

       47,69 13 سنوات فأكثر  10

 البعد اخلامس: التقييم والتشخيص 
 0,240 2 2,858 41,58 38 سنوات  5أقل من 

       33,06 26 سنوات  10إىل أقل من  5من 
       43,35 13 سنوات فأكثر  10

 البعد السادس: التقييم الذايت
 0,618 2 0,961 38,21 38 سنوات  5أقل من 

       42,10 26 سنوات  10إىل أقل من  5من 
       35,12 13 سنوات فأكثر  10

 املقياس ككل 
 0,044 2 6,229 41,32 38 سنوات  5أقل من 

       30,85 26 سنوات  10إىل أقل من  5من 
       48,54 13 سنوات فأكثر  10
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أما على مستوى األبعاد فقد أشارت النتائج الواردة 
األول والذي  أعاله إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الُبعد  

( االحتمالية  قيمته  مربع كاي 0.007بلغت  قيمة  وبلغت   )
( والفروق يف مستوايت اخلدمات املقدمة يف مؤسسات 9.951)

تعزى  واليت  العاملية  املعايري  بعض  حبسب  األهلية  اخلاصة  الرتبية 
سنوات    10ملتغري اخلربة للبعد األول جاءت لصاحل فئة اخلربة )

)  فأكثر( الفئتني  من    مقابل  و)من  سنوات  5أقل   )5-10  
سنوات( كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية  

سنوات( مقابل فئة    5يف املقياس ككل لصاحل فئة اخلربة )أقل من  
 سنوات(.   10-5)من 

وكذلك األمر فقد أشارت النتائج الواردة يف اجلدول  
الرابع والذي بلغت  إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الُبعد  

( 9.123( وبلغت قيمة مربع كاي )0.010قيمته االحتمالية )
الرتبية   مؤسسات  يف  املقدمة  اخلدمات  مستوايت  يف  والفروق 
اخلاصة األهلية حبسب بعض املعايري العاملية واليت تعزى ملتغري اخلربة  

سنوات فأكثر( مقابل   10للبعد الرابع جاءت لصاحل فئة اخلربة )
)من عدم وجود    10-5  فئة  إىل  النتائج  أشارت  سنوات( كما 

 فروق ذات داللة إحصائية بني ابقي األبعاد.
 : مناقشة النتائج

األو :   ابلسؤا   املتعلقة  النتائج  فيما  مناقشة  النتائج  أشارت 
يتعلق بدرجة مستوى اخلدمات املقدمة لذوي اضطراابت التواصل  

ة الطائف يف ضوء يف مؤسسات الرتبية اخلاصة احلكومية يف مدين
األداة ككل   على  العاملية  املعايري  جاءت  بعض  أهنا  بدرجة  إىل 

جودة   مؤشرات  بوجود  السابقة؛  النتيجة  تفسري  وميكن  مرتفعة، 
عاملية تتبناها املؤسسات احلكومية اليت تعىن بتقدمي اخلدمات لذوي 
اضطراابت التواصل وتطبقها، أي أن املؤسسات احلكومية تتبىن 

وأهد تعليمية  رؤية  كوادر  وجود  إىل  ابإلضافة  واضحة،  افاً 
اجلودة   مؤشرات  وفق  والربامج  اخلدمات  بتقدمي  هتتم  متخصصة 
برامج وخدمات  السابقة أبن  النتيجة  تفسري  العاملية، كما ميكن 
اضطراابت التواصل حتظى رشراف ومتابعة من قبل إدارة الرتبية 

احلكومية املؤسسات  على  الطائف  مبدينة  هذه اخلاصة  وتتفق   ،
تلف كما خت،  Cushing  (2009)  النتيجة مع دراسة كوشينق

 . et al  Siegel(2010مع دراسة سيجل )
اخلدمات  مستوى  درجة  أن  النتائج  أظهرت  كما 
اخلاصة  الرتبية  مبؤسسات  التواصل  اضطراابت  لذوي  املقدمة 
العاملية على  املعايري  بعض  الطائف يف ضوء  مدينة  احلكومية يف 
مستوى األبعاد كانت ترتاوح بني مستوى مرتفعة ومرتفعة جداً،  

ة األعلى وبدرجة وقد احتلت الفقرة الرابعة من الُبعد اخلامس املرتب
مرتفعة جداً، وميكن تفسري هذه النتيجة؛ بوجود كوادر متخصصة  
مجيع  تقييم  يف  املشاركة  على  يعمل  التخصصات  متعدد  وفريق 

اجلوانب املتعلقة ابألفراد ذوي اضطراابت التواصل ابالعتماد على  
أدوات مقننة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الصمادي واملكانني  

ويل2016) بدرجة  (.  الثالث  الُبعد  من  السادسة  الفقرة  يها 
مرتفعة، ويليها الفقرة الثانية من الُبعد الثالث بدرجة مرتفعة، وميكن  
أن تُ ْعَزى هذه النتائج إىل اهتمام الكوادر التعليمية ابلربامج الرتبوية 
الرتبوية  اخلطة  إعداد  وأن  التواصل،  اضطراابت  لذوي  املقدمة 

يف أساساً  يعد  على   الفردية  بناًء  الفردية  الرتبوية  الربامج  بناء 
الزمنية   أعمارهم  مع  يتناسب  بدوره  والذي  األفراد  احتياجات 

لفردية والنمائية، ويرجع اهتمام الكوادر التعليمية ابلربامج الرتبوية ا
( اخلدمة  قبل  التدريب  تدريس إىل  من خالل  امليداين(  التدريب 

لة البكالوريوس عن الربامج مقررات هتتم بتقدمي مادة علمية يف مرح
الفردية   أن اخلاصة  الرتبوية  التواصل، كما  اضطراابت  بذوي 

حضور   خالل  من  واملهم  الكبري  الدور  اخلدمة  أثناء  للتدريب 
الكوادر  قدرة  تدعم  اليت  والندوات  العمل،  وورش  الدورات، 
التعليمية يف تقدمي أفضل اخلدمات هلذه الفئة، وتتفق هذه النتيجة  

أشارت إىل أن تنفيذ    واليت    (2012ة اخلطيب وآخرين )مع دراس
اخلطط والربامج الفردية كان بدرجة عالية وأظهرت الدراسة اهتمام  

 الكوادر التعليمية بتقدمي برامج تربوية ذات جودة عالية. 
الثان: ابلسؤا   املتعلقة  النتائج  فيما   مناقشة  النتائج  أشارت 

يتعلق بدرجة مستوى اخلدمات املقدمة لذوي اضطراابت التواصل  
الطائف يف ضوء   الرتبية اخلاصة األهلية يف مدينة  يف مؤسسات 

األداة ككل   على  العاملية  املعايري  بدرجة    جاءتأهنا  إىل  بعض 
جودة   مؤشرات  بوجود  السابقة؛  النتيجة  تفسري  وميكن  مرتفعة، 

ا املؤسسات األهلية اليت تعىن بتقدمي اخلدمات لذوي عاملية تتبناه 
اضطراابت التواصل وتطبقها، مما جيعل املؤسسات األهلية تتبىن  
رؤية وأهداف واضحة، ابإلضافة إىل وجود كوادر فنية وتعليمية  
ميكن  العاملية، كما  اجلودة  مؤشرات  وفق  اخلدمات  بتقدمي  هتتم 

ال ابالهتمام  السابقة؛  النتيجة  املؤسسات تفسري  قبل  من  واضح 
األهلية بتقدمي خدمات عالية اجلودة وذلك هبدف إرضاء العميل  
كوهنا مؤسسات تقدم خدماهتا مبقابل مادي، كما ميكن تفسري  
النتيجة السابقة أبن برامج وخدمات اضطراابت التواصل حتظى  
ووزارة  الصحة،  املعنية كوزارة  اجلهات  قبل  من  ومتابعة  رشراف 

شرية والتنمية االجتماعية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة املوارد الب
، واختلفت مع دراسة سيجل Cushing(  2009)  كوشينق

(2010)et al  Siegel. 
األول  الُبعد  من  الثانية  الفقرة  أن  النتائج  وأظهرت 
هذه   تعزى  أن  وميكن  مرتفعة،  وبدرجة  األعلى  املرتبة  احتلت 

بىن رؤية واضحة من خالل  النتيجة إىل أن املؤسسات األهلية تت
توضيح فكر ورؤية وسياسات املؤسسة للموظفني واعتماد خطة 
واضحة لتنفيذ السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل املؤسسة، 
يليها الفقرة السادسة من الُبعد الثالث واليت جاءت بدرجة مرتفعة، 
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امج وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل اهتمام الكوادر التعليمية ابلرب 
الرتبوية  اخلطة  إعداد  وأن  التواصل،  اضطراابت  لذوي  املقدمة 
على  بناًء  الفردية  الرتبوية  الربامج  بناء  يف  أساساً  يعد  الفردية 
ابلربامج  التعليمية  الكوادر  اهتمام  ويرجع  األفراد،  احتياجات 

ا  )الرتبوية  اخلدمة  قبل  التدريب  إىل  من لفردية  امليداين(  التدريب 
مق تدريس  مرحلة خالل  يف  علمية  مادة  بتقدمي  هتتم  ررات 

البكالوريوس عن الربامج الرتبوية الفردية اخلاصة بذوي اضطراابت 
الكبري واملهم من  أثناء اخلدمة الدور  للتدريب  التواصل، كما أن 
خالل حضور الدورات، وورش العمل، والندوات اليت تدعم قدرة 

اخل أفضل  تقدمي  يف  والتعليمية  الفنية  الفئة، الكوادر  هلذه  دمات 
(. يليها 2012وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اخلطيب وآخرين )

جاءت بدرجة مرتفعة، وميكن  اليت  الفقرة الرابعة من الُبعد اخلامس و 
متعدد  وفريق  متخصصة  بوجود كوادر  النتيجة؛  هذه  تفسري 
التخصصات يعمل على املشاركة يف تقييم مجيع اجلوانب املتعلقة  

اضطراابت التواصل ابالعتماد على أدوات مقننة،  ابألفراد ذوي  
(. يف 2016وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الصمادي واملكانني )

حني احتلت الفقرة السابعة من الُبعد الثاين املرتبة األخرية وبدرجة 
متوسطة، وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل أن املؤسسات األهلية  

للكوادر الفنية والتعليمية أثناء    كافياً   ال توفر بشكل دوري تدريباً 
اخلدمة على كيفية استخدام أدوات التقييم وكيفية تطبيقها على  
األفراد ذوي اضطراابت التواصل، كما أنه ال يوجد دورات تدريبية  
التقييم   عملية  عن  يكفي  مبا  الكوادر  لتزويد  عمل  وورش 

 والتشخيص. 
الثالث ابلسؤا   املتعلقة  النتائج  إىل  أشارت  :  مناقشة  النتائج 

اخلدمات   ملستوى  احلسابية  املتوسطات  يف  ظاهرية  فروق  وجود 
املؤسسة   الرتبية اخلاصة حبسب متغري نوع  املقدمة يف مؤسسات 
للمؤسسات  احلسايب  املتوسط  بلغ  حيث  أهلية(،  )حكومية/ 
احلكومية درجة أعلى من املتوسط احلسايب للمؤسسات األهلية،  

دمات املقدمة يف مؤسسات الرتبية مما يدل على ارتفاع مستوى اخل
املؤسسات   عن  العاملية  املعايري  بعض  احلكومية يف ضوء  اخلاصة 

(، وعلى 2016األهلية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة املغاربة )
مستوى األبعاد فقد أشارت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً يف 

الرتبية اخلاصة يف ض املقدمة يف مؤسسات  اخلدمات  وء  مستوى 
الثاين   الُبعد  املؤسسة يف  العاملية حبسب متغري نوع  املعايري  بعض 

عد الثالث ومجيعها لصاحل املؤسسات احلكومية، وميكن تفسري والبُ 
النتائج   التزامها    إىلهذه  املؤسسات احلكومية ومدى  اهتمام  أن 

املؤسسات  من  أعلى  بدرجة  جاء  العاملية  واملؤشرات  ابألبعاد 
األهلية، وميكن أن يرجع السبب يف ذلك إىل اهتمام وزارة التعليم،  
وإدارة الرتبية اخلاصة يف مدينة الطائف ابخلدمات  املقدمة لذوي 

أو  التواصل، والذي ظهر بشكل  الكادر اضطراابت  بُعد  سع يف 
الُبعدان   هذان  ويرتبط  والربامج،  اخلدمات  وبُعد  والفين  اإلداري 
ببعضهما ارتباطاً وثيقاً من خالل تقدمي اخلدمات والربامج من قبل 

التقييم   أبساليب  دراية  وعلى  متخصص  وتعليمي  فين  كادر 
والتشخيص، وعلى معرفة ببناء الربامج الرتبوية املناسبة حلاجات 

من  األفرا ودورات  بتدريب  وحيظى  التواصل،  اضطراابت  ذوي  د 
قبل الوزارة وإشراف من قبل إدارة الرتبية اخلاصة مبدينة الطائف،  
كما أن النتيجة السابقة ظهرت بدرجة أقل يف املؤسسات األهلية، 
والفنية   اإلدارية  الكوادر  قلة  إىل  السبب  هذا  يعزى  أن  وميكن 

ال األهلية  املؤسسات  يف  والربامج  املتخصصة  اخلدمات  تُقد ِّم  يت 
قبل   من  اخلدمات  وتقدمي  التواصل،  اضطراابت  بذوي  اخلاصة 
واليت   التواصل  اضطراابت  اليت ال حتمل ختصص  الكوادر  بعض 
النتيجة مع  تكتفي ابخلربة فقط أثناء تقدمي اخلدمة، وتتفق هذه 

 (. 2010) دراسة ليندساي
النتائج إىل عدم وجود فروق ذات    يف حني أشارت 

داللة إحصائية بني املؤسسات احلكومية واملؤسسات األهلية يف  
حبسب  اخلاصة  الرتبية  مؤسسات  يف  املقدمة  اخلدمات  مستوى 
أن  النتيجة  هذه  وتعين  األخرى،  األبعاد  املؤسسة يف  نوع  متغري 
ضوء   يف  التواصل  اضطراابت  لذوي  املقدمة  اخلدمات  مستوى 

ف نوع املؤسسة سواء كانت بعض املعايري العاملية ال ختتلف ابختال
حكومية أو أهلية يف تبين السياسات واإلجراءات والبيئة التعليمية، 
التقييم  خدمات  تقدمي  ويف  ورسالة،  وأهداف  فكر  تبين  ويف 

 والتشخيص وخدمات التقييم الذايت. 
 :مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤا  الرابع

املقدمة اخلدمات  مستوى  ج  الفروق  مناقشة  ج    أواًل: 
احلك اخلاصة  الرتبية  االؤتماعي  مؤسسات  للنوع  تعزى  ومية 

 أنث (. )ذكر/
داللة   ذات  فروق  وجود  عدم  إىل  النتائج  أشارت 
يف   املقدمة  اخلدمات  مستوى  يف  واإلانث  الذكور  بني  إحصائية 
مؤسسات الرتبية اخلاصة احلكومية حبسب متغري النوع االجتماعي  

الُبعد الثاين والُبعد الرابع والُبعد السادس، يف مجيع األبعاد ابستثناء  
وميكن أن يُعزى عدم وجود فروق بني الذكور واإلانث يف ابقي  
األبعاد إىل أن تقدمي اخلدمات والربامج وتوفري بيئة تعليمية مناسبة 
ال   احلكومية  املؤسسات  يف  وإجراءات  سياسات  وتنفيذ  وتبين 

ي قد  والذي  االجتماعي،  النوع  على  خربة  يعتمد  على  عتمد 
 وختصص الكادر اإلداري والفين والتعليمي.

وقد يُعزى وجود فروق بني الذكور واإلانث يف الُبعد 
الثاين والُبعد الرابع لصاحل اإلانث إىل أن الُبعد الثاين والُبعد الرابع 
بينهم صلة وارتباط حبيث تتأثر درجة وجود أحدهم على اآلخر،  

قد   اإلانث  لصاحل  فروق  بشكل  فوجود  اإلانث  الهتمام  يعود 
خالل   من  الدورات  على  واحلصول  التدريب  بتلقي  مستمر 
االعتماد على اجلهود الفردية إضافًة إىل اجلهود اليت تبذهلا الوزارة 
مهنة   امتهان  يف  الرغبة  لديهن  اإلانث  أن  ذلك، كما  سبيل  يف 
التعليم والتدريب يف جمال اضطراابت التواصل على وجه اخلصوص 
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يتم    والذي الرابع حبيث  الُبعد  وهو  اآلخر  الُبعد  على  أثر  بدوره 
تقدمي هذه اخلدمات من الكادر املختص واملدرب والذي حظي  
لصاحل   فروق  وجود  يعزى  قد  مستمر، كما  وتدريب  بدورات 
اإلانث يف الُبعد السادس إىل أنه قد يعتمد وجود هذا الفرق على  

لإلانث عن املؤسسات طبيعة التقييم الذايت للمؤسسات احلكومية  
ملحم   بين  دراسة   مع  النتيجة  هذه  وتتفق  للذكور،  احلكومية 

 (.2008(، كما أهنا ختتلف مع دراسة يعقوب )2010)
اثنياً: الفروق ج مستوى اخلدمات املقدمة ج مؤسسات الرتبية  

 اخلاصة احلكومية تعزى للمؤهل العلمي:
داللة   ذات  فروق  وجود  عدم  إىل  النتائج  أشارت 

تُعزى إ اليت  والفروق  الثاين  الُبعد  عدا  األبعاد،  حصائية يف مجيع 
ملتغري املؤهل العلمي للبعد الثاين جاءت لصاحل بكالوريوس تربية  
خاصة بدورات نطق مقابل بكالوريوس تربية خاصة مسار نطق، 
وميكن تفسري هذه النتيجة أبن درجة التزام املؤسسات احلكومية 

قدمي اخلدمات ال يعتمد على اختالف املؤهل ابملعايري العاملية يف ت 
العلمي، ابستثناء الُبعد الثاين الذي جاء لصاحل بكالوريوس تربية  
مبجال   اهتمامهم  مدى  يبني  والذي  نطق  بدورات  خاصة 
اضطراابت التواصل كوهنم غري متخصصني يف هذا اجملال، ويظهر 

عد على  هذا االهتمام من خالل تلقي الدورات التدريبية اليت تسا 
مع   يتناسب  مبا  الفئة  هلذه  اخلدمات  هلذه  تقدمي  العاملية  املعايري 

 (. 2008وختتلف هذه النتائج مع دراسة يعقوب ) اخلدمات،
اثلثككاً: منككاقشككككككككككككة الفروق ج مسكككككككككككتوى اخلككدمككات املقككدمككة ج 

احلكوميكككة تعزى للوظيفككة    مؤسكككككككككككسكككككككككككككات الرتبيكككة اخلكككاصكككككككككككككة
 مدراء(:)معلمني/

عدم   إىل  النتائج  داللة  أشارت  ذات  فروق  وجود 
إحصائية يف مجيع األبعاد، عدا بُعد اخلدمات والربامج: أساليب  
اخلدمات  لُبعد  الوظيفة  ملتغري  تُعزى  اليت  والفروق  التدريب، 
والربامج: أساليب التدريب جاءت لصاحل املعلمني مقابل املدراء،  
وقد تعزى هذه النتيجة إىل قلة اهتمام واطالع املدراء فيما خيص 
التدريب   أبساليب  إملامهم  وعدم  التواصل  اضطراابت  جمال 
 املستخدمة مع ذوي اضطراابت التواصل يف ضوء املعايري العاملية. 
ج  املقدمة  اخلدمات  مستوى  ج  الفروق  مناقشة  رابعاً: 

 مؤسسات الرتبية اخلاصة احلكومية تعزى للخربة:
أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية  

ال  الثاين  يف  )من  ُبعد  اخلربة  فئة  لصاحل  جاءت   10–5حيث 
من   )أقل  الفئة  مقابل  اخلربة    5سنوات(  فئة  ولصاحل  سنوات(، 

سنوات(، وكذلك    5سنوات( مقابل الفئة )أقل من    10)أكثر من  
الُبعد  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إىل  النتائج  أشارت 

سنوات(   10ن  اخلامس، واليت جاءت لصاحل فئة اخلربة )أكثر م
سنوات(    10  –  5سنوات( وفئة )من    5مقابل الفئتني )أقل من  

يف حني أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بني الفئتني األخريني، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  
ملحم   بين  دراسة   مع  الدراسة  هذه  وتتفق  األخرى،  األبعاد 

ا2010) تفسري  وميكن  اخلربة  (،  ذوي  أن  إىل  السابقة  لنتائج 
األطول يف جمال تعليم وتدريب ذوي اإلعاقة لديهم القدرة على 

ذوي اخلربة األقل، ويشري ذلك إىل ويفوق  التقييم بشكل أعمق  
أثناء   الدورات  تلقي  أمهية  مدى  إىل  األطول  اخلربة  ذوي  إدراك 
لذوي   اخلدمات  تقدمي  أثناء  ملموس  أثر  من  وماله  اخلدمة 

 طراابت التواصل بشكل أفضل ويتفق مع املعايري العاملية. اض
 مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤا  الرابع:

أواًل: الفروق ج مستوى اخلدمات املقدمة ج مؤسسات الرتبية 
 أنث ( هلية تعزى للنوع االؤتماعي )ذكر/اخلاصة األ

داللة   ذات  فروق  وجود  عدم  إىل  النتائج  أشارت 
الثاين   الُبعد  ابستثناء  األبعاد  جلميع  السادس، و إحصائية  الُبعد 

الرتبية   مؤسسات  يف  املقدمة  اخلدمات  مستوايت  يف  والفروق 
اخلاصة األهلية حبسب بعض املعايري العاملية واليت تُعزى ملتغري النوع  

لصاحل الذكور مقابل اإلانث،   للُبعد الثاين والُبعد السادس جاءت
( ملحم  بين  دراسة  مع  الدراسة  هذه  نتائج  (، 2010وختتلف 

وميكن أن تُعزى هذه النتائج إىل أن املؤسسات األهلية يف مدينة 
الطائف للذكور مستقلة عن املؤسسات األهلية لإلانث، ابإلضافة 
الصحة  وزارة  إشراف  حتت  للذكور  األهلية  املؤسسات  أن  إىل 

املتخصص وحتظى   الفين  الكادر  وتوظيف  وتدريب  ابهتمام 
واملدرب يف جمال اضطراابت التواصل بعكس املؤسسات األهلية  
لإلانث واليت تشرف عليها وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 
املتخصص  الفين  الكادر  وتوظيف  تدريب  فيها  يقل  قد  واليت 

وتوظيف التواصل،  اضطراابت  الكوادر   واملدرب يف جمال  بعض 
املهنية،   للممارسات  تفتقد  قد  واليت  بشكل كاٍف  املؤهلة  غري 

 (.2008وختتلف هذه النتائج مع دراسة يعقوب ) 
اثنياً: الفروق ج مستوى اخلدمات املقدمة ج مؤسسات الرتبية  

 املؤهل العلمي، وملتغري الوظيفة  اخلاصة األهلية تعزى ملتغري
فر  وجود  عدم  إىل  النتائج  داللة  أشارت  ذات  وق 

يف   والفروق  األول  الُبعد  ابستثناء  األبعاد  مجيع  بني  إحصائية 
مستوايت اخلدمات املقدمة يف مؤسسات الرتبية اخلاصة األهلية  
والوظيفة   املؤهل  ملتغري  تعزى  واليت  العاملية  املعايري  بعض  حبسب 

حيملون درجة للُبعد الثاين جاءت لصاحل فئة األخصائيني الذين  
مسع مقابل املعلمني واملدراء الذين حيملون نطق ولغة/  بكالوريوس

والتخصصات  نطق  بدورات  خاصة  تربية  بكالوريوس  درجة 
األخرى، كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية  
يف نفس الُبعد لصاحل بكالوريوس تربية خاصة بدورات نطق مقابل  

الساب النتيجة  تفسري  األخرى، وميكن  تقييم  التخصصات  قة أبن 
يف   التواصل  اضطراابت  لذوي  املقدمة  اخلدمات  مستوى 
املؤسسات األهلية ال خيتلف ابختالف املؤهل والوظيفة ابستثناء 
الُبعد األول والذي مت تقييمه بدرجة مرتفعة لصاحل فئة  األخصائيني 
هذه  وتدل  مسع،  ولغة/  نطق  بكالوريوس  درجة  حيملون  الذين 
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واقع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات التواصل في مدينة الطائف 
 بعض المعايير العالميةفي ضوء 

...................................................................................................... …………………………………………………………………………………….. 

خصائيني الذين حيملون درجة بكالوريوس  النتيجة على أن فئة األ
نطق ولغة/ مسع يرون أن الرؤية والسياسات واإلجراءات اخلاصة 
بذوي اضطراابت التواصل يف املؤسسات األهلية، ومدى التزامها  
ابلقوانني واألنظمة والتعليمات الصادرة عن اجلهات املسؤولة ذات 

العاملي املعايري  مع  بشكل كبري  يتوافق  هذه  العالقة  ترجع  وقد  ة، 
اهت مدى  إىل  الدقيق  النتيجة  والتخصص  اخلربة  ذوي  –مام 

برسالة املؤسسات األهلية ودرجة التزامها    –ابضطراابت التواصل
التنفيذية اليت تضمن تقدمي خدمات ذات جودة عاملية  ابخلطط 
لذوي اضطراابت التواصل، وختتلف هذه النتائج مع دراسة يعقوب  

(2008 .) 
اثلثاً: الفروق ج مستوى اخلدمات املقدمة ج مؤسسات الرتبية  

 ية تعزى ملتغري اخلربة التدريسية اخلاصة األهل
داللة   ذات  فروق  وجود  عدم  إىل  النتائج  أشارت 
الرابع،  والُبعد  األول  الُبعد  ابستثناء  األبعاد  مجيع  يف  إحصائية 

الرتب مؤسسات  يف  املقدمة  اخلدمات  مستوايت  يف  ية  والفروق 
اخلاصة األهلية حبسب بعض املعايري العاملية واليت تعزى ملتغري اخلربة  

( اخلربة  فئة  لصاحل  جاءت  مقابل   10للُبعدين  فأكثر(  سنوات 
سنوات(، وتتفق هذه    10-5سنوات( و)من    5الفئتني )أقل من  

بين ملحم ) مع دراسة  النتائج  2010الدراسة  تفسري  (، وميكن 
األ اخلربة  ذوي  أبن  ذوي  السابقة  وتدريب  تعليم  جمال  يف  طول 

اإلعاقة بشكل عام لديهم القدرة على التقييم بشكل أعمق من 

واإلجراءات   والسياسات  الرؤية  أن  ويرون  األقل،  اخلربة  ذوي 
اخلاصة بذوي اضطراابت التواصل يف املؤسسات األهلية، ومدى 
اجلهات  عن  الصادرة  والتعليمات  واألنظمة  ابلقوانني  االلتزام 

مع  املس مرتفعة  بدرجة  تتوافق  التعليمية  والبيئة  العالقة  ذات  ؤولة 
 املعايري العاملية. 

 :التوصيات
 يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان مبا يلي:

إقامة دورات تدريبية وورش عمل مكثفة يف جمال اض طراابت  -1
التواص               ل جلميع الع  املني والق  ائمني على تق  دمي اخل  دم  ات  

اض         طراابت التواص         ل يف مؤس         س         ات الرتبية  لألفراد ذوي  
اخلاص           ة احلكومية واألهلية لتطوير أدائهم املهين يف س           بيل 

 تقدمي خدمات ذات جودة عاملية.
تطوير آلي  ات اإلش              راف واملت  ابع  ة على اخل  دم  ات املق  دم  ة   -2

 لذوي اضطراابت التواصل يف مدينة الطائف.
التنس              يق مع اجل امع ات الس              عودي ة إلع داد وتنفي ذ برامج   -3

أكادميية إض       افية وكافية هتدف إىل إعداد متخص       ص       ني يف 
جمال اض     طراابت التواص     ل يتميزون بقدر عاٍل من املمارس     ة 

 املهنية واجلودة العاملية يف األداء املهين.
تكثيف وتوس              يع ق اع دة الربامج واخل دم ات املق دم ة لألفراد  -4

لرتبية اخلاص      ة  س       ات اذوي اض       طراابت التواص       ل يف مؤس       
.احلكومية واألهلية

 : املراؤع
 املراؤع العربية أواًل: 

ض              م   ان املنتج يف ظ   ل (.  2017)  .أبو درويش، نبي   ل مطلق
عم    ان: مركز البح    ث وتطوير املوارد املع    ايري ال    دولي    ة.  

 البشرية.
ه عب       د  حمم       د  أمح       د  ملحم،  جودة  (.  2010)  .بين  تقييم 

والداعمة للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية  اخلدمات الرتبوية  
. رس                ال   ة دكتوراه غري يف األردن وفق املع   ايري الع   املي   ة

 األردنية. منشورة. كلية الدراسات العليا. اجلامعة
مقدمة يف املناهج (. 2000) .خالد، زينب أمحد عبد الغين

وطرق التدريس للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة. فلسطني: 
 تب املصورة، مت االسرتجاع منمكتبة فلسطني للك

https://ia600107.us.archive.org/14/items/to

urq.tadris.khas/tourq.tadris.khas.pdf 

وبين عب   د   اخلطي   ب، ع   اكف عب   د ه والزعيب، س              هي   ل حممود
(. تقييم الربامج واخل دم ات الرتبوي ة يف 2012) .الرمحن، جم دولني

جمللة امؤس         س         ات ومراكز اإلعاقة الفكرية وفقاً للمعايري العاملية.  
مت   .70  –  51  (.3الع  دد )  .ال  دولي  ة الرتبوي  ة املتخص              ص                ة

مـــ   االس                       رتج         اع   https://search-mandumah-

com.sdl.idm.oclc.org/Record/879535     

 (.2004) .والص  قر، عبد ه انص  ر الدوخي، منص  ور بن حممد
. برامج نظرية وتطبيقية الض      طراابت اللغة عند األطفال

 الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنية.
ه ووراد ال رتب ي       ة  امل ع ل م  (.  2009)  .دي ب ك ك ورت،  يف  ال ف ع       ال 

. عم ان: دار  ]ترمج ة يونس حمم د حس              ن[. اخل اص              ة
 الفكر للنشر والتوزيع.

إبراهيم عب     د ه الكالم  (.  2005)  .الزريق     ات،  اض              طراابت 
. عمان: دار الفكر للنش     ر واللغة: التش     خيص والعالج

 والتوزيع.
اض   طراابت التواص   ل  (. 2014)  .س   امل، أس   امة فاروق مص   طفى

. عم   ان: دار املس              رية للنش              ر طبيقبني النظري   ة والت
 والتوزيع.

(. 2020) .السمريي، ايسر عايد وعبد املنعم، اسامة حسن
فاعلية برانمج خلفض اضطراابت اللغة وحتسني مفهوم 

الذات للطلبة ذوي صعوابت التعلم مبركز طيبة 
 1 .جملة العلوم اإلنسانية جبامعة حائل. التخصصي

(7 .) 
التأأتة يف الكالم  ( 2013) .واحلريب، طاللالسمريي، ايسر 

 ، الرايض: دار الناشر الدويل. التشخيص والعالج

https://ia600107.us.archive.org/14/items/tourq.tadris.khas/tourq.tadris.khas.pdf
https://ia600107.us.archive.org/14/items/tourq.tadris.khas/tourq.tadris.khas.pdf
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/879535
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/879535
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  .واملك   انني، هش                 ام عب   د الفت   اح   الص              م   ادي، مجي   ل حممود
تقييم برامج الرتبي  ة اخل  اص                ة يف الطفول  ة    (.  2016)

العاملية.    املبكرة يف األردن يف ض          وء املؤش          رات النوعية
الرتبوي       ة العلوم   837-817  (.43)  الع       دد  .جمل       ة 

 :مسرتجع من
https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub1111

2100351.pdf 

اض    طراابت التواص    ل  (. 2007)  .عبد اجمليد، عبد الفتاح ص    ابر
. مص              ر: ج    امع    ة عني عيوب النطق وأمراض الكالم

 مشس.
مقدمة  (.  2014)  .عمايرة، موسى حممد، والناطور، ايسر سعيد

 عمان: دار الفكر للنشر. يف اضطراابت التواصل.
عب      د   خلي      ل  واملع      ايط      ة،  نوري،  مص              طفى    .الرمحن القمش، 

س              يكولوجي ة األطف ال ذوي االحتي اج ات  (.  2014)
 عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.اخلاصة. 

مق دم ة يف الرتبي ة اخل اص               ة.  (.  2011)  .حمم د، ع ادل عب د ه
 القاهرة: دار الرشاد للنشر والتوزيع. 

نظام رعاية (. 2000) .مركز امللك س              لمان لألحباث واإلعاقة
امل م ل ك       ة   يف  م ن امل ع وق ني  مس               رتج ع  الس               ع ودي       ة.  ال ع رب ي       ة 

https://www.kscdr.org.sa/ar/disability-code 

(. علم األص وات ودوره 2018)  .املزروعي، مىن مربوك عناية ه
جملة القراءة  يف عالج اض      طراابت النطق عند األطفال. 

 :مسرتجع من. 338-311 (.199دد )عال .واملعرفة
https://search.mandumah.com/Record/882

637 

(. تقييم واقع الربامج الرتبوية  2016) .املغاربة، انش            راح س            امل
واخلدمات املساندة املقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية  

دار مسات للدراسات يف األردن يف ضوء املعايري العاملية.  
مس              رتجع   ،383  – 363 (.10) العدد  .واألحباث

  من:
https://search.mandumah.com/MyResearch

/Home?rurl=%2FRecord%2F8449 

تقييم برامج ص              عوابت (. 2008)  .يعقوب، عادل عبد الرزاق
العربية الس  عودية يف ض  وء املعايري العاملية  التعلم ابململكة 

رس        الة دكتوراه غري منش        ورة. كلية الرتبية    هلذه الربامج.
العربية للدراسات العليا. وعلم النفس. جامعة عمان 
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 قسم تقنيات التعليم   
    كلية الرتبية، جامعة حائل  
 Hamad A. Al-Reshidi 
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 University of Ha'il 

  املخلص  
منط عرض احملتوى التكيفي يف بيئات التعلم االلكرتونية يف تنمية التحصيل والرضا عن بيئة التعلم لدى    أثرهدف البحث إىل التعرف على           

ب إلى استخدم الباحث التصميم التجرييب من خالل تطبيق مقياس عبد اللطيف الس.   السلوب التعلم السطحي والعميقوفقا    مقرر تقنيات التعليمطالب  
علومات اجزاء امل  إزالةجمموعة جتريبية اثنية )منط  و ،  علومات مع الطالب املتعمقني()منط ادراج اجزاء امل  جمموعة جتريبية أوىلالطالب اىل    وُقسمالتعلم،  

  ا ( طالب38)  ، مشلت العينةومقياس الرضا   البعدي  تطبيق االختبار التحصيليتالها  ،  ليهمابار التحصيلي قبليا  عاالخت  مث طُبق مع الطالب السطحيني(  
طالب ال  درجات  متوسطات  بني(  0.05  ≥ال يوجد فرق دال إحصائي ا عند مستوى )  وقد أسفرت نتائج البحث  ،امعة حائلجبطالب كلية الرتبية  من  

طالب يف  البني متوسطات درجات ونفس النتيجة كانت ، وذلك لنمط ادراج اجزاء املعلوماتلالختبار التحصيلي ودرجة التمكن  البعدييف التطبيق 
يف اختبار التحصيل يف كل   الدرجات بني متوسطات  وكذلك  اجزاء املعلومات،    إزالةوذلك لنمط    ودرجة التمكن  لالختبار التحصيلي  البعديق  التطبي
 لبعدي ملقياس الرضا ودرجة التمكن بني متوسطات درجات الطالب يف التطبيق ا   وذات النتيجةاجزاء املعلومات،    إزالةو   ادراج اجزاء املعلوماتي  من منط

من    بني متوسطات درجات الطالب يف التطبيق البعدي ملقياس الرضا ودرجة التمكنوسجلت نفس النتيجة  لنمط عرض ادراج اجزاء املعلومات،  
 اجزاء املعلومات. الدرجة الكلية لنمط إزالة

 . التعلم اإللكرتوين، التعلم العميق، التعلم السطحي، التعلم التكيفي  :املفتاحيةالكلمات  
  

 Abstract : 

 This study aimed to identify the effect of displaying pattern of the adaptive content in e-learning environments 

against the development of achievement and satisfaction of students in  the instructional technology course 

,based on  the shadow and deep learning approach , the researcher used experimental design according to 

AbdAl-Latif measure, (38) students formed the sample of the study including ,The first experimental group (the 

pattern of inserting information with in-depth students) second experimental group (a pattern of removing parts 

of information with surface students) both of them passed through the pre achievement test, followed by the 

achievement posttest with measuring the satisfaction towards  learning environment. The results indicated that 

There is no statistically significant differences in the parameters from groups A and B at the level (≤ 0.05) 

between the averages of the students ’scores in the dimensional application of the achievement test and the 

degree of mastery (90%) of the total score for the content display pattern. Moreover, the same results recorded  

between the averages of the students ’scores in the post- achievement test and the degree of mastery for partially 

information removing pattern, within the same finding between the means of the achievement scores and  the 

achievement test in each of the adaptive content display patterns, sum up, the outcomes of this study supported 

the validations of the proposed hypothesis. 

 Key words  E-learning; Deep Learning, Shadow Learning; Adaptive Learning.   
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   مقدمة:
ان التعلم مدى احلياة اصبببببببا مطلبا  ضببببببرورا  يف  ل التزايد  
التعلم   إىل  و لن ر  اعببببببائلببببببة،  التكنولوجيببببببا  والتطورات  السببببببببببببببريع 
االلكرتوين فبإننبا  بد انبر وفر فرصببببببببببببببا  الدارة التعلم ب ببببببببببببببكبل     
الكرتونيببببببا    للطالب  التعليمي  احملتوى  ااتحبببببببة  خالل  من  متزامن 

مكبان، وعلى الر م من ذلبك    وليطلعوا عليبر يف أي وقبت ويف أي
يعببد احملتوى االلكرتوين الببذي ت ببببببببببببببملببر هببذ  البيئببات م بببببببببببببببا با   
للمحتوى التقليبدي، وذلبك الن احملتوى االلكرتوين يتم فيبر عرض 
احملتوى دون مراعباة حلباجبات املتعلمني وخصبببببببببببببببائصببببببببببببببهم الفرديبة 
وأسلوب تعلمهم، مما يؤدي إىل ت تت املتعلم بني عناصر احملتوى 

ال تتحقق االهبببداف التعليميبببة على    ايلو لتبببي املختلفبببة،  التعليم
 النحو املطلوب.

وللتغلب على هذ  امل بببببببببكلة  هر يف االونة االخ ة التعلم  
االلكرتوين التكيفي والبذي يعبد مبدخال  جبديبدا  من مبداخبل التعلم  
االلكرتوين، والبذي يتم فيبر تكيف عمليبة التعلم مع تفتببببببببببببببيالت  
املتعلمني وخصببببببائصببببببهم الفردية، مما ععل بيئة التعلم اك ر فاعلير 

يبر العبديبد من البدراسببببببببببببببات منها  وجباذبيبة عم، وهبذا مبا اكبدت عل
منط    (2019)خليفبببببببة،   اثر  على  التعرف  إىل  هبببببببدفبببببببت  واليت 

التكيفي يف بيئبببات التعلم االلكرتوين على تنميبببة مهبببارات الفهم  
القرائي  للغة اال ليزية وخفض العبء املعريف لدى طالب شبعبة  
اللغة اال ليزية وقد اشبببببببارت نتائج الدراسبببببببة إىل وجود فروق دالة 

ئية بني متوسبببببط درجات طالب انيموعتني التجريبيتني يف احصبببببا
التحصببببببببببببببيبل املعريف لنمط االفبار التكيفي )اخفباء الروابط مقباببل  
التوجير املباشببببببببر( لصبببببببباي انيموعة التجريبية االوىل اليت درسببببببببت  
بنمط االفببار التكيفي وخفض العبببء املعريف لببدى منط االفببار 

واليت   (2019ببد الفتبا ،  ودراسببببببببببببببة )عالتكيفي إخفباء الروابط، 
تصببببببببببببببميم بيئببة تببدريببب متنقببل تكيفي قببائمببة على هببدفببت إىل   

حتليالت التعلم والك ببببببببببببببف عن فباعليتهبا يف تنميبة مهبارات إدارة 
وك ببببببببببفت النتائج عن    املعرفة  لبيئات االفرتاضببببببببببية ثالثية ا بعاد

عبدم وجود فروق دالبة إحصببببببببببببببائيب ا بني انيموعبات ال ال  يف كبل  
التحصببببببببببببيليظ بطاقة املالح ةظ بطاقة تقييم املنتجظ  من )االختبار  

،  ومقياس التقييم الذايت ملهارات إدارة املعرفة  لبيئات االفرتاضببببية( 
واليت هدفت إىل الك ببببببف عن أثر  (2020 ،حممدأما دراسببببببة )

الببببدعم تنميببببة    التكيفي  اختالف منطي  ببيئببببة التعلم املعكوس يف 
الببببذايت والتقبببببل التكنولو  لببببدى طالب كليببببة مهببببارات التعلم  جي 

وجود   لكويت وقد اشببببارت نتائج البحث إىل الرتبية ا سبببباسببببية
درجات الطالب يف  متوسبببببببببطيفروق ذات داللة إحصبببببببببائية بني  

  لالختببباركببل جمموعببة على حببد  يف التطبيقني القبلي والبعبببدي  
  التحصببببببببببببببيلي لصببببببببببببببببباي التطبيق البعبببدي يف كبببل من انيموعتني

منط الدعم التكيفي يف تفوقر على منط الدعم    ةاليفع إىل   إلضافة
 .ال ابت

وقد أوصبببببت دراسبببببات عدة  يفية البحث يف أمنا  عرض 
رمود، )احملتوى التكيفي وفقبببا  السببببببببببببببلوب تعلم الطالب ومنهبببا   

تصببببميم منوذج مقرت  للعرض التكيفي  واليت هدفت إىل   (2016
 نمسببببيلفر   -حملتوي الوسببببائط الفائقة، قائم على تصببببنيف  فيلدر

ب التعلم، واشببببببتمل على معارتني لعرض احملتوي املعارة  إلى سبببببب
ا ويل، وفقبببا  سببببببببببببببلوب التعلم الكلي، واملعببباربببة ال بببانيبببة، وفقبببا 
أسببببببلوب التعلم التتابعي، والك ببببببف عن أثر  يف تنمية التحصبببببيل  
املعريف واروانببب ا دائيببة ملهببارات التصببببببببببببببوير الفوتو رايف الرقمي 

( طبببالببببا  لفرقبببة ا ويل تكنولوجيبببا  60)لبببدي عينبببة مكونبببة من  
وتوصببببببببببببلت النتائج إىل وجود ، التعليم بكلية الرتبية جامعة ا زهر

أثر إعايب ودال إحصببائيا للنموذج املقرت  للعرض التكيفي حملتوى 
الوسببببببببببببببببائط الفببائقببة يف تنميببة اروانببب املعرفيببة وا دائيببة ملهببارات 

ر إعايب ودال إحصببائيا  التصببوير الفوتو رايف الرقمي، كما يوجد أث
للنموذج املقرت  وفقا  سببببببببلوب التعلم )الكلييالتتابعي( يف تنمية  
التحصببببببيل املعريف واروانب ا دائية ملهارات التصببببببوير الفوتو رايف  

ي، الرقمي، واجتهبت داللبة ا ثر لصببببببببببببببباي أسببببببببببببببلوب التعلم الكل
إىل الك ببببببببببببببف عن   هدفتهدف ( 2017ودراسببببببببببببببة )العطار،  

لم إلكرتوين تكيفي قبببائم على أسببببببببببببببلوب التعلم  فببباعليبببة ن بببام تع
والتفصبببببببببببيالت التعليمية، على تنمية مهارات ال جمة يف تصبببببببببببميم  

لطالب الفرقة ال ال ة   ++C امل بببببببببببببروعات وتطويرها بلغة ال جمة
وتوصببببببببببببببلبت نتبائج البحبث إىل  فباعليبة ن بام  ،تكنولوجيبا التعليم

تكن لطالب  ال جمبببببة  تنميبببببة مهبببببارات  التكيفي يف  ولوجيبببببا  التعلم 
التعليم، كما توصبببببببببببببلت إىل عدم وجود فرق دال إحصبببببببببببببائيا بني 
متوسبببببببببببطات انيموعات ا ربع  لنسببببببببببببة لت ث  أسبببببببببببلوب التعلم،  
والتفتبببيالت التعليمية، والتفاعل بينهم على التحصبببيل للمحتوى 

وبطببباقبببة تقيم املنتج، يعزي إىل كفببباءة بيئبببة   ++C ال جمي بلغبببة
يف   البتبكبيبفبي  اإللبكبرتوين  املبتبعبلبمبني  البتبعبلبم  حببببببباجبببببببات  مبراعببببببباة 

وخصبببائصبببهم وتقدى احملتوى التكيفي لكل متعلم طبقا  سبببلوب 
( 2018وحممد،  حممد)، ودراسببببببببببببة تعلمر وتفتببببببببببببيالتر التعليمة

البحبببث عن العالقبببة بني منط العرض التكيفي   واليت هبببدفبببت إىل
املتنوعة وأسببلوب التعلم )تسببلسببلييمشويل(   )املقاطعيالصببفحات(

اضببببببببية وأثرها على تنمية مهارات إنتاج العناصببببببببر  يف بيئة تعلم افرت 
تكنولوجيبببببا التعليم  التعلم لطالب  يف  ،  ثالثيبببببة االبعببببباد واالعرا  

يوجد فروق دال احصائيا   عدة نتائج منها أنر    إىلوتوصل البحث  
( بني متوسبببطي درجات طالب انيموعتني  0.05)  ىعند مسبببتو 

 ملهارات إنتاج  التجريبيتني للبحث يف االختبار التحصببببببيلي املعريف
العناصببببببببببببببر ثالثية ا بعاد ومقياس االعرا  يف التعلم يرجع للت ث  
ا سببببباسبببببي لنمط العرض التكيفي لصببببباي انيموعة التجريبية اليت  

(، واستنادا  إىل ما درست بنمط العرض التكيفي )املقاطع املتنوعة
سببببببببببق يرى الباحث ان هذ  البحو  ب تتناول ب بببببببببكل مباشبببببببببر  

اثر )ادراجيإزالبببببببة  دراسببببببببببببببببببببة  التكيفي  احملتوى  عرض  أجزاء   منط 
املعلومببات( يف بيئببات التعلم االلكرتونيببة وفقببا  السببببببببببببببلوب التعلم  



 
 
 
 

81 
 

ثره على التحصيل والرضا عن بيئة أنمط عرض المحتوى التكيفي )ادراج/ إزالة أجزاء المعلومات( في بيئات التعلم االلكترونية و

 السعودي التعلم السطحي والمتعمق ألسلوبالتعلم لدى طالب كلية التربية بجامعة حائل وفقًا 
..............................................................................................................

.... 

 السنة الرابعة -2021( 9) سبتمبر –األول( المجلد)عشر العدد الحادي 

مببببا السببببببببببببببطحي والعميق على   لببببدى الطالب وهو  نواتج التعلم 
 .إىلر البحث احلإلىيهدف 

كمبا يرى البباحبث ان هنباق عالقبة بني اسببببببببببببببتخبدام بيئبات  
التعلم التكيفية يف التعليم وتنمية التحصببببببببيل لدى الطالب وذلك  
الن بيئات التعلم التكيفية تقوم على تصميم بعض أمنا  التكيف  
لتقدى حمتوى التعلم للمتعلمني وفقا  السببببببببببببببلوب تعلمهم، كما ان 

قبدرات املتعلمني  اسببببببببببببببتخبدام منط عرض احملتوى املنباسبببببببببببببببب مع  
وامكببانيبباهم لببر مردود اعببايب على حتصببببببببببببببيلهم الببدراسببببببببببببببي ومن 
الدراسببات اليت اشببارت إىل فاعلية بيئات التعلم التكيفية يف تنمية  

؛ 2014)رمود، التحصبببببببيل لدى الطالب منها دراسبببببببة كال من 
 (.2019عبد هللا،  ؛2019، ماضي؛ 2017، زعار

علي   إىليف ف ر احلواسبتنادا  عما سببق عرضبر يركز الباحث  
أجزاء املعلومببببات( يف   عرض احملتوى التكيفي )ادراجيإزالببببة  منطي

على   منهمبببببببا  أثر كال  على  للتعرف  االلكرتونيبببببببة  التعلم  بيئبببببببات 
التحصببببببببببببببيبل والرضببببببببببببببا عن بيئبة التعلم لبدى طالب مقرر تقنيبات  

 التعليم واالتصال يف كلية الرتبية السطحيني واملتعمقيني.
 مشكلة البحث: 

 الباحث من بلورة م كلة البحث فيما يلي متكن  
البنب بم   يف  بيبع  االلبكبرتوين  البتبعبلبم  أيفبيبببببببة  مبن  البر بم  عبلبى 
واملؤسببسببات الرتبوية، اال انر واجر الك   من النقد وذلك النر ال 

  بالي وأسبببببببببيقدم حمتوى تعليمي متكيف مع احتياجات املتعلمني  
احلببباجبببة إىل احملتوى التكيفي، البببذي  تعلمهم، ومن هنببببا  هرت 
يسببببببببببببببباعبد على توف  تعلم يتنباسبببببببببببببببب مع خصبببببببببببببببائ  الطالب 
واحتياجاهم، ولتحديد م ببببببببببببببكلة الدراسببببببببببببببة قام الباحث  جراء 
دراسبببببببة اسبببببببتك بببببببافية على عينة من طالب مقرر تقنيات التعليم  
ي  واالتصببببببببببببببببال بكليببة الرتبيببة جببامعببة حببائببل خالل العببام ارببامع 

والذي اسبتطلع فير الباحث رراء الطالب حول   2020ي2019
امل ببكالت اليت تواجههم يف تعلم مقرر تقنيات التعليم واالتصببال 
وما هي الطريقة املفتببببببلة لديهم لعرض هذا املقرر، وقد اسببببببفرت 

% من الطالب 85نتائج الدراسبببببة االسبببببتك بببببافية عما يلي  ان 
يقبببببدم  بببببا ا اليت  الطريقبببببة  ان  الفروق  اتفقوا على  تراعي  ملقرر ال 

الفردية فيما يبنهم وال تتناسببببببببببب مع اسببببببببببلوب تعلم كال  منهم مما 
نتببببائجهم يف  بببببدور  على  انتببببباههم والببببذي يؤثر  يؤدي إىل فقببببد 
االختببببارات التحصببببببببببببببيليبببة، وهبببذا مبببا اتفقبببت عليبببر العبببديبببد من 

؛ 2014 ،؛ حممد2004كا م،  كرى و منها دراسببة )الدراسببات  
اشببببببببببببببارت إىل ان الطريقة اليت يعرض  ا واليت  (،2019  ،طرخيم

احملتوى التعليمي عا دور فعال يف مسببببببببببباعدة الطالب على تن يم  
افكارهم وترتيبها كما اوصببت هذ  الدراسببات بتببرورة االسببتفادة  
من بيئببات التعلم التكيفيببة يف عرض احملتوى التعليمي ب ببببببببببببببكببل 
فيمبببببا  االختالفبببببات  ويراعي  الطالب  قبببببدرات  مع  يتالئم  تكيفي 

 نهم. بي

من انحيبببة اخرى يرى البببباحبببث كمبببا يف حبببدود علمبببر ان 
البحو  اليت اجريت على بيئات التعلم التكيفية اهتمت بدراسببببر 
أثر هبببذ  البيئبببات على نواتج التعلم املختلفبببة لبببدى الطالب، وب 

منط عرض  تتعرض هذ  البحو  ب ببببببببببكل مباشببببببببببر لدراسببببببببببة أثر
ت( يف بيئبببات التعلم  أجزاء املعلومبببا  احملتوى التكيفي )ادراجيإزالبببة

نواتج  االلكرتونية وفقا  السبببببببلوب التعلم السبببببببطحي والعميق على  
 التعلم املختلفة لدى الطالب.

كمبا يرى البباحبث ان هنباق مؤشببببببببببببببرات لوجود عالقبة بني 
بيئبببة    يفاجزاء احملتوى(    ي )ادراجيإزالبببةمنط عرض احملتوى التكيف

التعلم االلكرتونية واسببلوب التعلم )العميق والسببطحي(، اذ  تاج 
املتعلم ذو اسبلوب التعلم العميق إىل التعمق يف املعلومات املرتبطة  
مبوضببوا الدراسببة وجتهيز املعلومات على املسببتوى العميق وهو ما 
أجزاء  ادراج  على  القبببببببائم  احملتوى  عرض  تكيف  منط  لبببببببر  يوفر  

ا   تاج املتعلم ذو اسبببلوب التعلم السبببطحي إىل املعلومات، وأيتببب
مالمسببببببة سببببببطا املادة موضببببببوا الدراسببببببة دون التعمق يف حمتوى 

  إزالبةاملبادة وهو مبا يوفر  لبر منط تكيف عرض احملتوى القبائم على  
اجزاء من املعلومببات وهو مببا تبباج إىل فببث لتحببديببد أبعبباد هببذ  

ءمبة لتحسببببببببببببببني  العالقبة، من خالل حتبديبد املعباربات ا ك ر مال
نواتج التعلم لدى الطالب خاصبببة فيما يتعلق  لتحصبببيل والرضبببا  

 عن بيئة التعلم.
  إىلميكن حتديد م بببكلة البحث احل، ما سببببقواسبببتنادا  إىل 

ئمبة على منط  يف  توجبد حباجبة لتصببببببببببببببميم بيئبة تعلم الكرتونيبة قبا
اجزاء احملتوى( وفقا  السببببببببببببببلوب التعلم   عرض احملتوى )ادراجيإزالة

ق والسببببببببببببببطحي( وقيبببباس أثر هببببذان النمطببببان على تنميبببة  )العمي
التحصببببببببببببببيبل والرضببببببببببببببا عن بيئبة التعلم لبدى طالب مقرر تقنيبات  

 التعليم واالتصال بكلية الرتبية.
 أسئلة البحث:

ميكن معبببارببة م ببببببببببببببكلبببة البحبببث من خالل اإلجببابببة عن 
  إىلالتالرئيس السؤال 

توى التكيفي القائم  كيف ميكن تصببببببببببببميم منطني لعرض احمل
أجزاء املعلومببات( يف بيئببات التعلم االلكرتونيببة    إزالببة  ى )ادراجعل

  تنمية على وأثريفا  وقياس وفقا  السببلوب التعلم السببطحي والعميق
مقرر تقنيبات  التحصببببببببببببببيبل والرضببببببببببببببا عن بيئبة التعلم لبدى طالب  

 التعليم واالتصال كلية الرتبية؟
 ة إلىإىل ا سئلة الفرعية التالرئيس ومت تقسيم السؤال 

ما التصبببببببببميم التعليمي لبيئة تعلم الكرتونية قائمة على منطني  .1
وفقببا    أجزاء املعلومببات(  احملتوى التكيفي )ادراجيإزالببةلعرض  

على تنميبببة    وأثريفببباالتعلم السببببببببببببببطحي والعميق     سببببببببببببببلوب
مقرر تقنيات  التحصببببيل والرضببببا عن بيئة التعلم لدى طالب  

 التعليم واالتصال كلية الرتبية؟
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  احملتوى التكيفي )ادراج أجزاء املعلومببات(ض  مببا أثر منط عر  .2
مقرر تقنيببات التعليم  التحصببببببببببببببيببل لببدى طالب  على تنميببة  

 واالتصال كلية الرتبية؟
  احملتوى التكيفي )ادراج أجزاء املعلومببات(مببا أثر منط عرض   .3

مقرر تقنيات التعليم  الرضبببا عن بيئة التعلم لدى طالب  على  
 واالتصال كلية الرتبية؟

  أجزاء املعلومببات(  إزالببةاحملتوى التكيفي )رض  مببا أثر منط ع .4
مقرر تقنيببات التعليم  التحصببببببببببببببيببل لببدى طالب  على تنميببة  

 واالتصال كلية الرتبية؟
  أجزاء املعلومببات(  إزالببةاحملتوى التكيفي )مببا أثر منط عرض   .5

مقرر تقنيات التعليم  الرضبببا عن بيئة التعلم لدى طالب  على  
 واالتصال كلية الرتبية؟

 :البحثفروض  
( بني  0.05  ≥وجد فرق دال إحصائي ا عند مستوى )ال ي .1

لالختبار    البعدييف التطبيق  طالب  المتوسطات درجات  
( التمكن  ودرجة  الكلية 90التحصيلي  الدرجة  من   )%

 وذلك لنمط عرض احملتوى ادراج اجزاء املعلومات. 
( بني  0.05  ≥وجد فرق دال إحصائي ا عند مستوى )ال ي .2

درجات   لالختبار طالب  المتوسط  البعدى  التطبيق  يف 
( التمكن  ودرجة  الكلية 90التحصيلي  الدرجة  من   )%

 اجزاء املعلومات. إزالةتوى وذلك لنمط عرض احمل
( بني 0.05 ≥وجد فرق دال إحصببائي ا عند مسببتوى )ال ي .3

الطالب يف االاختبار التحصبببيلي يف كل متوسبببط درجات 
املعلومببببات،   من منط عرض احملتوى التكيفي ادراج اجزاء 

 اجزاء املعلومات. إزالةومنط عرض 
( بني 0.05  ≥)ال يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى   .4

درجات ملقياس    متوسطات  البعدي  التطبيق  يف  الطالب 
%( من الدرجة الكلية لنمط 90الرضا ودرجة التمكن )

 عرض احملتوى التكيفي ادراج اجزاء املعلومات. 
( بني 0.05  ≥)ال يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى   .5

درجات ال  متوسطات  يف  ملقياس  الطالب  البعدي  تطبيق 
%( من الدرجة الكلية لنمط 90الرضا ودرجة التمكن )
 .اجزاء املعلومات إزالةعرض احملتوى التكيفي 

بني   (0.05  ≥)ال يوجد فرق دال احصائيا عند متوسط   .6
متوسط درجات الطالب يف التطبيق البعدي ملقياس الرضا  
اجزاء   ادراج  التكيفي  احملتوى  عرض  منط  من  يف كل 

 اجزاء املعلومات. إزالةلومات، ومنط عرض املع
 
 

 أهداف البحث:
 يف  ايلاحلمت لت أهداف البحث 

التعرف على التصببببببببببببببميم التعليمي لبيئبة تعلم الكرتونيبة قبائمبة   -1
لبعبرض   منبطبني  )ادراجيإزالبببببببةعبلبى  البتبكبيبفبي  أجبزاء   احملبتبوى 

 وأثريفاالتعلم السببببببطحي والعميق     سببببببلوبوفقا    املعلومات(
التحصببببببببببيل والرضببببببببببا عن بيئة التعلم لدى طالب على تنمية  
 كلية الرتبية.

أثر منط عرض   -2 أجزاء التعرف على  التكيفي )ادراج  احملتوى 
مقرر تقنيات  التحصبببببيل لدى طالب  على تنمية    املعلومات(

 التعليم واالتصال كلية الرتبية.
أثر منط عرض   -3 أجزاء التعرف على  التكيفي )ادراج  احملتوى 

مقرر الرضبببببببببببببببا عن بيئبة التعلم لبدى طالب  على   ت(املعلومبا
 تقنيات التعليم واالتصال كلية الرتبية.

عرض   -4 أثر منط  التكيفي )التعرف على  أجزاء   إزالبببببةاحملتوى 
مقرر تقنيات  التحصبببببيل لدى طالب  على تنمية    املعلومات(

 التعليم واالتصال كلية الرتبية.
عرض   -5 أثر منط  التكيفي )التعرف على  أجزاء   إزالبببببةاحملتوى 

مقرر الرضبببببببببببببببا عن بيئبة التعلم لبدى طالب  على   املعلومبات(
 تقنيات التعليم واالتصال كلية الرتبية.

  أمهية البحث:
 فيما يلي  إىلمن املتوقع أن يفيد البحث احل

مراعاة    يف  التعلم التكيفيةالقائمني على تصميم بيئات    مساعدة-1
 السلوب تعلم الطالب. املناسب احملتوىمنط عرض 

يف تصميم   اميكن أن  تذى  تعلم تكيفية    بيئاتلمنوذج    تقدى -2
 .بيئات تعلم مماثلة لتحقيق بعض نواتج التعلم للطالب

التكيفيةتصميم    علىالقائمني    تزويد-3 التعلم  مبجموعة   بيئات 
 البيئاتاالعتبار عند تصميم هذ     يفمن اإلرشادات املعيارية تؤخذ  

 . وإنتاجها
حتقيق    توف -5 املتعلمني  دف  الستعدادات  املالئمة  املعارة 

و ك  قدر من التعميم    ممكن،أقصي حد    إىلا هداف التعليمية  
 الطالب. على

 حدود البحث:
 على  إىلاقتصر البحث احل

 وحدة مدخل الن م والتصميم التعليمي. ة  حدود موضوعي -
( 38ع وائية مكونة من )عينة    حدود ب رية   حدود ب رية  -

التعليم طالبا    تقنيات  عليهم  املقرر  الرتبية  من طالب كلية 
 واالتصال جبامعة حائل. 
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الدراسي   - الفصل  زمنية     ارامعي للعام    ال اين حدود 
 .2020ي2019

  مصطلحات البحث:
 احملتوى التكيفي )ادراج أجزاء املعلومات(:منط عرض  -

هو منط يقوم على اضبببببببببببببببافبة معلومبات اثرائيبة وأك ر تعمقبا   
عن موضببببببببببببببوا التعلم و بدد ذلبك وفق السببببببببببببببلوب تعلم الطبالبب 
ومبدى تكيفبر مع احملتوى املعروض عليبر، ممبا يسببببببببببببببباهم يف تنميبة  

 حتصيلر الدراسي وزادة رضا  عن بيئة تعلمر.
 أجزاء املعلومات(:  إزالةتكيفي )منط عرض احملتوى ال -

على   يقوم  منط  املرتبطببببببر    إزالببببببةهو  املعلومببببببات  من  اجزاء 
مبوضببببببوا التعلم والرتكيز على العناصببببببر الرئيسببببببية مما ععل احملتوى 
أك ر سببببببطحية، و دد ذلك وفق السببببببلوب تعلم الطالب ومدى 
تكيفر مع احملتوى املعروض علير، مما يسبببببببببباهم يف تنمية حتصببببببببببيلر 

 الدراسي وزادة رضا  عن بيئة تعلمر.
 أسلوب التعلم )السطحي(:  -

هو اسببببببببببببلوب تعلم يعتمد على مالمسببببببببببببة سببببببببببببطا املادة  و 
 موضوا الدراسة دون التعمق يف حمتوى املادة.

 أسلوب التعلم )العميق(:  -
وهو اسلوب تعلم يعتمد على التعمق يف املعلومات املرتبطة  

 مبوضوا الدراسة وجتهيز املعلومات على املستوى العميق.
 التحصيل الدراسي:  -

علومات املتتبببببببببببمنة يف قياس مدى اكتسببببببببببباب الطالب للم
املقرر الببدراسببببببببببببببي اعتمببادا  على درجبباهم يف اختبببار التحصببببببببببببببيبل  

  الدراسي.
 الرضا عن بيئة التعلم:  -

)حممد،الباحث    تبىن - التعليمي 2015  تعريف  للرضا   )
ي عر  ا  النفسي  االرتيا   من  عرفتر  نر  حالة  والذي 
يقابل  امامهم  الذي  املوقف  ان  عدون  عندما  الطالب 
احتياجاهم وميوعم ويتفق مع خصائصهم ويتحدد ذلك من  
خالل الدرجة اليت  صل عليها الطالب يف مقياس الرضا 

 التعليمي . 
 منهج البحث: 

الببتببطببويببريبببببببة   البببببحببو   فببئبببببببة  إىل  البببببحبببببببث  هبببببببذا  يببنببتببمببي 
 Development Research     اليت تسببببببببببببببتخبدم املنهج

التجرييب   واملنهجالوصببفي يف مرحلة الدراسببة والتحليل والتصببميم،  
عنبد قيباس أثر املتغ  املسببببببببببببببتقبل منط عرض احملتوى التكيفي على  
املتغ ات التبابعبة التحصببببببببببببببيبل والرضبببببببببببببببا عن بيئبة التعلم يف مرحلبة  

 التقوى.
   متغريات البحث: 

 ن  مستواىاملتغ  املستقل  ولر  -1
 أجزاء املعلومات( إزالة)ادراجي  منط عرض احملتوى التكيفي  

 . التعلم السطحي والعميقوفقا  السلوب 
 املتغ  التابع     -2

 .  التحصيل •
 الرضا عن بيئة التعلم.  •

  للبحث:التصميم التجرييب 
اسبببببببببببببتخدم الباحث التصبببببببببببببميم التجرييب وفقا  نيموعتني مت 
حتببببديببببدهم من خالل تطبيق مقيبببباس حممببببد ا ببببد عبببببد اللطيف 

ب التعلم، ومت تقسبببببببببببببيم الطالب اىل جمموعتني جتريبيتني  إلىالسببببببببببببب
اتومببباتيكيبببا  مث تطبيق االختببببار التحصببببببببببببببيلي قبليبببا  على جمموعيت 
االختببببببار   تطبيق  التجريبيبببببة يليهبببببا  املعببببباربببببة  تطبيق  البحبببببث، مث 

 التحصيلي ومقياس الرضا عن بيئة التعلم. 
 التصميم التجرييب للبحث ( 1جدول )

 التطبيق البعدي املعاجلة التجريبية التطبيق القبلي  اجملموعة 

أجزاء   )ادراجمنط عرض احملتوى التكيفي  االختبار التحصيلي قبلي  جتريبية اوىل
 املعلومات( 

 االختبار التحصيلي بعدي. 
 مقياس الرضا عن بيئة التعلم بعدي. 

أجزاء   إزالة )منط عرض احملتوى التكيفي  التحصيلي قبلي االختبار  جتريبية اثنية 
 املعلومات( 

 االختبار التحصيلي بعدي. 
 مقياس الرضا عن بيئة التعلم بعدي. 

   القياس: أدوات 
 وقد تتمن هذا البحث العديد من ا دوات هي 

مقيباس اسببببببببببببببلوب التعلم )من اعبداد حممبد ا بد عببد   -1
 .اللطيف(

 .اختبار التحصيل )من اعداد الباحث( -2
 .مقياس الرضا عن بيئة التعلم )من اعداد الباحث( -3

 



 
 
 
 

84  
 

 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

 السنة الرابعة -2021( 9) سبتمبر – األول( المجلد)عشر الحادي العدد 

 : البحث خطوات
دراسببة حتليلية لبدبيات والدراسببات املرتبطة مبوضببوا  .1

الن ري   ،البحببببببث اإلطببببببار  إعببببببداد  وذلببببببك  ببببببدف 
للبحث، وإعداد املعارة التجريبية، وتصبببببببببميم أدوات 

 فروضر، وتفس  نتائجر.البحث، وصيا ة 
التعليمي   .2 التصببببببببببببببميم والتطوير  منببببباذج  اختيبببببار أحبببببد 

، والعمبل وفق إجراءاتبر  إىلاملالئمبة لطبيعبة البحبث احلب
 .املنهجية يف تصميم املعارة التجريبية وإنتاجها

التعلم، وعرضبببها على   ةحتديد ا هداف التعليمية لبيئ .3
 تببدريس إلجببازهببا، مث الخ اء يف جمببال منبباهج وطرق  

إعداد قائمة ا هداف يف صبببببورها النهائية بعد إجراء 
 التعديالت املقرتحة وفق رراء احملكمني.

لتقببدى متغ ات    ة التعلماختيببار احملتوى التعليمي لبيئبب .4
  تقنيات التعليمالبحث، وعرضبببببر على خ اء يف جمال 

إلجبازتبر، مث إعبداد  يف صببببببببببببببورتبر النهبائيبة بعبد إجراء 
 رراء احملكمني.التعديالت املقرتحة وفق 

حتليل احملتوى للوحدات وإعادة صبيا تها، وذلك عن   .5
طريق حتكيمهبا إلبراز أهبداف وحبدات املقرر، ومبدى  
كفببببايببببة احملتوى لتحقيق ا هببببداف احملببببددة، ومببببدى 

 ارتبا  احملتوى   هداف.
ة التعلم االلكرتونيبة وفق بنباء السببببببببببببببينباريو ا با  ببيئب .6

التكيفي   احملتوى  عرض  أجزاء   إزالبببببببة)ادراجي  لنمط 
  تقنيات التعليماملعلومات(، وعرضببببببببببببببر على خ اء يف 

إلجبازتبر، مث إعبداد  يف صببببببببببببببورتبر النهبائيبة بعبد إجراء 
 التعديالت املقرتحة وفق رراء السادة احملكمني.

التجريبية للبحث وعرضببببببببها على خ اء   ةإنتاج املعار .7
إلجبازهبا مث إعبدادهبا يف صببببببببببببببورهبا    تقنيبات التعليميف  

التعببببديالت املقرتحببببة وفق رراء   النهببببائيببببة بعببببد إجراء 
 السادة احملكمني.

تصببببببببببميم أدوات البحث وعرضببببببببببها على جمموعة من  .8
للتببب كبببد من دقتهبببا،   تقنيبببات التعليما  اء يف جمبببال  

 وصدقها، ووضعها يف صورها النهائية.
لتحديد الصببببببعو ت اليت قد إجراء جتربة اسببببببتطالعية  .9

تواجبر البباحبث يف أثنباء التجريبب، والتب كبد من ثببات  
 أدوات البحث، فتال  عن حتديد زمن االختبارات.

 اختيار عينة البحث. •
 إجراء جتربة البحث من خالل  •

املعبببببببارببببببب .10 على    ةعرض    ةانيموعببببببب  طالبالتجريبيبببببببة 
 تصميم التجرييب للبحث.للالتجريبية وفق 

.تطبيق أدوات  .11  البحث بعدا 
إجراء املعارة اإلحصبببببببائية للنتائج وذلك  سبببببببتخدام   .12

  .SPSSال انمج اإلحصائي  

عرض النتبائج ومنباق ببببببببببببببتهبا وتفسبببببببببببببب هبا يف ضببببببببببببببوء  .13
 الدراسات والن رات املرتبطة مبتغ ات البحث.

 صيا ة التوصيات واملقرتحات  لبحو  املستقبلية. .14
 اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة: 

إل ثالثة حماور رئيسية  إل ينقسم اإلطار النظري يف البحث احل
 وهي:

 احملور األول: احملتوى االلكرتوين التكيفي:
 مفهوم منط عرض احملتوى التكيفي: -1

بيئات التعلم   يفان تن يم احملتوى االلكرتوين ومنط عرضببببببببببببر 
االلكرتونيبة يعبد من االمور اعبامبة، وذلبك الن تصببببببببببببببميم احملتوى 
ب كل واحد قد ال يراعى الفروق الفردية بني املتعلمني وال يراعي 
االختالفات فيما بينهم، حيث ان املتعلمني خيتلفون عن بعتبببهم  

ب تعلمهم ويف مسبتوى خ اهم السبابقة، كما ان إلىالبعض يف اسب
اال التعلم  احملتوي  بيئببببببات  عنبببببباصببببببببببببببر  من  يعببببببد  التكيفي  لكرتوين 

االلكرتونيببة اعببامببة اليت متكن املتعلم من اختيببار احملتوى مبببا يتوافق 
مع احتياجاتر واسبببببببببلوب تعلمر املفتبببببببببل، ويف هذا االطار تتعدد  

تعريف  مفباهيم احملتوى االلكرتوين التكيفي ومن هبذ  التعريفبات  
م يقبببدم فيبببر احملتوى ( والبببذي عرفبببر  نبببر  ن بببا2015  )مخيس،

التعليمي وفقا  الهداف املتعلم وخ اتر السبابقة وخصبائصبر وذلك  
ب  دف إلىعن طريق اسببببببتخدام الطرق واالسببببببرتاتيجيات واالسبببببب

تعديل وتن يم وتنسبببببببببببيق كمية عرض املعلومات وتسبببببببببببلسبببببببببببها يف 
التكيف الذي يعتمد على ترتيبها الفعال نيموعة عناصببببببببر حمتوى 

 التعلم .
 نببر  ن ببام يقوم على   (2015سببببببببببببببببة )حممببد،  وتعرفببر درا

تصببببببببببببميم بعض أمنا  التكيف القائمة على عرض احملتوى لتقدى  
 حمتوى التعلم للمتعلمني وفقا  السلوب تعلمهم .
 Esichaikulكما يعرفر كال من  اسببب ببباكيل وبي بببرت  

and Bechter (2010)    نبر  أحبد التطبيقبات ا باصببببببببببببببة 
ير ا  ات التعليمية حلاجات   لذكاء االصطناعي يهدف إىل تقد

املتعلمني احلقيقية، وتركز على االمور املتعلقة ب ببببببببخصببببببببية املتعلم  
و الخ  على ادارة املواد التعليميببة واملعلومببات االخرى وعمليببة 

 التعلم مع الرتكيز على املتعلمني املنخرطني يف االن طة 
ويف إطبببار مبببا سبببببببببببببببق يعرف البببباحبببث منط عرض احملتوى 

تبكبيبف البتبكبيبفبي   المنبببببببا   وفبق  البتبعبلبيبمبي  احملبتبوى  نبببببببر  عبرض 
املتعلمني وأسببببببببببلوب تعلمهم  دف تنمية التحصببببببببببيل الدراسببببببببببي  
والرضبببببببببببا عن بيئة التعلم لدى طالب تقنيات التعليم واالتصبببببببببببال 

 السطحيني واملتعمقيني . 
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 مميزات احملتوى االلكرتوين التكيفي:  -2
يتسببببببببببببببم احملتوى االلكرتوين التكيفي مبجموعبة من املميزات  

 ,Ragab, 2011; Millsر كال من  إلىببوفقببا  ملببا اشببببببببببببببببار  
 ( واليت ميكن اإلشارة إلىها فيما يلي 2014رمود،  ؛ (2010

وفقا    • التعليمية  املادة  عرض  طريقة  تكيف  على  تقوم 
 ب تعلمهم.إلى صائ  املتعلمني وقدراهم وأس

ا • احملتوى  وفقا  جتعل  وديناميكية  تفاعلية  أك ر  لتعليمي 
 السلوب تعلم كل متعلم.

يستخدم اسرتاتيجيات تعليمية خمتلفة تتناسب مع تفك   •
 املتعلمني وأسلوب تعلمهم. 

املتعلم  • بني  التفاعل  تقوم على  مرنة  تفاعل  بواجهة  يتميز 
 واحملتوى التعليمي. 

أمن • فهم  على  قادرة  أك ر ذكاء الهنا  التعلم  بيئة  ا   ععل 
 ب تعلمهم. إلىاملتعلمني وأس

 حتقق مبدأ التعلم الذايت.  •
 ب تعلمهم.إلى تتعامل مع  يع الطالب مبختلف أس •
حمتوى  • تقدى  خالل  من  املتعلمني  نفسهم  ثقة  تنمي 

 يتناسب مع قدرات كل متعلم على حد .
تساعد على توف  الك   من الوقت الذي يستغرقر املتعلم   •

 . يف فهم احملتوى التعليمي
للمتعلم  • يقدم  فيث  املتخصصة  املعرفة  للمتعلم  يقدم 

 الطريقر املناسبر وفقا   صائصر وأهدافر. 
يعتمد على فروض علمية مبنير على أخطاء املتعلم، وحتديد   •

 االجزاء الغ  مفهومر لدير. 
املادة  • معرفة  م ل   املعرفة  من  متعددة  أنواا  على  ي مل 

التعل اسرتاتيجيات  ومعرفة  الن ام التعليمية،  ععل  مما  م، 
 التعليمي مرن.

 أهداف احملتوى االلكرتوين التكيفي:   -3
 يهدف احملتوى االلكرتوين التكيفي إىل 

وصف املواد التعليمية املناسبة للمتعلمني من خالل حتديد  •
 الفجوات اليت لديهم يف املعارف واملهارات.

وأس • وتفتيالهم  املتعلمني  أهداف  تعلمهم  إلىحتديد  ب 
 ومتطلبات االداء. 

القابلية العادة الت غيل واالستخدام، حيث ميكن املتعلمني  •
اعادة استخدام احملتوى االلكرتوين ب كل متكرر يف  من 
درس أو مقرر أو موقف تعليمي، وإمكانية تبادلر وت غيلر 

 (.2014 املختلفة )مخيس،بني الن م التكنولوجير 
 

 أمناط احملتوى االلكرتوين التكيفي:   -4
عدد أمنا  التكيف القائم على عرض احملتوى النصي وفقا  تت

أشببببببببببببببببببببببار   مببببببببن  إلىببببببببملببببببببا   ;Tsandilas, 2003)ر كببببببببال 
Czarkowski, 2006; Tsandilas, 2012)   والببيت

 ها فيما يلي إلىميكن االشارة 
 أجزاء من احملتوى:  إزالةمنط إدراج/  •

ويقوم هذا النمط على اضببببببببببافة أو حذف جزء من احملتوى 
 الداء املتعلم ومدى تكيفر مع احملتوى املعروض.النصي وفق 

 منط تغيري اجزاء احملتوى:  •
ويتطلب هذا النمط من مؤلف صبببببببببببفحات احملتوى  عداد 
اصببببدارات خمتلفة للمحتوي مبا يتناسببببب مع احتياجات املتعلمني  
كمبببا ان التببببديبببل والتغي  يف اجزاء احملتوى املعروض يعتمبببد على  

  اداء املتعلم.
 ترتيب أجزاء احملتوى: منط فرز و   •

ويقوم هبذا النمط على ترتيبب أجزاء احملتوى طبقبا  الحتيباج  
املتعلم، فيث يتم عرض االجزاء االك ر وضوحا  مث  قي االجزاء، 
وهو يصببببببلا للمعلومات اليت ال هيكل عا، وعلى الر م من ذلك  
اال ان اسببببببببببببببتخبدام هبذا النمط قبد يؤدي إىل االرتبباق يف العرض  

 محتوى.الطبيعي لل
 منط تعديل حجم العناصر املرئية:  •

ويتم يف هببذا النمط على تعببديببل وتغي  حجم العنبباصببببببببببببببر  
البصببرية املوجودة يف صببفحة الويب وذلك من خالل تغي  حجم 
 الن  االقل أيفية وتصغ   أي يكون موجود ولكن فجم أصغر.

 منط تعتيم أجزاء من احملتوى:  •
ويقوم على عرض جزء من احملتوى بلون  هبت خمتلف عن 
 قي اجزاء الن  فيث يكون أقل وضوحا   لنسبر للمتعلم، ويتم  
التفاعل معر من خالل ت ليل أجزاء من الن  املعروض بدال من 
اخفائها أو تصببببببببغ ها، وفيها تكون املعلومات جزء من السببببببببياق  

 رة.ها مباشإلىالبصري للمتعلم وميكن الوصول 
 منط النص املمتد:  •

ويقوم هذا النمط على توسببببيع الن  من قبل املتعلم وذلك 
من خالل التبببببببببببببغط على جمموعة من الكلمات السببببببببببببباخنة ليتم  
بعدها توسببببببببيع الن  لعرض هذا املصببببببببطلا ب ببببببببكل تفصببببببببيلي،  
 ويعت  هذا النمط هو الوحيد الذي ال يكون فير السياق مرئيا .

االسببببباسبببببي من تعدد   ويف اطار ما سببببببق يتتبببببا ان اعدف
أمنا  التكيف القائم على عرض احملتوى النصببببببببببببببي هو تسببببببببببببببهيل 

مع خصبببببببببائ     الذي يتناسببببببببببعملية اختيار منط عرض احملتوى 
، فتببببببببببببال  عن وجود العديد من وشببببببببببببخصببببببببببببية ومتطلبات املتعلم

الدراسبببببببببات اليت أهتمت مبقارنة أمنا  التكيف القائم على عرض 
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 ;Czarkowski, 2006) احملتوى ومنها دراسببببببببببببة كال من
Brusilovsky, et.al, 2007; Magnisalis, 

et.al, 2011)علي منط عرض   إىل، من مث يركز البحبببث احلببب
أجزاء من احملتوى( يف بيئبات التعلم    إزالبةإدراجي  )احملتوى التكيفي  

االلكرتونية للتعرف على اثر  على التحصبببببببببببببيل والرضبببببببببببببا عن بيئة  
 .السطحيني واملتعمقيني لتعليممقرر تقنيات االتعلم لدى طالب 

 العميق(: -احملور الثاين: أسلوب التعلم )السطحي 
أن املدرسة االنسانية يف علم النفس تؤكد على أن املتعلمني  
يكتسبببببببببببببببون معبببارفهم وخ اهم الفرديبببة بطرق خمتلفبببر، حيبببث ان 
املتعلمني خيتلفون فيمببا بينهم من حيببث الفروق الفرديببة، ولببذلببك 

ب  إلى علمني واملهتمني ان يكونوا علي دراية  سفمن التروري للم
التعلم املختلفة لدى الطالب، كما توجد العديد من التصببببببببببورات  

ب التعلم وللطرق اليت يفتبببببببلها ويتبعها االفراد يف إلىالن رية السببببببب
العميق(، ويف هذا   -تعلمهم، ومنها أسبببببببببلوب التعلم )السبببببببببطحي
ن تناولوا اسببببببببببببببلوب االطار  د ان هناق العديد من املهتمني الذي

 انتوسببببتل  و مشك  ق منهم  سبببباجلو  والتعلم السببببطحي والعمي
حيبببث تنببباول كبببل منهم    Biggs (1978-1999)و بيجز   

اسبببببببببببببلويب التعلم السبببببببببببببطحي والعميق بتفسببببببببببببب  خيتلف عن  قي 
الن رات و سبببببببتخدام ادوات قياس خمتلفة، من مث يتبث الباحث  

لم السببببببطحي والعميق  تفسبببببب   بيجز  وأداتر لقياس اسببببببلوب التع
لدى الطالب، حيث يرى  بيجز  ان أسبببببلوب التعلم السبببببطحي 

(Surface Style)    يقوم على أسببببببببببببببببباس البببدافعيبببة ا بببارجيبببة
لالفراد، حيث يرى أصببببحاب هذا االسببببلوب ان التعلم املدرسببببي 
هو طريقهم للوصببببببببببببببول إىل  بباات أخري منهببا احلصببببببببببببببول على  

توى الدراسببببي و يفة، وهدفر االسبببباسببببي هو حفع واسببببرتجاا احمل
الذي سببببببي يت يف االمتحان، اما أسببببببلوب التعلم العميق فإنر يقوم  
البببدافعيبببة البببداخليبببة لالفراد من خالل الفهم احلقيقي ملبببادة   على 
التعلم والقدرة على حتليلها وتفسبببببببببببب ها وتلخيصببببببببببببها، حيث اهنم 
يرون ان الدراسبببببببة من االمور امل  ة لالهتمام ويقومون  لربط بني 

بعتببببببببببببببهببببا البعض ويربطون االفكببببار الن ريببببة    ات خ اهم و 
وميبة واملعرفبة اربديبدة  لسبببببببببببببببابقبة ويبح ون عن املعىن،  إلىاحليباتيبة  

التمييز بني االفكببببار الرئيسببببببببببببببيببببة   لببببديهم القببببدرة على  كمببببا اهنم 
 واالفكار ال انوية.
( إىل ان لكبل من 2012  ابو الفتو ،احلبازمي و )كمبا يرى 

ها  إلىالتعلم السبببببببببطحي والعميق وات مميزة واليت ميكن االشبببببببببارة 
 فيما يلي 

 أوال: التعلم السطحي: 
ان الطالب الذين يتبنون هذا االسلوب مييلون إىل مالمسة  
سببببببطا املادة موضببببببوا الدراسببببببة دون التعمق يف حمتوى املادة وان  

  مقابلة االفكار الطالب الذين يتبنون هذا االسببببببببلوب مييلون إىل
واملعلومبات ب ببببببببببببببكبل سببببببببببببببليب وروتيث دون معباربة هبذ  االفكبار 

واملعلومبات، يقومون ففع وتبذكر االفكبار ب ببببببببببببببكبل روتيث، ان  
السببببطحي،    سببببتوىجتهيز ومعارة املعلومات لديهم يكون على امل

يركزون على متطلبات التقييم، الف ببببببببببببببل يف  مل االسببببببببببببببرتاتيجية  
املادة العلمية اك ر من داللتها، ا وف  التحتية، االهتمام ب بببكل

من الف ببببببل والتعلم  لعمليات السببببببطحية وااللتزام فدود املنهج،  
يرون ان التعلم الن امي يوصببل إىل  اية هنائية م ل احلصببول على 
و يفة، يعتمدون على حفع احملتوى ب بببكل سبببطحي دون فهم، 

المنا  الكامنة،  الرتكيز على احلقائق دون التمييز بني املباديء أو ا
االعتماد على امللخصببببات الدراسببببية حيث يقرأ االجزاء البسببببيطة  
من املادة العلمية ويتخطي االجزاء الصبببببببببعبة، حفع احلقائق دون 
وضبببعها يف السبببياق االوسبببع واتباا اجراءات روتينية للحلول دون 
حماولة فهم اصببببببببببوعا، اسببببببببببتخدام اسببببببببببلوب التكرار  دف احلفع 

تسببببببببببببببمون  عبادة االنتباجيبة، الرتكيز على  والصببببببببببببببم للمعلومبات، ي
االشببببببببببببارات اك ر من املعث، حفع معلومات بسببببببببببببيطة عن  هر  

 قلب من اجل االمتحان.
 اثنياً: التعلم العميق:  

ان الطالب الذين يتبنون هذا االسببببببببببلوب مييلون إىل حتويل 
افكارهم اريدة إىل بينيتهم املعرفية ال بببببببببببخصبببببببببببية كما اهنم مييلون  

 فهم املادة العلمية  نفسبببببببببهم، يربطون افكارهم إىل  السبببببببببعي إىل
 ملعرفة السببببابقة، يربطون بني االدلة واالسببببتناجات، يسببببتخدمون  
مبادىء من مة لربط االفكار، يتفاعلون مع احملتوى ب كل انقد، 
يكون جتهيز املعلومبات لبديهم على املسببببببببببببببتوى العميق، االهتمبام  

ائمة بني مكوانها، يتسم  مبعث املادة موضبوا التعلم والعالقات الق
اصببببببحاب هذا االسببببببلوب  لفهم وااللتزام فدود املنهج والدافعية  
التحليبببببل   التعلم والقبببببدرة على  ملبببببادة  الفهم احلقيقي  البببببداخليبببببة، 
والتفسبببببببببببببب  والتلخي ، الرتكيز على االهتمبام مبوضببببببببببببببوا املهمبة،  

ة من العموميبة م بل االفكبار إلىبت عبسببببببببببببببتواىمعباربة املعلومبات مب
ية واملباديء واالفكار، مبا يؤدى إىل زادة الفهم واالبتعاد  االسباسب

عن التفاصببببببببببيل    املر وب فيها، فهم القتبببببببببباا والتفاعل معها  
التببببدريس وربط ا  ات احلبببب ة  إلىبببب ببببببببببببببكببببل نقببببدى مع حمتوات 

   ات السببببببببببببببابقة، عدم االعتماد على حفع املواد الدراسببببببببببببببية  
ي والبحببث عن  حيببث اهنم يعتمببدون على التعلم بفتببببببببببببببول فكر 

املكاف   ا ارجية، القدرة على التحليل والتلخي  والتفسبببببببب ، ان 
البدراسبببببببببببببببة لبديهم م  ة لالهتمبام، ربط االفكبار الن ريبة    ات 

وميبة، لبديهم اهتمبامبات جبادة دو البدراسبببببببببببببببة، القبدرة  إلىاحليباتيبة  
على معرفبة االفكبار الرئيسبببببببببببببببة والتمييز بينهبا، دافعيبة التعلم لبديبر  

اخليبببة حيبببث ان الطبببالبببب ين ر للمهمبببة على اهنبببا ممتعبببة  تكون د
 وشيقة لدى الطالب.

ولوبلن    يرى كال من  ايفبببببانس وهونر   ,Evansكمبببببا 
Honour, Lublin (2003)   ان الطالب ذو اسبببببببببببببلوب

التعلم العميق ال يقبلون االفكار دون فحصبها و اولون اسبتخراج  
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لبيئببة وا  ة املعث من الن  و بباولون ربط املعلومببات ارببديببدة  
السببببببببابقة، اما الطالب الذين يتبعون اسببببببببلوب التعلم السببببببببطحي 
املعلومبببببات واالقببببببال على   التعلم احلريف وحفع  فيعتمبببببدون على 
االفكار دون فهمها والرتكيز على اكتسببببباب املعلومات مبعزل عن  
البيئة، ويف اطار ما سبق توجد العديد من الدراسات اليت اهتمت  

ب التعلم السببطحي والعميق يف اطار تفاعلها مع املتغ ات  إلى سبب
التكنولوجيببا املختلفببة للتعرف علي اثرهببا على نواتج التعلم لببدى 

 ؛2012  ،صبببايمن دراسبببة )الطالب ومن هذ  الدراسبببات كال  
البلبطبيبف، املبوىل  ؛2013  عبببببببببد  إوببببببباعبيبببببببل 2017،  عبببببببببد    ،؛ 

الببعببلببيببم2017 عببببببببببد  خببلببف2017  ،؛  حمببمبببببببد 2018  ،؛    ،؛ 
علي اسببببببببببلوب التعلم   إىلويركز الباحث يف البحث احل (،2019

تفببببباعلبببببر مع   اطبببببار  احملتوى السببببببببببببببطحي والعميق يف  منط عرض 
)ادراجيإزالبببببببة البتبعبلبم   البتبكبيبفبي  ببيبئبببببببات  يف  املبعبلبومبببببببات(  أجبزاء 

االلكرتونية واثر  على التحصببببببببببببببيل والرضببببببببببببببا عن بيئة التعلم لدى 
معبببة  طالب مقرر تقنيبببات التعليم واالتصببببببببببببببببال بكليبببة الرتبيبببة جببببا

 حائل.
)اد التكيفي  احملتوى  عرض  منط  بني  أجزاء   راج/إزالةالعالقة 

 العميق(: -املعلومات( وأسلوب التعلم )السطحي 
يعتمد عرض احملتوى التكيفي على تقدى ن اما  م بببببخصببببا   
يتفق مع حببباجبببات املتعلمني واسببببببببببببببلوب تعلمهم وذلبببك  بببدف  

ونية  التغلب على امل ببببببببببكالت املرتبطة بتصببببببببببميم املقررات االلكرت 
وتقبدى حمتوى تعليمي موحبد رميع الطالب ال يراعي ميوعم وال  
االختالفات يف قدراهم، واسبببببتنادا  إىل ما سببببببق توجد العديد من 
الدراسبببببببات اليت تصبببببببمم ن م تعلم وسبببببببائط تكيفية تتناسبببببببب مع 

 ,Wolf  ب تعلم الطالب املختلفة ومنها دراسبة كال منإلىاسب
2007)  ،Surjono, 2014والببببببببيت   (،2014  ،رمببببببببود  ؛

اشبببببببببببببببببارت إىل ان الطريقببببة اليت يتم  ببببا تقببببدى احملنوى التعليمي  
للطالب تؤثر وب ببببببببكل كب  يف مسببببببببار تعلمهم، الن اسببببببببتخدام  
جمتوى تعليمي    منباسببببببببببببببب مع احتيباجبات املتعلمني يفقبد من 

  إىلفاعلية احملتوى، ويف اطار ما سبببق يركز الباحث يف البحث احل
ئمبة على منط عرض احملتوى علم الكرتونيبة قباعلى تصببببببببببببببميم بيئبة ت

)العميق    )ادراجيإزالبببببببة التعلم  السببببببببببببببلوب  وفقبببببببا   احملتوى(  اجزاء 
والسببببببببببببببطحي( وقياس اثر هذان النمطان علي تنمية التحصببببببببببببببيل  
والرضببببببببببببببا عن بيئة التعلم لدى طالب مقرر تقنيات التعليم بكلية 
املعلومبببببات   اجزاء  ادراج  البببببباحبببببث ان منط  الرتبيبببببة، حيبببببث يرى 
يتناسبببببببب مع اسبببببببلوب التعلم العميق وذلك الن ادراج املعلومات  
يعتمد على اضببببببببافة اجزاء احملتوى النصببببببببي وهو ما يتماشببببببببي مع 
اسببببببببلوب التعلم العميق حيث يتسببببببببم اصببببببببحاب هذا االسببببببببلوب 
 الهتمام اراد دو الدراسبببببببببببة، كما اهنم يتسبببببببببببمون  لرتكيز على 

على التحليبل    احملتوى وحمباولبة فهمبر ب ببببببببببببببكبل اك ر تعمق والقبدرة
والتلخي  والتفسببببب  مما يزيد من فهمهم للقتببببباا والتفاعل معها  

ة    ات السبببببببببببابقة،  إلىودمج حمتوات الدرس وربط ا  ات احل
الببببباحببببث ايتببببببببببببببببببا  ان منط   اجزاء   إزالببببةومن انحيببببة اخرى يرى 

املعلومات يعتمد على حذف اجزاء احملتوى النصببي وهو يتماشببى  
املعلومات يعتمد    إزالةي وذلك الن  مع اسببببببببلوب التعلم السببببببببطح

على حذف اجزاء من احملتوى النصبي كما يتسبم املتعلم السبطحي  
على القدرة على حفع اسببببببببرتجاا احملتوى الدراسببببببببي دون معارة  
هذ  املعلومات واالفكار كما ان مسبببتوى جتهيز املعلومات لديهم  
يكون على املسببببببتوى السببببببطحي واتباا احللول الروتينية للوصببببببول 

 حلول للم كالت دون حماولة فهم اصوعا. ىلإ
ث احلااإل ونواتج  احملور الثااالااث: السااااااااااايااا  التعليمي يف البحاا

 التعلم املطلوبة
 :ابملتغري املستقل للبحث وعالقتهالتحصيل   -1
 تعريف التحصيل الدراسي: 1-1

يعت  مفهوم التحصببببيل من أك ر املفاهيم تناوال وتداوال من 
قببل املسببببببببببببببئوليني الرتبويني واملعلمني االداريني نتيجبة للحباجبة إىل 
إعبداد االجيبال النباشببببببببببببببئبة لتكون قبادرة على العطباء واالسببببببببببببببهبام 
وحتقيق اهداف التعلم، ويعرف التحصبببببببببيل  نر   مسبببببببببتوى حمدد 

يف عمل املدرسبني عرى من قبل من اال از أو الكفاءة أو ا داء 
 (.2013، )حدةاملعلمني أو بواسطة االختبارات املقننة  

الطالب من 2006  بلوشي،يعرفر )ال كما   (  ما يكتبر 
التعليمية   واملواقف  مرور     ات  بعد  وقيم  ومهارات  معارف 

 ملوضوا معني . 
)الربيعي، التقوى 2006  ويعرفر  وسائل  (  نر  إحدى 

ها االن مة الرتبوية من أجل الت كد من حتقق أهداف  لىإاليت تلج   
ال انمج وت كل اختبارات التحصيل ارزء االهم يف برانمج التقوى  

 والقياس . 
 قياس التحصيل الدراسي: 1-2

تعلم  نواتج  قياس  إىل  التحصيلية  االختبارات  هدف 
تعلموها كالقدرة على   اليت  الدراسية  املقررات  الفهم  الطالب يف 

واالستيعاب وتو يف املعلومات يف حل امل كالت والقدرة على 
لقياس حتصيل  خمتلفة  توجد طرق  اإلطار  هذا  البناء، ويف  النقد 
الطالب يف املقررات الدراسية ومنها  اختبار التحصيل التحريري 

املق واالختبار  ال فهي،  املوضوعي، إىلواالختبار  واالختبار   ،
االخت نوا  املعلم  املادة و دد  طبيعة  على  بناء  التحصيلي  بار 

 (.2013 الطالب )حدة،الدراسية وقدرات 
 أمهية التحصيل الدراسي:  1-3

أن للتحصيل الدراسي أيفية كب ة يف حياة الطالب واسرتر  
الطالب  بر  سيقوم  الذي  االجتماعي  الدور  النر  دد  وذلك 

 لنجا    واملكانة االجتماعية اليت سيحققها ون رتر لذاتر وشعور 
متت مراحل  ليس فقط جتاوز  للحصول إلىومن مث فهو  بنجا   ة 
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على الدرجات اليت تؤهلر لذلك، ومن مث فهو يساعد على تنمية  
جبدارتر  املرء  احساس  إىل  ي    الذي  االعايب  الذات  مفهوم 
وكفايتر ورضا االخرين عنر مما يدفعر للتعلم واال از حيث انر 

ذاتر حني يست عر رضا االخرين عنر  ي عر  لرضا واالرتيا  عن  
احل2018  ،)احلطاب البحث  يسعى  االطار  هذا  ويف    إىل (، 

منط  لتنمية التحصيل الدراسي لدى الطالب من خالل حتديد  
)ادراجيإزالة التكيفي  احملتوى  االك ر   عرض  املعلومات(  أجزاء 

مالئمة يف بيئات التعلم االلكرتونية واثر  على التحصيل والرضا  
بيئ الرتبية  عن  التعليم بكلية  تقنيات  التعلم لدى طالب مقرر  ة 

من  العديد  وجود  إىل  هذا  الضافة  واملتعمقيني،  السطحيني 
الدراسات اليت تناولت اثر بيئات بيئات التعلم التكيفية يف تنمية 

( واليت هدفت إىل  2017  ،دراسة )زعارحتصيل الطالب ومنها  
االلك االن طة  تصميم  فاعلية  عن  يف الك ف  التكيفية  رتونية 

مقرر   لدى طالب  للتعلم  والدافعية  الدراسي  التحصيل  حتسني 
ن م التحكم البيئى لدى طالبات جامعة االمام عبد الر ن بن 
فيصل حيث مت حتديد أسلوب التعلم املناسب لكل طالبة وقد 
التحصيل  درجات  يف  فروق  وجود  إىل  الدراسة  نتائج  اشارت 

الت  اختبار  من  لكل  الدافعية  البعدي  ومقياس  الدراسي  حصيل 
لال از مما يعث ان تصميم االن طة االلكرتونية بطريقة متكيفة  

اس الدراسي إلىمع  التحصيل  على  اعايب  اثر  لر  التعلم كان  ب 
املقرر،   جتا   الطالبات  اليت 2014  ،رمود)ودراسة  ودافعية   )

الروابط(  إخفاء  منط اإلفار التكيفي )إ هاري هدفت إىل حتديد  
ا نسب داخل احملتوى الرقمي ببيئات التعلم اإللكرتوين املتنقل 
املعريف والتفك  االبتكاري لدى   التحصيل  تنمية  وأثر ذلك يف 

لنمط  سلوبيي الطالب، وعلى ارانب ا خر دراسة عالقة هذا ا
حدسي( والذي قد يؤثر أو يت ثر بطبيعة تعلم الطالب )حسيي
املتعلم، وتفتي ذلك  إفار  أخر  أسلوب  تعلم على  لر  سلوب 

التعلم   ببيئات  الرقمي  احملتوى  بناء  يف  تفيد  للخروج  سس 
من   قاعدة  املالئمة  ك   املعارة  وتوف   املتنقل  اإللكرتوين 

 ( طالبا بكلية الرتبية 104املتعلمني، وتكونت عينة البحث من )
جدة، إىل    جامعة  الدراسة  نتائج  اشارت  إعايب وقد  أثر    جود 

( لإلفار التكيفي من خالل  0.01)  مستوىودال إحصائيا عند  
  إ هار الروابط داخل احملتوي اإللكرتوين يف تنمية التحصيل املعريف 

، توفيق)احللفاوي و والتفك  االبتكاري لدى الطالب، ودراسة  
تصميم منوذج للدعم التكيفي النقال ( واليت هدفت إىل 2015

 اركة املساعدات التعليمية وفقا  يتم من خاللر تن يم، وبث، وم 
لبسلوب املعريف لكل متعلم، وحتديدا أسلوب التعقيد يف مقابل 
التبسيط املعريف، ومن مث قياس فاعلية النموذج يف تنمية التحصيل 
املعريف والدافعية لإل از، والتفك  اإلبداعي لدى طالب برانمج  

ا الرتبوية جبامعة املك الدبلوم العام  لرتبية ب انمج الدراسات العلي
وأسفرت النتائج عن فاعلية النموذج املقرت  يف تنمية  ،  عبد العزيز

 . التحصيل املعريف، والدافعية لإل از، والتفك  اإلبداعي

نمط عرض احملتوى التحصااااااااااايال الادراساااااااااااي وعالقتاه ب  1-4
التعلم    التكيفي )ادراج/إزالااااة املعلومااااات( وأسااااااااااالوب  أجزاء 

 العميق(:-)السطحي
املناسب  احملتوى  استخدام منط عرض  ان  الباحث  يرى 
لر مردود اعايب على حتصيلهم  املتعلمني وامكانياهم  مع قدرات 
املعرفة  للمتعلمني  يقدم  التكيفي  احملتوى  الن  وذلك  الدراسي 
املتخصصة وفقا   صائ  وقدرات كال  منهم مما يؤدي بدور  إىل 

تعلم اك ر ذكاء وفاعلية تنمية ثقة الطالب  نفسهم وجعل بيئة ال 
الهنا قادرة على فهم امنا  املتعلمني ومن الدراسات اليت  اشارت 
إىل فاعلية بيئات التعلم التكيفية يف تنمية التحصيل لدى الطالب 

(، ومن انحية  2014ودراسة )رمود،    (،2017  دراسة )عبد هللا،
اخرى توجد العديد من الدراسات اليت اشارت إىل وجود عالقة 

ب تعلم الطالب والتحصيل املعريف إلىالة موجبة بني بني مراعاة اسد
وايفية ذلك عند تصميم احملتوى التعليمي ببيئة التعلم التكيفي منها  

هدفت إىل التعرف على اثر   ( واليت2014حممد،  املويل و دراسة )
ب التعلم والتحصيل الدراسي لطالب كلية الرتبية إلىالعالقة بني اس
م وقد اشارت نتائجها إىل وجود فروق ذات داللة  جامعة ا رطو 

احصائية يف التحصيل الدراسي للطالب ترجع إىل اسلوب التعلم،  
)ا د،و   فتال مراعاة 2014  دراسة  بترورة  اوصت  اليت   )
واالعداد إلىاس التخطيط  عند  الطالب  لدى  املفتلة  التعلم  ب 

التعلم   بإلىللمقررات الدراسية املختلفة، حيث ان التعرف على اس
وفق  والتقوى  التدريس  طرق  يف  والتنويع  الطالب  لدى  املفتلة 

 ب تعلمهم يساعد يف زادة حتصيلهم الدراسي. إلىاس
ابملتغري املساااااااااااتقاال    اوعالقتهاا  الرضاااااااااااااا عن بيئااة التعلم -2

 :للبحث
 تعريف الرضا عن بيئة التعلم: 2-1

يعرف الرضا التعليمي  نر  اجتا  إعايب لدى املتعلم دو  
املتغ ات وا  ات التعليمية حيث يدرق ان هذ  املتغ ات أك ر 
مالئمة لقدراتر وميولر وواتر ال خصير وي عر  ن تلك ا  ات  

 (. 2003، عبد الغفارة واملستقبلية  )إلىت بع حاجتر احل
 Lim, et.al (2006)كمببببا يعرفببببر  ليم ورخرون   

حيث عرفا الرضببببا عن بيئة التعلم  نر  مدى رضببببا الطالب عن 
أسببببببببببلوب تعلمهم املتبع يف عملية التعلم وطريقة تصببببببببببميم املقرر  

 ومدى رضاهم عن وسائل ا تصال املتوفرة يف بيئة التعلم .
(  نبببر  جمموعبببة من امل بببببببببببببببباعر  2018  ،ويعرفبببر )أ بببد

قدم لر من حيث  والتوجيهات االعابية لدى املتعلم دو املقرر امل
 طرق التدريس وحمتوى التعلم واداء استاذ املقرر .

 : أمهية الرضا التعليمي 2-2
يعد الرضببببببا التعليمي من اهم املخرجات الوجدانية اعامة  
لعمليبببة التعلم حيبببث انبببر يتنببباول م ببببببببببببببببباعر املتعلمني دو بيئبببة  



 
 
 
 

89 
 

ثره على التحصيل والرضا عن بيئة أنمط عرض المحتوى التكيفي )ادراج/ إزالة أجزاء المعلومات( في بيئات التعلم االلكترونية و

 السعودي التعلم السطحي والمتعمق ألسلوبالتعلم لدى طالب كلية التربية بجامعة حائل وفقًا 
..............................................................................................................

.... 

 السنة الرابعة -2021( 9) سبتمبر –األول( المجلد)عشر العدد الحادي 

تعلمهم واسبببببببببلوب تعلمهم مما يؤثر وب بببببببببكل فعال يف حتصبببببببببيل  
 (.2018 )أ د،الطالب ويف زادة دافعيتهم دو التعلم 

( أن أيفيببببة الرضبببببببببببببببببا  2003  ،)عبببببد الغفبببباركمببببا يرى  
 ي ترجع إىل التعليم

 يعد من العوامل اعامة اليت ت عر املتعلم  الستقرار واالمان. •
يعد مطلبا  اسبببباسببببيا  قي اسببببرتاتيجيات التعليم والذي يسبببباهم   •

 على احدا  التوافق بني املتعلم وبني املوقف التعليمي.
يعد من املؤشببببببرات اعامة للحكم على العالقات االجتماعية   •

 للطالب  الخرين.
 مؤشر جيد للحكم على جودة العملية التعليمية.يعد  •
ان حتسببببن ال ببببعور  لرضببببا يؤدي إىل ارتفاا الدافعية لال از  •

 لدى الطالب وتقبلهم لذاهم.
 قياس الرضا التعليمي:  2-3

أهتمت العديد من الدراسات بقياس الرضا التعليمي لدى 
الطالب يف بيئات التعلم االلكرتونية ومنها على سبيل الذكر وليس  

التعرف على   ( واليت هدفت إىل  2017  دراسة ) اد ،احلصر  
أثر تصميم بيئة التعلم املخلط الت اركي املدعم بتطبيقات احلوسبة  

االج احلتور  تنمية  على  لدى  السحابية  الطاليب  والرضا  تماعي 
ة التعلم إلىوقد أكدت النتائج على فع ، التعليم  نولوجياطالب تك

التحصيل   تنمية  السحابية يف  املدعم  حلوسبة  الت اركي  املخلط 
املعريف، ومهارات احلتور االجتماعي ورضا الطالب لصاي ا داء 

يز إىل تقدى التعز   ( واليت هدفت2016  ودراسة )حممد،،  البعدي
)اإلعايبيالسليب( يف بيئة تعلم قائمة على العواب االفرتاضية ومعرفة 

،  ىلأثريفا على نواتج التعلم )التحصيل، مهارات صيانة احلاسب اإل
وحتسني الرضا عن التعلم، وقد أسفرت نتائج البحث عن وجود  

إحصائيا عند   متوسطي رتب 0.05≥)  مستوىفرق دال  بني   )
يبيتني )اإلعايب مقابل السليب( يف التطبيق  درجات انيموعتني التجر 

ا داء   بطاقة مالح ة  التحصيلي،  االختبار  من  البعدي يف كل 
املهارى، ومقياس حتسني الرضا عن التعلم لصاي انيموعة التجريبية  

( واليت هدف  2019  ،ودراسة )خالف (،  ا وىل )التعزيز اإلعايب
يتم  إلىى   اليت  الويب  املعرفية ع   الرحالت  فاعلية  عن  الك ف 

التعلم  على  تقوم  مقارنة  خرى  الفردي  أن طتها  لتعلم  تنفيذ 
التعاوين، بغرض حتسني الكفاءات التدريسية والرضا عن بيئة التعلم 

اشارت   وقداإللكرتوين لدى الطالب املعلمني جبامعة السويس،  
الطالب  إىل  نتائجها   رضا  اإللكرتوين يف حتسن  التعلم  بيئة  عن 

مقارنة   أك ر  التعاوين  التعلم  على  القائمة  املعرفية  الرحالت 
الفردي التعلم  على  القائمة  املعرفية  عن   لرحالت  فتال   ،

خالعا   من  ميكن  اليت  االبعاد  بتحديد  اهتمت  اليت  الدراسات 
املتعلمني منها دراسة   التعليمي لدى  الرضا  التعرف عىب مستوى 

الرضا  2015  ،الر نعبد  ) لقياس  ابعاد  والذي حدد مخسة   )

وهي  سهولة استخدام الن ام، و ائف الن ام، التفاعالت، درجة 
الرضا عن التفاعالت، تزامن تقدى التغذية الرجع، الرضا العام عن 

( واليت حددت  2016دراسة )موسي،  مناخ التعلم،  الضافة إىل  
الت ارق، طريقة التعلم، املعلم،  ابعاد الرضا التعليمي يف  التفاعل و 

حددت   التقنية، كما  الكفاءة  احملتوى،  (  2015  ،)فارسادارة 
االس عن  الرضا  وهي   التعليمي  الرضا  لقياس  ابعاد  ب إلىمخسة 

احملتوى   عن  الرضا  والتطبيقات،  االدوات  عن  الرضا  الت اركية، 
 التعليمي، الرضا عن الدور الذي قدمر املعلم، الرضا عن التفاعل
السابق يف حتديد   العرض  الباحث من  استفاد  الزمالء، وقد  مع 

 . إىلابعاد مقياس الرضا ا ا   لبحث احل
نمط عرض احملتوى الرضااااااااااااا عن بيئااة التعلم وعالقتااه ب  2-4

التعلم    التكيفي )ادراج/إزالااااة املعلومااااات( وأسااااااااااالوب  أجزاء 
 العميق(:-)السطحي

يساعد  ان تصميم بيئات تعليمية تتتمن عناصر تكيفية 
التعليمية  العملية  يف  املتعلمني  مناسبة العرا   فر   توف   على 
مقارنة   تعلمهم  بيئة  عن  رضاهم  زادة  إىل  بدور   يؤدى  والذي 
بتعلمهم من خالل بيئات التعلم التقليدية، حيث ان مراعاة منط 
العرض التكيفي يسهم يف حتسني نتائج الطالب ويؤدى إىل زادة  

م وجعل املواد الدراسية اك ر جاذبية  لنسبة  اهتمام الطالب بتعلمه
لديهم وععلهم اك ر رضا   املعريف  عم مما يؤدى إىل تقليل احلمل 
عن تعلمهم ويزيد من دافعيتهم للتعلم، ومن مث  د ان هناق العديد 
التكيفي يف   التعلم  بيئات  اليت اشارت إىل فاعلية  الدراسات  من 

و  التعلم  بيئة  عن  الطالب  رضا  )جرجس، منها  زادة    دراسة 
( واليت هدفت إىل الك ف عن فاعلية تطوير ن ام للدعم  2018

تنمية  يف  فاعليتر  وقياس  االلكرتونية  التعلم  بيئات  يف  التكيفي 
نتائج   اشارت  وقد  الن ام،  عن  رضاهم  ومدى  ال جمة  مهارات 
البحث إىل فاعلية الن ام يف تنمية مهارات ال جمة لدى الطالب 

 ا الطالب عن بيئة تعلمهم. كما ان الن ام ساهم يف زادة رض
 منوذج التصميم التعليمي املستخدم يف البحث: 

التجريبية   املعارة  عل  الباحثقام  لتصميم    ى  إلطالا 
منوذج  منها   التعليمي،  والتطوير  التصميم  مناذج  من  جمموعة 

منوذج ارزار ومنوذج كمب، ومنوذج علي عبد املنعم و   الغريب زاهر
، ومت اختيار  (2010  ، )حممد   يسمخعطية    دومنوذج حمم  ،علي

أنر 2003  منوذج )مخيس، الدراسة، حيث  لتطبيقر يف هذ    )
تتوفر فير خصائ  عدة لنموذج التصميم التعليمي اريد منها 
يتميز  تطبيقها،  وسهولة  اإلجرائية  ا طوات  وضو   يلي   ما 
 ملرونة كما يسهل التعديل والتطويع فير مبا يتناسب مع طبيعة  

احل  على  إلىالدراسة  للتطبيق  النموذج  هذا  صالحية  يع ة، 
 ت بدء ا من تطوير مقرر دراسي كامل أو دروس فردية.ستواىامل
 
 



 
 
 
 

90  
 

 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

 السنة الرابعة -2021( 9) سبتمبر – األول( المجلد)عشر الحادي العدد 

 : اإلجراءات املنهجية للبحث
 ة  إلىالت اإلجراءاتوتتتمن 

تصميم بيئة التعلم االلكرتونية القائمة على احملتوى   •
 التكيفي، وتطويرها. 

 بناء أدوات القياس وإجازها.  •
 التجربة االستطالعية للبيئة.  •
 ا ساسية للبحث. التجربة  •
 املعارة اإلحصائية للبياانت.  •

   إىل وذلك على النحو الت
اسببببببببببتنادا  ملا سبببببببببببق   حتليل املشااااااااكلة وتقدير احلاجات: 1/1

عرضببببببر يف ارزء ا ا  مب ببببببكلة البحث ميكن حتديد م ببببببكلة  
يف  توجبد حباجبة لتصببببببببببببببميم بيئبة تعلم الكرتونيبة    إىلالبحبث احلب

اجزاء احملتوى( وفقبا    إزالبةئمبة على منط عرض احملتوى )ادراجيقبا
السبببلوب التعلم )العميق والسبببطحي( وقياس أثر هذان النمطان  
على تنمية التحصبببببيل والرضبببببا عن بيئة التعلم لدى طالب مقرر  

 .تقنيات التعليم واالتصال بكلية الرتبية
  :العامة، وحتليل املهمات التعليمية األهدافحتديد  1/2

على بعض املهمات التعليمية اليت   إىلارتكز البحث احل
حددت وفق ا ملقرر تقنيات التعليم واالتصال جبامعة حائل خالل 

ارامعي   علي  2020ي2019العام  البحث  ارتكز  حيث   ،
دراسة بعض املوضوعات ا اصة بوحدة مدخل الن م والتصميم 

وهي   علي  التعليمي،  أك   ب كل  تعتمد  اليت  املوضوعات 
امل كالت اليت يواجهها الطالب يف أثناء فرتة  الدراسة ليقوموا  
فلها من خالل بيئة املعارة التجريبية، وقد تكونت ا هداف  

استخدم الباحث أحد   التعليمية من واحد وع رون هدف ا، وقد
اعرمي  إلىأس التحليل  أسلوب  وهو  التعليمي،  التحليل  من ب 
املهمات   ىأعل حتليل  يف  يستخدم  وذلك  نر  أسفل،  إىل 

درج  ت ملهمات العامة، وي  ى التعليمية املعرفية حيث يبدأ من أعل
 .  سفل دو املهمات الفرعية

عينة من طالب مقرر تقنيات    :حتليل خصااائص املتعلمني 1/3
ارامعي  التعليم واالتصببببال بكلية الرتبية جبامعة حائل خالل العام  

والذي اسبتطلع فير الباحث رراء الطالب حول   2020ي2019
امل كالت اليت تواجههم يف تعلم مقرر تقنيات التعليم واالتصال،  
وقد عقبد البباحث مقبابلبة عؤالء الطالب للتعرف على مدى توفر  
املوارد واملصادر الرقمية واليت متكنهم من تطبيق البحث من  توافر  

توفر امكانية االتصببببال ب بببببكة االنرتنت اجهزة حاسببببب حممولة و 
، والتب كبد من مبدى ر بتهم يف إىلواليت يتطلبهبا طبيعبة البحبث احلب

التعلم من خالل بيئبة التعلم االلكرتونيبة ومبا ت ببببببببببببببملبر من حمتوى 
 تكيفي.

قبببام البببباحببث    حتلياال املوارد والقيود يف البيئااة التعليميااة:  1/4
لتعليم واالتصبببببببببببببببال ورفعببر بتطوير احملتوي التعليمي ملقرر تقنيببات ا

البحبببببث،   عينبببببة  بيئبببببة التعلم االلكرتونيبببببة وااتحتبببببر للطالب  على 
كذلك قسبببم الباحث الطالب عينة البحث إىل أربعة جمموعات، 

 اثنان منهم للتجربة االستطالعية واثنان للتجربة ا ساسية.
مت اختياار احللول املنااساااااااااااباة للمشاااااااااااكالت واحلااجاات:    1/5

بيئببببة التعلم اال التكيفي كبيئببببة  اختيببببار  للمحتوى  لكرتونيببببة وفقببببا  
مالئمة لتنمية التحصبيل والرضبا عن بيئة التعلم لدى طالب مقرر 
تقنيات التعليم واالتصببببببببببببال بكلية الرتبية السببببببببببببطحيني واملتعمقني  
وذلبببك الهنبببا بيئبببة تعلم تقوم على احملتوى التكيفي والبببذي ميكن  

عريف مما الطالب من دراسببببببة احملتوى كال على حسببببببب اسببببببلوبر امل
يراعي الفروق الفرديبة بني الطالب ويسببببببببببببببباعبد على حتقيق التعلم  
اعادف الفعال فتببببببببببال  عن احتواء البيئة على جمموعة من أدوات 
االتصبببببببببببببال اليت متكن الطالب من التواصبببببببببببببل مع الباحث بطرق 

 خمتلفة.
وقد اشتملت هذ  املرحلة على ا طوات  مرحلة التصميم:    -2

 ة  إلى الت 
مت حتبديبد اعبدف    قاائماة األهاداف السااااااااااالو ياة:إعاداد   2-1

العام ويف ضوء  قام الباحث  عداد قائمة  الهداف يف صورها  
 جمال تقنيات  املبدئية وعرضبها على جمموعة من املتخصبصبني يف

رائهم حول قائمة االهداف من حيث مدى  التعليم الستطالا ر
صببببببببببببحتها وكفايتها لتحقيق اعدف العام وقد تتببببببببببببمنت قائمة  

( هبدف بعببد إجراء 21 هبداف يف صببببببببببببببورهبا النهببائيببة على )ا
 التعديالت الالزمة عليها وفقا  الراء السادة احملكمني.

مت   تصااااميم إساااارتاتيجية تنظيم احملتوي وتتاب  عرضااااه: 2-2
حتديد احملتوي يف ضببببببببببببوء ا هداف التعليمية السببببببببببببابق حتديدها  

روعي وذلك  السبببببببببتعانة   دبيات والدراسبببببببببات العلمية، وقد 
ا   ا   هبببداف ومنببباسبببببببببببببببببب  عنبببد اختيبببار احملتوي أن يكون مرتبطببب 
للمتعلمني وصببببببببببببببحيح ا من الناحية العلمية وقابل للتطبيق، وقد 
قبببام البببباحبببث يف اتبببباا ا سببببببببببببببلوب املنطقي يف ترتيبببب احملتوي 
كذلك مت حتديد االن بطة املرتبطة  حملتوي، وللت كد من صبدق 

رضببببببببببببببببر على جمموعببة من احملتوي واالن ببببببببببببببطببة املرتبطببة بببر مت ع
احملكمني يف جمال تقنيات التعليم السببببتطالا ارائهم حول مدى  
سببببببببببببببالمبببة احملتوى التعليمي وارتبببباطبببر  الهبببداف واالن ببببببببببببببطبببة  

% من 85التعليميبة، وقبد تقرر اختيبار احملتوى بنباء على ا باا  
احملكمني وقد تتبببببببببببمن احملتوى جمموعة من االن بببببببببببطة التعليمية  

سبببببببببببببات الرتبوية اليت يؤديها الطالب ت بببببببببببببمل جمموعة من املمار 
 ببدف بنبباء خ اهم واكتسببببببببببببببباب املهببارات املطلوبببة م ببل عرض  
النصبببو  وم ببباهدة العروض والصبببور التعليمية لعناصبببر حمتوى 
التعلم وحببل االختبببارات والتطبيقببات وقببد حر  الببباحببث على 
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تقبدى خ ات تعليميبة مرتبطبة  الهبداف املن ببببببببببببببود حتقيقهبا من 
  .إىلالبحث احل

اعتمد البحث    حتديد طرائق واسرتاتيجيات التعليم والتعلم: 2-3
على أسلوب التعلم الفردي ن رأ لطبيعة بيئة التعلم االلكرتونية    إىلاحل

التعلم، حيث تعلم كل   التكيفي وأسلوب  وفقا  لنمط عرض احملتوى 
طالب مبفرد  وكذلك اثناء تنفيذ  ملهام التعلم واليت ميكن أن تساهم  
 يف تنمية التحصيل والرضا عن بيئة التعلم. 

يف ضبببببببببوء    عليمية:تصاااااااميم اسااااااارتاتيجيات التفاعل الت 2-4
واملعارات املرتبطة  ملتغ  املسببتقل موضببع    إىلطبيعة البحث احل

البحث، وقد تتبببببببببببببمنت بيئة التعلم اإللكرتونية التفاعل الفردي 
مع احملتوى التعليمي  الضببببببببببببببافبة إىل التفباعبل مع املعلم واالقران 

 من خالل ادوات التواصل اليت تتيحها بيئة التعلم.
وقد اسببببببببببببتعان    تصاااااااااميم إسااااااااارتاتيجية التعليم العامة: 2-5

الباحث مبقرتحات النموذج املتبع يف تصميم اإلسرتاتيجية العامة  
  إىلللتعليم على النحو الت

عقد الباحث جلسببببببببببة تدريبية للطالب ي ببببببببببر  فيها كيفية   •
اسببببتخدام بيئة التعلم االلكرتونية، كما قام الباحث جبذب انتبا   

يا طريقة التعلم يف تلك البيئة حيث  الطالب من خالل توضببببببببببببب
ان التعلم من خالل هبببذ  البيئبببة صببببببببببببببمم ل اعي منط تعلم كبببل 
طالب على حدة،  الضافة إىل شر  كيفية تنفيذ مهام وان طة  
التعلم فيهبا كبذلبك مت إعالم الطالب على القواعبد اليت سببببببببببببببيتم  
على أسباسبها تقييم االن بطة، وقد مت رفع احملتوي للطالب على 

التعلم االلكرتونية ا اصببببببة  ملقرر مع ضببببببرورة مراعاة توجير    بيئة
 الطالب لترورة تدوين مالح اهم.

مت تقسببببببببببببببيم الطالب اىل جمموعتني جتريبيتني اتومبباتيكيببا  مث   •
تطبيق االختببببار التحصببببببببببببببيلي قبليبببا  على جمموعيت البحبببث، مث 
تطبيق املعببباربببة التجريبيبببة يليهبببا تطبيق االختببببار التحصببببببببببببببيلي  

 الرضا عن بيئة التعلم. ومقياس
مت حتديد االن ببطة املرتبطة    تصااميم األنشااطة التعليمية:  2-6

قم  الن ببببببا  االول  حملتوي يف مخسببببببة أن ببببببطة مم لة فيما يلي  
عن التصببببببببببببببميم التعليمي من حيببث املفهوم    إىلبعمببل فببث مقبب

قم   ليمي اريد، الن با  ال اين وااليفية وخصبائ  التصبميم التع
مراحل النموذج العام للتصببببببميم التعليمي  عن    إىلبعمل فث مق
ADDIE   عن   إىلبعمبببل فبببث مقبببقم  ، الن ببببببببببببببببا  ال بببالبببث

، الن ببببببببببببببا   ج  ولبد كمبب للتصببببببببببببببميم التعليمي  منوذج  مراحبل
منوذج  ديببك وك ي    مراحببلعن    إىلفببث مقبب  بعمببلقم  الرابع   

عن   إىلبعمل فث مققم  ، الن ببا  ا امس   للتصببميم التعليمي
 . التعليمي للتصميم ارزار عبداللطيف مراحل منوذج

يقوم البحبث احلباىل    اختياار مصاااااااااااادر التعلم املتعادد :  2-7
على تنفيذ االن ببببطة اليت تسببببما للطالب بعمل افا  علمية،  

التحصبببببببببببيل والرضبببببببببببا عن بيئة    تنمية و لتاىل تزيد من قدرهم يف
 التعلم.

اشببببببببببببببتملبببت هبببذ  املرحلبببة على ا طوات   مرحلااة التطوير: -3
 ة إلىالت

الببببباحببببث  لتخطيط إلنتبببباج    التخطيط لإلنتااااج:  3-1 قببببام 
احملتوي وجتهيز ال امج اليت سبببببببيتم اسبببببببتخدامها يف إنتاج احملتوي 

 التعليمي.
الافاعالاي(:الاتاطاويار    3-2 البعبلبمبي    )اإلناتاااااااج  احملبتبوي  انبتببببببباج 

واالن ببببببببببببببطبة التعليميبة ا باصببببببببببببببة  ملقرر ورفعهبا على بيئبة التعلم  
التكيفي ليقوم الطالب  لنمط عرض احملتوى  االلكرتونيببببة وفقبببباُ 
 الطالا عليهببا كال على حسببببببببببببببببب أسببببببببببببببلوب تعلمببر وتنفيببذ  

 ا ن طة التعليمية املطلوبة.
بعببد مرحلببة االنتهبباء من إعببداد   البناائي:عملياات التقو     3-3

احملتوي مت ضببببببببببببطر للتحقق منر وذلك بعرضبببببببببببر على جمموعة من 
احملكمني يف جمال تقنيات التعليم وذلك السببببببببببتطالا رأيهم حول 

 مدى صالحيتر وارتباطر  الهداف.
وهي املرحلببة اليت تلي التقوى البنببائي    اإلخراج النهااائي:  3-4

مة مت إعداد حمتوي الدروس يف صببببببببببببورتر  وإجراء التعديالت الالز 
 النهائية وجتهيز  للعرض.

ويتنببباوعبببا البببباحبببث ب ببببببببببببببكبببل   مرحلااة التقو  النهااائي:  3-5
تفصببببببببببببببيلي يف ارزء ا ببا  ببنبباء أدوات القيبباس وإجراء جتربببة 

 البحث ا ساسية.
وفيها مت رفع   مرحلة النشاااااااااار واالسااااااااااتخدام واملتابعة: 3-6

التعليمي وفقببببا    بيئببببة التعلم  احملتوي  لنمط العرض التكيفي على 
االلكرتونيببة ا بباصببببببببببببببببة  ملقرر وإاتحتهببا للطالب عينببة البحببث  

 لتصفحها، وقد مت التقسيم كما أشران سابقا .
مت لبببت أدوات القيبباس    اثنياااً: بناااء أدوات القياااس وإجاااز ااا:

  ذا البحث يف 
  :يالتحصيل االختبار-١
 اهلدف من االختبار: 1-1

تقنيات التعليم واالتصبببال  قياس مسبببتوى حتصبببيل طالب  
املعلومبات واملفباهيم يف يف  عينبة البحبث  السببببببببببببببطحيني واملتعمقيني

وذلك ملعرفة مدى حتقيق التصببميم التعليمي ومدخل الن م وحدة 
القبائم على )ادراجي  التكيفيحملتوى  االطالب  هبداف دراسبببببببببببببببة  

 م االلكرتوين. أجزاء املعلومات( من خالل بيئة التعل إزالة
 ت التعلم:مستواى حتديد 1-2

 Bloomاختذ البحث من التصبنيف الذي أورد  بلوم  
ر يف كل إلىأسبببباسببببا يعتمد علير لتحديد ا داء املطلوب التوصببببل 

 . التطبيق، الفهم، ستواىت املعرفية ال الثة  التذكرمستوى من امل
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 حتديد نوع املفردات: 1-3
مت صبيا ة مفردات االختبار من منط االختيار من متعدد  

  .مفردة 22وعدد مفرداتر 
 وض  تعليمات االختبار:  1-4

مت وضبببببببببببع التعليمات ا اصبببببببببببة  الختبار يف الصبببببببببببفحة  
ا وىل، وهذ  التعليمات تتتببمن وصببفا خمتصببرا لالختبار، وكيفية  

 اإلجابة عن أسئلتر. 
صببدق من خالل مت حسبباب ال  حسااب صاد  االختبار: 1-5

  ة إلىالطرق الت
مت عرض اختبار التحصبيل بصبورتر ا ولية    صاد  احملكمني: •

خصببببببببببصببببببببببني يف جمال )مناهج  على جمموعة من احملكمني املت
(، وذلببك  ببدف إبببداء الرأي تقنيببات التعليم،  وطرق تببدريس

تقنيببببات التعليم  يف سببببببببببببببالمببببة االختبببببار ومالئمتببببر لطالب  
ومقرتحاهم حول صببببعوبة    واالتصببببال السببببطحيني واملتعمقيني

 وسهولة بعض ا سئلة. 
مت حسباب معامل الصبدق الذايت لالختبار    الصاد  الاا:: •

من خالل ارببذر الرتبيعي ملعببامببل ال بببات، وقببد بلغببت قيمببة  
وت ب  هذ  القيمة إىل أن   ،(0.85)ايت لالختبار  الصبدق الذ

  استخدامر.وميكن  اليامعامل صدق االختبار كان ع
مت حسببباب االتسببباق الداخلي    صاااد  االتساااا  الداخلي: •

لعبارات االختبار، وذلك عن طريق حساب معامل االرتبا   
بني درجة كل سبؤال، والدرجة الكلية لالختبار لكل طالب، 

أقل وقد مت اسببببببتبعاد ا سببببببئلة اليت كان معامل االرتبا  فيها 
  .(0.29)من 

 حساب ثبات االختبار:  1-6
تطبيقر على عينة  بالباحث   االختبار قاموحلسبببباب ثبات  

  (12)اسببببببببتطالعية مم لة للعينة ا سبببببببباسببببببببية للبحث مكونة من 
تقنيبببات التعليم واالتصبببببببببببببببببال السببببببببببببببطحيني  طبببالببببا   من طالب 

 سببببببببببببببتخببدام معببادلببة    ،بكليببة الرتبيببة جبببامعببة حببائببل  واملتعمقيني
(  وقد وجد أن معامل  2000  ،عالم  )ر وردت ببببباردسبببببن كيود

وميكن اليببة  وهببذ  القيمببة عبب  (0.72)املعببادلببة  ال بببات طبقببا عببذ   
  استخدامها.

ت االختبببببار  مت حتليببببل مفرداحتليااال مفردات االختباااار:    1-7
   إىل( كالتالتمييز، الصعوبة، حلساب معامل )السهولة

مت حسبببببباب معامل السببببببهولة والصببببببعوبة    معامل الساااااهولة: •
- 0,56)، حيبث تراوحبت معبامبل السببببببببببببببهولبة بني  للمفردات

،  ( 0.44-0.18)ومعامالت الصبببببعوبة تراوحت بني    (0,82
وقبببد مت إجراء التعبببديالت على املفردات اليت تصببببببببببببببببل فيهبببا  

  (0.80)والسهولة أك ر من  ،(0.2)الصعوبة أقل من 
مت حسبببببببببببببببباب معببامببل    معاااماال التمييز ملفردات االختبااار: •

التمييز لكبل مفردة من مفردات االختببار، وبعبد حسببببببببببببببباب 
معامل التمييز وجد أن بعض املفردات يصببببل متييزها إىل أقل 

اختببببببار  (2,٠)من   من  املفردات  هبببببذ   حبببببذف  مت  وقبببببد   ،
(  22التحصببيل ليصببل عدد مفرداتر يف ال ببكل النهائي إىل )

 .(0.87-0.21)مفردة، واليت تراوحت معامل متييزها ما بني 
 حنو بيئة التعلم االلكرتوين:  الرضامقياس  -2
هدف هذا املقياس إىل قياس   حتديد اهلدف من املقياس: 2-1

 عن التعلم من خالل تقنيات التعليم واالتصالطالب   مدى رضا
 بيئة التعلم اإللكرتوين. 

الببببباحببببث طريقببببة ليكرت حتااادياااد طبيعاااة املقيااااس:    2-2 تبىن 
املعروفبة بطريقبة التقبديرات املتجمعبة، حيبث تتبدرج االسببببببببببببببتجباببة  
لعبارات املقياس من موافق، حمايد،    موافق، وذلك  ن التدرج  
ال الثي يتيا الفرصببببببة للك ببببببف عن أوجر التباين يف اسببببببتجا ت  

  الطالب.
  مت صيا ة جمموعة من العباراتصياغة مفردات املقياس:    2-3

مت بل سببببببببببببببلوكبا لف يبا إجرائيبا  باكي السببببببببببببببلوق العقلي للفرد عنبد  
مواجهتر لبعض املواقف املرتبطة مبوضببببببببببببوا االجتا ، وقد بل  عدد 

( عبارة، نصببببببببببفها  32)  النهائية علىعبارات املقياس يف صببببببببببورتر  
 موجب، والنصف اآلخر سالب. 

مت وضبببببببع تعليمات املقياس يف وضااااا  تعليمات املقياس:   2-4
وىل، وهذ  التعليمات تتتبببببببببببمن وصبببببببببببفا خمتصبببببببببببرا الصبببببببببببفحة ا 

للمقياس، وكيفية اإلجابة عن عباراتر وت ببب  التعليمات أيتبببا إىل 
عببدم وجود زمن حمببدد لإلجببابببة عن كببل العبببارات، وبعببدهببا قببام 
الببببباحببببث بعرض الصببببببببببببببورة ا وليببببة للمقيبببباس على جمموعببببة من 
احملكمني، وطلب منهم توضببببببببببيا ررائهم يف عبارات املقياس، ويف 
ضبببببوء رراء احملكمني مت عمل التعديالت الالزمة، ليصببببببا املقياس  

 ( عبارة. 32مكوان من )
مت حسببباب الصبببدق من خالل حساااب صااد  املقياس:   2-5

  ة إلىالطرق الت
بعد االنتهاء من إعداد املقياس يف صببورتر  صاد  احملكمني: •

املقيببببباس على جمموعبببببة من  املببببببدئيبببببة مت عرض  ا وليبببببة، أو 
احملكمني يف ختصبببببببببببصبببببببببببات خمتلفة علم نفس، مناهج وطرق 

، وقبد رأوا أن املقيباس  قق اعبدف  وتقنيبات التعليمتبدريس، 
مت إجراء التعديالت اليت أشبببباروا   وقدالذي وضببببع من أجلر، 

الطالب دو  رضبببابا املقياس صببباحلا لقياس  ا، وبذلك أصببب
 بيئة التعلم. 

مت حسببببببببببببباب معامل الصبببببببببببببدق الذايت    الصااااااااااد  الاا::  •
للمقيبببباس، وذلببببك  عبببباد ارببببذر الرتبيعي ملعببببامببببل ال بببببات،  
وفسبببببببببباب املعادلة السببببببببببابقة وجد أن قيمة الصببببببببببدق الذايت  

وت ببب  هذ  القيمة إىل أن معامل صبببدق   (، 0.91)للمقياس  
  استخدامر.املقياس عال وميكن 

مت حسببببباب صبببببدق االتسببببباق    صااااد  االتسااااا  الداخلي: •
الداخلي لعبارات املقياس عن طريق حسبببببببببببببباب االرتبا  بني 
درجبة كبل عببارة والبدرجبة الكليبة للمقيباس لكبل طبالبب، وقبد 
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روعي أن حتبببذف العببببارات اليت ميكن أن يصبببببببببببببببببل معبببامبببل  
منارتبببببا أقببببل  يتم    ،(0.29)  طهببببا إىل  ب  ذلببببك  وبنبببباء على 

  إىلاسببببببببببببببتبعباد أي عببارة من عببارات املقيباس، ليصبببببببببببببببا إ ب
 ( عبارة يف صورتر النهائية. 32عبارات املقياس )

بعد االنتهاء من إعداد :  التجربة االساااااااتطالعية للمقياس  •
املقياس والتحكيم علير والوصبببببببببببول إىل الصبببببببببببورة النهائية، مت  

( 12جمموعبة اسببببببببببببببتطالعيبة الطالب، وقوامهبا )تطبيقبر على  
من طالب تقنيببات التعليم واالتصبببببببببببببببال بكليببة الرتبيببة  طببالبببا  

وبعبببد االنتهببباء من التطبيق االسببببببببببببببتطالعي   جببببامعبببة حبببائبببل،
للمقياس وتصبببببببحيا اسبببببببتجا ت الطالب مت تفري  البياانت  

  حلساب اآليت 
  حساب ثبات املقياس: 2-6
املقياس وأسببببببببببببلوب االسببببببببببببتجابة وتقدير  بعد حتديد عبارات   •

الدرجات ووضبببببببببببع املقياس يف صبببببببببببورتر النهائية قام الباحث  
بتطبيقر على عينة اسببتطالعية مم لة للعينة ا سبباسببية للبحث 

من طالب مقرر تقنيبببات التعليم  ( طبببالببببا  12مكونبببة من )
،  بكلية الرتبية جبامعة حائل   واالتصال السطحيني واملتعمقيني

طبيق مث تفري  البدرجبات حلسببببببببببببببباب معبامبل  وعقبب إجراء الت

ال بببات وفقببا ملعببادلبة ألفببا كرونببباخ، ووجبد أن معببامبل ال ببات  
وهي قيمبة مرتفعبة ميكن الوثوق   (، 0.83)طبقبا عبذ  املعبادلبة  

  عبارة.( 32 ا، وأصبا عدد عبارات املقياس النهائية )
 العميق(:-التعلم )السطحي أساليبمقياس   -3
أعد املقياس حممد أ د عبد اللطيف  معد املقياس:  3-1

 (.2013خبيت )
الك ببف عن االسببلوب املعريف لدى اهلدف من املقياس:   3-2

 عينة التطبيق.
( موقفا  سبلوكيا  42يتكون املقياس من )  وصاف املقياس: 3-3

اختيار  لقياس إحدى االسبببببببلوبني )السبببببببطحي، العميق( حيث مت  
أك  عدد ممكن من املواقف الرتبوية ومت صبببببببببيا تها بصبببببببببورة قريبة 
من الواقع التحصبببببيلي للطالب، وحتديد املوقف التعليمي ووضبببببع 
ثالثببة بببدائببل أو اختيببارات حمببددة )أ، ب، ج(، وتوجيببر الطببالببب 

 إىل اختيار بديل واحد فقط من البدائل ال ال .
  إليريتم تصبحيا املقياس وفقا  ملا ي ب  تصاحي  املقياس:   3-4

إىلاردول الت

 التعلم  أساليب( مفتاح تصحي  مقياس 2جدول )
 توزيع الدرجات  ترتيب البدائل  ارقام املوقف الذي تقيسر  أسلوب التعلم 

 العميق 
1-5-7-12-15-16-17-20-21-23-27 -

 0-1-2 ج- ب-أ 28-29-30-31-35-37-38-39-40-41

 السطحي 
2-3-4-6-8-9-10-11-13-14-18-19 -

 2-1-0 ج- ب-أ 22-24-25-26-32-33-34-36-41
 

 
 حساب صد  املقياس:   -5

مت مت حسببببببباب صبببببببدق املقياس بطريق صبببببببدق احملكمني 
  علم نفس  عرض املقياس على جمموعة من احملكمني يف ختصبببببببب  

وقد رأوا أن املقياس  قق اعدف الذي وضبببببببببع من أجلر، وقد مت  
إجراء التعديالت اليت أشبببباروا  ا، وبذلك أصبببببا املقياس صبببباحلا  

 للتطبيق.
 حساب ثبات االختبار: 3-6

ال بات بطريقة إعادة التطبيق على الطالب مت حسبببببببببباب 
 العينبببة االسببببببببببببببتطالعيبببة وإعببباد قيمبببة ثببببات املقيببباس واليت بلغبببت

 .0.01وهي دالة عند مستوى  (0.73)
 اثلثاً: التجربة االستطالعية للبيئة:

قام الباحث  جراء جتربة اسبببببببببببتطالعية على عينة من 
طالب مقرر تقنيببات التعليم بكليببة الرتبيببة جببامعببة حببائببل والببذي 

العببببام ارببببامعي   وعببببددهم   2020ي2019يطبق عليهم خالل 

( طبالبب، وذلبك للتعرف على الصببببببببببببببعو ت اليت قبد تواجبر 12)
ر  الباحث يف أثناء التجربة ا سباسبية، وتقدير مدى ثبات االختبا 

التحصببيلي، ومقياس الرضببا عن بيئة التعلم، وقد ك ببفت التجربة  
االسببببببببتطالعية عن ثبات كل من االختبار التحصببببببببيلي، ومقياس  
الرضببببببببببا عن بيئة التعلم، كما مت عرضببببببببببر يف أدوات القياس وعدم 

 وجود صعو ت ذات  ث  واضا على التجربة ا ساسية.
ة ا سبببباسببببية  ملراحل  مرت التجرب رابعًا: التجربة األسااااساااية للبحث:

  التالية
 التطبيق القبلي ألدوات البحث:   -1
  اخت ت عينة البحث بطريقة ع ببببببببببوائية  اختيار عينة البحث  1-1

  ( طبالببا45، وعبددهم )مقرر تقنيبات التعليم بكليبة الرتبيبة من طالب
متهيببديببة معهم لتعريفهم مبببا هو مطلوب منهم ومت    جلسببببببببببببببببة  مث عمببل

اإلجباببة عن كبل ا سببببببببببببببئلبة اليت أببدوهبا، واالسببببببببببببببتمباا إىل تعليقباهم  
 االتفاق على املواعيد احملددة لبدء تنفيذ التجربة.  متومالح اهم،  
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لتحببببديبببد  :  ب التعلم على الطالبإلىااا تطبيق مقيااااس أسااااااااااااا   1-2
مت    ( طببالبببا  38اختيببار )أسببببببببببببببلوب التعلم املنبباسبببببببببببببببب لكببل منهم مث مت  

وفقا للتصببميم التجرييب، وضببمت كل  جمموعتني جتريبيتني  تقسببيمهم إىل 
، مث حتويل الطالب اتوماتيكيا   ( طالبا19جمموعة من هذ  انيموعات )

داخبل بيئبة التعلم االلكرتونيبة على حسبببببببببببببببب منط عرض احملتوى البذي  
 يتناسب معر.

 عينة البحث قبليًا.  تطبيق االختبار التحصيلي على الطالب  1-3
 تطبيق املعاجلة التجريبية على الطالب من خالل: -2

التعلم االلكرتونيااااة القااااائمااااة على منط عرض    2-1 تطبيق بيئااااة 
 اجزاء املعلومات(:  إزالة/احملتوى التكيفي )إدراج

منطني  برانمج مت تصبببببببميمر على مت تسبببببببجيل الطالب على  •
( عببلببى  الببقبببببببائببم  الببتببكببيببفببي  احملببتببوى  أجببزاء   زالبببببببةإيإدراجلببعببرض 

تقنيبات التعليم  لطالب  املعلومبات( يف بيئبات التعلم االلكرتونيبة  
وإعطاء كل من قبل الباحث    واالتصببببال السببببطحيني واملتعمقيني

طالب اسبببببم مسبببببتخدم وكلمة سبببببر، فيث يتم دخول كل منهم  
.للتوزيع املسبق  فراد العينةيف جمموعتر وفقا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( الشاشة االفتتاحية1شكل )

 ( شاشة تسجيل بياانت الطالب2شكل )

 ( شاشة تسجيل الدخول3شكل )
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بعببببد االنتهبببباء من    تااادريل الوحاااد  املختاااار  جملموعاااات البحاااث:
التببببببدريس لطالب   عمليببببببة  بببببببدء  البحببببببث مت  القبلي  دايت  التطبيق 

الباحث  وفقا للخطة الدراسببببببببببببية اليت مت وضببببببببببببعها من قبل   انيموعتني

يف ا سبببببببوا، وقد اسببببببتمرت عملية التدريس الفعلية    بواقع حماضببببببرتني
 أسابيع.  أربعةملدة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شاشة احملتوى( 4شكل )

 ( شاشة تطبيق مقياس اسإلىب التعلم5شكل )

 ( شاشة تطبيق اختبار التحصيل قبلي6شكل )
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من خالل تطبيق االختبببببار    تطبيق أدوات البحاااث بعااادً : -3
 التحصيلي ومقياس الرضا عن بيئة التعلم بعدا .  

من خالل رصببببببببد درجات انيموعتني   رصااااااد نتائج البحث: -4
منط  التجريبتني متهيدا  إلجراء املعارة االحصبببببببائية لتحديد أثر 

)ادراجيإزالبببببببة التكيفي  احملتوى  املعلومبببببببات( يف    عرض  أجزاء 
التحصببببببببببببببيل والرضببببببببببببببا عن بيئة    بيئات التعلم االلكرتونية على

التعلم لببدى طالب مقرر تقنيببات التعليم واالتصببببببببببببببببال بكليببة  
 الرتبية وفقا  السلوب التعلم السطحي واملتعمق.

 :نتائج البحث وتفسريها والتوصيات
ها وتفسبببببب ها يف إلىسببببببيتم عرض النتائج اليت مت التوصببببببل  

ضببببببببببوء فروض البحث ويف ضببببببببببوء نتائج الدراسببببببببببات السببببببببببابقة  
 تقدى بعض التوصيات. إىلون رات التعلم،  إلضافة 

 
  إجابة السؤال الفرعي االول:أواًل: 

   ما  لإلجابة عن السؤال الفرعي ا ول الذي ين  على
التصببببببببببببميم التعليمي لبيئة تعلم الكرتونية قائمة على منطني لعرض  

وفقببا  السببببببببببببببلوب   أجزاء املعلومببات(  احملتوى التكيفي )ادراجيإزالببة
التحصببيل والرضببا عن على تنمية    وأثريفاالتعلم السببطحي والعميق 
مقرر تقنيبات التعليم واالتصبببببببببببببببال بكليبة بيئبة التعلم لبدى طالب  

للتصببببببببببببميم  ( 2003حث بتطبيق منوذج مخيس )الرتبية ؟ قام البا
التعليمي يف تصببببببببميم بيئة التعلم وقد مت توضببببببببيا ذلك أيتببببببببا  يف 

 إجراءات البحث.

 اثنياً: إجابة السؤال الثاين والثالث والراب  واخلامل:
قام الباحث  ختبار صبببببببببحة  ا سبببببببببئلةلإلجابة عن هذ  

م ض، وذلك  سبببببببببببتخدام حزمة ال امج اإلحصبببببببببببائية للعلو و الفر 
ب اإلحصبببببببببائية  إلى(، و سبببببببببتخدام ا سبببببببببSPSSاالجتماعية )

ا ا   ختبار    إىلاملالئمة، وذلك كما سببببببببيتتببببببببا من ارزء الت
 صحة الفروض البح ية.

عرض النتااائج اخلاااصااااااااااااة حتغري االختبااار التحصااااااااااايلي   -1
 وتفسريها:

وجبببد فرق  ال يوالبببذي ين  على    :االولنتااائج الفرض    1-1
( بني متوسبببطات درجات 0.05  ≥دال إحصبببائي ا عند مسبببتوى )

يف التطبيق البعدى لالختبار التحصببببببيلي ودرجة التمكن  طالب ال
%( من البببدرجبببة الكليبببة وذلبببك لنمط عرض احملتوى ادراج  90)

 اجزاء املعلومات.
مت استخدام اختبار )ت( لعينة  وللتحقق من هذا الفرض  

حلسبببببببببببباب داللة الفرق بني  one sample T-testواحدة 
متوسط درجات الطالب يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي  

%( من الببدرجببة  90ودرجببة التمكن )  52ظ65واليت تسببببببببببببببباوي  
درجبة( وذلبك لنمط عرض احملتوى   20الكليبة واليت تسببببببببببببببباوي )

ت النهبببايبببة الع مي لالختببببار  ادراج اجزاء املعلومبببات حيبببث بلغببب
( نتائج التحليل3درجة( ويوضا جدول ) 22التحصيلي )

( داللة الفر  بني متوسط درجات الطالب يف منط عرض احملتوى ادراج اجزاء املعلومات يف التطبيق البعدي الختبار 3جدول )
 التحصيل ودرجة التمكن 

 

 
العدد  
 )ن(

املتوسط  
 البعدي

 مستوى الداللة  T درجة احلرية 

منط عرض احملتوى ادراج  
 0.05 13.32 16 65.52 19 اجزاء املعلومات 

( ان قيمة متوسط احلسايب للتطبيق 3يتتا من جدول )
وذلك يف منط عرض احملتوى التكيفي ادراج اجزاء    65.52البعدي

لداللة الفرق بني هذا املتوسط ودرجة   (T)املعلومات، وفساب 
درجة( وجد اهنا   20% من الدرجة الكلية وتساوي )90التمكن  
( ) 13.32تساوي  احلرية  درجة  عند  ان  16(  اي   )(t)    ذات

درجات  متوسط  بني  دالة  فروق  توجد  انر  اي  احصائية  داللة 
الطالب يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ودرجة التمكن 

% من الدرجة الكلية لصاي متوسط درجات الطالب يف منط  90
التعلم   لبيئة  اثر  هناق  ان  يعث  وهذا  املعلومات  اجزاء  ادراج 

احملتوى التكيفي ادراج اجزاء    االلكرتونية القائمر على منط عرض 
املعلومات على وصول الطالب لدرجة التمكن من الدرجة الكلية 

 على االختبار التحصيلي. 
   التاليةجع الباحث هذ  النتيجة إىل ا سباب ير و 
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القائم على إدراج   يرى الباحث ان منط احملتوى التكيفي
ى معلومات  اعتمد على تقديف بيئات التعلم االلكرتونية  املعلومات  

اضافية للطالب حول عناصر احملتوى التعليمي وهو ما يتناسب  
مع خصائ  الطالب املتعمقني، حيث يعتمد هذا االسلوب من  
التعلم على  التعمق يف املعلومات املرتبطة مبوضوا الدراسة وجتهيز 
املعلومات على املستوى العميق، وسعي الطالب إىل فهم املادة 

و  بني  العلمية  نفسهم،  وربطهم  السابقة،  افكارهم  ملعرفة  ربط 
بفتول  التعلم  على  يعتمدون  اهنم  واالستناجات كما  االدلة 
والتفس ،   والتلخي   التحليل  على  ويتميزون  لقدرة  فكري، 
هذ    راعى  انر  فإننا  د  املعلومات  ادراج  منط  إىل  و لن ر 

الطالب  ا صائ  عند تقدى احملتوى، مما ساعد على زادة اعرا   
يف عملية تعلمهم وساهم يف رفع مستوى حتصيل الطالب ومستوى 

 متكنهم من املادة العلمية. 

وجد فرق دال  ال يوالذي ين  على  :  الثايننتائج الفرض    1-2
طالب ال( بني متوسط درجات  0.05  ≥إحصائي ا عند مستوى )

%(  90يف التطبيق البعدى لالختبار التحصيلي ودرجة التمكن )
احملتوى   عرض  لنمط  وذلك  الكلية  الدرجة  اجزاء   إزالةمن 

 املعلومات. 
مت استخدام اختبار )ت( لعينة وللتحقق من هذا الفرض 

الفرق بني    one sample T-testواحدة   حلساب داللة 
لالختبا البعدي  التطبيق  يف  الطالب  درجات  ر  متوسط 

%( من 90ودرجة التمكن )  59ظ68التحصيلي واليت تساوي  
تساوي ) واليت  الكلية  لنمط عرض    20الدرجة  وذلك  درجة( 

الع مي    إزالةاحملتوى   النهاية  بلغت  حيث  املعلومات  اجزاء 
( التحصيلي  )  22لالختبار  جدول  ويوضا  نتائج 4درجة(   )

 التحليل  
اجزاء املعلومات يف التطبيق البعدي   إزالةداللة الفر  بني متوسط درجات الطالب يف منط عرض احملتوى ( 4جدول )

 الختبار التحصيل ودرجة التمكن 

 
العدد  
 )ن(

املتوسط  
 البعدي

 مستوى الداللة  T درجة احلرية 

 0.05 16.37 16 68.59 19 اجزاء املعلومات إزالة منط عرض احملتوى 

( ان قيمة املتوسببببببببببببط احلسببببببببببببايب  4يتتببببببببببببا من جدول )
وذلبك يف منط عرض احملتوى التكيفي   68.59للتطبيق البعبدي

لبداللبة الفرق بني هبذا   (T)اجزاء املعلومبات، وفسبببببببببببببباب   إزالبة
% من الدرجة الكلية وتسبببببببببباوي  90املتوسببببببببببط ودرجة التمكن  

( عنبد درجبة احلريبة  16.37درجبة( وجبد اهنبا تسبببببببببببببباوي )  20)
ذات داللة احصائية اي انر توجد فروق دالة  (t)( اي ان 16)

بني متوسببببببببببببببط درجببات الطالب يف التطبيق البعببدي لالختبببار  
% من الدرجة الكلية لصببببببببباي  90التحصبببببببببيلي ودرجة التمكن 

اجزاء املعلومات وهذا  إزالةمتوسببببببببببببببط درجات الطالب يف منط  
لبيئببببة التع لم االلكرتونيببببة القببببائمببببة على منط يعث ان هنبببباق اثر 

التكيفي   املعلومببببات على وصببببببببببببببول   إزالببببةعرض احملتوى  اجزاء 
االختبببببار   الببببدرجببببة الكليببببة على  لببببدرجببببة التمكن من  الطالب 

 التحصيلي.
  التاليةجع الباحث هذ  النتيجة إىل ا سباب ير و 

 إزالببةالقببائم على    يرى الببباحببث ان منط احملتوى التكيفي
اعتمبد على تقبدى  يف بيئبات التعلم االلكرتونيبة اجزاء املعلومبات  

املعلومببات والعنبباصببببببببببببببر اعببامببة املرتبطببة  حملتوى التعليمي وعببدم  
التعمق والسببببببببببببببرد يف املعلومبات وهو مبا ينباسبببببببببببببببب مع الطالب 
السبببطحيني، حيث يعتمد اصبببحاب هذا النمط من التعلم على 

لتعمق يف حمتوى مالمسببببة سببببطا املادة موضببببوا الدراسببببة دون ا
املبببادة وان الطالب البببذين يتبنون هبببذا االسببببببببببببببلوب مييلون إىل   

مقابلة االفكار واملعلومات ب بكل سبليب وروتيث دون معارتها،  
كمببا اهنم يقومون ففع وتببذكر االفكببار ب ببببببببببببببكببل روتيث، ان 

السبببطحي    سبببتوىجتهيز ومعارة املعلومات لديهم يكون على امل
ع احملتوى ب بببببببببكل سبببببببببطحي دون  كما اهنم يعتمدون على حف

فهم، الرتكيز على احلقببائق دون التمييز بني املببباديء أو االمنبا  
الكامنة، حيث يقرأ االجزاء البسيطة من املادة العلمية ويتخطي  

اجزاء املعلومات فإننا  د   إزالةاالجزاء الصبببعبة و لن ر إىل منط  
سببباعد   انر راعي هذ  ا صبببائ  عند تقدى احملتوى االمر الذي

على زادة دافعيبة الطالب إىل التعلم وزادة اعراطهم يف العملية  
 التعليمية مما اثر وب كل واضا على زادة حتصيلهم الدراسي.

وجببد فرق  ال يوالببذي ين  على    :الثاالاثنتاائج الفرض    1-3
( بني متوسببببببببط درجات 0.05 ≥دال إحصببببببببائي ا عند مسببببببببتوى )

التحصببببببببببببببيلي يف كبل من منط عرض احملتوى   االختببارالطالب يف  
عببرض   ومنببط  املببعببلببومبببببببات،  اجببزاء  ادراج  اجببزاء   إزالبببببببةالببتببكببيببفببي 

 املعلومات.
لعينتني    (t)والختبببار صببببببببببببببحببة الفرض ال ببالببث، مت اسببببببببببببببتخببدام  

مستقلتني حلساب داللة الفروق بني متوسط درجات الطالب يف 
اء االختبار التحصببببببببببيلي يف منط عرض احملتوى التكيفي ادراج اجز 

  إىلاجزاء املعلومبببات، واربببدول التببب  إزالبببةاملعلومبببات، ومنط عرض  
 يوضا نتائج التحليل.
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 اجزاء املعلومات إزالة( داللة الفر  بني متوسطات درجات الطالب يف منط عرض احملتوى ادراج /5جدول )

العدد   اجملموعة 
 )ن(

الفر  بني   املتوسط
 املتوسطني

 مستوى الداللة  T درجة احلرية 

 0.96 0.04 25 0.099 55.759 19 منط ادراج اجزاء املعلومات
     55.66 19 اجزاء املعلومات إزالة منط 

( ان متوسط درجات الطالب 5يتتا من نتائج جدول )
املعلومات  اجزاء  ادراج  لنمط  التحصيلي  االختبار  يف 

( وبل  الفرق 55.66اجزاء املعلومات )  إزالة( ومنط  55.759)
( املتوسطني  وبلغت  0.099بني   )(t)  0.043    حرية عند 

، عذا مت قبول الفرض 0.96( كمان ان الداللة احملسوبة  25)
ي  البح ي ال  انر  )اي  مستوى  عند  إحصائي ا  دال  فرق   ≥ وجد 
الطالب يف االختبار التحصيلي ( بني متوسطات درجات  0.05

يف كل من منط عرض احملتوى التكيفي ادراج اجزاء املعلومات، 
 اجزاء املعلومات.  إزالةومنط عرض 

 ة  إلىجع الباحث هذ  النتيجة إىل ا سباب التير و 
الدراسية  أن تقدى   • التكيفيمن خالل  الوحدة  يف   احملتوى 

التعلم االلكرتونية يف صورة عموميات، مث االنتقال   بيئات 
من هذ  العموميات إىل التفاصيل، قد ساعد على تكوين 
فكرة عامة عن املوضوا الذي قام الطالب بدراستر، ومن 
املعرفية  بنيتر  يف  ارديدة  املعلومات  تن يم  على  ساعد    مث 

لدى  والذي   الدراسي  التحصيل  تنمية  إىل  بدور   ادى 
 (.2000وهذا ما أكدتر دراسة  )امليهي، الطالب 

الطالب   • بني  الفردية  الفروق  راعى  التكيفي  احملتوى  ان 
على   للطالب كال  املناسب  احملتوى  تقدى  على  وساعد 
حسب اسلوب تعلمر مما زاد من قدرة الطالب االستيعابية 

 لديهم. وساعد على تنمية التحصيل 
يرى الباحث ان التصميم اريد لبيئة التعلم االلكرتونية وما  •

على   ساعد  تفاعلية  وان طة  تكيفي  حمتوى  من  تتتمنر 

جذب انتبا  الطالب وزادة دافعيتهم للتعلم مبا يتوافق مع  
البنائية   الت رية  تؤيد   ما  وهو  طالب  لكل  املعرفية  البنية 

لر  ث  كب  الذي كان   على زادة درجاهم املعرفية االمر 
على االختبار التحصيلي، ويف هذا اإلطار توجد العديد من  
احملتوى   عرض  منط  فاعلية  إىل  اشارت  اليت  الدراسات 

الطالب   تعلم  نواتج  حتسني  على  دراسة التكيفي  ومنها 
 (.2019 ( ودراسة )طرخيم،2015 )حممد،

التعلم   -2 بيئة  عن  الرضا  حتغري  اخلاصة  النتائج  عرض 
 ها: وتفسري 

ال يوجد فرق دال      والذي ين  على الراب نتائج الفرض    2-1
مستوى   عند  درجات0.05  ≥)احصائيا  متوسطات  بني   ) 

التمكن   ودرجة  الرضا  ملقياس  البعدي  التطبيق  يف  الطالب 
%( من الدرجة الكلية لنمط عرض احملتوى التكيفي ادراج 90)

 اجزاء املعلومات. 
الختبار صحة الفرض الرابع مت استخدام استخدام اختبار 

واحدة   لعينة  حلساب داللة    one sample T-test)ت( 
التط الطالب يف  البعدي ملقياس  الفرق بني متوسط درجات  بيق 

%( من الدرجة  90ودرجة التمكن )  05ظ68الرضا واليت تساوي  
درجة( وذلك لنمط عرض احملتوى ادراج    86الكلية واليت تساوي )

اجزاء املعلومات حيث بلغت النهاية الع مي لالختبار التحصيلي 
 ( نتائج التحليل  6درجة( ويوضا جدول ) 96)

( داللة الفر  بني متوسط درجات الطالب يف منط عرض احملتوى ادراج اجزاء املعلومات يف التطبيق البعدي ملقياس 6جدول )
 الرضا ودرجة التمكن 

 
العدد  
 )ن(

املتوسط  
 البعدي

 مستوى الداللة  T درجة احلرية 

منط عرض احملتوى ادراج  
    دال 0.05 0.135 14 68.05 19 املعلومات اجزاء  

( ان قيمة املتوسط احلسايب للتطبيق 6يتتا من جدول )
ادراج   68.05البعدي   التكيفي  احملتوى  عرض  منط  يف  وذلك 

لداللة الفرق بني هذا املتوسط   (T)اجزاء املعلومات، وفساب  

درجة(   96% من الدرجة الكلية وتساوي )90ودرجة التمكن  
  (t)ن  ( اي ا14( عند درجة احلرية )0.135وجد اهنا تساوي )

ذات داللة احصائية اي انر توجد فروق دالة بني متوسط درجات  
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الطالب يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ودرجة التمكن 
% من الدرجة الكلية لصاي متوسط درجات الطالب يف منط  90

التعلم   لبيئة  اثر  هناق  ان  يعث  وهذا  املعلومات  اجزاء  ادراج 
عرض احملتوى التكيفي ادراج اجزاء  االلكرتونية القائمر على منط  

املعلومات على وصول الطالب لدرجة التمكن من الدرجة الكلية 
 على مقياس الرضا. 

 ة  إلىجع الباحث هذ  النتيجة إىل ا سباب التير و 
التكيفي • احملتوى  عرض  ان منط  الباحث  على    يرى  القائم 

املعلومات  تقدى  على  اعتمد  املعلومات  اجزاء  إدراج 
تعلمهم  واملعارف ، للطالب بصورة متعمقة وفقا  السلوب 

اجتا     وكون   على اشباا احتياجات الطالب املعرفية  ساعدمما  
تن يم  ، كما يرى الباحث ان  اعايب لديهم دو بيئة التعلم

ا لفة اليت عمل بر طالب جمموعة    ووجود مناخبيئة التعلم  
ن را لل عور   الرضا عن بيئة التعلمق  يالبحث ساعد على حتق

يف عملية تعلمهم، كما يرجع الباحث هذ      مان واملتعة
النتيجة لذات ا سباب اليت ذكرت يف تفس  الفرض ال اين،  
النتيجة من وجهة  اليت أدت عذ   التوجهات  ن را  التفاق 

 ن ر الباحث يف البحث احلاىل. 

التكيفي  ختالف   • احملتوى  عرض  ان  الباحث  يرى  كما 
امناطر تكمن ايفيتر يف كونر موجر دو جمموعة حمددة من  
ا هداف مما شجع الطالب على ا هار مزيد من الوعي 
مبسئولياهم وحفزهم على امل ابرة وا صرار على حتقيق هذ   
لإل از   دافعيتهم  زادة  إىل  بدور   أدى  والذي  ا هداف 

 والذي ادى بدور  إىل زادة رضاهم عن بيئة التعلم. 
 ال يوجد فرق  والذي ين  على:  اخلاملنتائج الفرض    2-2

 ( بني متوسطات درجات 0.05  ≥)دال احصائيا عند مستوى  
التمكن   ودرجة  الرضا  ملقياس  البعدي  التطبيق  يف  الطالب 

التكيفي  90) احملتوى  لنمط عرض  الكلية  الدرجة    إزالة %( من 
 اجزاء املعلومات . 

استخدام  الخت استخدام  مت  ا امس  الفرض  صحة  بار 
حلساب    one sample T-testاختبار )ت( لعينة واحدة  

البعدي   التطبيق  يف  الطالب  درجات  متوسط  بني  الفرق  داللة 
%( من  90ودرجة التمكن )  4ظ45ملقياس الرضا واليت تساوي  

( تساوي  واليت  الكلية  عرض    86الدرجة  لنمط  وذلك  درجة( 
الع مي    إزالةاحملتوى   النهاية  بلغت  حيث  املعلومات  اجزاء 

( التحصيلي  )  96لالختبار  جدول  ويوضا  نتائج 7درجة(   )
التحليل  

اجزاء املعلومات يف التطبيق البعدي ملقياس الرضا   إزالة( داللة الفر  بني متوسط درجات الطالب يف منط عرض احملتوى 7جدول )
 ودرجة التمكن

 
العدد  
 )ن(

املتوسط  
 ديالبع

 مستوى الداللة  T درجة احلرية 

منط عرض احملتوى ادراج  
    دال 0.05 0.133 13 45.4 19 اجزاء املعلومات 

( ان قيمة املتوسط احلسايب للتطبيق 7يتتا من جدول )
اجزاء    إزالة( وذلك يف منط عرض احملتوى التكيفي  45.4البعدي)  

لداللة الفرق بني هذا املتوسط ودرجة   (T)املعلومات، وفساب 
درجة( وجد اهنا   96% من الدرجة الكلية وتساوي )90التمكن  
( ) 0.133تساوي  احلرية  درجة  عند  اي  13(  ذات    (t)ان  ( 

درجات  متوسط  بني  دالة  فروق  توجد  انر  اي  احصائية  داللة 
الطالب يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ودرجة التمكن 

% من الدرجة الكلية لصاي متوسط درجات الطالب يف منط  90
التعلم   إزالة لبيئة  اثر  هناق  ان  يعث  وهذا  املعلومات  اجزاء 

القائمر على منط التكيفي    االلكرتونية  اجزاء    إزالةعرض احملتوى 
املعلومات على وصول الطالب لدرجة التمكن من الدرجة الكلية 

 على مقياس الرضا. 
 
 

   ةاليالتجع الباحث هذ  النتيجة إىل ا سباب ير و 
التكيفي احملتوى  عرض  ان منط  الباحث  على    يرى  القائم 

ت اجزاء املعلومات اعتمد على تقدى املعارف واملعلوما  إزالة
الرئيسية  العناصر  الرتكيز على  للطالب ب كل خمتصر مع 
وهو ما يتوافق مع طبيعة اسلوب تعلمهم السطحي والذي 
او   ا وض  دون  املوضوا  ملخ   دراسة  إىل  فير  مييلون 
التعمق يف تفاصيل ك  ة، مما ساعد على تكوين اجتا  إعايب 

   لتإىل زاد رضاهم دو هذلدى الطالب دو بيئة تعلمهم و 
كما يرجع الباحث هذ  النتيجة لذات ا سباب اليت البيئة،  

التوجهات   ال الث، ن را  التفاق  الفرض  ذكرت يف تفس  
اليت أدت عذ  النتيجة من وجهة ن ر الباحث يف البحث  

 احلاىل. 
ال يوجد فرق    والذي ين  على  :السادسنتائج الفرض    2-3

متوسط   عند  احصائيا  درجات   (0.05  ≥)دال  متوسط  بني 
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الطالب يف التطبيق البعدي ملقياس الرضا يف كل من منط عرض  
اجزاء    إزالةاحملتوى التكيفي ادراج اجزاء املعلومات، ومنط عرض  

 املعلومات. 

لعينتني    (t)  والختبار صحة الفرض السادس، مت استخدام
الطالب  درجات  متوسط  بني  الفروق  داللة  حلساب  مستقلتني 
اجزاء  ادراج  التكيفي  احملتوى  عرض  منط  يف  الرضا  ملقياس 

عرض   ومنط  الت  إزالةاملعلومات،  واردول  املعلومات،   إىلاجزاء 
يوضا نتائج التحليل 

 اجزاء املعلومات  إزالةاحملتوى ادراج /( داللة الفر  بني متوسطات درجات الطالب يف منط عرض 8جدول ) .

العدد   اجملموعة 
 )ن(

الفر  بني   املتوسط
 املتوسطني

 مستوى الداللة  T درجة احلرية 

 0.45 0.65 25 0.08 60.22 19 منط ادراج اجزاء املعلومات
     60.3 19 اجزاء املعلومات إزالة منط 

( جدول  نتائج  من  درجات  8يتتا  متوسط  ان   )
املعلومات  اجزاء  ادراج  لنمط  التحصيلي  االختبار  يف  الطالب 

( وبل  الفرق بني  60.3اجزاء املعلومات )   إزالة( ومنط  60.22)
( وبلغت  0.08املتوسطني   )(t)  (0.65( حرية  عند   )25  )

(، عذا مت قبول الفرض البح ي 0.45كمان ان الداللة احملسوبة )
( بني 0.05  ≥وجد فرق دال إحصائي ا عند مستوى )اي انر ال ي
يف مقياس الرضا يف كل من منط عرض احملتوى التكيفي  متوسطات  

 اجزاء املعلومات.   إزالةادراج اجزاء املعلومات، ومنط عرض 
 ة  إلىاحث هذ  النتيجة إىل ا سباب التجع البير و 

القائمة على منط عرض   بيئة التعلم االلكرتونية  ان  الباحث  يرى 
التكيفي   املعلومات(    إزالةيإدراج)احملتوى  بأجزاء  بساطة متيزت 

كان لر دور كب  يف   مما  تعقيدال وعدم  ا  املعرفة املقدمة من خالع
،  وحدة التصميم التعليمي ومدخل الن ماستمتاا الطالب بتعلم  

كان لر دور كب  يف زادة    وتناسقها  االلوان جاذبية  فتال  عن ان  
الدروس   تعلم  دو  وت ويقهم  انتباههم  وجذب  الطالب  تركيز 

امللل، ومن مث انعكس ذلك إعابيا دو بيئة التعلم،    هم عنوابعاد
 إلضافة إىل بساطة املهام وا ن طة املطلوبة من الطالب أثناء  

املعلم،  و احهم فيها حتت إشراف    التعلم االلكرتونية  ةبيئ ل  تهممتابع 
كان لر دور مهم يف شعورهم  لسعادة واالستمتاا بصرف الن ر  

عرض   التكيفي  إذا كان  االلكرتونية للمحتوى  التعلم  بيئات  يف 
( ب كل  أكدتر    إزالةيإدراجيقدم  ما  وهذا   ، املعلومات(  أجزاء 

 . (2016، الصعيدي، 2014دراسة كل من  )ارريوي، 
على ترتيب    ساعد  كيفياحملتوى الت  منط عرضيتاف إىل ذلك أن  

  التن يم املادة العلمية يف الذاكرة بطرق معينة، كما أنر تساعد على  
مرة  املعرفية  املعلومات  وتذكر  اسرتجاا  عملية  سهل  مما  العقلي 

من   دراسة كل  أكدتر  ما  وهذا  إلىها،  احلاجة  عند  أخرى 
(Troutner, Taner, 2016, 154-166, 2010 ؛  

 .(2016درويش، 
 : الدراسة حاتتوصيات ومقرت 

ها، يوصي الباحث مبا إلىاليت مت التوصل  النتائجيف ضوء 
 يلي 
التعلم   • بيئببببببة  التحتيببببببة الالزمببببببة السببببببببببببببتخببببببدام  البنيببببببة  توف  

الببقبببببببائببمبببببببة   الببتببكببيببفببي  االلببكببرتونببيبببببببة  احملببتببوى  عببرض  عببلببى 
 ( أجزاء املعلومات.)إدراجيإزالة

على عرض احملتوى اعتمبباد بيئببة التعلم االلكرتونيببة القببائمببة  •
ب  إلى ( أجزاء املعلومات ك حد ا سبببببببببببببالتكيفي )إدراجيإزالة

ب الفعالة يف تعزيز التحصببببببيل  إلىالتعليمية، كوهنا من ا سبببببب
البدراسببببببببببببببي والرضبببببببببببببببا عن بيئبة التعلم لبدى طالب تقنيبات  

 التعلم.
بيئببة    عقببد دورات تببدريبيببة  عتببببببببببببببباء هيئببة التببدريس حول •

التكيفي،   القببببائمببببة على عرض احملتوى  التعلم االلكرتونيببببة 
 لتعزيز قدراهم ومهاراهم يف استخدامها.

إجراء دراسبببببببببببببة تتناول أثر احملتوى التكيفي يف بيئات التعلم   •
االلكرتونية على التحصببيل الدراسببي والرضببا عن بيئة التعلم  

 بكليات أخرى وجامعات أخرى.
يئببة التعلم التكيفيببة على تنميبة  إجراء دراسبببببببببببببببة تتنبباول أثر ب •

 مهارات التفك  الناقد لدى طالب تقنيات التعليم.
إجراء دراسببببببببببببببببة تتنبباول فبباعليببة احملتوى اإللكرتوين التكيفي   •

ت التحصببببببببببببببيبل العليبا لبدى طالب تقنيبات  مسببببببببببببببتواىعلى  
 واالتصال. التعليم
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  املراج 
 العربية أواًل: املراج  

قائم  2017)  حممد.  إواعيل،  دان  تدريسي مقرت   (. منوذج 
التعلم   وأسإلىب  املتعددة  الذكاءات  بني  التكامل  على 

االستقصائي واالجتا  دو مهنة   لتنمية مهارات التفك 
الرتبية جامعة  بكلية  العلمية  ال عب  لطالب  التدريس 

  (.1)  20  .جامعة الكويت  .جملة العلوم الرتبوية  .سرت
(. دراسة حتليلة للعوامل الرتبوية 2006)  .حممد ال مام  ،البلوشى

العامة  ال انوية  ال هادة  طلبة  حتصيل  تدين  إىل  املؤدية 
امل رفون  املعلمون  يراها  الفيزاء كما  يف  العام    .للتعليم 

 . (2)  4  .جملة احتاد ارامعات العربية للرتبية وعلم النفس
ذكي  ،توفيق التكيفي 2015)  .مروة  للدعم  منوذج  فاعلية   .)

وفقا  لالسإلىب املعرفية يف تنمية التحصيل املعرفية  النقال  
طالب   لدى  االبداعي  والتفك   لال از  والدافعية 
العزيز عبد  امللك  جبامعة  الرتبوية  العليا   . الدراسات 

 .(58)  .دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس
(. تطوير ن ام للدعم التكيفي يف  2018)  .مينا وديع  ،جرجس

تنمية  على  فاعليتر  وقياس  االلكرتوين  التعلم  بيئات 
مهارات ال جمة لدى طالب تكنولوجيا التعليم ورضائهم  

كلية الرتبية       من ورة.  رسالة دكتورا   .هذا الن ام  على
 جامعة عني مشس.  .النوعية

ية برانمج (. فعال2014ارريوي، سهام بنت سلمان حممد. )
تدرييب مقرت  يف تنمية مهارات تصميم مهارات القراءة 

الذهنية اإللكرتونية من خالل تقنية اإلنفوجرافيك 
ت  ومهارات ال قافة املعلمني قبل ا دمة. جملة الدراسا

 (.45) 4 العربية يف الرتبية وعلم النفس.
أساليب التعلم  (.  2012، حممد. )أبو الفتو و   حلازمي، أسامةا

طيبامل جامعة  طالب  لدى  مبعدالهم فتلة  وعالقتها  ة 
النفسدرا  جملة  .ا كادميية وعلم  الرتبية  يف  عربية    . سات 
 (. 28). السعودية

بدافعية  2013)  .لوانسحدة،   الدراسي  التحصيل  عالقة   .)
املتمرسني املراهقني  لدى  ماجست   .التعلم       رسالة 

 . ارزائر .جامعة أكلي من ورة.
( منصور.  أمينة  التحصيل 2018ظ  2  18احلطاب،  أثر   .)

الدراسي على حياة الطلبة وشخصياهم. اتريخ االسرتداد  
الرأي    .10-2-2020 صحيفة  من 

http://alrai.com/article/10425568 

(. التفاعل بني الدعامات القائمة على 2018)  .امل كرم  ،خليفة
 العميق( -)السطحىالتلميحات البصرية وأسلوب التعلم  

وأثر  يف تنمية ممارسة ا ن طة اإللكرتونية وكفاءة التعلم  

  ما وراء املعريف لدى طالب تكنولوجيا  ومهارات التفك
 .(3)  .جامعة طنطا .جملة كلية الرتبية .التعليم

حممود  ،خليفة يف    أثر(.  2019)  .ام ة  التكيفي  االفار  منط 
بيئات التعلم االلكرتوين على تنمية مهارات الفهم القرائي  
طالب   لدى  املعريف  العبء  وخفض  اال ليزية   للغة 

كلية       من ورة.  رسالة دكتورا   .يزيةشعبة اللغة اال ل
 جامعة حلوان. .الرتبية 

عطية  ،مخيس التكيفي  2014)  .حممد  االلكرتوين  احملتوى   .)
 . (1) 24. ارمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم .والذكي

(. مصادر التعلم االلكرتوين  االفراد  2015)  .حممد عطية  ،مخيس
 دار السحاب.  . القاهرة والوسائط

عمر  )  ودرويش،  أ د.  حممد  التغذية    (.2016حممد  مستوى 
قائمة على  يالراجعة )تصحيحية  تعلم  بيئة  تفس ية( يف 

املفاهيم  تنمية  يف  وأثر   ا لكرتونية  الذهنية  ا رائط 
ب ذوي صعو ت تعلم  الكيميائية وامليول العلمية للطال

املصرية لتكنولوجيا    )الكيمياء(  ملرحلة ال انوية. ارمعية
 التعليم، عدد ابريل. 

ابراهيم   ،الدسوقي التكيفي كمتغ  2018)  .حممد  الدعم   .)
االلكرتوين   التعلم  بيئات  تنمية   وأثر تصميمي يف  على 

جملة كلية   .مهارات ال جمة لدى طالب تكنولوجيا التعليم
 . 80-46)خا (. 33  جامعة املنوفية. .ة الرتبي

سلمان   الربيعي، داوود  واسإلىب (.  2006)  .حممود  طرائق 
 للكتاب العاملي.  جدار عمان  .التدريس املعاصرة

الع يم ،  رمود عبد  االفار  2014)  .ربيع  منط  بني  العالقة   .)
املتنقل  االلكرتوين  التعلم  ببيئة  الروابط(  )ا هارياخفاء 

يف تنمية التفك    وأثرهاواسلوب التعلم )حسييحدسي(  
النفس  .االبتكاري وعلم  الرتبية  يف  عربية    . دراسات 

(56) . 
بني منط بيئة التعلم   ل(. التفاع2016)  .عبد الع يم  رمود، ربيع

وا سلوب  اإللكرتو  الفردية(  )الت اركية،  ال خصية  ىن 
املعريف )املستقل، املعتمد( وأثر  يف تنمية التحصيل املعريف  
الدبلوم  طالب  لدى  اإللكرتوىن  التعلم  دو  والدافعية 

  . (174)  1.  جامعة ا زهر  .جملة كلية الرتبية  .الرتبوى
13-99. 

عبد هللا،  زعار االلكرتونية  2017)  .نوف  االن طة  تصميم   .)
التكيفية وفاعليتها يف حتسني التحصيل والدافعية يف مقرر 

ماجست   .جامعي  من ورة.  رسالة  ا ليج       جامعة 
 كلية الدراسات العليا. .العريب 

(. إجتاهات أعتاء هيئة  2016الصعيدي، عمر ساب. )
التدريس يف جامعة انيمعة دو تو يف التعليم  

http://alrai.com/article/10425568
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لكرتوين يف العملية التعليمية. جملة العلوم اإلنسانية اإل
 .57-30 .(9) 1 .واإلدارية

شحترعبد   املوىل  احلافع،  االسرتاتيجيات 2017)  .عبد   .)
التعلم  اسلويب  ضوء  يف  التعلم  عمليات  يف  الوجدانية 

جملة رسالة   .)العميق، السطحي( لدى طالب ارامعة
 . (57) .الرتبية وعلم النفس

منوذج مقرت  لقياس جوانب  (.  2015ن، حممد كمال. )عبد الر 
ارودة يف من ومة برامج التعلم اإللكرتوين والتعليم عن 

  2. جملة البحث العلمي يف الرتبية.  بعد جبامعة الدمام
(16 .) 
(. التصميم التعليمي  2010)  .حسن الباتع حممد  ،عبد العاطي

البنائية   إىل  السلوكية  من  االنرتنت   مناذج  –ع  
 دار ارامعة ارديدة. . القاهرة وتطبيقات

العليم مستوى    أثر(.  2017)  علي.رجاء    ،عبد  بني  التفاعل 
( الراجعة  التعلم تفس ير -تصحيحيةالتغذية  واسلوب   )

على عميق-سطحي) ال خصية  التعلم  بيئات  يف   )
التحصيل الدراسي وكفاءة التعلم لدى طالب تكنولوجيا  

 .(31) .جامعة اسوان  . جملة دراسات وفو  .التعليم
(. تطوير االداء املهث للطالب 2019)  .ا د  ىمصطف  ،عبد هللا

التنمية   معاي   ضوء  يف  مبصر  الرتبية  بكليات  املعلم 
 .(119)  .جامعة بنها .جملة كلية الرتبية  .الب رية
(. فاعلية ن ام تعلم الكرتوين تكيفي قائم 2017)  العطار، أ د.

تنمية   على  التعليمية  والتفتيالت  التعلم  اسلوب  على 
التعليم تكنولوجيا  طالب  لدى  ال جمة  جملة   .مهارات 

 . (18) 6 .البحث العلمي يف الرتبية
(. القياس والتقوى الرتبوى 2000عالم، صال  الدين حممود. )

تر وتوجيهاتر املعاصرة. اوالنفسي  اساسياتر وتطبيق 
   دار الفكر العرىب للطباعة والن ر.القاهرة
االسإلىب   أثر (.  2015)  .حممد  فارس،  الء بني  التفاعل 
انيزأةي الت املعلومات  تكامل  ارماعية   اركية  املناق ة 

القائمة على تطبيقات جوجل الرتبوية وامل ابرة االكادميية 
والرضا   التحصيل  على  التعليمي  منخفتةيمرتفعة 

 (. 6)  25  .جملة كلية الرتبية  .لطالب الدراسات العليا
 . جامعة االسكندرية

(. الذاكرة ون رية معارة 2004كا م، حممد. )كرى، ن عة و 
 (. 42)ت. جملة كلية املعلمني. املعلوما

(. فاعلية اسرتاتيجية قائمة على 2019).  ام كل وم حممدماضي،  
املهاري  املعريف واالداء  التحصيل  لتنمية  التكيفي  التعلم 

اإلىل احلاسب  مقرر  يف  ال انوية  املرحلة  طالب   . لدى 
 جامعة طنطا.   . كلية الرتبية     من ورة.  رسالة ماجست 

أهلر )  ،أ د وحممد  حممد،  بيئة  2018شيماء و .  فاعلية   .)
وفق أساليب التعلم احلسية يف تنمية مهارات   تعلم تكيفية

تصميم مواقع الويب وخفض العبء املعريف لدى طالب  
تكنولوجيا التعليم. املؤمتر الدويل ا ول ب التعليم النوعي   

النوعية.    االبتكارية الرتبية  العمل.كلية  معة جاوسوق 
. املنيا  جملة 115-87  املنيا. بدون رقم جملد )خا (.

 جماالت الرتبية النوعية. البحو  يف 
 التكيفي احملتوى (. منطان لعرض2015)  .واعيلإ  حممد، حنان 

 وفقا   تعلم إلكرتوين ببيئة واملعتم املمتد الن   على القائم
 تنمية على وأثريفا والكلي التحليلي التفك  السلوب
ال جمة بعض  املصرية   .الذايت والتن يم مهارات  ارمعية 

 . (3) 25 .لتكنولوجيا التعليم
اختالف منطي الدعم ببيئة    أثر(.  2020)  . هادي حممود  ،حممد

التعلم املعكوس يف تنمية مهارات التعلم الذايت والتقبل  
االساسية  الرتبية  كلية  طالب  لدى  التكنولوجي 

دكتورا   . لكويت من ورة.   رسالة  الرتبية         . كلية 
 جامعة بنها. 

(. التفاعل بني امنا  عرض احملتوى 2014)  .وليد يوسف  ،حممد
كرتونية القائمة على كائنات التعلم يف بيئات التعلم االل

االفار   قواعد    وإثر وادوات  ادارة  مهارات  تنمية  على 
طالب   لدى  البيئات  هذ   استخدام  وقابلية  البياانت 

سلسلة دراسات    .جملة تكنولوجيا التعليم  .املرحلة ال انوية
 . (1) .وفو  حمكمة

ية (. تصميم ا ن طة اإللكرتون2017)  .نوف عبد هللا  املهرى،
التكيفية وفاعليتها يف حتسني التحصيل والدافعية يف مقرر 

كلية الدراسات      من ورة.  رسالة ماجست   .جامعى 
 البحرين.  .جامعة ا ليج العرىب  .العليا

ممارسة 2016)  زكي.إميان    ،موسى منط  بني  التفاعل  أثر   .)
ا ن طة واسلوب التعلم يف بيئة تعلم مقلوب على تنمية  

الد والرضا التحصيل  ا كادميية  الذات  وفاعلية  راسى 
ارمعية العربية  .التعليمى لدى طالب تكنولوجيا لتعليم

الرتبية -232  .(29)   .دراسات وفو   .لتكنولوجيا 
326. 

السيد عبداحلميد. ) أثر اختالف نوا 2000امليهي، رجب   .)
وأسلوب   املفاهيم  طلبة  خريطة  حتصيل  على  تقدميها 
. دراسات تربوية واجتماعية. ارامعة يف العلوم البيولوجية

6 (2.) 215-246
. 
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  (6/10/2020 ، وُقبل للنشر في26/8/2020)ُقدم للنشر في  
 

 د. عبد هللا بن محود اجلميل 
 األستاذ املساعد يف كلية الرتبية جبامعة حائل  
 Dr. Abdullah Homoud Aljameel 
 Assistant Professor at the College of Education at the University of Hail 

  املخلص  
  

اد مدت   هدفت هذه الدراسةةةة  لت ال على درج  رس  لسةةةةاف  ارتبةةةةلاى الستوى ا رفص ل ةةةة وي ال  طةةةةملر الدراسةةةةي لدي     ا ل ر  ا ت دا مل    
( لشةةةةلفف ايلتوش ولشةةةةلف  ايلتوع  ا ل ف   ف ر  131الدراسةةةة       و  قت درج دمل    "ا سةةةة  ف   " ة  ا سةةةة  دااب  الوصةةةة ي  هذه الدراسةةةة  درج ا  ا 

ون  تدرس  ة ري ( ا ال  ةملد  ع ةةامأن ا شةةلفا الستوعا وا شةةلففت الستوشت  %( لن جم مص الدراسةة   ولد ايوصةةرت ال  ف   لت 83 عرملمي ومتثر  ال
سةةةةةةفلمل   ( ا اي عملر اسةةةةةةساايمللملفت ال درعس ا دعث   واي وعص أتدرس  ة ري  سداون  ع ةةةةةةامأهن    و درج ا عرما وا عرمفت ا ايدرعس لوا  ختطةةةةةةطةةةةةةا 

وسو  فلوق  ال  ل طةةف ملف ايع ي    ري   ملع  العمر لطةةفش ا شةةلففت الستوشت  ودد  وسو  فلوق  ال  ل طةةف ملف ايع ي    ري    و ال قومي الستوى ا دعث 
ون ا عرما  ؤ ار  بةةةضةةةلور  ال   ةةةملد تا ل ار  ارتبةةةلاى الستوى ول  وا ضةةةوت   ف   الدراسةةة   عوصةةةي ال ف    ف عري   ال  طةةةو أو سةةة وات ا دل  

  وايوسملاا  لت ا دارس   ةةةةة  ال  طةةةةةو ا ا وا  ا عرما وا عرمفتوا عرمفت ا ا  ف د ال عرملممل   ول ا   ملفج ال عري لرمدارس ا ت دا مل  لن 
ا وا  عرمفت ا ا وا  الدراسةةةةمل   ع ضةةةةر أن الى ا شةةةةلفون الستوعون وا شةةةةلففت الستوشت اة  فرات بةةةةالع  وفطةةةةرمل  لقملفس أ ات ا  عرم  و األسةةةةفسةةةةمل 

 األسفسمل  وايقوميا   وحترملر ال  ف   حترمل  صف لف لر  ةد لن ل  وي ال  طملر الدراسي
  

   ا ل ر  ا ت دا مل    ال  طملر الدراسي   ارتبلاى الستوى :الكلمات املفتاحية 
  

 Abstract : 

  
This study aims to identify the degree of the contribution of educational supervision in raising the level of 

academic achievement of primary school students. This study relied on the descriptive approach, and used the 

"questionnaire" as a tool, And applied to the study sample (131) educational supervisors and female educational 

supervisors in the educational sector of Hail, which represents (83%) of the study population. The results 

reached: The educational supervisors and the educational supervisors contribute greatly to emphasizing the male 

and female teachers in teaching their specialization subjects, and also they contribute (to a very large degree) 

To activate modern teaching strategies, diversify the methods of modern educational evaluation on male and 

female teachers, and the results of the study also found that there are statistically significant differences 

attributable to the variable nature of work in favor of female educational supervisors, and the absence of 

statistically significant differences attributable to the variable of specialization or years of service. Where the 

most prominent recommendations were the following: The necessity of coordination between the Department 

of Educational Supervision and the Department of Male and Female Affairs in the educational districts on the 

actual need for primary schools for male and female teachers and directing them to schools according to 

specialization in basic subjects. It is preferred that educational supervisors and female educational supervisors 

conduct monthly and quarterly tests to measure and evaluate the performance of male and female learners in 

basic school subjects and analyze the results in an honest analysis to ensure the level of academic achievement 

 Key words : Educational Supervision, Academic Achievement,Primary School. 
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 : ملقدمةا
عواسه العفمل تشكر دف  واجمل مص العليب تشكر ةفص حتدشت  

ا ملف عن ودرج  ل  اعد  ول  فرد    ملل  ال  ورات ال لعع  ا بىت
وال عرملمي الستوى  ا ملدان  ا طوص  ة ل    الذى  وسه  عشاد 

ا اي ور   ا  ة ري   ف  العقدعن ا فضملا لن القلن ا مل  ى اجلدعد اي فرد 
والقملف    ا  ظف  ال عرمل     ا  ل  مل   ف  العمرمل  ال عرملممل  وال عرممل  وحتدعث 

  ا    واي ور ا  فه  الدراسمل  واسساايمللملفت ال درعس ا دعثالستوع  و 
وغريهف  اا   ة ري  الستوى  ال قومي  هذه أسفلمل   لن     مل      

ال  ور ال لعص وال  دشت الك ري  مث  لبكفلملفت ا ال عرمل  العف   
ا  عرما وا  عرمفت ال  طملر الدراسي لدي  ل اف لشكر  ضعف  

 ا ا ل ر  ا ت دا مل  وهذا لف عام ف ا هذه الدراس   
الدراسيلشكر   ايعد   مل      ال  طملر  ا ل ر     ضعف  ا 

ا ارتت دا مل    العف   ال عرمل   عواسااف  اليت  ال  دشت  ألوي  لن 
ا دع  دن ضعف ل  وي   لذلك متمل "  ؛ا مرك  العلتمل  ال عو ع 

ا ا ل ر  ا ت دا مل   وا  عرمفت    ال  طملر الدراسي لدي ا  عرما
وثملقف اراي ف ف  وعلاي ط  ال فل     و ملفهت   ت  ت فاأل  ق ر     ابألمهمل  

ا هذا    طا  ا   الش طمل  وا س مفدمل  وا ا مل   وع  ر  لن
الشفلر  والكشف دن األاجملفل ا ملوى   ا وضودمل   س ف   ال ظل  

 ولعلف    مجملص اجلوا    ا ضعف ال  طملر الدراسي    ا  ا قملقمل 
ارتت دا مل    ور لرمدارس  ا  فتع   الستوع   اللمسمل   ذات    اجلافت 

بلاا وال   ملقي واليت ايشكر  رق  وصر تا اجلافت  ال فتص ارت
العرملف ا ارت ار  ال عرملممل  والو دات ال   ملذع  ةف دارس ا ت دا مل   
ا عرما   تا  ال  فدرمل   ال عرملممل   العمرملفت  درج   ابلولوى 

وللكف مل    وا  عرمفت   وا  عرما  لوا  ايدرعس  وا عرمفت 
ابرتضفف  لت    ا دعث    واي عملر اسساايمللملفت ال درعسختططا    

لن ل ر اجلافت ا   ط    ا ع مد   اي وعص أسفلمل  ال قومي الستوى
ال عرمل     وزار   لملفسا  لن  ال  ةد  أسر    وايقوميا  ه   أ ات  لن 

ا دعث  األسفلمل   وفد  وا  فلي  ال  ف ي  درج    ابل قومي  ععو   ممف 
وال عرممل    ال عرملممل   أهدافافا  العمرمل   رفص   شو    و ا    حتقملد 
الدراسي ال  طملر  ا ل ر  األ  ل  وي  سفسمل  واليت ايعد  ا هذه 

  (77  2020   بلو  "العف لن أه  للا ر ال عرمل  
ف ي األوان األةري  ةثل ا دع  تا أولملفت األلور وا ا ما  

ابل   األمهمل  ل  وهي لشكر  ضعف    أبلور ال عرمل  دن لشكر 
ل عكون  فقد  ا ت دا مل    اب ل ر   الدراسي  أه   ال  طملر  ن 

أظالايه واليت  ال فرز   وال  وث   األس ف   الدراسفت  لن  العدعد 
اجملفل   هذا  ا  وال   ملقي  غملف وهو  الستوع   ارتبلاا   الدور 

ال شرات   ولر    لرلافت اللمسمل  الستوع  ا  فتع  لرمدارس ارتت دا مل 
لؤبلات   ا  ا طدالمل   وغملف   ال ودمل   والربال   ا ملدا مل   الستوع  
ا اين وا ؤس ي   مل  اي فوت  الوظمل ي ابلشكر  ايقومي األ ات 
 رس  ايقومي األ ات الوظمل ي تا ا عرما وا عرمفت لن ذلك      

درج أمت وسه  هنفعك     هتفون  ال عض ا القملف  أب وراه  ال درع مل
غملف    لن دن  بلحي  ة ري   لدي  وا فرسمل   الداةرمل   الدوافص 

ا عرما وا عرمفت  تإلضفف  لت ضعف الدور ال   مل ى لن ل ر  
ا عرما  ا  فص  لرمدارس  ا  فتع   ارتبلافمل   اجلافت  ايرك 
اة ف    درج  وايشلملعا   ا  فس   ا ل ر   هذه  ا  وا عرمفت 

ا عفرى وا عرولفت وا اف وا  عرمفت  رات وال روةملفت ا  عرما 
ا   الدراسي  ال  طملر  ل  وي  رفص  ب هنف  لن  واليت  األسفسمل ؛ 

 ا ل ر  ا ت دا مل   
عؤةد"ف ال عرملممل     مل   ا ؤس فت  ا  ا وسو   الوالص  ي 

الدراسفت  ال ف ثا ا  أةد دد  لن  العلتمل   الدول  وةفص  ا 
لن   حتد  ددعد   لطور  أوسه  ه فك  أبن  وال روةمل   ا س مفدمل  

ارت ضعف  لساف   لثر  ا ؤس فت  هبذه  الستوى  بلاى 
ا سساايمللملفت ا وضود  أو ايدٍن ا ل  وي ال   ملد ,وةذلك لف  
الستوى  ولف   لي لن ضعف ا األ ات لدي ل ؤويل ارتبلاى 
ل او   اي  ملد  دن  ال عد  تعملد  ةر  ايلتوع   ممفرسفت  لن  حيدث 

 فس  , ارتبلاى الستوى   مل  لّن ااي ف  ا سساايمللملفت ال عفل  وا 
تكر ة فت   ايعرملمملف  ايلتوش  ل فةف  لملكون  ال عرملمي  ا  فخ  وهتملئ  

لرمعرما   ع ا وففدرمل     األ ات  ل  وي  حت ا  ا  ل فبل  
وا شلفا الستوعا والقملف  أب واره  العمرمل  أبةمر وسه ممف ععو   
درج رفص ل  وي ال  طملر الدراسي لدي ا  عرملمن وا  عرمفت 

 ( 1  2019   ا    مل "ا ا ل ر  ا ت دا 
لساف   لدي  درج  الولوى  الدراس   هذه  حتفول  ه ف   ولن 
ا شلفا الستوعا  ا ال   ملد اللمسي والعمر ا ؤس ي تا اجلافت  
العرملف ابرت ار  ال عرملممل  وتا ا دارس ا ت دا مل  ا لن  مل  ايوزعص  

ا ة طفص وفد  وا عرمفت  ارتت دا مل     ا عرما  ا دارس   درج 
الستوى   ال قومي  اي  ملد  درج  وال  ةملد  ا ملدا مل   ال شرات  ودد  
اي عملر   وةذلك  وال طرمل    الشالع   ا ة  فرات  واي  ملد  ا   مل 

ولملفس ارت ات ا سساجتملفت ا دعث  ا ال درعس وا  فبط الستوع   
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تشكر  ال عري   درملا   وا  مئ فن  وا  عرمفت  ى   ور لرم عرما 
رمسي وفد الروا ح واأل ظم  ال عرملممل  ا هذه ا ل ر  األسفسمل  و 

والسةمل  درملاف لثر ابلي ا لا ر ال عرملممل  األةلي لن أسر ضمفن  
 اس ملارع  ال  طملر الدراسي ابلشكر ال رمل   

 مشكلة الدراسة: 
العمرمل  وا عفعش  ا ملدا مل  لر ف   لن فمن ة ل هذه ال ظل   

لاى الستوى درج ا دراس اب ل ر  ا ت دا مل   ة ل دمري ا ارتب
ا ملدا مل   الستمل   ا  ا عر (  ل فتع   ال فل   وةذلك   د   وعر  

وةذلك ال  وث  وارتربف  الكف ميي ا ةرمل  الستمل  ا سفلع   ف ر  
والدراسفت الستوع  ا هذا واليت سوى    فوهلف ا الدراس  ال فتق   

سي لدي     ا ل ر  ا ت دا مل   ضع ف ا ال  طملر الدرا  لو ظ
وةفص  األسفسمل  ل اف  األلل الذى عدل   الدراسمل   ا مجملص ا وا 

درج وسو  لشكر  ا ل  وي ال  طملر الدراسي ايعو  لت ال لو   
ا شلفا الستوعن  وغملف   ور  ا فصر  تا ا عرما ا هذه ا ل ر   

 ه ع   لس ف  ا وا   ا  فتعا هل   فوالص لدارس ف ا هذه ا ل ر  أ
ابرتضفف  لت ا د مف      األسفسمل  لت غري ا   طا ا ايدرع اف 

ال قرملدع  ال درعس  لذا     درج  لق  ال قرملدع ؛  ال قومي  وأسفلمل  
 راس  اي ف ضص ا لقدل  أولوش خم طا أن  ة ف ثا و ع  ر   ل ف   
األ لرمعر اجلوا    الطف   سفسمل   لساف    اةر  لدي   ولف 
جتفه ل ف د  ا عرما    وفد ا جتفهفت ا دعث     لستوىارتبلاى ا
  والعمر درج حترملراف حترمل  اتلف   ؟اب ل ر  ا ت دا مل   وا عرمفت

ال عرمل    األس ف   درج  ال على  أسر  لشكر  لن  دن  لركشف 
األ هذه  ود ج  الدراسي  ال  طملر  اآلو   س ف    ضعف  ف ي 

هملئ  ايقومي و ا دع  لن ل ر القملف ات ا وزار  ال عرمل   األةري   ةثل  
دن لوضو  ضعف ال  طملر الدراسي اب ل ر   ال عرمل  وال درع   

تشكر لر ت لر ظل   مل  ا ا مرك  العلتمل  ال عو ع   ا ت دا مل   
اة  فرات    أظالت  ا  ا مرك   لعف  الدولمل     (PISA)  ف   
وال ع  2018 ال  ممل   ل ظم   أدر  اف  ا ل طف ىاليت   فون 

OECD)  )  أبهنف   (2019  ع مرب  ا لن   وص ت  ألر 
أه     لشري   ا  وسط  أ د  الدراسي  ال  طملر  ضعف  أن  لت 

ايواسه   اليت  ال عرملمي الا شك ت  ا مرك    ظف   العمل ج  "  ا 
سلات هذه الدراس  الستوع  حملفول  الوصول   فعين رت  لف  ( 2019
اير ملط  الدراس   لبكفلمل لت   الل ملس  افوميكن  ال ؤال  لف "   ا 

لدي لساف  ارتبلاى الستوى ا رفص ل  وي ال  طملر الدراسي  

وع  ل  لن هذا ال ؤال الل ملس دد  أسئر  "   ؟  ا ت دا مل ر ل ا ا
   فلدمل  اي مثر ا اآليت 

ا بل   1 لساف   لدي  الستوى  لف  درجاباى    ايدرعس   ل  ةملد 
 ؟ ل ر  ا ت دا مل اب لوا  ختططا  وا عرمفت ا عرما

الستوى    2 ارتبلاى  لساف   لدي  ا عرما ا  لف       
ا دعث    وا عرمفت ال درعس  اسساايمللملفت  اي عملر    درج 

 ؟ت دا مل  ل ر  ا اب
الستوى    3 ارتبلاى  لساف   لدي  ل فدد لف   ا عرما   ا 

اي وعص  وا عرمفت   الستوى  أدرج  ال قومي   ل ر   ابسفلمل  
 ؟ا ت دا مل 

ل  وي    هر  4 د د  ل طف مل   ذات   ل   فلوق  ايوسد 
لدي  )α ≥ (0.05 الد ل  الدراس  ا  دمل    آرات   ول 

لساف  ارتبلاى الستوى ا رفص ل  وي ال  طملر الدراسي  
 ؟  ملع  العمر(ايع ي    ري      ا ا ل ر  ا ت دا مل

فلوق هر     5 ل  وي   ذات   ايوسد  د د  ل طف مل     ل  
لدي  )α ≥ (0.05  الد ل  الدراس  ا  دمل    آرات   ول 

لساف  ارتبلاى الستوى ا رفص ل  وي ال  طملر الدراسي  
ا ت دا مل ا ل ر   س وات     ال  طو   ايع ي    ري    ا 

  (؟ ا دل  
 : الدراسة اهلدف من 

ال على   لت  الدراس   هذه  لسافلفت   درجهتدى  لدي 
ل  وي ال  طملر   وعا وا شلففت الستوشت ا رفصالست  ا شلفا

 وفد ا يت   الدراسي ا ا ل ر  ا ت دا مل 
لن ل ر اجلا  ا بلافمل  اللمسمل  ا  فمه  ا  فبل   ال على درج  1

  ختططا لوا      درعسل   وا عرمفت عرما  ا  ل  ةملد درجا  ا
 ختططا    غري ا ودد  ايدرع ا  لوا  أةلي

ال درعس درج اي عملر اسساايمللملفت  ا    ثال على درج لدي    2
ا  عرماا دعث  ع فدد  ممف  ا علف   لدرج    وا  عرمفت     ثلات 

   ا ملفت ا  لول ة فهب  ا افرات ا   ود  والوسد لو  عا لد
ا شلفادرج    ال على  3 لسافلفت   لففتوا ش  الستوعا  لدي 

ا ل فدد  ا عرما وا عرمفت درج اي وعص أسفلمل    الستوشت
ا دعث    الستوى  اال قومي  لملفس       عرمالدي  أسر  لف  لن 

  وايع ع   قفط  وايقومياف  والستوع   حتقد لن األهداى ال عرملممل 
لدع   القو  القطور  ل  وي     هبدىا ولعفجل  سوا    رفص 
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    ا ت دا مل ل ر  ابال  طملر الدراسي 
درج    4 ا شلفا ال على  أ ات  تا  وال شفته  ا ة  ى   قفط 

العمر     ملع      ات    ري   ايع ي  الستوعا وا شلففت الستوشت
ا دل و  وس وات  ال  ( ال  طو   رفص  ل ملس  و ورهف  ا 

 ل  وي ال  طملر الدراسي لدي ا  عرما 
 أمهية الدراسة: 

ل على ا ا ر أسفسي  الدراس  ا فلمل  تشكهذه  اي ل د أمهمل   
لسافلفت ا شلفا الستوعا وا شلففت الستوشت ا   لديدرج  

واي مثر  ا ت دا مل    ا ل ر   ا  الدراسي  ال  طملر  ل  وي  رفص 
 األمهمل  ا اآليت  

ال  قد لن لعلف  لدي لساف  ا شلفا الستوعا وا شلففت   ▪
 العرملف ال عرملممل    الستوشت ا ال  ةملد ا   مل درج ارت ارات

الع ل  ا دارس   ا   ذات  درج  وا عرمفت  ا عرما  ايوزعص 
ا مجملص ه  ا وا  الدراسمل   لس ف ا ت دا مل  وفد ا ة طفص و 

لوا  ايدرع ا   ودد   ةفص     ختططا   غريا    الط وى 
   ا وا  األسفسمل 

لسافلفت ا شلفا لوصول لت   ف   واض    ول لدي  ا ▪
الستوعا وا شلففت الستوشت ا    ا عرما وا عرمفت  

    واي وعص أسفلمل  درج اي عملر اسساايمللملفت ال درعس ا دعث 
 ف لذلك لن أمهمل   ؛ الط وى ا دعث   اةرال قومي الستوى 

   أل وار ال عرمل  لرلافت ا بلافمل  الستوع حتدعد ا ة ري  ا
ا شلفا  ▪ أ ات  تا  وال شفته  ا ة  ى  لت  قفط  الوصول 

الستوشت وا شلففت    ملع     ات    ري   ايع ي  الستوعا 
ا ل ملس  و ورهف ال   ا دل (ال  طو  وس وات  و العمر   

 رفص ل  وي ال  طملر الدراسي لدي ا  عرما 
حت ا   ▪ أمهمل   لدي  ر    رتط  الدراسي  ال  طملر  ل  وي 

ا مرك    تلؤع   ارتت دا مل   لص    2030ا ل ر   وال مشي 
 لفسفتت هبف لوا هف وت و هف  

 الدراسة:حدود 
   املوضوعيةاحلدود 

لساف  ت  ل طل ا لدي  درج  ال على  درج  الدراس  
ا شلفا الستوعا وا شلففت الستوشت ا رفص ل  وي ال  طملري  

  ل ر  ا ت دا مل  ابالدراسي لدي ا  عرما 
 

 املكانية: احلدود 
وا شلففت    مت  الستوعا  ا شلفا  درج  الدراس   اي  ملد 

ا  فتعا لرمعرما   الدراسمل ا  ا   ططا  و الستوشت  ا   ا وا  
 ل ف   ف ر ال عرملمي  

 الزمانية: احلدود 
لرعف    مت  الثفين  الدراسي  ال طر  ا  الدراس     اي  ملد 

  2019/2020-1440/1441 الدراسي
 الدراسة:مصطلحات 

 األلل بفرك فمله  سا  اأ " ا لعل  ا عفين اجلفلص  سفت إسهام:
لص لعل   لو     للمله"  ا جنفح ا ام  ا وةر   ساأ    سفدد   دفون 

   ا عفين درج ا  س ت(
الباحث   ارتافتمل      ارتسافلفت  إجرائيا:ويعرفه  ا شفرةفت  هي 

ا عرما   جتفه  الستوشت  وا شلففت  الستوعا  ا شلفا  ل ر  لن 
 هبدى    اا ايقدمي العون هل  وا  فدد  والولوى لع  فتوا عرم

ا  عرما لدي  الدراسي  ال  طملر  ل  وي  ا    وا  عرمفت  رفص 
   ا ل ر  ا ت دا مل 

 : اإلشراف الرتبوي
لقملف    مجملص  "  أبنه:يعرف   ا  ؤولون  ع ذهلف  اليت  ا  ظم   اجلاو  

حت ا ال عرمل  لا ملف     ا ا قر الستوى  ا جمفل  ا عرما والعفلرا
ن ته لن  شف فت ل ظم   عفو   ا عرما وايش ملو ولف عقولو 

رغ       قفط الضعف والقو   ولددا  الربال  ل  ممل  ا عرما لا ملف
لن ب  ه  اين والثقفا وال روةي  وةر لف  ا متكمل ا  لن ال مو ا

ر أن علفص ل  وي دمرمل  ال عرمل  وال عر   وع عد لن ل  وي ال  طمل
   (340  2018  لدراسي لدي ا  عرما"  لمل   وال شن ا

أبنه هبف "   ويعرف  عقو   اليت  هلف  ا   ط  األ ش    لن  جممود  
خم طون   ذواهت ايلتوعون  اي ممل   درج  ا عرما  وحت ا   فدد     

وا ال درع مل   وةفرساف ممفرسفهت   الطف  غلف     ل قوميمل   اةر 
هبدى ل داث اي ريات للغوت    ا لن اي  ملذ ا  فه  ا قلر لمل مك و 

  (73  2004    ففش"  سروك ا  عرما و لا د اي كريه ا
الباحث   أبنهاإلشراف  ويعرف  إجرائيا  لن   :الرتبوي  جممود  

ا شلف العمرملف عقو  درملاف  وا شلففت  ون  الستوع  ون ت ا   ط هلف 
أ ا ا    حت ا  أسر  لن  وا عرمفت  ا عرما  الستوشت   فدد  

غلف  الطف وةفرساف  لمل مك وا لن ايدرعس لوا  ختططا   اةر  
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مدى إسهام اإلشراف التربوي في رفع مستوى التحصيل 

  الدراسي بالمرحلة االبتدائية
....................................................................... 

واس  دا  أسفلمل  واي وعص  لق ال درعس ا دعث      ا قلر  وايقومياف 
 الدراسي لدي    طملرال  رفص ل  ويال قومي ا   ور  ممف ععو  درج  

  علف  والقمل  وا افرات األسفسمل  ا ا ل ر  ا ت دا مل   اب ا  عر 
 الدراسي: التحصيل 
جنفزه ة ل ال طر أو العف   لل  وي أ ات ا  عر  و "   يعرف أبنه

للاي   وعكون  والعقرمل     ف  الدراسي   ال   مل   واجل ممل   ابلعوالر 
لرم عر "       2020   درملمفتو   ساف و   ال عفعد وا س مفدمل  

171 ) 
أبنهو  ولمل  "  :يعرف  ولافرات  لعفرى  لن  ا  عر   عك   ه  لف 

" وا والف ال عرملممل   وضو  لعا  للوره اب رباتواجتفهفت تعد  
 (  54  2006 ال روبي و   الشعملري

ا   وي الذى :  أبنه  ويعرف الباحث التحصيل الدراسي إجرائيا
ا ك       ملل   راس   وا افرات  ا علف   لن  ا  عر   للمله  وصر 
اليت  ال  طملر ابلدرس   لوضو  لعا أو و د   راسمل   وعقفس 

درملاف   ل ة  فر   طر  أ ا ه  أو  ا   مل  ال قومي  ا  عر    ملل  
 ال اف ي الذى ع قد  له ا هنفع  ال طر الدراسي  

 : والدراسات السابقة اإلطار النظري
 متهيد: 

  عوسد جمفل لن جمف ت ا ملف  ل  وحي فج لت لبلاى  
هذا اجملفل لن اجملف ت ا ل طف ع   أةفن ول فدد  ول فتع  سوات  

وذلك لروصول لت أفضر لف     غريهف  وا ا مل  أو  ا س مفدمل  أو  أ
ارتبلاى   ور  ميكن لن حتقملد أهداى ذلك اجملفل  وابل فيل أص ح  

وعل  اليت اي ا  لسافلف  ل فبلا  ا اي    ف د ا    وار  األالستوى لن  
    لكون ارتبلاى الستوى هو  رق  الوصر ال ملئ  الستوع  و ال عرملممل  

وا ا ملدان  ال عرملممل تا  دمرمل    ل ملفس   ايقو   ل فدد     ودرمله 
ال درع  عرما  ا ا سساايمللملفت  اي عملر  و   مل درج  ال قومي ا دعث  

الضلورش   توىوالس  لن  ال  ف   ف ص ح  أفضر  لت  لروصول    ت  
وال عّرممل و  ال عرملممل   الستوى    نّ ل"   مل   األسفلمل   ارتبلاى 

وذلك    ودرممل  توص ه ا دع  ا  قن عقد  ةدل  لا مل  دفلمل  ف مل   
ل  و  أغلاضه وغفع ه ا ايعلعف ل  ر فت لا   ال درعس لرمعر  ا 

ورفص لع وشايه وحت مل ه حنو ارتتدا  وال لدعد  ال عرملممل   ا ؤس فت  
الستمل    ا  اجلدعد   وال ظ   ا عفعري  ولواة    رمل    وال عوال  دع  

ل موه    وهتملئ  ال رملم   وا  فةفت  حنو    ا اين الظلوى  ولربف ه 

اليت اي ار تروغ األهداى ال اف مل  لعمرمل  الستمل     ا   ر   العوالر  
   (7  2002  ال درى وال عرمل " 

لن   اي  ادى "فعرمله  الستوى  ارتبلاى  دمرمل  
دراس  الظلوى اليت لا ؤس فت ال عرملممل  درج اة  ى أ واداف  

ل ا دمرمل  الستمل  وال عرمل    والعمر درج حت ا ايرك الظلوى  ايؤث
ا  اي ممل  لدرات  اليت ايضمن  للمله    عرماابل لعق   وفد لف هتدى 

ا ثق ا  الستوعا  لن  ل ف    أةرب  تا  ال دا اهتف  درب    الستمل  
العمر لن  مل   ؤون  ع د  الستوعون وا شلففت الستوشت   ون فف شلف

ا عرمون  وع د مفتوا عر  عقف  ا شسة     ؤون    لص  فسفهت  
للملا  ةمف ال ظل  ميكن  عشعلون    وال ل ع    مل     لو ةف وا 

ا عرماب فسفت    اف  حي فج  فقد  وا عرمفت     اس قلار لت  ون 
اجلدول الدراسي وايدرعس لوا  ال  طو هل  ودد  لس ف  لوا   

ه    فملافللملا   ل  ططا  آةلو    غري  اي عملر   لت ةمل مل   حي فج 
ا دعث ا ال درعس  لت ةمل مل   سساايمللملفت  اثل   وحي فج  اي وعص   

مود   لارتبلاى الستوى  لذا عض رص  "   أسفلمل  ال قومي الستوى
العمر وا اف   األ وار  ا عرما  مل لن  اي وعل  ب هنف  لن  اليت  ؛ 

ا اينوا عرمفت   منوه   ع مك واواس ملار  لواسا       ىت  لن 
وزار  ال عرمل  واجتفهفهتف ا دعث  ا رفص ل  وي ال  طملر   ل  ر فت

ا   ا  عرما  لدي  ا ت دا مل "  الربدمي الدراسي  ا ل ر  
   (212  2020  اللبملدد دو 

 الرتبوي: تعريف اإلشراف 
اس ملار ال  ور ا ال كل الستوى ا دع  أةذ    فمص

ل او  ارتبلاى الستوى ا األوسفط الستوع  ع  ور لمل ةذ لعىن  
لع فصل  الشفلر  ا  او   ا  ملفسفت  عريب  وأوسص  ىت  أمشر 

ا  بلاى الستوى  ارت  ع ل د مل     وال عرممل  العمرمل ا ال عرملممل   
ملف ع  ل  ف مل  بفلر  غفع اف دمرمل  ف مل  بورع  ل "أب ه    اآليت ا  او   

ال عرملممل    العمرمل   لولص   "  حمفورهف  تكفف واي وعلهف  والستوع   ايقومي 
ا مرك  ا  ال عرمل   ال  وزار   ال عو ع   ب ك  العلتمل   درج  لمسي 

فملعلفه أب ه  "ساو   (  Bord man  لفن ألف تور  ا  س ت(  
ل فتع  وحت ا العمرمل   ل ظم  ع ذهلف لف   ايلتوعون  ع   لن ة هلف  

لرمعرما  ا اين  ال مو  لاثر   اجلاو   وايشمر  وال عرممل    ال عرملممل  
األ وات   واة ملفر  الستوع    األهداى  صملفغ   ولدف    واي وعله   
الستوع "  ا دهون    العمرمل   وايقومي  ال درس   و لا د  ال عرملممل   

  ايعلعف ارتبلاى ل  ل  لام  ا    ارتتلاهمل   عوضح(  و   8   2020
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ل ه اجملاو  الذى ع ذل  س شفر  واي  ملد وايوسمله  الستوى  تقوله "
لر ا   مل  ا اين  ومجفدفتال مو  فلا ي  ا درس   ا   "معرما 

ودرج ذلك ميكن ايعلعف ارتبلاى    (13   2002 ا تلاهمل    
أب ه درملاف    :الستوى  عقو   هلف  ا   ط  العمرملفت  لن  جممود  

الس   ون الستوع  ون ا شلف ا عرما  وا شلففت  توشت   فدد  
وا عرمفت لن أسر حت ا أ ا ا   اةر غلف  الطف وةفرساف  
لمل مك وا لن ايدرعس لوا  ختططا  ا قلر  وايقومياف  ورفص ل  وي  
ا ل ر    ا  األسفسمل   وا افرات  والقمل   ا علف   لن  ا  عر   حتطملر 

 ا ت دا مل   
 الرتبوي: أمهية اإلشراف 
ارتبلاى      دمرمل   العمرملفالستوى  ايعد  اليت لن  ت 

ن ارتبلاى الستوى  ل ا  ا هنوض دمرمليت ال عر  وال عرمل   مل   اي
فاو الذى حيد  ال لق    ال عرملممل  والستوع  ضلور   زل  لرعمرمل   

ا   وعلمساف  ألف   ال  ر  ل روغ   ا ملدان ا  عرما وا عرمفت  وع ري 
 فشرامف ح دمرمّليت ال عر  وال عرمل  أو  تر لن جنف   ا  شو   ال فشت  

  بلاى الستوى ةره درج ارت  مجو مهف  عع مد وةذلك  ع فلمل امف أو  
 أغلاضه  درج حتقملد  لافله وععمرحبمل  عقو  ت   ملذ 

ارتبلاى ف  أمهمل   حتقملد    الستوى    ولف  ا  و فس ه 
ن ل"      مل  عوضحألل ضلورى و  ع   ىن د هأب ه     األهداى

الست سدعد  ارتبلاى  تع فصل  ايرّون  تر  رلفتمل   لام   ععد  مل  وى 
الدراسي   ال درعس وا  ا   ا درس  وا عر  و لق  لدراس  ظلوى 

أبسوات ايعرّب    ول  ر لفت ال ق مل  والوسف ر ال عرملممل  وممفرس  ال عرمل 
الكمل مل  اليت اي   ملص هبف اهلملئ  ال درع مل  حتقملد  ايع ريا  صف لف دن  

وأص ح     ا حمملط ا درس  وال ملئ   فهفهت ولملوهل  واجت  رغ فت ال ر  
وال عرمل    الستمل   ععسعه لن  وصملف  ه  أ ا   مفع   قر  لف  لن ةر 

والو  مل   العرممل   ال ر    ا  فضل  ملف   سر ف  ايؤثل    صعوابت 
 ( 8  2002  "  ال درىول  ق راف

 منها: عدة أسباب يف أمهية اإلشراف الرتبوي تربز و 
د ا لملدان ختططه ضلور  ةون ا عر  لرمف تكر لف اس ل   (1

  لن لعفرى وحبوث
   هلف  ظلشهتف  و لا قاف ا   ر   ل ظم  تمل  دمرمل  ةون الس  (2
لد (3 أث فت  ا عر   لضفهف  اليت  ال س   ا ؤس فت  ةون  ا  دا ه 

   ايؤهره لرقملف  أبدمفله الستوع     الستوع  لرملر 

   لر  ورات اجلدعد ضلور  لواة   ا عر    (4
العمرمل (5 وا ملوع  فس   ال  شملط  لت  الستوع      ا مف   "  

2000 19 ) 
ذلكو  درج  ا   طا  لن  العدعد   مهمل  ف"   ع  د 

ارتبلاى الستوى ايعو  لت اهلدى األسفسي ل ه  الذى هو ال  وعل 
ولافرهت  ا عرما  لقدرات  ل  وي    ال دراي  رفص  أسر  لن 

 :Mcjunkin, 1998  " عرماال  طملر الدراسي لدي ا 

لمل  و وا   رم عرماول دن لات   ال لص  لؤ وأن ا عر  ل  "   (250
د د  د   اي اعدهف  عقف  و   اي  اعد  ا عرولفت  ولكن  اب عرولفت 
اي وعد لمل مكن لن  ا عر  منوهف واي ورهف    ه  لعا  ولكي ع  د 

  ولملس أن ل ف د  ولعفو  تكر سدع  اب عرولفت   تد له لن  
  ولكي  أصمل  ابجلمو ل ف د د لف  رسه د دلف ةفن  فل ف و ع ول

    "ف فاو حم فج لت ارتبلاى الستوىلعرولفايه واد ه  عر ع مي ا 
 (  19  2002  ا تلاهمل 

ففرتبلاى الستوى هو لطدر لن لطف ر اي وعل    ذا  ل
العمرمل    وععد دفل  هفلف ا جنفح أو  والستوع  العمرمل  ال عرملممل   

والستوع ال عر فشراف   ملممل   اس  ف    أو   ون الستوع  ون ا شلفلىت 
وا عرما   ا عرما  جتفه  ال ودمل   ا  فمه   الستوشت  وا شلففت 

لف هو سدعد ا جمفل  واي وعده  اسساايمللملفت  ا  و ختطط  تكر 
درج ه     ةر ذلك ع فددال درعس ا دعث  واي وعص أسفلمل  ال قومي 

   طملر الدراسي لدي ا  عرما ورفص ل  وي ال    لدراهت اي ممل  
 االجتاهات احلديثة يف اإلشراف الرتبوي:
 ضوت ا جتفهفت ا دعث لن  ظف  ارتبلاى الستوى ا  

وال عرمل   لر عر   أفضر  سو  اي ظمل   أسرو   لت  سمل له  وفر   ه 
العمرمل    لت  اي ظل  ا دعث   الستوى  ارتبلاى  سملفس   لن   مل  

لمل ت   أهنف  درج  األس رال عرملممل   لت  األدرج  لن    دمرمل  أتيت 
وا شلف    فف شلى الستوى  ف هي  لة  ذات اجتفها ل  ف لاولمن

  لعا  ون ععمروا عرم   بلعك لرمعر     قف د أو القف د أو ال الستوع   
  ولذا  لت ةشف أة ف ا  ون   و  ع ع  دن سر ملفهت  ون و  ع  ش

ا الستوعا وا شلففت  ةف ت هذه ال ملفس  اي ظل لت وظمل   ا شلف
هي  درج    الستوشت ولمنف  اي ر مل    أو  فولمل   وظمل    لمل ت  أهنف 

ا    هل   تزل  ا درج أهنوا عرم     وع ظل لت ا عر   وظمل   لملف ع  
ارت  ف مل     ع لفتوالدرج  ر ا شك ت     لعا  ون   وع عفو ا ا  
ا  وعشلعه درج ا ت كفر درج أسفس لن ال  فه  وا  س    لعا
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للفص ل  وي ال  طملر الدراسي ال لص     هل  ون   وعاملئوال لدعد
 ( 222  2020 الربدمي ود داللبملد   لدي ا  عرما

االجتاهات احلديثة لإلشراف الرتبوي   وميكن حتديد
 يف النقاط اآلتية: 

أسفسف  " (1 عادى  الذى  ال عفون  ارتبلافمل  درج  العمرمل   لملف  
ت ل فدد  ا عر  وةمل مل   للت حت ا ال عرمل  وةمل مل  اي وعله و 

لعفو  ه درج ةرد سو أفضر لر عر  وال عرمل  ولت ا ه مف   
ا شفرة   لت  منوه  ايوسمله  وةمل مل   تملئ ه   اب  عر   ا  ا ثمل  

 ا درسمل  واحملرمل   
لك (2 ا درس   سعر  و ده  دد   ال     فمله  ع عر   فان 

  ولمنف هي لكفن ع عر  فملاف ا دعل وا عر  وا شلى  ف   
ع امل لف  وال    دن  لعد  أو  ئ  الستوى  الوسط  هذا  ا 

آلرات اا كفن لن روح ال عفون وال آلف وا   لف  وا سا   
 واألفكفر 

ر   وضص ا  فه  الدراسمل  وا  ط لن أعدى فئ   قر س  (3
لرملر  لن رسفل الستمل  ا ارت ار  ا لة ع  لت أعدى ةر لن 
 هتما  دمرمل  الستمل  لن آابت ولعرما ولدعلعن ولشلفا  

  وأن عكون  شلى درج القملف   الدميقلا مل اد مف  وظمل   ا    (4
  دميقلا مل  الا شلى را دا ايلتوش عؤلن فكلا ودم  اب  ف ئ  

وأن ع ظل لت ا درس ة لملر له ا ا ا   سمل عفون لعه درج  
د ل ه  وع ين  والش طمل   وا ا مل   ال عرملممل   لشك ايه   ر 
ا   ف ل وعشلعه درج  ال  فه  وا  سا   أسفس  لعه درج 

له ال لص واجملف ت الكففمل   ا  ئ  ا ت كفر وال لدعد وعامل
 جمفل ال مو ا اين  

سعر ارتبلاى دمرمل  ب طمل  د سمل  هتدى لت ا راي ف    (5
   وي ا عر  لت  د ميك ه لن لواسا  لشك ايه و راف 

   ت   ه لص لرملر لن ال وسمله أو ا  فدد  لن ا شلى
لرسفت الع لفت ارت  ف مل  ال مل   ا العمرمل  ارتبلافمل  تا   (6

عرملممل   وتا أدضفت اهلملئ  ال    -لدعلا ةفن أ  لشلفف-ا شلى  
الع  هذه  ال    وايوسمله  لطفش  خيد   لف  لت  لفت 
وميك اف لن حتقملد غفشهتف وأهدافاف الستوع    ولطر   ا درس 
 وا س مفدمل   

ا درس     (7 اي  لمل   فسفت  دمرمل   ارتبلاى  سعر 
ولشك هت    ا عرما  دن  فسفت  ا   ثق   ولشك هتف 

فلش  بلع   أن حترر هذه ا فسفت وا شك ت وايدرس واي 
 عرملممل  لن مجملص العفلرا ا ا درس  ا اس مف  دف  لراملئ  ال

 مجملص ساو  وع ظ  ال   ملد تا  عطم  وععقد هلذه ال فع  
ا درس   ا  درج العفلرا  وايشلملعا   ول  ق  فلفهت      

للارات   لت  ع وصروا  أن  أسر  لن  واألفكفر  اآلرات  اي ف ل 
وا فسفتمج ا شك ت  هذه  تش ن  وع  قفدمل   درج    ون 

أفضر  لعق  ع ركوهنف  راف ت مل  ال اوض ابلربال  ا   ر   
العمرمل    هتمه  لن  ال    وةر  لطفش  واي وعلهف  لرمدرس  

   الستوع  
دمر   (8 عق طل  اجلوا      ل عد    دمرمل   ارتبلاى  سعر 

ا شلى فملاف درج حت ا دمر ا عر  و لعق  ايدرع ه فقط  
      ال عر  وال عرمل ولمنف ا ه مف  تكر لف عؤثل ا دمرمل

    ايق طل درج    ايقململ  أ ات ا عر  دمرمل  بفلر سعر دمرمل (9
الطف  ا  ا عر   دمر  درج  ايق طل  و   و ده   ا شلى 
وا درس   الطف  ا  و شف ه  دمره  ايشمر  ولمنف  و ده 
واجمل مص احملري  وأ  اي  د  ت شر  ا شلى له  د  لطري  ا  

ا ة ل ال    ألن هذه  الطف أو اي  ملذ زشرايه له لل  وللاي
ايدل   ل  ةففمل    أو  ال شرات    ا عر   لدر   لعلف   درج 

  وأ  عكون اهلدى ل اف ايقململ  ا عر  وا ك  درمله  ة فتايه 
لمل  ال قململ   الع سمل  و ألن هذا  ال ف مل   لملم  لن  له    ت 

ع  د لص ا جتفهفت ا دعث  وع يت لت الع ل  تا ا شلى  
ا لت  وعؤ ى  صد   وا عر   درج  وععمر  وال  ور  لكلاهمل  

و  ا عر   وال لدعدب طمل   ا ت كفر  لدراايه ا  وأ  ة ت    
اي    أن  ع   ي  ل فسئ  ولمنف  ال شرات  أو  ال شر   ايكون هذه 
اب اي فق ل  قف لص ا عر    وأن ايكون هلف أغلاض واض    

  وأن ععق اف  ادى ايش ملو ا شك ت وحمفول   رافاي  
ع  ول  وح  ال ظل اس مف  صلعح  وسافت  ل  ف ل  اجملفل   ملح 

اليت  ا شك ت  لت  ر  ال وصر  ألسر  وصلا    حبلع  
  (82  2002   ارتتلاهمل  "واسات ا عر  لن وسدت

وتعد أن مت ال على درج ا جتفهفت ا دعث  لإلبلاى 
  ميكن وا طف و اليت ع ممل  هبف ع   ي درج ارتبلاى الستوى أن  

ا دراسا عرم ا  وا عرمفت  لوا    ا  ايدرعس  لن  ا ت دا مل  
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و  جمفل ختططا ت  اي وعده ختططا   ا  سدعد  اعر  كر  ممف    
اوا عرم   ا عر    لن  ا   ملا  فل   ا اين  وال قد      س قلار 

 .وهكذا اي   العمرمل  تشكر ل ظ  ولدروس
 التحصيل الدراسي: 

جن " درج  صف لف  لؤبلا  الدراسي  ال  طملر  فح  ععد 
  و  ملل  لن   ف لاف ا لغوت   وا الولت ال عرملممل  والستوع العمرمل   

ال ل  واجمل مص    ا قطو   لكر لن  ذاايه ععد هدفف لن أهدافاف 
هدف الدراسي  ال  طملر  ععد  ا  ف  ففل ل   األسفسمل   أهدافه  ليت  لن 

 طوله درج الشاف   وحتقملقه   و ع ولف درملاف جنف ه ا  راس ه
  وبعوره ابللضج وال عف    فدملف ولا ملفاس م  وايوافقه    ملف و لذاايه
  ألف لف خيو اجمل مص فملعد ب ف   فسفايه ال   مل  وا س مفدمل رت

ال دفد  لعد ت  ا  ال   ن  لظفهل  لن  الدراسي  ال  طملر 
لعد ت ال  ل  واهلدر ا    وارت  فج لر ظف  ال عرملمي   واخن فض

   ك فع   مل  ععد ال  طملر الدراسي لن أه  ا ؤبلات لال ظف 
   (106  2020  للواينال ظف  ال عرملمي"  

 : مفهوم التحصيل الدراسي
ال  طملر الدراسي لط رح ايلتوى ع رد درج ال  ف    
احملقق  لن العمرمل  ال عرملممل  وال عرممل  وهو حمطر  الدور ا  ذول 

وععلى أب ه  "ا عدل الساةمي   ا  عر  ة ل ايعرمه ا ا درس لن  
لردرسفت اليت حيطر درملاف ا  عر  ا ا ل ر  ا ت داايئمل  لن ة ل  

ة  فرات ال ط مل  أو ا ة  فرات ال طرمل " ال قومي ا   مل أو ا 
حمطر  لف عك   ه (  وععلى أعضف أب ه "436   2020 ه ا    

ل وال عرممل   ال عرملممل   العمرمل   لن  ولعرولفت ا  عر   لعفرى  ن 
ا  ذولافرات وةربات ايعرمه اب درس     ملل  جلاده   ول ة ل 

ا هنفع    دراس  أووميكن لملفسه اب ة  فرات ا درسمل  ا أث فت ال 
  وععرب دن ال قدعل العف  لدرسفت ا  عر  ا ا وا   العف  الدراسي

 (  104  2005  اسمل "  ال فةلىالدر 
 العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي: 

عك   اف   اليت  ا طملر   حيد   الدراسي  ال  طملر  لن 
ا  عر  لن ا عرولفت وا افرات   وهذا ع ولف درج دوالر بىت 

العقرمل  والذةفت   ايت علسص لرم عر     ه ةفلقدراتذ  ول اف لف ه
وا ثفتل  واجلد  لردراس    و وا ملر  والعقرمل     اجل ممل   الط   

ال وال   مل  احململ    ال ملئ   لت  علسص  تملئي  لف هو  ععملش  يت  ول اف   
ن هذه الدراس  اي م ور    وأل عر  ةفألسل  وا درس  واجمل مص فملاف ا 

شلفا الستوعا وا شلففت الستوشت   ول ا شفرةفت ارتافتمل  لرم
  ول فددهت  و دما  وايشلملعا     عرما وا عرمفتا  ا ل ف د 

  سوى  ق طل درج  ل  وي ال  طملر الدراسي لرم عرمالفص  ل
ال ملئمل  وهو ا عر  وتشيت لن ارت    مل  افزاي فول أه  العوالر 
ول فتع  اي ورهف ععد ا عر  ا  مكن لن ا ف   العرممل  ا   طو هبف  

   رعس ا دعث  وا     درج سدعدهف ف  ابسساايمللملفت ال دوارت
  ة ف  ا افرات لدي ا  عرما لولدرايه درج لعطفل ا عرولفت و 

وبملد سر ر  وأبسرو   درممل   ا  عرما ت لعق   فا   ولملفس    
اي وعص ة ل  لن  الدراسمل   الو د   أو  الدرس  أسفلمل      وضو  

ا رفص ل  وي   ععد لن أه  العوالر ا ؤثل   عث ال قومي الستوى ا د
فح العمرمل    وععد لؤبلا لافتملف صف لف درج جنال  طملر الدراسي

اد  فره   الدراسي ا  ال  طملر  أمهمل   ال عرملممل  والستوع   "وايكمن 
تر  ل ه   أدرج  لت ل  وي  ل   قفل لن ل  وي  راسي  وسملر  

فدمل  اليت حيظج هبف ال ل   عرع   ورا هفلف ا حتدعد ا كف   ا س م
ا اجمل مص  وال  طملر الدراسي ابت ع ظل للمله لن ل ر الكثري لن  
الستوعا وا   طملا ا األوسفط ال عرملممل  والستوع  درج أ ه لعملفر 
ا ةف ميي  ا   وي  حتدعد  ة له  ولن  ضو ه  ا  ميكن  أسفسي 
ت فت  ل ام   وره ا  وا د  لكر  ال  طملر  عرع   لكي    لرم عر  

 (  409  2020و  ه"  د دا  ملظ  
 الدراسات السابقة: 

أسلعت العدعد لن الدراسفت ال فتق   ول ارتبلاى  
وا الدراسفت   الستوى   لن  اد  راس   مل  ال ف    در    دو  

و وره   الستوى  ارتبلاى  دن  حتدثت  ل  وي    اال فتق   رفص 
ارتت دا مل  ا ل ر   ا  الدراسي  الدراسفت ال  طملر  ف غر     

الدراسي     ال  طملر  ا  وا عرمفت ال فتق   ا عرما  درج   قت 
ا فلمل     سلعت الدراس أوأثلهف درج ا  عرما وا  عرمفت  وهلذا  

ولف ع  فس  لعاف لن الدراسفت ال فتق  ا دعث  مت اي رملط الضوت 
   درملاف

لت  (,Johns  2001هدفت  راس  سو      مل 
حترملر  ور ا شلفا الستوعا وا شلففت الستوشت ا حترملر لاف  

ا اي ظمل  ال عرمل  ا ا دارس ا ت دا مل    وأسفلمل ه  ارتبلاى الستوى
ا   د  ا للعكمل ا و ع  فلسمل ول  قملد أغلاض      ملف ابلو شت 

ا س   ل   دلف   الوص ي  ا  ا   ال ف    اد مد  ف    الدراس  
( لشلفف ولشلف   ولد  174 مل  ايكو ت دمل   الدراس      ة  ا 
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 وا شلففت أظالت   ف   هذه الدراس  أن  ور ا شلفا الستوعا
ا طو  الدراسمل  و ضور  ا  فه   اي ظمل   ا  ع  طل  الستوشت 
الط مل   و شل ا عرولفت ا دعث   وأن لن واس فهت  أن ميضوا ول ف  

 أ ول ا اي ظمل  وايقومي العمرمل  ال عرملممل    
الدراس   (2003الللملح    وأجرى هدفت    راس  

لت ال على درج لدي ل فمه  ا شلى الستوى ا قمل  ا ال  ممل  
لرمعرما    درجا ا مل   اي ممل     وال على  لن  حتد  اليت  الطعوابت 

ا شلى الستوى ا قمل  لرمعرما لا ملف   لضفف  لت أتثري ل  ريات 
الدراس  درج اس لفت  أفلا  الدراس  حنو ل فمه  ا شلى ا قمل  ا  

حتد لن ذلك  ول  قملد   والطعوابت اليتلرمعرما     ال  ممل  ا ا مل 
ل   دلف    الوص ي  ا  ا   ال ف    اد مد  الدراس   أغلاض 

لعرمف      (522    مل  تر ت دمل   الدراس   ف   أ ا  لردراس ا س   
لدعلا  ا أرتع  جممعفت ايعرملممل   كولمل   دع   اللشض  (  16 و

ع ا  ا اي ممل     توىالس   ولد أبفرت   ف   الدراس  لت أن ا شلى
وجمفل    ولددا ها عر  تدرس  ل وس   ا جمفل ال   ملط لردرس  

ال قومي الدرس     اي  ملذ ل ار   وجمفل  ال موالطف     وجمفل   وجمفل 
   .ا عرما لا ملف  توسه دف  وا اي ممل ا اين الذايت  

هدفت   (2007ال فلدى    ولف  لعلف  تدراس   لت 
اي وعل الك فشت ال عرملممل   عرمي الر    ور ا شلى الستوى ا  

مل  و ا  عرق  ابل   ملط لردرس  و لا د ال درعس  واس  دا   العلت 
ال   ال عرملممل   ول ار  الطف  وايقومي  ةمف هدفت     الوسف ر 

لت ال على درج ال لوق ا آرات جم مص الدراس  فملمف ع عرد تدور 
العلتمل  الر    لعرمي  اي وعل ة فشت  ا  اي عف     ريات    ا شلى 

الدراس     ملع  العمر  س وات ا رب   الربال  ال درع مل   ا ل ر  
ا  ا  ول  قملد أغلاض الدراس  لف  ال ف   ابس  دا     الدراسمل ( 
و  الدراس      لردراس ف   ة  ا   ا س  الوص ي  مشرت  مجملص  مل  

      ففظ  مخملس لشملط   ر  ا ت دا مل لعرمي الر   العلتمل  ا  ا ل 
لدي   ا ا مل   ال  ممل   اي ور  الدراس   أظالت   ف     ا عرماولد 

      وي  دفٍل لن ان مل  ال   ملط واختفذ القلار
لف  لت   دراس ت  (2007صفش    وةذلك  هدفت 

حت ا  ور ا شلى الستوى ا لدارس حمففظ  غ   ا ضوت ل او   
لن   ا  رو   ارتبلافمل   األ وار  درج  ال على  لن ة ل  اجلو    

 شلى الستوى أن عقو  هبف ا ارتبلاى درج ا درس   ولعلف   ا
لدي ممفرس  ا شلى لأل وار ا  روت  ل ه لن وسا   ظل ا عرما  

الدراس   وا  لعرمف  ولدعلا   ول  قملد   (168درات  وتر ت دمل   
اس  دا    مت  الدراس   وا س  ف   ة  ا   ا  ا   أهداى  الوص ي 

أفل    لردراس  الدراس  وايوزععه درج  دمل    ال ف ث     ا   واس  دلت 
ال  ل  رملر  ا  فس    ارت طف مل   ولقد األسفلمل   واي  ريهف    ف   

لت  ايوصرت   ف   مجملص  الدراس   ميفرس  الستوى  ا شلى  أن 
تدرس  دفلمل   وأ ه   ايوسد فلوق ذات   ل    جمف ت  وره ا اين

ل  وي   ل  د د  ل وس فت (  α≥ 0.05   ل طف مل   ا 
اس لفابت أفلا  دمل   الدراس   ول  رس  ممفرس  ا شلى لأل وار  
ارتبلافمل  ا  روت  ل ه ايع ي    ريات الدراس   ا ا    لدعل/لعر (  

أظالت وسو  فلوقوا  العرمي  ةمف  ل طف مل     ؤهر  ذات   ل  
ل  وي   ل    اس لفابت  (α ≥ 0.05 د د  ل وس فت  ا 

 رس  ممفرس  ا شلى لأل وار ارتبلافمل   أفلا  دمل   الدراس   ول  
   ا  روت  ل ه ايع ي    ري س وات ا رب 

لت ال على درج   (2007 راس  الدوسلى  وهدفت   
 ور ا شلى الستوى ا اي وعل ال مو ا اين لرمعرما ا حمففظ  

ال عو ع   ا  الدواسل  مت    وا ى  الدراس   أهداى  ول  قملد 
س  ف   ة  ا  لردراس    مل  ايكو ت ا  ا  الوص ي وا اس  دا   

   ابل لعق  العشوا مل ( لعرمف مت اة ملفره   280دمل   الدراس  لن  
ولد أظالت   ف   الدراس  ان ا شلفا الستوعا ميفرسون  وره   

 ا اي وعل ال مو ا اين لرمعرما تدرس  ل وس    
هدفت الدراس  لت   ( فقد2016وألف  راس  سفمل  

لساف  ا شلى الستوى ا اي وعل أ ات لعرمي الكشف دن  رس  
األسفسمل    ففظ    ا دارس  ا  أهداى   سلش العرو   ول  قملد 

اس  دا    مت  لردراس  ا  ا   الدراس   وا س  ف   ة  ا     الوص ي 
( لعرمف ولعرم  لن لعرمي  53 مل  ايكو ت دمل   الدراس  لن  

األ ابل لعق   ا ل ر   اة ملفره   مت  ايوصرت فق  القطدع  سفسمل   د 
  ف   هذه الدراس  أن  رس  لساف  ا شلى الستوى ا اي وعل أ ات  
سلش ةف ت  األسفسمل    ففظ   ا دارس  ا  العرو   لعرمي 

د د    ل وس    ل طف مل   ذات   ل   فلوق  ه فك  أن  تمل ت  ةمف 
الد ل    الدراس (  α ≥ 05 0ل  وي  دمل    آرات  ايع ي    ول 

   ا عرمفتاجل س  ولطفش    ري 
هدفت هذه الدراس    ( 2017وأةريا  راس  د ري 

بلاى الستوى ا ال  ممل  ا ا مل   عرمي لت ال على درج  ور ارت
  ولعلف  أثل    ففظ   ولكل ا ل ر  الثف وع  ا ا دارس ا كولمل   
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ل  ري اجل س وال  طو وس وات ا دل  ا ايقململ   ور ارتبلاى  
اس  دا     الستوى  الدراس  مت  أهداى  الوص ي ول  قملد  ا  ا  

لن  الدراس   دمل    ايكو ت  لردراس    مل   وا س  ف   ة  ا  
ل ر  الثف وع   % لن لعرمي ا 50( لعرمف ولعرم  ت      170 

حمففظ   ولكل  ا شلى ا  أن  الدراس   ايوصرت   ف    ولد    
ور  وال عر   وال عرمل   ال درعس  له  ور ا جمفل  ل  وي الستوى  فص 

 ال  ممل  ا ا مل  لرمعرما  
 التعقيب على الدراسات السابقة: 

وحتدعد   ال فتق    الدراسفت  اس علاض  ة ل  لن 
ودمل    ا    دل   ا  فه   واس قلات  الدراسفت  ايرك  أهداى 
اي ّا  الدراسفت  ايرك  ا  و  ف لاف  و لماف  ا   ادف   الدراس  

 اآليت  
لعلف  - لت  ال فتق   الدراسفت  تعض  ارتبلاى    هدفت   ور 

مجملص   ا  وا عرمفت  لرمعرما  ا ا مل   ال  ممل   ا  الستوى 
لساف    لدي  درج  رة ت  الدراس   هذه  أن  ل   اجلوا    
لوا   ا عرما  ايدرعس  درج  ال  ةملد  ا  الستوى  ارتبلاى 

ال درعس  طختط اسساايمللملفت  ا  سدعد  ول فتع  ةر  ا  
  ا حتدعد لن الدراسفت ال فتقت  وال قومي الستوى  واس  ف 

ل ا  الدراس  و ودمل  العمل   و لماف وأ ا  الدراس  وايطممل  
 أ اهتف ا س  ف    

ددا   - ال فتق   الدراسفت  دن  الدراس   هذه   راس  اي  ل  
 2001  Johns, الدراس  لن ا شلفا اة ملفر دمل    ( ا 

دمل فت  اي كون  ا  ا  الستوشت   وا شلففت  الستوعا 
  لن ا عرما وا عرمفت وةفص  الدراسفت ال فتق  ا ال فل

العلتمل  دمل   ابلدول  اس لفابت  لعلف   أمه    عدلر  وهذا    
هو   ا جتفه  اللمسمل   وهذه  ارتبلافمل   اجلا   ل ر  لن  الدراس  
الط ملح أبد قف ى الش طي ل  دعد ا سافلفت لن ل ر  
 ودمل  خم فر  واي م ص ابلط فت القملف   ا ا ملدان الستوى  ف ي  

اي كو  وايكون ال فل   وا عرمفت  ا عرما  لن  العمل    ن 
ارتس لفابت دشوا مل  وا ال فل  اي ملة   ول ا وافق  تدرس  
ة ري  ابد قف  ال عض لن ا عرما وا عرمفت لن هذه الدراس  

  سوى ايؤثل درج ايقمل  األ ات الوظمل ي لدعا 
خت رف   ف   الدراسفت ال فتق  ا   فر  ا هذه الدراس  ا  -

ال  ممل    ا  الستوى  ارتبلاى  لساف   لرمعرما   رس   ا ا مل  

فدراس   وا عرمفت الدوسلى و   ( 2003الللملح      راس  
سفمل  2007  و راس   أهن   2016(  أظالت   ف لاف    )

ل وس   ميفرسون  وره     أةدت  تدرس   ا  ا   راس     
   راس  د ري و   (2007 راس  صفش  و   (2007   دىال فل
تدرس   2017  ميفرسون  وره    وا شلففت  ا شلفا  أن   )

دفلمل   ولذا  فول ال ف   لن ة ل الدراس  ا فلمل  ال  ةد 
لن ا شلفا الستوعا وا شلففت الستوشت أ   ا  دن لدي 
ي  لسافلفهت  ا احملفور الث ث  ورفص ل  وي ال  طملر الدراس

 ( ,Johns 2001لدي ا  عرما ةمف ا  راس  سو    
 : منهجية وإجراءات الدراسة 

 الدراسة: منهجية 
اد مدت ل المل  الدراس  درج ا  ا  الوص ي الذى 

و  ع لفوز لت لعلف  الع ل  أو    هو عادى لوصف الوالص ةمف  
تطور    األس ف  اس   فج   األفلا   اس لوا   تواس    ذلك  وع   
لنغري   الدراس     ل فبل   أ ا   آرا ا     ا س  ف  (ة ل  ولملفس 

ولن مث القملف  ت  رملاف حترمل  ع   ملص    الدراس  ا  وافل  دن لشكر   
لن   ف     الدراس   ع طر  شكر   لف  اس   فج  ال ف    وس ه 

 (  192  2000  الع فى 
   الدراسة:أداة 

ا والعمللق  فين  عشري  لذه   وآل   أبن   والعفللى 
ايرك"  ا س  ف    اليت    هي  لن    حت وىا س مفر   جممود   درج 

ت لاغ  أو  احمل مر   اآلرات  أو  إبسفابهتف  ل و    ا ك وت   الع فرات 
أو   لامف وع ر  لن اجململ  درملاف ارتبفر  لت لف علاه    لإلسفت  

هل  ال ف    ل فدد   الط مل     ون  ارتسفت   أ ه  عع قد  "  لف 
 2005: 288)   

اي ا  ا مجص  اليت  واألسفلمل   األ وات  ايعد   فلغ  
الكففمل    وال ملفانت  "ا س  ف    والدلملق  ا عرولفت  أن  هي ل    "

وذلك ألهنف لن أةثل األ وات بملودف   الدراس  األ ا  ا  فس   هلذه  
الدراسفت الوص مل  وسوى ايكون دن  لعد    واس  دالف ا جمفل
   ايمل  درج ا   ريات ا  ف  ا س    تاب مر  ارتسفابت ا  رق 

وهي ال ملفانت األولمل  لرم  لمل ا ل مثر  ا   املتغريات املستقلة:
 س وات ا دل (    ال  طو      ملع  العمر
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واي مثر ا اس لفت  دمل   الدراس  درج حم وشت  املتغريات التابعة:  
 د فر   ( 49ور ع  ل  ل ه دد   فحم ث ث ا كون لن  ف   س   ا

 احملكمني: صدق 
ا   تشكر  لملد  وللاسع اف  ا س  ف    ايطممل   تعد 
صورهتف األولمل  لف  ال ف   تعلض أ ا  الدراس  درج جممود  لن 

ا  احملكما ولشلففت    الستمل   ةرمل   ا   طا  ايلتوعا  ولشلفا 
( حمكمف  لر  ةد لن الطدق الظفهلى 10ترغ دد ه     ايلتوشت

ا ا لدي وضوح أل ا  الدراس   وذلك  علف  رأى هؤ ت احملكم
تدات إباحملكمون    لف     ولد  ا عملفر  ولدي ا  مف ه لرم ورصملفغ 

وال عدع ت ا   ظفت  أو   تعض  صملفغ اف  رتدف    للف  ال زل  
 ذى تعض الع فرات أو لضفف  تعض الع فرات ا  فس   ل ط ح 

  لق م  د فر   (49  مل  ايضم ت     األ ا  واض   وأةثل   ل 
  حمفور  ث ث درج 

 الدراسة: ثبات أداة 
اس  د  ال ف    ف   لقملفس لدي ث فت أ ا  الدراس  ا س   

  (Cronbach's Alpha (α) لعف ل  أل ف ةلو  فخ(  
   وذلك لر  ةد لن ث فت أ ا  الدراس  درج دمل   جم مص الدراس

ا   ادى  ومت   ف  ث فت أ ا  الدراس  العف  وال لدي  مل  
ايشكر ل ه   ور ر مل ملفحمث ث  اي كون أ ا  الدراس  لن دد  

( فقل  اي  ص مجملص فقلاايه  قملفس لملكلت ا مفسي  49دد   
  ( عوضح لعفل ت الث فت1  واجلدول

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة   (1) جدول

 ثبات احملور  عبارات عدد ال احملاور م
ةملد درج ايدرعس ا عرما لوا    احملور األول   لدي لساف  ا بلاى الستوى ا ال  1

 ختططا 
15 0 903 

احملور الثفين   لدي لساف  ارتبلاى الستوى ا    ا عرما درج اي عملر ا سساايمللملفت   2
 ا دعث  مل   ال درع 

17 0 942 

الثفل    لدي لساف  ارتبلاى الستوى ا ل فدد  ا عرما درج اي وعص اسفلمل   احملور   3
 962 0 17 الرتبوي   ال قومي

 970 0 49 الث فت العف  ل س  ملفن 

( أن لعفلر الث فت العف  حملفور 1ع ضح لن اجلدول  
ترغ لملم    رتمجفيل ( وذلك  970 0الدراس  للاي ص سد ا  مل  

ا س   تا 49   ف  فقلات  لف  احملفور  ث فت  ايلاوح  فملمف  فقل     )
ة د أدرج  وهذا عدل   (962 0 أ ىن وتا    ة د)903 0(

الث فت حب   ان ري  اي    ف  درج أن ا س   م ص تدرس  دفلمل  لن 
لرث فت   ا ق ول  األ ىن  ا د  فمله  سعر    )70 0(الذى 

(Nunnally& Bernstein, 1994: pp.264-

265). 

 الدراسة: جمتمع 
مجملص   الدراس   وا شلففت  مشرت  الستوعا  ا شلفا 

ا الستوشت ا  اةر ل ف   ف ر ا  فتعا لرمعرما وا عرمفت  
ال  الدراسي    2019/2020-1440/1441  ثفينال طر 

األ(  2   واجلدول اجمل مص  وال    عوضح  الدراس   ودمل    صري 

      ملع   ودا  لن    الدراس دمل      تايكو ا ئوع    مل   
ارتبلاى  األو ال و     عمر ال ل ار   ا  الستوعا  ا شلفا  لن  ل  

ارتس لفت  لن    (73لغ دد ه   ف  الستوى  وال ايلتوش ومت  لشلفف 
 مل  ايعد  (  82%وذلك ت     لئوع     لشلفف ايلتوش(  60 ل ر  

الستوعا   ومل ع  ل  لن اجمل مص األصري لن ا شلفا       ممثر 
وال و    ( لشلفف ايلتوش    افت ال س  احملد   ل س لفت  13   دد 
لن ا شلففت الستوشت ال فتعفت رت ار  ارتبلاى الستوى     الثفين
س لفت  لن ل ر ا  تلشلف  ايلتوع  ومت (82ن  ترغ دد ه  مل 

ايلتوع   (71  لئوع     لشلف   ت      ايعد   %(  87 وذلك   مل  
اي ومل  ممثر    األ      اجمل مص  لن  ا شلففت    ل   لن  صري 
دد    احملد    11الستوشت  ال س   ايلتوع     افت  لشلف    )

لر عرمل     ق   ف ر  فت   ل س ل  العفل   ارت ار   لولص 
https://www.hailedu.gov.sa/ar-SA )   

https://www.hailedu.gov.sa/ar-SA
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 عينة الدراسة:  والذين ميثلون املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبوايتعدد  (2جدول )
 املفقودات  النسبة املئوية  العينةعدد  اجملتمع األصلي  عينة الدراسة م

 13 %           82 60 73 لشلى ايلتوى  1
 11 %87 71 82 لشلف  ايلتوع   2

 24 %83 131 157 اجملمو  الكري 
    ال  طو       ملع  العمر( لن  مل  ا   ريات ا   قر   131الش طمل  ألفلا  دمل   الدراس   ن=  ( ا طف و 3      علض اجلدول  عريفملمف  

   س وات ا دل ( 
 ملتغريات الشخصية حسب اتوزيع أفراد عينة الدراسة    (3جدول )

 النسبة املئوية  التكرار اجملموعات  املتغريات 
 %8 45 60 لشلى ايلتوى    ملع  العمر 

 %2 54 71 لشلف  ايلتوع  

 %5 11 15 العرو  الشلدمل   ال  طو 

 %3 15 20 الر   العلتمل  

 %1 22 29 العرو (  -العرو  ال  ملعمل   اللشضملفت 

 %1 19 25 الستمل  ا س مفدمل  والو  مل  

 %32 42 أةلي  تقمل  ا وا ( 

 %7 23 31 س وات  5ألر لن  ا دل  س وات 

 %9 9 13 س وات  10لت  5لن 

 %4 66 87 س وات  10أةثل لن 

 الدراسة: إجراءات تطبيق أداة 
حتكمل  األ ا  وال على درج صدق    تدأ اي  ملد هذه األ ا  تعد (1

    وث فهتف األ ا 
لص   (2 ال   ملد  ل ار   تعد ذلك مت  الستوى ا  ا بلاى  ل ار  

وال عرمل     ق    األصري  ف ر  الستمل   اجمل مص  دد    ول 
رت ار   ال فتع   الستوشت  وا شلففت  الستوعا  لرمشلفا 

الستوى  اةر ل ف   ف ر  ولن مث أةذ ارتارت ذن  بلاى 
   ل ا  ل   ملد األ ا  "ا س  ف  "

األ ا   (3 ايوزعص  اترعخ مت  لن  تداع   الدراس   دمل    درج    
مث مت حتدعد    ا ال طر الدراسي الثفين 15/02/2020

ووضص    الدراس  لإلسفت  درج أ ا   فن  لد  زل مل  لدرهف أس ود 
ا   ةلعن ة د   ول فتع   الدراس   أ ا   جلمص  اثل   أس و  

ايع ئ  ا س  ف   واس عف هتف ا ا د  احملد     ت ولد مت  ألطج 
األد وساول ووفد  تمل ل  وةف ت  ا  روت   لددا   أل ه  مت   ؛ 

ابل لعق   واس عف هتف  وايوزععاف  وحتكملماف  ا س  ف    ايطممل  
  (Google Drive ا لكسو مل  دن  لعد تلانل  
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 :أساليب املعاجلة اإلحصائية
ل  قملد أهداى الدراسة  وحترملر ال ملفانت اليت مت جتمملعاف  فقد مت 
اسةةةة  دا  العدعد لن األسةةةةفلمل  ارت طةةةةف مل  ا  فسةةةة   ابسةةةة  دا   

ا سة ةمةةةةةةةفدةملةةةةةةة    لةرةعةرةو   ارت طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف ةملةةةةةةة    Statisticalا ة   

Package for Social Sciences   هلةةةةةةةف عةةللةة   والةةيت 
(  مت   ةةةةةةةةةةةةةةةةةف  ا قةةةفعملس  SPSS v.25اة طةةةةةةةةةةةةةةةةةفرا  ابللل   

 اآلايمل  ارت طف مل  
جملف ت   1 الث فت  لمل   أل ف ةلو  فخ   ف   لعفلر  اس  دا  

 وحمفور ا س  ف    
حترملر ا س  ف   ابس  دا  ال كلارات وال    ا ئوع  لر على    2

الدراس    دمل    ألفلا   والوظمل مل   الش طمل   ا طف و  درج 
أفلا هف جتفه د فرات احملف اليت وحتدعد اس لفابت  الل مل    ور 

 اف أ ا  الدراس    ايضم 
 اللسو  واألبكفل ال ملف مل  لر وضملح    3
ا مفسي    4 لملكلت  لألوزان  قملفس  ا لس    ا  وس فت 

ال   مل   %(  علف   األمهمل   ولؤبلات  ا عملفرع   وا حنلاففت 
 ا جتفه العف  حملفور الدراس   

ا   قر     5 لرعمل فت   Tاة  فر  ت( 

Independent sample Test   ة شفى 
اي ع ف احملفور  فلوق ا  ه فك  لذا ةفن     ري   ملع     لف 

 لشلف  ايلتوع (    العمر  لشلى ايلتوى
األ ف ى    6 ال  فعن  وذلك    (ANOVAاة  فر 

اي ع ف  احملفور  ا  فلوق  ه فك  لذا ةفن  لف   ة شفى 
 ا دل      ريى ال  طو وس وات 

 : نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها
   واي  ريهف   ف لاف الدراس   ول فلش  ضمن ارتسفت  دن أسئر  اي

 مل  اس  د    ال  ف   ولن مث ايقدمي ال وصملفت ت فت درج ايرك 
ا  مل اا   لال ف   ا س  ف   ة  ا  جلمص اس لفابت آرات 

 دا  مت اس  لن ا شلفا الستوعا والستوشت  ةمف ف ر  ل ف 
  ا س  ف   ةمفلقملفس لملكلت ا مفسي ا ارتسفت  درج د فرات 

ا مفسي الوز مل  وا مسمل  لرمقملفس  ( القمل 4 عوضح اجلدول 

 القيمة الوزنية واالمسية ملقياس ليكرت اخلماسي (4جدول )

             
 إجابة السؤال األول:     
ما - التأكيد على   أوال:  الرتبوي يف  إسهام االشراف  مدى 

 ؟ ة االبتدائيةابملرحل  مواد ختصصهم  واملعلمات  تدريس املعلمني
حترملر   - الق      فول  هذا  الدراس رات  آا  دمل     اس لفابت 

ايدرعس   درج  ال  ةملد  ا  الستوى  ا بلاى  لساف   لدي   ول 

ة ل   ف   ختططا    لوا     وا عرمفت  ا عرما لن  وذلك 
وا حنلاففت  ا  فتمل   وا  وس فت  ا ئوع   وال     ال كلارات 

ا مفسي واألمهمل    لملكلث ا عملفرع  و رس  ا  وس فت اي ع ف  قملفس  
لر ال  فزيل  والسايمل   ا   فلرم وس فت  ةماي ع ف    ع فراتال   مل  

(5اجلدول  
 جابة السؤال األول( إ( استجاابت عينة الدراسة حول )5جدول )

 الدرجة  الفرتات املوزونة  طول الفرتة القيمة العددية  مسية القيمة اال

ا  80 1لت ألر لن 1لن  80 0  رس    تدرس  لرملر  سد   لرملر  سد ا  
60 2لت ألر لن   80 1لن  80 0  رس فن   تدرس  لرملر    لرملر   
40 3لت ألر لن    60 2لن 80 0 ث ث  رسفت   تدرس  ل وس     ل وس   
20 4لت ألر لن    40 3لن  80 0 أرتص  رسفت   تدرس  ة ري    ة ري   
ا  5لت  20 4لن  80 0 مخس  رسفت   ا  تدرس  ة ري  سد   ة ري  سد 

املتوسط   عبارات ال
 احلسايب

االحنراف  
 الرتتيب  الدرجة    )%(  األمهية النسبية  املعياري 

 8 ة ري  %36 83 03 1 17 4 ا   ملفج ال عري لن ا عرما     ال  طو علفص ا شلى الستوى  
ون ا عرما ا ايوزعص ا عرما      ؤ عشفرك ا شلى الستوى ل ار  ب 

 ال  طو 
 15 ل وس    79% 56 52 1 84 2

 12 ة ري  %28 73 34 1 66 3 ن وسد لع د ا شلى الستوى العل  ا ال  ططفت األسفسمل  
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 مجلة العلوم اإلنسانية

 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
................................................... 

 ع ا ارتبلاى الستوى    أن   (5   ع ضح لن اجلدول
ا عرما درج  ال  ةملد  ا    ا  لوا  ختططا  وا عرمفت   ايدرعس 

ا ت دا مل  و  وسط   فيب    اب ل ر   ( 99 3 تدرس  ة ري ( 
  وا مسمل   قملفس  (     القملم  الوز مل79 %85   و    لئوع 

ا مفسي ا س لفابت   لملكلت  أدرج  ا شلى    وةف ت  ع رص 
ا عرما لجنفزات  لرف  درج  الستوى    الستوى  ا شلى  عدد  
ا مص ا شلى الستوى     ا عرما اجلد  ا ايدرعس لوا  ختططا 

عؤةد ا شلى الستوى     ال  طو تداع  العف  الدراسيلص لعرمي  
درج  عؤةد ا شلى الستوى   لوا  ختططا  درج ا عرما ايدرعس

 ارس    ( وهذا ع  د لصالقملف   ا درسمل  اس قلار اجلدول ا درسي 
ا شلفا  ,Johns  2001سو     أن  أةدت   ف لاف  واليت   )

الستوعا وا شلففت الستوشت ميضون ول ف أ ول ا اي ظمل  العمرمل   
ا   وايقومياف   ا ت دا مل   ا درس   ا  ألر ال عرملممل   سفتت   ا 

الستوى ل ار  ب   ا س لفابت ا عرما ا ؤ عشفرك ا شلى  ون 
ا شلى الستوى ا ت فت   ع ا    ال  طو ايوزعص ا عرما      

واي  د هفاتن الع فراتن لص   ( اجلدول الدراسي لص القملف   ا درسمل 
( و راس  سفمل  2007 راس  الدوسلى  و   (2003الللملح   راس   

أن ا شلفا الستوعا وا شلففت   ظالت   ف لافاليت أ(  و 2016 
ا ا مل  لرمعرما وا عرمفت  ال  ممل   الستوشت ميفرسون  وره  ا 

  وهذا عدلر أن ا شلى الستوى وا شلف  الستوع  تدرس  ل وس  
ع   ملص ا  فمه  ا اي ظمل  العمرمل  ال عرملم   اةر ا دارس  ولكن 

اللمسمل  ارت ال   ملد ا   د لص ارت ارات  ا  لول لن اجلا   بلافمل  
العرملف ذات الع ل  تشؤون ا عرما وا عرمفت ا حمفول  ايوزععا  
وفد ا ة طفص ةمف حيطر ا ا ل ر ا ا  وس   والثف وع    ن  

بالع فر     ل ار   الستوى  ا شلى  ايوزعص  ؤ عشفرك  ا  ا عرما  ون 
درج  رس    ل وس  ( وه ف    طرت(  ا عرما     ال  طو 

الستوشت   وا شلففت  الستوعا  لرمشلفا  ابل      الطعوت   متكن 
وايط ح األلور أةثل ايعقملد ابل     هل   ت    أهن  ع  فسئون أبن  
ا عرما وا عرمفت عدرسون لوا  غري ل  ططا هبف  ومل عشفرةوا 

حي فج لت  اجلافت ذات الع ل  ا ايوزعص ا عرما وه ف ةرر ة ري  
 لدف   ال ظل فمله  

 إجابة السؤال الثاين:         
ما مدى إسهام اإلشراف الرتبوي يف حث املعلمني  -

تفعيل  واملعلمات   احلديثةاعلى  التدريس   سرتاتيجيات 
 ؟ابملرحلة االبتدائية

حترملر   - الق      فول  هذا  عينة رات  آا  استجاابت 
ا       الدراسة الستوى  ارتبلاى  لساف   لدي   ول 

وذلك    سساايمللملفت ال درعس ا دعث ا عرما درج اي عملر ا
لن ة ل   ف  ال كلارات وال    ا ئوع  وا  وس فت 

 قملفس   ف  ا  فتمل  وا حنلاففت ا عملفرع  و رس  ا  وس فت اي ع 
 ع فراتلملكلت ا مفسي واألمهمل  ال   مل  والسايمل  ال  فزيل لر

   (6 ا اجلدول  فةم  لرم وس فت   ف  اي ع 

     عرما   ا ا وا    لس ف   درجحي  ا شلى الستوى القملف   ا درس  
 ختططا  

4 21 1 04 84 12% 
ا   ة ري   سد 

7 
ا   ة ري  %16 89 83 0 46 4 ا مص ا شلى الستوى لص لعرمي ال  طو تداع  العف  الدراسي   3 سد 

 14 ل وس    %61 60 32 1 03 3 ا شلى الستوى ا ت فت اجلدول الدراسي لص القملف   ا درسمل    ع ا 
حي  ا شلى الستوى القملف   ا درسمل  ا ايوزعص ال طف  تا ا عرما  

 ابلعدل
 9 ة ري  44% 82 14 1 12 4

ا   ة ري  %94 87 90 0 40 4 عؤةد ا شلى الستوى درج ا عرما ايدرعس لوا  ختططا    4 سد 
ا   ة ري  %48 87 93 0 37 4 للكف مل  ايدرعس لوا  ختططا   ول ع  ةد ا شلى الستوى لن ا عرما   6 سد 

 10 ة ري  %54 79 19 1 98 3 عشفرك ا شلى الستوى القملف   ا درسمل  ا  ر لشك ت اجلدول الدراسي 
ا   ة ري  %91 91 69 0 60 4 ا عرماع رص ا شلى الستوى درج لرف لجنفزات   1 سد 

 13 ة ري  %09 68 36 1 40 3 ايوزعص ا عرما درج الط وى ا  ا درسمل    الستوى القملف   عشفرك ا شلى  
ا   ة ري  %08 90 83 0 50 4 عدد  ا شلى الستوى ا عرما اجلد  ا ايدرعس لوا  ختططا    2 سد 

ا   ة ري  %48 87 90 0 37 4 ا درسمل  درج اس قلار اجلدول ا درسيعؤةد ا شلى الستوى القملف     5 سد 
 11 ة ري  %42 75 32 1 77 3  فسئ لعدد  ا شلى الستوى القملف   ا درسمل  ا دد   قر ا عرما تشكر 
احملور األول  لدي لساف  ا بلاى الستوى ا ال  ةملد درج ايدرعس  

 ا عرما لوا  ختططا  
3 99 0 73 79 85% 

 ة ري 
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مدى إسهام اإلشراف التربوي في رفع مستوى التحصيل 

  الدراسي بالمرحلة االبتدائية
....................................................................... 

 ( إجابة السؤال الثاين( استجاابت عينة الدراسة حول )6جدول )

 ع ا أن ارتبلاى الستوى    (6 ع ضح لن اجلدول  
وا عرمفت ا عرما  ال درعس   ا     اسساايمللملفت  اي عملر  درج 

تدرس  ة ري  سدا( و   وسط   فيب   اب ل ر  ا ت دا مل     ا دعث 
لئوع 44 4  و     الوز مل   88 70%   (  القملم        )

لملكلت   ا س لفابوا مسمل   قملفس  أدرج  وةف ت  ت  ا مفسي  
  ع ور ا شلى الستوى ا عرما  اةر الطف تداع  العف  الدراسي  

اسساايمللملفت  لرمعرما  ول  دمر  الستوى ورش  ا شلى  ع ظ  
ا دعث  للادف      ال درعس  ا عرما  درج  الستوى  ا شلى  عؤةد 
ع  د ا شلى الستوى لص ا عر  ا  ممل  ا اي  ملذ     ال لوق ال ل ع 

لصالدروس   ا عرما    زل  ه  ال   ملقمل   الستوى  ا شلى  عشلص 

ال  ططمل  الدروس  ا  ا دعث   ال عرمل   ايق ملفت  ايوظملف     (درج 
 راس   و  (2007 راس  ال فلدى   مل  اي  د هذه الع فرات لص 

  وهذا عؤةد درج أن ا شلفا الستوعا وا شلففت  (2017   د ري
سدعد   الستوشت ع امون ت  وعد ا عرما وا عرمفت تكر لف هو

ال درعس ا دعث ا ا اي عملره   سساايمللملفت    ولن ه ف عؤةد  وةمل مل  
ا شلفا  أن  ال فتد  اجلدول  درج  ال عرملد  ا  لفمت  ل    درج 
ال شرات  تدرس  ة ري  ا  ع امون  الستوشت  الستوعن وا شلففت 
ا ملدا مل  لن  مل  اجلوا   ال  مل  والع لفت ارت  ف مل  تمل ا  وتا  

وا  ا بكفلمل  صفرت واض   أةرب ا  ا عرما  أن  ل   عرمفت  
درج  عطع   وه ف  العرممل   ا ف    لن  وا عرمفت  ا عرما  متكن 

املتوسط   العبارات 
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

األمهية النسبية  
 )%( 

 الرتتيب  الدرجة 

ا   ة ري  %16 89 82 0 46 4 ال طرمل   وا  ال  طو ع فلش ا شلى الستوى لص ا عرما ا      8 سد 
 16 ة ري  %82 83 01 1 19 4 وخت مل اف  لدروسا ا شلى الستوى لص ا عرما ا لددا   ع ا 

 1 جًدا  ة ري   %44 93 57 0 67 4 ع ور ا شلى الستوى ا عرما  اةر الطف تداع  العف  الدراسي 
 12 جًدا  ة ري   %09 88 74 0 40 4 ا عرما ا اي  ملذ الدروس ال   ملقمل  عشفرك ا شلى الستوى  

 4 جًدا  ة ري   %67 92 63 0 63 4 ع  د ا شلى الستوى لص ا عر  ا  ممل  ا اي  ملذ الدروس ال   ملقمل   
 2 جًدا  ة ري   %98 92 62 0 65 4 ا دعث   مل ع ظ  ا شلى الستوى ورش دمر لرمعرما  ول ا سساايمللملفت ال درع 
 7 جًدا  ة ري   %08 90 68 0 50 4 عدر  ا شلى الستوى ا عرما درج لافرات ل ار  الطف 

 14 جًدا  ة ري   %80 85 90 0 29 4  ش   غري الط مل  حي  ا شلى الستوى ا عرما درج اي  ملذ األ 
 5 جًدا  ة ري   %06 92 68 0 60 4 ا دعث  ا الدروس ال  ططمل  عشلص ا شلى الستوى ا عرما درج ايوظملف ايق ملفت ال عرمل  

 17 ة ري   %56 77 15 1 88 3 ع فدد ا شلى الستوى ا عرما ا  ر لشكر  ةثفف  ال ر   ا الطف 
 15 جًدا  ة ري   %12 84 87 0 21 4 لكفانت ا  ف د  عقد  ا شلى الستوى الدد  لرمعرما ا ايوفري ارت

 6 جًدا  ة ري   %60 91 70 0 58 4 ا شلى الستوى لن أن ا عرما لرما اب ف   العرممل  ع  ةد 
 3 جًدا  ة ري   %82 92 63 0 64 4 عؤةد ا شلى الستوى درج ا عرما للادف  ال لوق ال ل ع  

 9 جًدا  ة ري   %01 89 77 0 45 4 عش و ا شلى الستوى الطعوابت اليت ايواسه ا عرما  اةر ال طر 
 10 جًدا  ة ري   %85 88 81 0 44 4 ع ف ر ا شلى الستوى ابل لق الع سمل   ر لشك ت ا عرما الط مل  

ع  د ا شلى الستوى لص ا ار  ال درع  ا للفل  تلال  ايدرع مل  ختو اسساايمللملفت  
 ال درعس ا دعث  

 جًدا  ة ري   18% 87 90 0 36 4

13 
ا عرما ت شلات درممل  وللاتات لوسه دن اسساايمللملفت  ع و  ا شلى الستوى  

 ال درعس ا دعث  
 جًدا  ة ري   70% 88 78 0 44 4

11 
احملور الثفين   لدي لساف  ارتبلاى الستوى ا    ا عرما درج اي عملر  

 اسساايمللملفت ال درعس ا دعث  
4 44 0 57 88 70% 

ا   ة ري   سد 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
................................................... 

مجملص  وايدرع   أتهملر  لدف    لرمدارس  ا  فتع   ارتبلافمل   اجلافت 
ا عرما وا عرمفت ا فسات لطري    مل  حي فج لت ولت  وعر  

الذت أو  القدالي  وا عرمفت  ا عرما  ال  قوا  ا مل    سملمف  ن 
 ال درعس ل ر الشلوط والضواتط ال  مل  األةري   

 إجابة السؤال الثالث:          
  مدى إسهام اإلشراف الرتبوي يف مساعدة املعلمني  -

ابملرحلة  ساليب التقومي الرتبويأعلى تنويع  واملعلمات
 ؟االبتدائية

استتتتتتتتتتتتجتاابت عينتة  رات  آا هةذا الق ةةةةةةةةةةةةةة     ةفول حترملةر      -
 ول لدي لسةةاف  ارتبةةلاى الستوى ا ل ةةفدد     الدراستتة

سةةةةةةةةةةةةةةةةفلملةةة  ال قومي الستوى وذلةةك لن أا عرما درج اي وعص  
ة ل   ةةةةةةةةف  ال كلارات وال  ةةةةةةةة  ا ئوع  وا  وسةةةةةةةة فت 
  ف  ا  ةةةةةةةةةةةةةةفتملة  وا حنلافةفت ا عملةفرعة  و رسة  ا  وسةةةةةةةةةةةةةة ةفت اي ع
 قملفس لملكلت ا مفسةةةةي واألمهمل  ال  ةةةة مل  والسايمل  ال  فزيل  

  (7 ةمف ا اجلدول  لرم وس فت ف  اي ع ع فراتلر

 ( إجابة السؤال الثالث)( استجاابت عينة الدراسة حول 7جدول )
املتوسط   عبارات ال

 احلسايب
االحنراف  
 املعياري 

 
النسبية  األمهية 

)%( 
 الدرجة 

 الرتتيب 

 جًدا  ة ري   %76 91 69 0 59 4 ع رص ا شلى الستوى ا عرما درج      ايقومي ال ر   اجلدعد  

3 

 جًدا  ة ري   %63 87 88 0 38 4 عقمل  ا شلى الستوى ورب  دمر دن      ال قومي اجلدعد  

13 

 جًدا  ة ري   %27 84 93 0 21 4 ا  فس  لكر صف  راسي سرو  ال قوميي حيد  ا شلى الستوى األ

15 

 جًدا  ة ري   %85 88 81 0 44 4 ا عرما لملفس فا  ال ر   لردروس درج عؤةد ا شلى الستوى 

11 

 جًدا  ة ري   %16 89 85 0 46 4 سئر  ال قوميمل  عشلص ا شلى الستوى ا عرما درج  لح األ

9 

 ة ري   %37 81 02 1 07 4 سئر  ال قوميمل  ا عرما ا ت فت األعشفرك ا شلى الستوى  

17 

 جًدا  ة ري   %31 89 83 0 47 4 أسئر  ا ة  فرات ال اف مل   تعدر  ا شلى الستوى ا عرما درج ةمل مل  ت ف

8 

 جًدا  ة ري   %69 90 78 0 53 4 دد  ال طفر ال قومي درج أ ا  وا د   درج حي  ا شلى الستوى ا عرما

6 

 جًدا  ة ري   %99 90 75 0 55 4 عؤةد ا شلى الستوى درج ا عرما أمهمل  ايقدمي ال  ذع  اللاسع  لر ر   

5 

 جًدا  ة ري   %52 92 66 0 63 4 ا عرما اي عملر سل ت الواس فت ا   لمل   درج عؤةد ا شلى الستوى

1 

لور ال ر     فلش   أحي  ا شلى الستوى ا عرما درج ال واصر لص أولملفت 
 ال قومي 

 جًدا  ة ري   01% 89 83 0 45 4

10 

 ة ري   %60 82 11 1 13 4 عشفرك ا شلى الستوى ا عرما ا دقد لقفتات ايلتوع  لر ر   الضعفى 

16 

 جًدا  ة ري   %89 84 95 0 24 4 عشفرك ا شلى الستوى ا عرما ا وضص ا  ط الع سمل  لر ر   الضعفى 

14 

 جًدا  ة ري   %15 91 77 0 56 4 حي  ا شلى الستوى ا عرما درج ايوظملف ال ق ملفت ا دعث  ا ال قومي 

4 
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ا  ع   ارتبلاى الستوى( أن  7   ع ضح لن اجلدول
 سفلمل  ال قومي الستوىأدرج اي وعص    وا عرمفت  ا عرما  ا ل فدد 

(  43 4( و  وسط   فيب ري  سداتدرس  ة    اب ل ر  ا ت دا مل 
(     القملم  الوز مل  وا مسمل   قملفس  88 %53   و    لئوع 
ا ا س لفابتلملكلت  أدرج  وةف ت  ا شلى       مفسي   عؤةد 
عشلص    مل ا عرما اي عملر سل ت الواس فت ا   ل  درج   الستوى

ع رص    ا شلى الستوى ا عرما درج ردفع  ال ر   ا  ممل عن  راسملف 
حي     ا شلى الستوى ا عرما درج      ايقومي ال ر   اجلدعد 

  ا شلى الستوى ا عرما درج ايوظملف ال ق ملفت ا دعث  ا ال قومي 
اللاسع   ال  ذع   ايقدمي  أمهمل   ا عرما  الستوى درج  ا شلى    عؤةد 

 راس   و   (2007 راس  صفش  لص    تالع فراواي  د هذه     (لر ر  
( وهذا عدل درج أن ا شلفا الستوعا وا شلففت 2017  د ري

أسفلمل    اي وعص  ا  لرمعر   ا ا مل   ال  ممل   ا  ع امون  الستوشت 
  ل  أن لو ن ا رر الك ري ا اي  ملد ال قومي ا دعث   ال قومي الستوى

ا   مل ابلشكر الط ملح  ففل عض لن ا عرما وا عرمفت  زال  
  ع لق تا ال قومي الستوى ال  ف ي وال قومي الستوى ا  فلي  فمللد  

ا شلفا الستوعا وا شلففت الستوشت صعوت  ا لدف   أتهرملا  
قومي ال ر   اجلدعد  واي  ملقاف ابلوسه  وايدرع ا  ا اي عملر      اي

اليت  ال قرملدع   ال قومي  األسفلمل   لن  ال  رو  وحمفول   ا  رو   
ال اف مل   ا ة  فرات  درج  والسةمل   والس   ا  ظ  درج  ايع مد 
ال طرمل   واليت ايعد لن اتلز األس ف  ا ضعف ل  وي ال  طملر 

 الدراسي لدي  ر   ا ل ر  ا ت دا مل   
 الرابع:  إجابة السؤال

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حماور الدراسة تعزى  -
 . اىل )طبيعة العمل(؟

لإلسفت  دن هذا ال ؤال مت لسلات اة  فر  ت( لرعمل فت ا   قر    -
 ا مل  ع كون ل  ري   ملع  العمر لن جممود ا ل  قر ا  لشلف

(  مل  ةش ت ال  ف   دن وسو  فلوق تايلتوشفت  لشلف   اايلتوع
ايع ي   الث ث   الدراس   حمفور  ا  ل طف مل   ل  ري لذات   ل   ت 

الستوشت األدرج ا لمل  ا  وس فت ت    ملع  العمر لطفش ا شلفف
 مل  سفتت لملم  الد ل  ارت طف مل  أص ل لن ل  وي ا ع وع   

(8    سدول(01 0 
 اختبار )ت( للفروقات يف حماور الدراسة تعزى ملتغري طبيعة العمل ( نتائج 8جدول )

 جًدا  ة ري   %37 92 70 0 62 4 ردفع  ال ر   ا  ممل عن  راسملف عشلص ا شلى الستوى ا عرما درج 

2 

سئر  ا ة  فرات  أععقد ا شلى الستوى لص ا عرما ورش ايعرملممل  ل  رملر 
 ال  لعلع  

 جًدا  ة ري   24% 88 87 0 41 4

12 

عؤةد ا شلى الستوى درج ا عرما ال واصر لص ا لبد ال  يب تش ن ايقومي  
 ال ر   

 جًدا  ة ري   23% 90 82 0 51 4

7 

احملور الثفل   لدي لساف  ارتبلاى الستوى ا ل فدد  ا عرما درج اي وعص  
 سفلمل  ال قومي الستوى أ

4 43 0 67 88 53% 
ا   ة ري  سد 

 ن طبيعة العمل  حماور الدراسة
 الداللة اإلحصائية  قيمة اختبار )ت(  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب 

احملور األول  لدي لساف  ا بلاى الستوى ا  
 ال  ةملد درج ايدرعس ا عرما لوا  ختططا  

 77 0 61 3 60 لشلى ايلتوى 
6.163 0.000 ** 

 50 0 32 4 71 لشلف  ايلتوع  

احملور الثفين  لدي لساف  ارتبلاى الستوى ا  
   ا عرما درج اي عملر اسساايمللملفت  

 ال درعس ا دعث  

 62 0 14 4 60 لشلى ايلتوى 
6.035 

0.000 ** 

 38 0 69 4 71 لشلف  ايلتوع  

احملور الثفل   لدي لساف  ارتبلاى الستوى ا  
سفلمل  ال قومي  أل فدد  ا عرما درج اي وعص 

 الستوى 

 75 0 08 4 60 لشلى ايلتوى 
5.877 

0.000 ** 

 40 0 72 4 71 لشلف  ايلتوع  
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 0.01: دال إحصائًيا عند مستوى معنوية  **
 اخلامس: إجابة السؤال 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف حماور الدراسة تعزى  -
  سنوات اخلدمة(؟أو ىل )التخصص إ

األ ف ى  - ال  فعن  اة  فر  لسلات  مت  ال ؤال  هذا  دن  لإلسفت  
 ANOVA مخس لن  ال  طو  ل  ري  ع كون  (  مل  

ث ث  لن  ا دل   س وات  ل  ري  وع كون  ل  قر   جممودفت 
وةش ت ال  ف   دن دد  وسو  فلوق ذات    جممودفت ل  قر 

الث ث    الدراس   ل طف مل  ا حمفور  ل  طو اايع ى    ري   ل  
ا دل أو  اجملمودفت    (س وات  تا  ا  وس فت  ايقفرتت   مل  

ا ع وع    أةرب لن ل  وي  ارت طف مل   الد ل     ( 05 0وةف ت 
   (10( و 9ةمف ا اجلدولا  

 ( نتائج اختبار التباين األحادي للفروقات يف حماور الدراسة تعزى للتخصص9جدول رقم )

 

 

املتوسطات    العدد  التخصص  احملور 
 احلسابية 

االحنراف  
 املعياري 

  قيمة اختبار 

ANOVA 

 الداللة اإلحصائية

احملور األول  لدي  
لساف  ا بلاى  

الستوى ا ال  ةملد  
درج ايدرعس ا عرما  

 لوا  ختططا  

 68 0 08 4 15 العرو  الشلدمل  

0 386 0 818 

 79 0 96 3 20 الر   العلتمل  

 82 0 93 3 29 العرو (  -العرو  ال  ملعمل   اللشضملفت 

 71 0 89 3 25 الستمل  ا س مفدمل  والو  مل  

 68 0 08 4 42 أةلي  تقمل  ا وا ( 

احملور الثفين  لدي  
لساف  ارتبلاى  
الستوى ا     

ا عرما درج اي عملر  
اسساايمللملفت ال درعس  

 ا دعث  

 73 0 99 3 131 العرو  الشلدمل  

1 099 0 360 

 68 0 55 4 15 الر   العلتمل  

 54 0 38 4 20 العرو (  -العرو  ال  ملعمل   اللشضملفت 

 60 0 39 4 29 الستمل  ا س مفدمل  والو  مل  

 62 0 28 4 25 أةلي  تقمل  ا وا ( 

احملور الثفل   لدي  
لساف  ارتبلاى  

الستوى ا ل فدد   
ا عرما درج اي وعص  

سفلمل  ال قومي  أ
 الستوى 

 49 0 55 4 42 العرو  الشلدمل  

0 423 0 791 

 57 0 44 4 131 الر   العلتمل  

 61 0 60 4 15 العرو (  -العرو  ال  ملعمل   اللشضملفت 

 54 0 44 4 20 الستمل  ا س مفدمل  والو  مل  

 65 0 44 4 29 أةلي  تقمل  ا وا ( 
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 نتائج اختبار التباين األحادي للفروقات يف حماور الدراسة تعزى لسنوات اخلدمة  (10جدول رقم )

(ا ال ؤالا  10و   (9و   (8   اجلداولوع ضح لن  
تمل ا   الستوشت  الستوعا وا شلففت  اللاتص وا فلس أن ا شلفا 

ا سفتت  العمر  ا   ملع   ل طف ملف  لطفش فلوق  ال   ل  ف   
الستوشت ل طف ملفا شلففت  فلوق  ال   وسو   ودد   ا     

تملئ     وهذا عؤةد درج أمهمل   ال  طو وس وات وا دل  حت ا 
ارتبلااال الستوعا عمر  لرمشلفا  الدافعمل   لاثر   وابألةو    

   فت القدالج وا   ططا ا ا وا وحت مل  ا شلفا وا شلف
 : النتائج والتوصيات

  نتائج الدراسة مبا يلي:وميكن تلخيص 
الستوعا وا شلففت  - ا ملدا مل  أن ا شلفا  ال  ف    أوض ت 

لوا   ايدرعس  ا عرما وا عرمفت ا  درج    الستوشت عؤةدون 
اب ل ر  هذه    ( ة ري ا ت دا مل   تدرس     ختططا   وايعد 

  لوسو  لطور لن تا احملفور الث ث الدرس  ألر الدرسفت  
لشفرة   دد   الدراس   ول  دمل    اس لفابت  تعض  ا 

لص   الستوشت  وا شلففت  الستوعا  با شلفا  ون ؤ ل ار  
ا وا عرمفت  وا عرمفت       ا عرما  ا عرما    ايوزعص 

ا  فمه     ا ة طفص ودد   ا ت دا مل    ا ل ر   ت فت  ا  ا 
 ا درسمل   اجلدول الدراسي لص القملف   

الستوعا  - ا شلفا  أن  لت  ا ملدا مل   ال  ف    ايوصرت  ةمف 
ون  تدرس  ة ري  سدا( ا    ع اموا شلففت الستوشت  

اسوا عرمفت    ا عرما اي عملر  ال درعس  درج  ساايمللملفت 
ال  ملل  األةرب لن    ا دعث  ا ا ل ر  ا ت دا مل  وايعد هذه 

 تا اس لفابت دمل   الدراس  ا احملفورالث ث   
 الستوعا وا شلففت  وةش ت ال  ف   ا ملدا مل  لت أن ا شلفا -

ا عرما   ( ا ل فدد تدرس  ة ري  سدا ون  ع ام  الستوشت
   وى ا دعث سفلمل  ال قومي الستأدرج اي وعص  وا عرمفت

ل طف ملفوسو  فلوق   - ايع ي   ا حمفور   ال   الث ث   الدراس  
ا شلفف  لطفش  العمر  األدرج ا ت    ري   ملع   الستوشت 

املتوسطات    العدد  سنوات اخلدمة  احملاور 
 احلسابية 

االحنراف  
 املعياري 

  قيمة اختبار 

ANOVA 

 الداللة اإلحصائية 

احملور األول   
لدي لساف   

ا بلاى الستوى  
ا ال  ةملد درج  
ايدرعس ا عرما  
 لوا  ختططا  

 76 0 06 4 31 س وات  5ألر لن 

 85 0 11 4 13 س وات  10لت  5لن  617 0 484 0

 70 0 95 3 87 س وات  10أةثل لن 

احملور الثفين   
لدي لساف   

ارتبلاى الستوى  
ا    ا عرما  

درج اي عملر 
اسساايمللملفت  

 ال درعس ا دعث  

 73 0 99 3 131 س وات  5ألر لن 

0 897 0 410 
 55 0 53 4 31 س وات  10لت  5لن 

 60 0 52 4 13 س وات  10أةثل لن 

احملور الثفل    
لدي لساف   

ارتبلاى الستوى  
ا ل فدد   
ا عرما درج  

سفلمل   أاي وعص 
 ال قومي الستوى 

 58 0 39 4 87 س وات  5ألر لن 

1 051 0 353 
 57 0 44 4 131 س وات  10لت  5لن 

 83 0 53 4 31 س وات  10أةثل لن 
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لمل  ا  وس فت  مل  سفتت لملم  الد ل  ارت طف مل  أص ل 
 (  01 0لن ل  وي ا ع وع   

فلوق   - وسو   ل طف ملفدد   الدرا   ال   حمفور  الث ث  ا  س  
ااي ايقفرتت ع ي    ري  ا دل   مل   س وات  أو  ل  طو 

ارت طف مل  أةرب   ةف ت الد ل    تا اجملمودفت  ا  وس فت
 (  05 0  لن ل  وي ا ع وع 

 :، يوصي الباحث مبا يليالدراسة احلاليةيف ضوء نتائج 
ول ار  بوسو    - الستوى  ارتبلاى  ل ار   تا  ون  ؤ ال   ملد 

وا  ا   ملفج ا عرما  ال عرملممل   ول  ا  ف د  ا  عرمفت 
ا لرمدراس  وا عرمفتال عري  ا عرما  لن     ت دا مل  

ولشفرةت ا شلفا الستوعن وا شلففت الستوشت ا ايوسمله  
ا ا وا    ا عرما وا عرمفت لت ا دارس     ا ة طفص

   سفسمل  ا ا ل ر  ا ت دا مل األ
الق رمل   - ال عرملممل   الك فشت  اة  فرات  ل  وي  رفص  ضلور  

لدي لعرمي ا ل ر  ا ت دا مل   واة ملفر األفضر ل ا  وفد 
ولد فت  ا ة  فر  ا ق      العرممل   الستوعو ا شلفات  ن  و ن 

الستوشت   لعمر  وا شلففت  بالع  ص  ملفت  اة  فرات 
ا ا وا  وايقوميا   وفطرمل  لقملفس أ ات ا  عرما وا  عرمفت  

األسفسمل    ا ت دا مل  الدراسمل   ا ل ر   ال  ف    ا  وحترملر    
   ا لدع  حترمل  صف لف لر  ةد لن ل  وي ال  طملر الدراسي

ا عرما  ل  وي  اللمسمل    فتع   لرلافت  ال  ف    ورفص 
والعرمفت وهذا ع وفد لص اللةط  ا ا مل  لرمعرما ولص رؤع  

  2030ا مرك  
لدف   أتهملر وايدرع  ا عرما وا عرمفت درج      ايقومي   -

وا شلففت  الستوعا  ا شلفا  ل ر  لن  اجلدعد   ال ر   
ل  القدالج  األسفلمل  الستوشت وةفص   وال  رو لن  ا  

ال قومي  ال قرملدع   واليت لن ب هنف رفص ل  وي أ ات ا عرما 
 أو  أبول  العرممل  ال عرملممل  وال عرممل  وا عرمفت وايطوع 

العمر   - تملئ   ا  حت ا  وا شلففت لدي  الستوعا   شلفا 
الستوشت ا للفل  الرقفتات الستوع  والورش ال درع مل  ال ودمل   

دم  هل  ل  عملر ا جتفهفت ا دعث  ا ارتبلاى الستوى  الدا
 وال  رو لن ا مفرسفت ارتبلافمل  ال قرملدع   

ولا ا وزار  ال عرمل   ؤ ايشةةةةةةةةكملر جلفن ل  طةةةةةةةةطةةةةةةةة  لن ل ر ا  ةةةةةةةة
ال  رو لن ا عرما وا عرمفت اب مرك  العلتمل  ال ةةعو ع  حملفول  

لدف   أتهرملا   ال ري ل  طةطةا والقدالي ا ا ل ر  ا ت دا مل  أو
وايةةدرع ا  درج ا جتةةفهةةفت ا ةةدعثةةة  ا ال ةةةدرعس وال قومي الستوى 

ا  2030واي عملر ال ق ملفت ا  دعث   ف ع وافد لص رؤع  ا مرك  
 رفص ل  وي ال عرمل  لدي  ر   ا ل ر  ارتت دا مل 

 

 املراجع 
 اواًل: املراجع العربية 

تدرىارتتلاهمل  أمنفط   ( 2002      ددانن  الستوى     ارتبلاى 
أرتد      أسفلمل  األوت(   محف    ال  ع   لؤس   

    صوال وزعلردراسفت اجلفلعمل  وال شل 
لر عرمل     ق   ف ر العفل    ( 2020   ارت ار  

https://www.hailedu.gov.sa/ar-
SA      01/02/2020اترعخ ا  

د دا مملد ا اي     (2002    ال درى   فرق  ول فهمل   ملقفت 
ال كل     ار    ال  ع  األوت(  دمفن    ارتبلاى الستوى

   لر  فد  وال شل وال وزعص
انصل سملد مجع      د د اللبملدو  ملتعوسف تن أمحد خب   الربدمي

الستوى  2020  ارتبلاى  ل  عملر  لقسح  ايطور    )
ا ا مل  ال عر   جم معفت  درج  ال  وث  .ا ع مد  جمر  

 17 .(65) 212-247.   الستوع  وال   ي 
ا (   2019  ا   فلد    ارت ار   ا  اسساايمللملفت  درسمل  

الستوى ا بلاى  ا   اي عملر  لدرس      راس   فل  

األسفسي   لر عرمل   رسفل     دع  ال  ايل   لاترس  
 .لمل ملف   لاترس  ة ورا  غري ل شور   ةرمل  الستمل   

سعدا مف  لتلاهمل   الستوى     (2000       ارتبلاى  لعولفت 
ا لفس  ري    للشض  د مل   ل شو رسفل   ر   ةرمل   غري 
  ضاللش ا رك سعو  جبفلع   الستمل  
بفر   اي وعل     (2007    الدوسلى   ا  الستوى  ا شلى   ور 

  رسفل  ال مو ا عين لرمعرما   ففظ  وا ى الدواسل
الستمل   ل شور   ةرمل   غري  ا رك   لفس ري  سفلع  

 فملطر  
د داللمحن ا    ( 2003    الللملح   ا قمل   الستوى  ا شلى   ور 

  ل شور رسفل  لفس ري غري     ال ممل  ا ا مل  لرمعرما
 سفلع  ا رك سعو   ةرمل  الستمل  

 رس  لساف  ا شلى الستوى ا اي وعل    (2016      ين   سفمل 
ل األسفسمل  أ ات  ا دارس  ا  العرو   اجملر    عرمي 

  162-141 ( 1  8 األر  مل  لرعرو  ال   ملقمل 
د ري     درملمفتو   دري   ساف   و لاج  فلد د د هللا   ال عفعد 

اسساايمللمل  ايدرع مل  لف م  درج  (  أثل  2020رابد   

https://www.hailedu.gov.sa/ar-SA
https://www.hailedu.gov.sa/ar-SA
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مدى إسهام اإلشراف التربوي في رفع مستوى التحصيل 

  الدراسي بالمرحلة االبتدائية
....................................................................... 

واجمل مص وال ك ولوسملف  العر   فا   STS ل  ج  ا 
األتعف  ا س مفدمل  لرعر  وفد ال  كري الشكري لدي 

- 201(   33   4    ر   الطف العفبل األسفسي
298  

(  اجتفهفت  دعث  ا ارتبلاى 2020ص ح هف ى      بلو 
ارت  ف مل   الستوى ودرو   واأل    ال  ون  فت جمر  

   86-75(  57   وا س مف 
 راس  حترملر  لرعوالر     (2006      حممديال روبو الشعملري  دري  

الستوع  ا ؤ ع  لت ايدين حتطملر  ر   الشاف   الثف وع  
  ت ةمف علاهف ا عرمون وا شلفون  لر عرمل  العف  ا ال مل ش

ال  س ودر   العلتمل   اجلفلعفت  أحتف     (  2   4  جمر  
54-90  

حت ا  ور ا شلى الستوى ا    (2007    صفش  جنوي فوزى
الدارس   غ    اجلو  حمففظ   ل او   ضوت  حب       
لت اجلو     لقد   الثفل   الستوى  ال عرمل  ا ؤمتل  ا 
   غ     اجلفلع  ارتس لمل    لدةر لر ممل    ال ر  ملين
 .أة وتل 31-30  فر  ا

بلاى الستوى وا  ار   ا تدا  ا ارت  (2004    ففش  حممو 
  ا درسمل    ال  ع  األوت(  دمفن   ار ال للفن 

(  لددا  أ وات لقملفس  2020  ار تن صفش أمحد      د دا  ملظ
ع   ال  طملر الدراسي ل    ل   الستمل  ال  مل  جبفل

جمر  ال  ون واأل     ل  مل   ا لقلرات اللس  وال طوع
وا س مف   ارت  ف ملفت  -401.  (53   ودرو  

421  
محد تن  صفش  ا ا د   (2000    الع فى   ال     لت  ةر 
  لك    الع ملكفن    اللشض العرو  ال روةمل 

 ور ارتبلاى الستوى ا ال  ممل     (2017    د ري  رتملص ب ملد
ا  ا كولمل    ا ا مل   عرمي  اب دارس  الثف وع   ل ر  

جمر  العرو  الستوع         راس  لملدا مل    ففظ   ولكل 
  651- 621 ( 1  18  وال   مل 

أمحد   العمل ج اة  فرات وصف      (2019    ا مرك  ا  ف   
(PISA)     دكفظ    2018لعف   الدولمل سلعد  

 https://www.okaz.com.sa   ) 
  2019 ع مرب  3 -الث اثت 

 ور ا شلى     (2007     ال فلدى   ففظ تن د د هللا تن دفعد

الر    ال درعس لدي لعرمي  الستوى ا اي ممل  لافرات
ا مرك  العلتمل      لك  ا كلل     سفلع  أ  القلي   العلتمل 

 .ال عو ع 
سفمل ا ؤثل   ال  طمل  ( 2005   ال فةلى   والعوالر  الدراسي  ر 

- 102  ( 2   4   العرو  ارت  ف مل    فمله  جمر  س اف 
113  
سفمل لذه و   أمحد   العفللىو   الق  فين     العملو لعّدى     آل 
  ل ا  ال    ا العرو  ال روةمل     (2005    تدران 

   اللشض (ال  ع  الثف مل  
ال  طملر 2020ةفلد      للواين درج  الدافعمل   أتثري  (   رس  

الدراسي ل ر   ا دارس ا حمففظ  سر ملت لن وسا   
رسفل  لفس  ري غري ل شور     . ظل ا عرما وا عرمفت
   القدس  سفلع  القدس ا   و  

اتلاهمل    لمل   د دالقف ر  اس د     ال شن و  هنر   تشري   الملف 
(   رس  ممفرس  ا شلفا الستوعا ألسفلمل   2018 

ا عرما  وسا   ظل  لن  غ    ا  الستوى  ارتبلاى 
لألحبفث جم  .وا عرمفت ا   و    القدس  سفلع   ر  

وال   مل  الستوع   - 327(   6    2 والدراسفت 
364  

ل ظول   . (2020).حممةةةةدأجمةةةد     ا ةةدهون  ل  وعل  ايطور لقسح 
ا كولمل    األسفسمل   ا دارس  ا  الستوى  ارتبلاى 

  رسفل     ففظفت غ   ا ضوت لعفعري اجلو   العف مل  
غ      سفلع   الستمل   ةرمل   ل شور    غري   ة ورا  

 فر  ا   
ا  س تلع لولص  اجلفلص  ا عفين    ل  

https://www.almaany.com   رعخ  ات
  09/02/2020ا     

ه ا       ه ا  ا عفلر 2020د دهللا  اس  دا   ففدرمل     )
ا فساضمل  ا ال  طملر الدراسي لدي     ا ل ر  
اب مرك   سد   الكملمملفت   ففظ   لقلر  ا  الثف وع  

ال عو ع اجملمع     العلتمل   سفلع     (32   1    جمر  
23-51  

والةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةرةةةةةةةةةةملةةةةةةةةةة   الةةةةةةةةةةستةةةةةةةةةةملةةةةةةةةةة   ا  ةةةةةةةةةةس ةةةةةةةةةةت     وزار   لةةةةةةةةةةولةةةةةةةةةةص 
https://www.moe.gov.sa     ا  ةةةةةةةةةةةةةة اترعةةةةةةةةةةةةةةخ 

09/02/2020
  

Arabic References: 

https://www.okaz.com.sa/
https://www.almaany.com/
https://www.moe.gov.sa/
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 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

ا  فاعلية إستراتيجية التدريس التبادلي الـتأملي في تنمية مهارات فهم النص النبوي والتعلم الموجه ذاتيًّ
 لدى طالب المرحلة المتوسطة

 

 
   (12/10/2020، وُقبل للنشر في 25/8/2020للنشر في   )ُقدم 

 د. انيف بن عضيب بن فاحل العصيمي العتيب  
 أستاذ مناهج الرتبية اإلسالمية وطرائق تدريسها املشارك  
    كلية الرتبية، جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ابلدمام  
 Dr. Naif Adeeb F Al Osaimi Al Otaibi 
 College of Education, Imam Abdulrahman bin Faisal University 

  امللخص  
والتعلم املوجه ذاتيًّا لدى طالب املرحلة    ،فاعلية إسرتاتيجية التدريس التباديل الـتأملي يف تنمية مهارات فهم النص النبوياستهدف البحث تعرف     

  ولتحقيق اهلدف السابق بىن الباحث اختبار مهارات فهم النص النبوي، ومقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا لطالب الصف الثالث املتوسط.   .املتوسطة
ملي، وط بق البحث  بطت األدوات ضبطًا علميًّا، وأ ِعدَّ دليٌل ملعلمي الرتبية اإلسالمية لتدريب الطالب على استخدام إسرتاتيجية التدريس التباديل التأوض  

ائج البحث فاعلية  على عينة بلغ عددها واحًدا وسبعني طالًبا من طالب الصف الثالث املتوسط، ق سمت إىل جمموعتني: جتريبية وضابطة. وأظهرت نت
، والفهم التطبيقي(،  إسرتاتيجية التدريس التباديل الـتأملي يف تنمية مهارات فهم النص النبوي ككل، واملهارات الرئيسة )الفهم املباشر، والفهم االستنتاجي

املوجه   التعلم  مهارات  تنمية  الـتأملي يف  التباديل  التدريس  إسرتاتيجية  فاعلية  النتائج كذلك  الذايت، وأظهرت  )الوعي  الرئيسة  واملهارات  ذاتيًّا ككل، 
( بني مهارات فهم النص 0.05كشف البحث عن وجود عالقة دالة إحصائيًّا عند مستوى )  ، واستخدام إسرتاتيجيات التعلم، والتقومي الذايت(. وأخريًا

التعلم املوجه ذاتيًّا لدى طالب اجملموعة التجريبية، وكذلك وجود ع القة إجيابية غري دالة إحصائيًّا بني هذه املتغريات لدى طالب النبوي ومهارات 
 اجملموعة الضابطة. 

 . إسرتاتيجية التدريس التباديل التأملي، مهارات فهم النص النبوي، مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا، طالب املرحلة املتوسطة  :الكلمات املفتاحية 
  

 Abstract : 

 The research aimed at identifying the effectiveness of the reflective-reciprocal teaching in 

developing the skills of understanding the prophetic text and self-directed learning among 

middle school students; To achieve the previous goal, the researcher built a test of the 

Prophet's text understanding skills, and a scale of self-directed learning skills for the middle 

third students. The research was applied to a sample of seventy-one middle school students, 

divided into two groups: experimental and control. The results of the research showed the 

effectiveness of the reflective-reciprocal teaching strategy in developing the Prophet’s text 

understanding skills as a whole, and the main skills (direct understanding, deductive 

understanding, and applied understanding), Also in developing self-directed learning skills 

as a whole, and main skills (self-awareness, use of learning strategies, and self-assessment), 

In addition to the presence of a statistically significant relationship at a level (0.05) between 

the Prophet’s text understanding skills and self-directed learning skills among students of the 

experimental group. Finally, the research presented a set of recommendations and proposals. 

 Key words :  reflective-reciprocal teaching strategy, prophetic text understanding skills, 

self-directed learning skills, middle school students. 
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فاعلية إستراتيجية التدريس التبادلي الـتأملي في تنمية مهارات فهم 

ا لدى طالب المرحلة المتوسطةالنص النبوي والتعلم   الموجه ذاتيًّ
............................................................................................ 

 : وخلفيته النظرية البحث مقدمة
بعد  اإلسالمي  للتشريع  الثاين  املصدر  النبوية  السنة  تعد 
القرآن الكرمي إبمجاع األمة، وتكمن وظيفتها األساسية يف إيضاح  

}َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذ ِْكَر ما جاء يف القرآن الكرمي وتبيانه؛ قال تعاىل:  
َ لِلنَّاِس َما نـ ز َِل إِلَْيِهْم َوَلَعلَّه ْم يـَتَـَفكَّ  وقال   ،[44ر وَن{ ]النحل:  لِتـ َبنيِ 

}َوَما يَنِطق  َعِن  مؤكًدا مكانة السنة وبعدها عن اهلوى والضالل:  
  [.4-3ِإْن ه َو ِإالَّ َوْحٌي ي وَحٰى{ ]النجم:  (3اهْلََوٰى )

ولن يتحقق اإلميان الكامل للعبد إال إذا أخذ هبدي حممد  
وسلَّم– عليه  هللا  العقائد  – صلَّى    ، ملعامالتوا  ،والعبادات  ،يف 

بل يف كل شأن من شؤون احلياة؛   ،والسلوك  ،واألحكام  ،واآلداب
ضرورة التمسك بسنة رسوله    -سبحانه وتعاىل-ولذا أكد املوىل  

}َوَما آََتك م  الرَّس ول  َفخ ذ وه  حيث قال:  –صلَّى هللا عليه وسلَّم–
وقال: }لََّقْد َكاَن َلك ْم يف   ،[7َوَما ََنَاك ْم َعْنه  فَانتَـه وا{ ]احلشر:

َ َواْليَـْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اَّللََّ  َرس وِل اَّللَِّ أ ْسوَ  ٌة َحَسَنٌة لِ َمن َكاَن يـَْرج و اَّللَّ
   .[21َكِثريًا{ ]األحزاب: 

يف  املتوسطة  املرحلة  لطالب  النبوية  السنة  أمهية  وتتجلى 
  ، الروحية  :تنشئتهم، وتوجيههم، واالرتقاء هبم يف مجيع أمور حياهتم

واالجتماعية؛ ليصلوا إىل    ،فكريةوال   ،واجلسدية  ،والتعبدية  ،واملادية
درجة الكمال اليت متكنهم من القيام بواجبات اخلالفة يف األرض 

َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإين ِ َجاِعٌل }وفق منهج هللا؛ قال تعاىل:  
َماَء  يف اأْلَْرِض َخِليَفًة ۖ قَال وا َأجَتَْعل  ِفيَها َمن يـ ْفِسد  ِفيَها َوَيْسِفك  الد ِ 

َوََنْن  ن َسبِ ح  ِِبَْمِدَك َونـ َقدِ س  َلَك ۖ قَاَل ِإين ِ أَْعَلم  َما اَل تـَْعَلم وَن{  
وقال تعاىل: }َوه َو الَِّذي َجَعَلك ْم َخاَلِئَف اأْلَْرِض    ،[30]البقرة:  

َربََّك    َوَرَفَع بـَْعَضك ْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت ل ِيَـبـْل وَك ْم يف َما آََتك ْم ۗ ِإنَّ 
كما أن اهلداية [،  165َسرِيع  اْلِعَقاِب َوِإنَّه  َلَغف وٌر رَِّحيٌم{ ]األنعام:  

َيْظَفر هبا من   اليت ي توصل هبا إىل السعادة يف الدنيا واآلخرة إمنا 
  ، وأفعاله  ،يف أقواله  –صلَّى هللا عليه وسلَّم–كان متأسيًّا ابلنيب    

أحواله قا  ،وحركاته  ،ومجيع  تعاىل:  وسكناته؛  ت ِطيع وه  ل  }َوِإن 
[، وقال  54هَتَْتد وا ۚ َوَما َعَلى الرَّس وِل ِإالَّ اْلَباَلغ  اْلم ِبني { ]النور:  

  .[158}َواتَِّبع وه  َلَعلَّك ْم هَتَْتد وَن{ ]األعراف:  تعاىل:
ونظرًا ألمهية السنة النبوية يف حياة طالب املرحلة املتوسطة،  

فقد اهتمت  ؛  واالقتداء هبديها  ،والعمل أبحكامها   ،وضرورة فهمها
بتدريس احلديث   -ممثلة يف وزارة التعليم-اململكة العربية السعودية  

امل  املرحلة  أمستهتوسطةيف   ، مستقالًّ منهًجا  له  وجعلت  منهج    :، 
من أمهها: »أن يعرف   ،لتدريسه أهدافًا تربوية احلديث، ووضعت  

الطالب أمهية احلديث النبوي وخصائصه، ويرتبوا على تقوى هللا  
وخشيته ويرتبوا    ،وحمبته  نواهيه،  واجتناب  أوامره  ابمتثال  وطاعته 

والتأسي   ،وتوقريه –صلَّى هللا عليه وسلَّم–كذلك على حمبة النيب 
ن ومشوله وكماله، ويعتادوا به، وينمو إحساسهم بعظمة هذا الدي

الفاضلة ابألخالق  الرذيلة«   ،التحلي  األخالق  عن  والتخلي 
 (.152: 1427)اإلدارة العامة للمناهج، 

ويعد فهم النص النبوي أحد األهداف الرتبوية اليت تسعى 
مناهج احلديث ابملرحلة املتوسطة إىل تنميتها لدى الطالب؛ فقد  

دراسة النص النبوي وتدريسه حتقق ( إىل أن  2007أشار موسى )
إتقان فهم النص النبوي   :كثريًا من األهداف؛ ومن هذه األهداف

ويف   وروده،  النص وسبب  اللغة، ويف ضوء سياق  وفق دالالت 
ظالل النصوص القرآنية والنبوية األخرى، ويف إطار املبادئ العامة  

 واملقاصد الكلية لإلسالم.  
( الفهم أبنه: »تصور املعىن 169:  1403)  اجلرجاينوي عرِ ف  

الفهم   ويعد  املخاطب«.  لفظ    ( Comprehension)من 
تفسريًا للخربة، وهو ربط املعلومات اجلديدة مبا هو معلوم قباًل، 
االرتباك  عدم  حالة  وهو  املعرفية،  األسئلة  عن  اإلجابة  وهو 

(. أما النص في عر ِفه الَتهانَوي 2006والفوضى )طعيمة والشعييب،  
ملفوظ2/1695  : 1996) »كل  أبنه:  املعىن  ،(  من   ،مفهوم 

أم   ،الكتاب والسنة  أم مفسرًا، حقيقة  نًصا  أم  سواء كان ظاهرًا 
( إىل  1/43  :1983جمازًا، عامًّا أم خاصًّا«، ويشري ابن حزم )

املستَدل به على    ،»اللفظ الوارد يف القرآن والسنة  : هو  (النص )أن  
حكم األشياء، وهو الظاهر نفسه، وقد يسمى كل كالم يورد كما 

كل    :«. ويتبني من ذلك أن النص النبوي( نصًّا)قاله املتكلم به  
من السنة النبوية؛ ومن مث فإن فهم النص    ،مفهوم املعىن   ،ملفوظ

 النبوي ح سن تصور معناه، وتفسريه، ومعرفة مراد الشارع منه. 
النص النبوي ما هو إال نص مقروء، فإن مفهوم  وحيث إن  

الذي يعرف أبنه:   ،فهم النص النبوي يرتبط ابلفهم القرائي عامة
 ، يقوم هبا القارئ، متضمنة ثالثة عناصر  ،»عملية بنائية تفاعلية

»جمموعة من   :هي: القارئ، والنص القرائي، والسياق«، أو هو
شخص آلخر، بل    العمليات الداخلية الشخصية، اليت ختتلف من

ملرحلة«   مرحلة  ومن  ألخرى،  فرتة  من  الفرد  عند  ختتلف  إَنا 
(Thompson, 2000).    إىل  وهو عملية تتجاوز جمرد الوصول

إىل مرحلة بناء تفسريات قوية   ،معىن الكلمات الفردية يف النص 
  (Oakhill & Cain, .2007).حوله ومعىن متماسك 

املعىن وتفسريه من خالل التفاعل  وتعد عملية استخراج وبناء  
مع النص واستخدام املعرفة السابقة املتوفرة يف البنية املعرفية للمتعلم 

النص  حدد،  حول  ولذلك  الفهم؛  هدف   Agustina  هي 

أبنه  (21 :2016) القرائي  املعىن»  :الفهم  بناء  على    ، القدرة 
املكتوب بشكل مناسب النص  املتضمنة يف  املعلومات    ، وتفسري 

بــوذل تعرف  عملية  عرب  للنص   (،القراءة)ك  تصور  فيها  حيدث 
 .  «ق رئ سابًقا احلايل يف ضوء ما

القرائي الفهم  لتعريفات  السابق  العرض  ضوء  ميكن   ،ويف 
تقوم على   ،تعريف فهم النص النبوي أبنه: »عملية عقلية أتملية

تفاعل الطالب مع النص النبوي والسياق تفاعاًل نشطًا يؤدي إىل  
وشرحها،   وتنظيمها،  والضمنية،  الصرحية  املعاين  تصور  حسن 
وتقوميها،  وتذوقها،  وحتليلها،  دالالهتا،  واستنتاج  وتفسريها، 
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 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

واالنتهاء من ذلك خبربات شرعية ميكن تطبيقها يف أنشطة احلياة  
 املختلفة«. 

املتوسطة يف  وتربز   املرحلة  النبوي لطالب  النص  أمهية فهم 
تعرف معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف النص النبوي، والتعبري 
عن معناه، واستنتاج الدروس والعرب، واستنباط األحكام الشرعية  
واالجتاهات الدينية اإلسالمية والقيم اخللقية، ومتثلها، وربط النص  

اال حياهتم  بواقع  املشكالت النبوي  حل  يف  وتوظيفه  جتماعية، 
اإلسالمي،  الدين  عن  الشبهات  ورد  املعاصرة،  الدينية  والقضااي 
وتقدير أمهية النص النبوي ومكانته يف التشريع اإلسالمي، وهذا  

الطالب شخصية  تنمية  إىل  سيؤدي  وعقليًّا،    :أيًضا  روحيًّا، 
 . -تعاىل-وجسميًّا، واجتماعيًّا، ونفسيًّا وفق مراد هللا 

وترتبط عملية فهم النص بضرورة امتالك املتعلم جمموعة من 
مهارات الفهم القرائي اليت متكنه من التعامل مع النص، ومن هذه  

(، حيث صنفا مهارات 2002املهارات ما طرحه الناقة، وحافظ )
م مخس  إىل  القرائي  رئيسةالفهم  مهارات  وهي:  الفهم   هارات ، 

الكلما  ااملباشر: ويقصد هب  ت واجلمل واألفكار واملعلومات فهم 
وم النص.  يف  صراحة  وردت  مباشرًا كما  الفهم    هاراتفهًما 

هب ويقصد  أرادها   ااالستنتاجي:  اليت  الضمنية  املعاين  التقاط 
والقدرة على الربط بني املعاين،   -ومل يصرح هبا يف النص -الكاتب  

د  الفهم النقدي: ويقص  ومهاراتواستنتاج العالقات بني األفكار.  
إصدار حكم على املادة املقروءة، وتقوميها من حيث جودهتا    اهب

ومضبوطة.   مناسبة  معاير  وفق  القارئ،  يف  أتثريها  وقوة  ودقتها، 
الفهم القائم على خربة أتملية    ا: ويقصد هبيالفهم التذوق  ومهارات

عن   أبسلوبه  الطالب  ويعرب  الكاتب،  إحساس  يف  تبدو  مجالية، 
الفهم اإلبداعي:   هاراتوم  .إليها الكاتبتلك الفكرة، اليت يرمي 

ابتكار أفكار جديدة، واقرتاح مسار فكري جديد، يف   اويقصد هب
 ضوء الفهم الشخصي للمقروء.  

:  2010أما مهارات فهم النص النبوي فقد أشار أابمني )
يعد نصًّا مقروًءا، ومهارات فهمه »( إىل أن النص النبوي  144

. ويف هذا السياق  «هي نفس مهارات فهم أي نص مقروء آخر
خصوصية   مع  تتناسب  ال  املقروء  فهم  مهارات  بعض  أن  أؤكد 

قة يف حتديد مهاراته  النص النبوي بوصفه وحيًّا إهليًّا؛ مما يتطلب الد
مبا ال يتعارض مع هذه اخلصوصية، وخاصة ما يرتبط ابلفهم الناقد  

( أابمني  حدد  ولقد  النص 2010واإلبداعي.  فهم  مهارات   )
النبوي يف املهارات اآلتية: القدرة على حتديد الفكرة الرئيسة اليت  
الفرعية  األفكار  على حتديد  والقدرة  النبوي،  النص  يدور حوهلا 

فاصيل الداعمة الواردة يف النص النبوي، والقدرة على استنتاج  والت
عالقات السبب والنتيجة الواردة يف النص النبوي، والقدرة على 
استنتاج القيم املستفادة من النص النبوي، والقدرة على استنتاج  
املعاين الضمنية الواردة يف النص النبوي، والقدرة على التمييز بني  

واألفكار الفرعية الواردة يف النص النبوي، والقدرة  األفكار الرئيسة  
 على التمييز بني ما يتصل ابلنص النبوي وما ال يتصل به. 

وأتسيًسا على ما سبق ذكره من تصنيفات مهارات الفهم  
ميكن التوصل    ،عامة ومهارات فهم النص النبوي خاصة  القرائي

معلم  إىل جمموعة من مهارات فهم النص النبوي اليت جيب على  
 الرتبية اإلسالمية أن ينميها لدى طالبه، وهي على النحو اآليت:

  : النبوي:  مهاراتأوًلا للنص  املباشر  قدرة  تو   الفهم  إىل  شري 
واملعلومات  والرتاكيب  واجلمل  الكلمات  فهم  على  الطالب 
املوجودة يف النص   الدينية واألفكار  واألحداث، وحتديد احلقائق 

و  وصريح،  واضح  بشكل  املهارات  تالنبوي  اآلتية:   الفرعيةضم 
،  ومرادفها  حتديد معىن الكلمة من السياق النبوي، ومضاد الكلمة

ضبطًا  و  املفردات  وضبط  النبوي،  النص  يف  املفتاحية  الكلمات 
صحيًحا يساعد على فهم معناها، وحتديد أهداف النص النبوي، 

 احلقائق الدينية. والفكرة العامة أو احملورية للنص النبوي، وذكر 
عرب عن قدرة  ت و الفهم اًلستنتاجي للنص النبوي:    مهاراتاثنياا:  

الربط   :الطالب على الغوص يف أعماق النص النبوي من خالل
بني املعاين، ومعاجلة املعلومات وإعادة صياغتها، وإدراك العالقات 
وخربته  السابقة  معارفه  واستخدام  والنتائج،  األسباب  بني 

للو  يف  الشخصية  املذكورة  غري  العميقة  االستنتاجات  إىل  صول 
شمل املهارات الفرعية اآلتية: وضع عنوان مناسب للنص  تو   ،النص 

أهداف واستنتاج  الفرعية،  هالنبوي،  واألفكار  الرئيسة،  والفكرة   ،
الشرعية،   واألحكام  الضمنية،  والقيم،   ،االجتاهاتو واملعاين 

ت السبب والنتيجة،  أوجه الشبه واالختالف، وعالقاو اآلداب،  و 
وتوقع العالقات بني املعلومات، واستنباط العرب والدروس، وتعليل 

 األفكار واملعلومات واألحداث الواردة يف النص النبوي. 
للنص النبوي:  مهاراتاثلثاا:   التطبيقي  شري إىل قدرة تو   الفهم 

الطالب على استخدام املعلومات واملعاين الواردة يف النص النبوي، 
إصدار   وكذلك أجل  من  مشاهبة؛  مواقف  يف  السابقة  معارفه 

أحكام بشأن قضية أو موضوع ديين ما، وتوضيح فكرة معينة،  
تضمن ت و   ،والتنبؤ هبا، أو حل املشكالت والقضااي الدينية املعاصرة

اآلتية: التمييز بني احلقيقة الشرعية والرأي، واقرتاح الفرعية    املهارات
تبطة ابلنص النبوي، والتمييز بني  حلول شرعية لتحسني ظاهرة مر 

املعقول  بني  والتمييز  به،  يتصل  النبوي وما ال  يتصل ابلنص  ما 
النبوي،  النص  يطرحه  ما  ضوء  يف  األفكار  من  املعقول  وغري 
اليومية،   احلياة  يف  توظيفها  ميكن  سلوكية  تطبيقات  واستنتاج 
حكم   وإصدار  معني،  تصرف  يف  واخلطأ  الصواب  بني  والتمييز 

ق ارتباط  حول  مدى  وتقومي  النبوي،  النص  ضوء  يف  معينة  ضية 
 األدلة الشرعية ببعض األحكام املطروحة. 

عرب عن قدرة  تو   الفهم اإلبداعي للنص النبوي:  هاراترابعاا: م
الطالب على إنتاج أفكار جديدة، واقرتاح مسار فكري جديد يف  

املهارات الفرعية اآلتية:   حتويو   ،ضوء الفهم اجليد للنص النبوي
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فاعلية إستراتيجية التدريس التبادلي الـتأملي في تنمية مهارات فهم 

ا لدى طالب المرحلة المتوسطةالنص النبوي والتعلم   الموجه ذاتيًّ
............................................................................................ 

جديدة، واقرتاح حلول مبتكرة  اختيار عنوان أصيل، وتوليد أفكار
من   عدد  أكرب  وذكر  ابألحداث،  والتنبؤ  املشكالت،  لبعض 
األفكار ذات الصلة، والتعبري عن األفكار واملعاين أبسلوب جديد  

 من إنشائه. 
هج وتعد مهارات فهم النص النبوي ذات أمهية كربى يف املن

العملي  التطبيق  على  الطالب  تعني  ألَنا  اإلسالمي؛  الرتبوي 
صلَّى -ملضمون املنهج الرتبوي اإلسالمي من خالل أقوال النيب  

وأفعاله، وتقريراته، وأخالقه، وصفاته، وتوجههم    -هللا عليه وسلَّم
ومعانيه،  اإلسالم  وأحكام  والفضيلة،  اخلري  معاين  إىل  وترشدهم 

شخصياهت جوانب  أبعادها وبناء  مجيع  يف  السوية    ، العقلية  :م 
واألخالقية )اهلامشي وصومان   ،والنفسية  ،واالجتماعية  ،والروحية

 (. 2010واخلطيب وفخري واملواجدة، 
الدراسات إىل  العديد من  ونظرًا هلذه األمهية، فقد اجتهت 
ابستخدام  الطالب  لدى  النبوي  النص  فهم  مهارات  تنمية 

خمتلف تدريسية  )إسرتاتيجيات  أابمني  دراسة  ومنها:    ، (2010ة، 
ودراسة    ،(2014ودراسة شرفو )  ،(2014ودراسة السحيباين )

( )  ،(2017الغامدي  القحطاين  ودراسة   ،(2017ودراسة 
  .(2018العثمان )

واتفقت هذه الدراسات مع نتائج الدراسات األجنبية اليت 
التعليمية ترى ضرورة وجود اإلسرتاتيجيات التدريسية والتدخالت 

مثل القرائية،  النصوص  فهم  مهارات    2016))  دراسة  :لتنمية 

Imamودراسة  ؛Rahmawati, et al. (2016)   ودراسة  ؛
Lopez & Campoverde (2018)ودراسة  ؛  Marzuki, 

et al. (2018)  ؛ ودراسةSapungan, Gabor &  Rayos 

ودراسة   ؛Sonmez & Sulak (2018)ودراسة    ؛(2018)
Trianggini (2018)  ودراسة؛Stott & Beelders 

(2019) .  
املختلفة النصوص  فهم  مهارات  أن  رغم  وخباصة    ،وعلى 

مهارات فهم النص النبوي، متثل أحد املتغريات املهمة، فإنه أصبح 
ابلتعلم  بشدة  يتأثر  الفعال  التعلم  أن  الباحثني  ذهن  يف  مرسًخا 

ومن  ؛  ذاتيًّا، وأن عملية الفهم هي مبنزلة تعبري إلتقان النص   املوجه
ملوجه مث فإن عملية الفهم تتأثر بشدة ابلتعلم املوجه ذاتيًّا، فالتعلم ا

ذاتيًّا يؤثر يف إتقان فهم املتعلم للنصوص املقروءة، عن طريق تزويده  
إبسرتاتيجيات التوجيه الذايت لفهم القراءة، وجعله قادرًا على مراقبة  
وأشارت  املعرفة.  وراء  ما  إلسرتاتيجيات  واستخدامه  تعلمه، 
التعلم املوجه ذاتيًّا وفهم النص؛  الدراسات إىل وجود عالقة بني 

تعلم املوجه ذاتيًّا قادر على تنشيط واستخدام اإلسرتاتيجيات فامل
عند   ،والتقومي   ،واملراقبة  ، مثل: التخطيط  ،املعرفية وما وراء املعرفية

فهم النص؛ بل إنه قادر على توسيع إسرتاتيجياته للتعلم لتجاوز 
املستقل  التعلم املوجه من قبل املعلم عند تفاعله مع النص إىل التعلم  

(Dafei, 2007; Khodabandehlou et al., 2012; 

Little, 2007). 
-وميكن مالحظة أسس التعلم املوجه ذاتيًّا يف حث النيب  

املسلم على احلرص على تعلم ما ينفعه.    -صلَّى هللا عليه وسلَّم
ى هللا  صلَّ -قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه–  أيب هريرةعن  

وسلَّ  القوي  »م:  عليه  املؤمن  املؤمن  من  هللا  إىل  وأحب  خري 
احرص على ما ينفعك، واستعن ابهلل   .الضعيف، ويف كل خري

وًل تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل: لو أين فعلت كان كذا 
تفتح عمل   لو  فإن  وكذا، ولكن قل: قدر هللا وما شاء فعل 

  (.8/56: 1434النيسابوري، ) «الشيطان
املوجه    ((Garrison, 1997  جارسون   ولقد حدد التعلم 

اإلدارة   بني  اجلمع  من  املتعلم  فيها  يتمكن  عملية  بوصفه  ذاتيًّا 
واملراقبة  ، (External Managementاخلارجية )ضبط السياق 

والعوامل  (، Internal Monitoring  الداخلية )املسؤولية املعرفية
املهمة يف  والدخول  )املشاركة   Motivational) الدافعية 

Factors   ويـ َعرَّف التعليمي،  السياق  يف  ابلتعلم   :أبنهاملرتبطة 
املبادأة  » زمام  املتعلم  أيخذ  فيها  اليت  مساعدة -العملية  وبدون 

التعليمية  -اآلخر احتياجاته  األهداف  ،لتشخيص   ،وصياغة 
عملية اختاذ قرار جتاه ما »   :وتقومي نتائج التعلم«. كما ي عرَّف أبنه

العمق   حيث  من  الذات   ،واالتساع تعلمه  بعملية ضبط  والقيام 
 & Fisher; King)واالستقاللية ورؤية ما يراه مهمًّا لنفسه  

Tague, 2001) . 
مبدأ املسؤولية املعرفية    -صلَّى هللا عليه وسلَّم-وقد أكد النيبُّ  

الذاتية، وضرورة تعمق املسلم يف دراسة ما حيتاج إليه واختاذ قرار  
عن ى اآلخرين يف فعل ما ال يقتنع به.  بشأنه، دون التذرع بفتاو 
ى  صلَّ -أن رسول هللا    -رضي هللا عنه –  وابصة بن معبد األسدي

وسلَّ  عليه  لوابصة:    -مهللا  واإلمث؟ »قال  الرب  عن  تسأل  جئت 
صدره،   هبا  فضرب  أصابعه  فجمع  قال:  نعم.  قلت:  قال: 

الرب    -  ثالاثا   -وقال: استفت نفسك، استفت قلبك اي وابصة  
اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، واإلمث ما حاك يف  ما 

، الدارمي )  «النفس وتردد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك
2000 :3/1649.)  

 (Lounsbury et al, 2009) لونسربي وآخرون   ويشري
إىل أن التعلم املوجه ذاتيًّا هو مبنزلة ميل املتعلم لالَنماك يف أنشطة 

فيها يتحمل مسؤولية تعلمه )على سبيل املثال: قراءة    ،تعلم معقدة
أو املسؤولية الشخصية لتطوير املساعي واجلهود   ،نصوص معقدة( 
بطريقة مستقلة دون أن يدفعه أو حيفزه شخص    هاالتعليمية وتنفيذ

 آخر )مثل: املعلم أو األقران(.  
وتوجد أربعة عوامل تعرب عن درجة االستعداد للتعلم املوجه  

 ،ودافعية التعلم والتعلم النشط  ،وهي: التعلم الفعال والولع به  ،ا ذاتيًّ 
فعملية   ؛(Chang, 2006)والتعلم االبتكاري    ،والتعلم املستقل
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 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

داخل هذا النوع من التعلم (  Self-Direction)التوجه الذايت  
تعرب عن قدرة املتعلم على التعلم واالَنماك يف عملية متطورة من 
االستفسار املوجه ذاتيًّا، وفيه حتفز عملية التعلم برغبة داخلية يف 
حل مشكالت حقيقية؛ ومن مث فهي عملية مستمرة معها يصبح 

ن وتعرب ع(،  Lifelong Learnersمتعلًما مدى احلياة  )الفرد  
الدرجة اليت يتحكم عندها بشكل نشط يف عملية التعلم؛ ولذلك 

  ، التعلم املوجه ذاتيًّا ابملبادأة واالستقاللية واالستمرار يف التعلم  يتميز
تعلمه  الفرد ملسؤولية  الذايت  ،وقبول  العالية    ،واالنضباط  والدرجة 

الفضول مستقل  ،من  بشكل  التعلم  على  القوية    ، والقدرة 
ولرؤية    ،وامليل ألن يكون الفرد موجًها للهدف   ،تعلمواالستمتاع ابل

حتدايت أَنا  على   ,Murray)وليست كعقبات    ،املشكالت 

2010)  . 
  (Tekkol & Demirel, 2018)  يرى تيكول ودميريل و 

أنه حيدد  :وهي ،يتميز بعدد من اخلصائص  املتعلم املوجه ذاتيًّا أن 
به  اخلاصة  التعلم  عملية  بتشكيل  ويقوم  لنفسه،  واضحة  أهدافًا 
ومراقبتها مبا يتماشى واألهداَف واخلطط اليت وضعها، وي قوم نتائج 
التعلم،   على  منفتح  وهو  ذاتية،  ودوافع  استقاللية،  وله  تعلمه، 

ضبط النفس، وميسك    ميتلك، و قادر عليه، و مستعد لهوفضويل، و 
 للتعلم.   زمام املبادرة

فإن املتعلم املوجه ذاتيًّا هو املتعلم القادر على    ،وبشكل عام
والعمل بشكل تعاوين على بناء املفاهيم،   ،حتمل مسؤولية تعلمه

  ، ويطور املهارات إلدارة أهداف التعلم واملوارد وإسرتاتيجيات التعلم
تقدير  وتعلم  احلياة،  اخلاصة يف  الذايت خلرباته  التقومي  عن  فضاًل 

  ، خلربات الشخصية، وتطوير التفكري الناقد، واملبادأة لعملية التعلما
والشعور بتقدير الذات والثقة ابلنفس، وميتلك االستعداد والقدرة  

خصائص   ىعل ويظهر  لتعلمه،  والتقومي  والتنفيذ  التخطيط 
 مستعًدااالستقالل والضبط العقلي واألخالقي واالنفعايل، ويكون  

والتمكني   االستقاللية  اكتساب  أجل  من   ,Murray)للتعلم 

2010 .) 
ومن مث يصبح من األمهية أن ميتلك املتعلم مهارات التعلم 

االهتما من  متكنه  اليت  ذاتيًّا،  يف  املوجه  واالَنماك  التعلم  مبادة  م 
عن عبارة  وهي  أهدافه،  إىل  للوصول  فعالة  أداءات   :ممارسة 

يكتسبها املتعلم   ،نشاطات عقلية وممارسات سلوكية داعمة للتعلم
 ويطورها خالل مراحل تعلمه.  

  وتوجد أنواع كثرية من مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا؛ فقد حدد 
مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا   ((Williamson, 2007  ويليمسون 

مدى    :وهي: مهارة الوعي الذايت )وتعرب عن  ،يف مخس مهارات
متعلمني   اليت تسهم يف جعلهم  للعوامل  املتعلمني وإدراكهم  فهم 

 :موجهني ذاتيًّا(. ومهارة استخدام إسرتاتيجيات التعلم )وتتمثل يف 
املتعلم اليت جيب أن يستخدمها  املتنوعة  ويتبناها    اإلسرتاتيجيات 

ليصبح موجًها ذاتيًّا يف عمليات التعلم اخلاصة به(. ومهارة تطبيق  

مدى اخنراط املتعلم واَنماكه يف جمموعة    :أنشطة التعلم )وتتمثل يف
يف   ذاتيًّا  موجًها  جعله  يف  تسهم  اليت  التعلم  أنشطة  من  متنوعة 

يف )وتتمثل  الذات  تقومي  ومهارة  به(.  اخلاصة  التعلم   :عمليات 
تعلمه  السم  أنشطة  مراقبة  تساعده يف  اليت  للمتعلم،  احملددة  ات 

  : اخلاصة(. ومهارة العالقات الشخصية مع اآلخرين )وتتمثل يف
مدى قدرة املتعلم على التعامل مع اآلخرين، وتعد شرطًا أساسيًّا 

 ليصبح متعلًما موجًها ذاتيًّا(.  
يرى وليمان   كما   ,Yildizay & Leman))  يلديزي 

َنو  أن    2015 االجتاه  يف  تتحدد  ذاتيًّا  املوجه  التعلم  مهارات 
والقدرة على   والثقة ابلذات،  والدافعية  التعلم،  التعلم، ومسؤولية 
  ختطيط التعلم، والقدرة على استخدام فرص التعلم. ويشري أيًضا 

ودميرل أن   (Tekkol & Demirel, 2018)  تيكول  إىل 
دافعية، ومراقبة الذات،  ال  :تتحدد يف مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا

والثقة  هاوضبط مهارات    (Ors, 2018)  ورس  . ويؤكدهبا،  أن 
ذاتيًّا املوجه  التعلم،    :تتمثل يف التعلم  يف  والرغبة  الذاتية،  اإلدارة 

وأن اإلدارة الذاتية تعكس خصائص القدرة على   ،وضبط الذات
املتعلم  دافعية  التعلم  يف  الرغبة  وتعكس  الشخصي،  التعلم  إدارة 
ضبط  يعكس  يف حني  بنشاط،  التعلم  عملية  أداء  َنو  وتوجهه 

 الذات حتكم الفرد يف عملية تعلمه. 
ضوء  و  التعلم    العرضيف  ملهارات  الـتأسيس  ميكن  السابق 

لطالب املرحلة املتوسطة على النحو املوجه ذاتيًّا يف مناهج احلديث  
 : آليتا

الذايت: الوعي  مهارات   : واألنشطة   أوًلا العمليات  إىل  وتشري 
العقلية اليت تركز على وعي الطالب بذاته وقدراته أثناء التفكري يف 
لدى  الذايت  للوعي  السلوكية  املؤشرات  ومن  النبوي.  النص  فهم 

حيدد نقاط قوته وضعفه يف فهم الطالب يف فهم النص النبوي:  
ي ما يعرفه النص النبوي، ميتلك دافعية ذاتية لفهم النص النبوي، يع

من معلومات سابقة عن موضوع النص النبوي؛ وما يقوم به أثناء  
النص  فهم  عن  مسؤواًل  نفسه  يـَع دُّ  النبوي،  النص  فهم  عملية 

 النبوي.
التعلم: إسرتاتيجيات  استخدام  مهارات  عن   اثنياا:  وتعرب 

اإلجراءات اليت يؤديها الطالب عن رغبة وإرادة داخلية )الدافعية(،  
مع النص وبدرجة  تعلم  أثناء  )املهارة(  واإلتقان  السرعة  من  ينة 

التعلم  إسرتاتيجيات  السلوكية الستخدام  املؤشرات  النبوي. ومن 
يقرأ بصوت عاٍل ملساعدته لدى الطالب يف فهم النص النبوي:  

يلخص ما يقرأ؛ ليتأمل املعلومات يف النص  ،  يف فهم النص النبوي
يتفحص فهمه للنص النبوي، النبوي، يناقش ما يقرأ مع اآلخرين؛ ل 

يتوقف عند بعض املعاين غري املفهومة، يضع جمموعة من األسئلة 
 الستيضاح النص النبوي وفهمه بصورة أعمق.

التعلم:  أنشطة  تطبيق  مهارات  املمارسات   اثلثاا:  إىل  وتشري 
أثناء   ذاتيًّا  فيها  وينخرط  الطالب،  ميارسها  اليت  املتنوعة  العملية 
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فاعلية إستراتيجية التدريس التبادلي الـتأملي في تنمية مهارات فهم 

ا لدى طالب المرحلة المتوسطةالنص النبوي والتعلم   الموجه ذاتيًّ
............................................................................................ 

النص  تعلم  لتطبيق   عمليات  السلوكية  املؤشرات  ومن  النبوي. 
املصادر  يف  يقرأ  النبوي:  النص  فهم  يف  التعلم  ألنشطة  الطالب 
خرائط  يبين  النبوي،  النص  موضوع  عن  املختلفة  اإللكرتونية 
مفاهيمية ورسوًما ختطيطية حول معاين النص النبوي وأفكاره، حيلل  

مق األساسية، جيري  عناصرها  إىل  الدينية  بني  املشكالت  ارانت 
الشرعية   األحكام  يفسر  واجلديدة،  السابقة  الشرعية  املفاهيم 

 ويعللها. 
وتعين األمناط السلوكية وعمليات   رابعاا: مهارات التقومي الذايت:

إصدار   عملية  ممارسة  بتنشيط  الطالب  فيها  يقوم  اليت  التفكري 
النبوي هبدف  النص  تعلم  أثناء  األحكام على معارفه وسلوكياته 

لدى  حتسينه  الذايت  للتقومي  السلوكية  املؤشرات  ومن  وتنميتها.  ا 
يراقب مدى تقدمه يف فهم النص الطالب يف فهم النص النبوي:  

النبوي، يتعرف على أخطائه أثناء تعلم النص النبوي، يقوم مدى 
النبوي، للنص  ممارساتحي  فهمه  نتائج  دقة  على  التعليمية    هكم 

 املهمة التعليمية.  قرتح طريقة بديلة إلجنازي  ،وكفايتها
وتعرب عن   خامساا: مهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين:

والثقافية   والنفسية  السلوكية  والنشاطات  التفاعالت واالتصاالت 
واالجتماعية اليت ميارسها الطالب أثناء تعلم النص النبوي يف إطار  
للعالقات  السلوكية  املؤشرات  ومن  املشرتكة.  األهداف  من 

اآلخرين لدى الطالب يف فهم النص النبوي: يناقش   الشخصية مع
أفراد جمموعته هبدوء واتزان، يتقبل النقد من اآلخرين بروح مرحة، 
نظره،  برأيه ووجهة  اآلخرين  يقنع  جيًدا،  يصغي ألفراد جمموعته 

 يقدم العون واملساعدة لزمالئه األقل كفاءة. 
لطالب   ذاتًيا  املوجه  التعلم  مهارات  أمهية  املرحلة وتتجلى 

املتوسطة يف أَنا تعينهم على قبول املسؤولية يف عملية تعلم النص 
  االستقالل النبوي، ومراقبتها وضبطها وتوجيهها ذاتيًّا، ومتكنهم من  

هبا، واالستمتاع  التعلم  فرص  على  واالنفتاح  والفضول   الذايت 
 الرغبة القوية يف البحث عن املعرفة الشرعية، فضاًل عن مساعدهتمو 

عانيه وأحكامه وقيمه اظ مبف واالحت  للنص النبوي  الفهم العميقعلى  
اخلربات  منو  وأخريًا  الواقعية،  حياهتم  يف  وتطبيقها  وإرشاداته، 

 الشرعية وتطورها والسيطرة عليها. 
ونشطة حتدث    ،وألن فهم النص ميثل عملية تفاعلية مقصودة

ومعرفة   ،قبل القراءة وأثناءها وبعدها، وتتطلب معرفة فعالة ابلعامل
  ؛ فعالة ابللغة اليت تعد أداة لتجسيد أفكاران وتنفيذها والتعبري عنها

فإن القارئ اجليد ال بد أن يكون موجًها ذاتيًّا َنو ممارسة بعض  
ال الذاتية اإلضافية من أجل فهم   ، نص األنشطة واإلسرتاتيجيات 

ميتلكها  اليت  واملعرفة  فيه  املتضمنة  املعرفة  بني  ارتباطات  وبناء 
التفسريات  يف  والنظر  وحتليله،  النص  وتفسري  املعىن  الستخراج 

 . (Bedoya, 2013)البديلة املتعلقة به 
النصوص فهم  يف  مهمة  عناصر  ثالثة  توجد   ، وإذا كانت 

إىل    )القارئ)وهي:   لديه من قدرات ومعرفة وخربات جيلبها  مبا 

  ،الذي ميثل العنصر اخلارجي يف فعل القراءة  (النص )فعل القراءة، و
غنيًّا ابملثريات، و يكون  أن  الذي ميارسه   (النشاط)والذي جيب 

العمليات  من  جمموعة  أو  حمدًدا  هدفًا  يتضمن  أنه  على  املتعلم 
ملعاجلة هبا  القيام  جيب  اليت  املشكالت   العقلية  وحل  النص، 

الوصول  املطلوب  والنتائج  الفهم،  فجوة  لتجاوز  فيه  املتضمنة 
املتضمنة يف   ؛ (Snow, 2002)إليها العمليات  هذه  فإن كل 

النشاط ترتبط ارتباطًا وثيًقا ابلتعلم املوجه ذاتيًّا، وابمتالك املتعلم 
 راءة.  جمموعة من املهارات اليت جتعله موجًها ذاتيًّا ألداء فعل الق

املعرفية )املهارات  ذاتيًّا  املوجه  التعلم  واملهارات   ،فمهارات 
العاطفية واالجتماعية، وما وراء املعرفية( هي املسؤولة عن جعل  
املتعلم مستقالًّ متحماًل املسؤولية الكاملة لتشكيل خرباته التعليمية 
وبنائها، كما أَنا املسؤولة عن حتديد احتياجات التعلم لديه من 

لنص، وجتهيز األهداف اليت يسعى للوصول إليها عند تفاعله مع  ا
النص، وحتديد األساليب والطرق واملصادر اليت يلجأ إليها لتزيد 
تفاعله مع النص األصلي املقروء، وتقومي النتائج اليت توصل إليها  

حتديد املدى الذي وصل إليه املتعلم يف حتديد املعاين املتضمنة  )
النص، ومعاجلةِ  تعلمه  يف  الفهم، والتحكم يف عملية   مشكالت 

لديه الفهم  عملية  ومراقبة   ;Ellinger, 2004)   (للنص، 

Guglielmino, Long & Hiemstra, 2004).  
يطبق    ،هذا فضاًل عن أَنا مسؤولة عن جعله قارًًئ إسرتاتيجيًّا

  ، جمموعة من اإلسرتاتيجيات الفعالة واملالئمة  -يف رَتبة-تلقائيًّا  
وميتلك قدرات املعاجلة   ،بناء على اهلدف من القراءة ومهام القراءة 

قراءته  وأبهداف  الفهم  يف  بفعاليته  واعًيا  ويكون  اإلسرتاتيجية، 
فهمه  لتعزيز  اإلسرتاتيجيات  من  ثرايًّ  خمزواًن  وميتلك  للنص، 

   .(Mendieta et al., 2015)للنصوص الصعبة 
إىل أن   (  (Bedoya, 2013بيدا   ولذلك أشارت دراسة

  ، مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا عنصر فعال يف حتسني الفهم القرائي
فاستخدام   النص؛  يف  التفكري  من  عاٍل  مستوى  واكتساب 
تعزز  ذاتيًّا  املوجه  التعلم  مهارات  التعلم كإحدى  إسرتاتيجيات 
املعرفة بنوع النص، والعثور على الفكرة الرئيسة، وتلخيص وحتسني 

القرائي الدافعية    ،الفهم  يف  مهمًّا  دورًا  تؤدي  أَنا  عن  فضاًل 
 ،إىل املشاركة واالَنماك يف قراءة النص اليت تقود املتعلم    (التحفيز)

واليت تعزز الرغبة يف رؤية املهمة واإلصرار   ،واإلرادة يف بدء التعلم
وحتقيق األهداف املتعلقة بقراءة النص،   ،على أدائها حىت النهاية

 واحلفاظ على جهد املتعلم أثناء تعلم النص.
  كما أكدت العديد من الدراسات وجود عالقة إجيابية بني 

النصوص   فهم  على  والقدرة  ذاتيًّا  املوجه  املتعلم  استقاللية 
(Almusharraf, 2019; Zarei, & Gahremani, 

 & Hamed, Al Masri, Smadiوأكدت دراسة  ،  (2010

Maharmah (2015)  فاعلية إسرتاتيجية التعلم املوجه ذاتيًّا يف
دراسة   وأشارت  للنصوص،  القرائي  الفهم  مهارات  حتسني 
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Wichadee (2007)   على يفرض  ذاتيًّا  املوجه  التعلم  أن  إىل 
املتعلم حتمل مسؤولية تعلمه، وجيعله منهمًكا يف التخطيط واملراقبة 

روءة. وأشارت مث حتسني مهارات فهم النصوص املق  ،وتقومي التعلم
إىل أن نشاط التفكري القرائي املوجه ذاتيًّا    Riley (2006)دراسة  

وتوليد    ،واكتساب احملتوى  ،والتفكري  ،يؤثر يف األداء والفهم القرائي
لدى   القراءة  بعد  التنبؤات  من  والتحقق  وتسويغها،  التنبؤات 

 الطالب. 
ذلك مهارات    ،ويف ضوء  بني  اقرتان  حدوث  أمهية  تتضح 

تنمية كل التعل خالل  من  النص،  فهم  ومهارات  ذاتيًّا  املوجه  م 
من  العديد  أكدته  ما  مع  متوافقة  األمهية  هذه  وأتيت  منهما، 

ومهارات فهم    ،الدراسات عن أمهية تنمية مهارات التنظيم الذايت
النصوص املقروءة لدى املتعلم، ومساعدته على أن يصبح متعلًما 

ة النصوص واستخراج املعاين الكامنة ذاتيًّا وموجًها ذاتيًّا َنو دراس
 ;Abidin & Riswanto, 2012)فيها  

Khodabandehlou et al., 2012; Mendieta et al., 

2015).   
من   عدد  أكد وجود  البحث  أن  من  األمهية  هذه  وتنطلق 
األسباب اليت قد تؤدي إىل اإلخفاق يف فهم النصوص، ومنها:  

، واالعتماد (High, 2018)اخنفاض الدافعية َنو قراءة النصوص  
املعلم على  وعدم   ،املفرط  املعىن،  اشتقاق  يف  استقالليته  وعدم 

املهارات  :مثل ،وجه ذاتيًّاممارسته ملهارات وإسرتاتيجيات التعلم امل
املعرفية اليت متكنه من التعامل مع النصوص املقروءة، ومهارات ما 
الوعي حول حدوث   امتالك  اليت متكنه من  الفعالة  املعرفية  وراء 
للنصوص  فهمه  ومراقبة  وتعزيزها،  الفهم  عملية 

(Khodabandehlou et al., 2012).    فهم فمشكالت 
وعدم القدرة على    ،هارات فهم النص غياب م  :النص املتمثلة يف

ذاتيًّا املنظم  التعلم  مهارات  فهم  -  ممارسة  يف  مؤثرة  عوامل  متثل 
 . (Almusharraf, 2019; High, 2018)النص 

حتقق   ومن مث يصبح من األمهية توفري إسرتاتيجيات تدريس
للمتعلم الفعالية والتوجه الذايت عندما يتفاعل مع النص، وتساعده  

وأن  على   فعال،  بشكل  املقروء  النص  داخل  املعلومات  معاجلة 
للتأمل فرًصا  له  وتوفر  نفسه،  واثًقا يف  القرارات،   ،يكون  واختاذ 

الفهم،  عملية  وإصالح  النص،  داخل  بنفسه  املشكالت  وحل 
عمليات   حول  وأتماًل  تفكريًا  أكثر  يصبح  أن  على  وتساعده 

 التفكري والتعلم اليت جيريها على النص.  
التدريس ومن   إبسرتاتيجية  يعرف  ما  اإلسرتاتيجيات  هذه 

  (Reflective-Reciprocal Teaching)التأملي  التباديل  

: إسرتاتيجية تعليمية مرتكزة على املتعلم، يتبادل فيها املعلم يوه
والطالب األدوار يف عملية التعلم، وفيها يتوىل املتعلم دوره، ويشعر  
وتقدم  مفتوح،  حوار  يف  وآرائه  أفكاره  عن  للتعبري  ابلراحة 
مما  مشرتكة،  تعليمية  خربة  التأملي  التباديل  التدريس  إسرتاتيجية 

عم إىل جودة  لزايدة  يؤدي  فعالة  تقنية  متثل  أَنا  التعلم، كما  لية 
للمتعلم  تتيح  أَنا  عن  فضاًل  التعلم،  مادة  يف  الطالب  حتصيل 

وت عرف أبَنا التعليمية.  أهدافه  والتأمل يف  من    :التفكري  جمموعة 
بىن على مناذج احلوار واليت ت  ،  ةتعاوني ال   ةتعلمي ال   ةتعليمي ال  اإلجراءات

يات تفكري املتعلم حول خربة تعلم الطبيعية اليت تكشف عن عمل
التباديل من خالل   املعلم التدريس  مشرتكة، والتأمل فيها، ويعزز 
إميانه أبن البناء التعاوين للمعىن بينه وبني الطالب يؤدي إىل جودة  

 . (Allan, 2003)عالية من التعلم 
يراها إسرتاتيجية   (Huber, 2010)  هيرب  ابإلضافة إىل أن

وفيها  الفهم،  فقر  من  يعاين  الذي  املتعلم  مع  تستخدم  تعليمية 
داخل   التنبؤات  املتعلم  يبين  حىت  احلوار  واملعلم  املتعلم  يتناوب 

والتساؤل حول األفكار فيه، وبناء التوضيحات الصحيحة   النص،
عندما يكون الفهم غري واضح، وبناء ملخص حملتوى النص والتأمل 

 أداءاته.  يف كل 
وجاءت إسرتاتيجية التدريس التباديل التأملي مرتكزة على   

ومنها التعلم،  نظرايت  من  البنائي  : العديد  التعلم   نظرية 
(Constructivist Learning theory)   على    اليت تعتمد 

التفكري   عمليات  يف  بنشاط  املتعلم  مشاركة  يرى  سابق  افرتاض 
تعلم يف بناء معرفته اخلاصة  والتعلم، وتؤكد الدور الديناميكي للم

ونظرية التعلم املعريف   ات.  حساس ابملعلومعن طريق بناء الفهم واإل
اليت    (Social cognitive learning theory)االجتماعي  

فهم   أثناء  املعلم  ومع  بعض،  مع  بعضهم  الطالب  تفاعل  تؤكد 
 Reflective)التعلم التأملي    ةونظري(Ojo, 2015). النص  

learning theory)    اليت ترى أن بناء املعرفة واخلربة حيدث
بعد أن يتأمل يف كل األداءات واألفعال اليت قام هبا للوصول إىل  

 & Bell, 2001; Zahid)هذه املعرفة واخلربة وإعطاء معىن هلا  

Khanam, 2019) . 
أَنا   يف  التأملي  التباديل  التدريس  إسرتاتيجية  أمهية  وتكمن 

بني   التأمليجتمع  والتدريس  التباديل  التدريس   :إسرتاتيجييت 
تزيد من فهم املهام  ،فالتدريس التباديل إسرتاتيجية ذات بناء جيد

القرائي   ،املعقدة الفهم  مهارات  على   ،وتطوير  املتعلم  وتساعد 
اكتساب الثقة والدافعية للقراءة، وحتسِ ن تصور املتعلم ملدى كفاءته  

اَنماك الطالب يف جمموعات صغرية،   فضاًل عن أن   ،بوصفه قارًئً 
هو أفضل من التعامل مع النص فقط -ومعاجلة النص أداًة للتعلم  

اليت جيب حفظها للمعلومات  مستودًعا  من .  بوصفه  تزيد  كما 
من   للمتعلم  يوفره  وما  املتبادل  التدريس  بعملية  املتعلم  وعي 

وطرح    ،فضاًل عن بناء التنبؤات عند القراءة  ،إمكانيات لفهم النص 
النص  يف  األفكار  بشأن  التفسريات    ،التساؤالت  عن  والبحث 

حمرية تكون  النص    ،عندما  حمتوى   ;Ojo, 2015)وتلخيص 

Raslie, Mikeng & Ting, 2015). 
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ا لدى طالب المرحلة المتوسطةالنص النبوي والتعلم   الموجه ذاتيًّ
............................................................................................ 

الصحابة   عليهم-وكان  هللا  التدريس   -رضوان  ميارسون 
التباديل للفقه يف الدين، حىت ورد أَنم ينهمكون يف التدارس بصورة 

أن أاب  عن أيب بكر بن أيب موسى:  تشغلهم عن مراقبة الوقت.  
قال: فقال له عمر   ،موسى أتى عمر بن اخلطاب بعد العشاء

ليك، قال: هذه  بن اخلطاب: ما جاء بك؟ قال: جئت أحتدث إ
ليالا  فتحداث  عمر  فجلس  فقه،  إنه  قال:  ،  طويالا   الساعة؟! 

حسبته قال: مث إن أاب موسى قال: الصالة اي أمري املؤمنني، 
  (.4/461: 2006، أيب شيبة )ابن .قال: إان يف صالة

الصحابة   اَنماك  من  بلغ  عليهم-كما  هللا  يف    -رضوان 
ممارسة التدريس التباديل للقرآن الكرمي والسنة النبوية أن وصل هبم  

عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب األمر إىل ممارسته يف الطرقات.  
ا ابألفنية نتحدث، طلحة، عن أبيه قال: قال أبو طلحة: كنا قعودً 

ما لكم  »  م فقام علينا فقال:ى هللا عليه وسلَّ صلَّ -فجاء رسول هللا  
إمنا  فقلنا:  الصعدات!  جمالس  اجتنبوا  الصعدات؟  وجملالس 
قعدان لغري ما ابس؛ قعدان نتذاكر ونتحدث! قال: إما ًل، فأدوا  

الكالم وحسن  السالم،  ورد  البصر،  غض   «حقها: 
 (. 7/2: 1434، النيسابوري)

ويعد التدريس التأملي املكون الثاين من مكوانت إسرتاتيجية  
يف كيفية   النظر  للمتعلم  يتاح  حيث  التأملي؛  التباديل  التدريس 
أدائه، والتفكري يف سبب القيام به، والنظر فيما إذا كان يتحرك 
َنو الفهم. إَنا طريقة للمراقبة الذاتية والتقومي الذايت ألدائه خالل  

التعلم لتطوير    عملية  وسيلة  فهو  فعالة،  قرارات  اختاذ  أجل  من 
التفكري  وتوجيه  أتملي،  بشكل  املمارسة  من  والتحقق  اخلربة، 
على  والقدرة  التأملية،  العمليات  على  القدرة  وحتسني  وتطويره، 

زايدة الثقة   :مثل  ،املمارسة وتغيريها، وتوسيع الصفات الشخصية 
ابلنفس، وإقامة عالقات مفيدة بني األفراد املشاركني يف العمليات 

فالتدريس التأملي يعزز   ؛(Ojo, 2015; Bell, 2001)التأملية  
من فرصة مراقبة عمليات التفكري والتعلم، ومن املمارسة التأملية 

ءة  اليت تنشط املتعلم وجتعله حمفزًا لتعلم املزيد عن مادة التعلم )قرا
النص(، وتنمي لديه القدرة على التغلب على حمتوى مادة التعلم 

 .(Zahid  & Khanam, 2019)وإصالح عملية الفهم لديه  
ممارسة   على  احلث  جيد  النبوية  والسنة  القرآن  يف  واملتأمل 
التبصر والتدبر والتأمل ومراقبة الذات وتقوميها؛ للتوصل إىل املعرفة 

تعاىل:  وإدراك احلقائق، واتباع سبي ُكْم  ل احلق، قال  أَنْ ُفسي }َويفي 
ُروَن{   }أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن  وقال تعاىل:  [،  21:  ذارايت]الأََفال تُ ْبصي

}َأَوََلْ [، وقال تعاىل:  24]حممد:    اْلُقْرآَن َأْم َعَلٰى قُ ُلوٍب أَقْ َفاُُلَا{
ُ مين َشْيٍء   يَنظُُروا يفي َمَلُكوتي السََّماَواتي َواْْلَْرضي َوَما َخَلَق اَّللَّ

 بَ ْعَدهُ   َحدييثٍ   فَبيَأي ي   ۖ  َوَأْن َعَسٰى َأن َيُكوَن َقدي اْقرَتََب َأَجُلُهْم  
ُنونَ  أن عائشة [. وعن  185]األعراف:    {يُ ْؤمي مليكة:  أيب  ابن 

ا ال تعرفه إال  م كانت ال تسمع شيئً وسلَّ   ى هللا عليهصلَّ -زوج النيب  
النيب   تعرفه، وأن  فيه حىت  عليه وسلَّ صلَّ -راجعت  قال:  ى هللا  م 

قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول هللا   «من حوسب عذب»
حساابا  حياسب  }فسوف  يسريا تعاىل:  قالت  إمنا » فقال:    :ا{ 

يهلك احلساب  نوقش  من  ولكن  العرض،  ،  البخاري)  « ذلك 
  (.8/164: 1434، النيسابوريو ؛ 32: 1، ج1422

وأفضل ما يقدمه التدريس التأملي للحديث النبوي الشريف 
والنظائر.   األشباه  وتعرف  النص،  بظالل  التفيؤ  إدريس  هو  عن 

بردة كتاابً  أيب  بن  سعيد  إلينا  أخرج  قال:  هذا األودي  فقال:   ،
موسى رضي    - رضي هللا عنه- كتاب عمر   أيب  .  -هللا عنهإىل 

الفهم الفهم فيما خيتلج يف صدرك »فذكر احلديث، قال فيه:  
مما َل يبلغك يف القرآن والسنة، فتعرف اْلمثال واْلشباه، مث 
قس اْلمور عند ذلك، واعمد إىل أحبها إىل هللا، وأشبهها فيما 

  (.6/65: 1355، البيهقي) «ترى
هي  إو  التأملي  التباديل  التدريس  إجراء  سرتاتيجية  مبنزلة 

وذلك من خالل    ،تعليمي ص مم لتحسني فهم النصوص املقروءة
عرب مدى   ،تشجيع الطالب على العمل مًعا لبناء املعىن والفهم

معرفية،  وراء  ما  مراحل  من ست  وتتكون  النصوص.  من  واسع 
والتساؤل والتوضيح،  التنبؤ،  واالرتباط،    ،والتلخيص   ،هي: 

 ;Agoro & Akinsola, 2013; Oczkus, 2003)والتأمل

Ojo, 2015; Palincsar & Brown, 1986; Raslie, 

Mikeng & Ting, 2015)   
التنبؤ اْلوىل: مرحلة  وتتضمن   :(Predicting)  املرحلة 

ومراجعته فحصه  بعد  النص  يف  حيدث  قد  ما  ما    ،توقع  وغالًبا 
يف   األساسية  معرفته  أو  النص  يف  املعلومات  املتعلم  يستخدم 

   .املوضوع لبناء التنبؤات
تشجع و   (:Clarifying)املرحلة الثانية: مرحلة التوضيح  

املفردات    :مثل  ،املتعلم على حتديد جماالت الصعوبةهذه املرحلة  
وهذه  .أو املفاهيم اجلديدة  ،وبنية النص غري املألوف ،غري املألوفة

ومن مث ال ميكن    ؛الصعوابت تسهم يف فقدان املتعلم ملعىن النص 
 الوصول إىل حمتواه.  

اًلستجواب  أو  التساؤل  مرحلة  الثالثة:  املرحلة 
(Questioning):   وهي تتطلب من املتعلم حتديد املعلومات يف

اختبار مث    ،وأتطري السؤال  ،النص اليت توفر مضمواًن لسؤال جيد
 .الذات، وهي توفر للمتعلم فرصة الستكشاف معىن النص 

التلخيص   مرحلة  الرابعة:   : (Summarizing)املرحلة 
املهمة  املعلومات  حتديد  على  املتعلم  التلخيص  مرحلة  وتشجع 

وميكن أن حيدث التلخيص جلملة أو   ،واملقدمة يف النص ودجمها
 فقرة أو نص كامل. 

اًل مرحلة  اخلامسة:   (:Connecting)رتباط  املرحلة 
وفيها ي طلب من املتعلم بناء ارتباطات بني املعرفة املتضمنة يف نص 

وهتدف   .سابق واملوقف الكلي للمعلومات املقدمة يف النص احلايل
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النص  يف  املتضمنة  املعرفة  توسيع  إىل  املرحلة  وتقوية    ،هذه 
 االستدالالت واملعاين املعربة عن النص. 
وفيها ي وجه   :(Reelect)املرحلة السادسة: مرحلة التأمل  

عملية  أثناء  أفعال  من  به  يقوم  ما  يف كل  والتأمل  للنظر  املتعلم 
التعلم وقراءة النص وفهمه، والتفكري يف سبب القيام به، والتفكري  

إليه من معىن مثمر أو غري   املرحلة فيما توصل  مثمر. ويف هذه 
ميارس املتعلم عملية مراقبة ذاتية وتقومي ذايت للفهم من خالل طرحه 

املمارسة   ،وتلخيصها  ،وتوضيحها   ،األسئلة وفحص  هبا،  والتنبؤ 
 واألداء بشكل أتملي.  

وهذه املرحلة تنظر للمتعلم ابعتباره مفكرًا ذاتيًّا، عليه تقومي 
والتفكري يف اإلسرتاتيجيات اليت    ،كيفية مسامهته يف مهمة اجملموعة

واملعاين   االستنتاجات  وتسويغ  النص،  فهم  مشكلة  انتقاها حلل 
اليت توصل إليها. ولتعزيز فهم النص فإنه يف َناية كل درس جيب  

ويتأمل أيًضا االستنتاجات واملعاين اليت قدمْتها   ،عليه أن يناقش
   .اجملموعة

  ، يكون واعًيا بعملية التعلمفاملتعلم الذي يفكر تفكريًا أتمليًّا  
النص، ويعرف  من  معرفته  إىل  ما حيتاج  فيها، وحيدد  ومتحكًما 
كيف يسد الفجوات احلادثة يف النص والفهم لديه، وميكنه ممارسة  
نتائج  به إىل  اليت تؤدي  الناقد  التفكري  مدى واسٍع من مهارات 

 مرغوبة. 
خال من  مًعا  املهارات  هذه  دمج  على  التأمل  ل ويساعده 

املعىن وبناء  ابلفهم  املتعلقة  والقرارات  األحكام  فعملية   ؛إصدار 
النمو  قيم  من  تزيد  للتفكري  وطريقة  منظمة  عملية  هي  التأمل 
الشخصي والعقلي لدى املتعلم، وتوجهه َنو أداء األنشطة القائمة 
إىل   للوصول  هلا  خمطط  مقصودة  بطريقة  والعمل  البصرية،  على 

ًقا، وميكن وصف املمارسة التأملية،  استنتاجات ومعاٍن أكثر عم
من حيث كوَنا عملية حلل املشكالت، وممارسة التفكري الناقد،  

 وإعادة بناء املعىن. 
 Deringol (2019) ; Rahmat, Wilujengويؤكد

& Widowati (2019)    أنه يف مرحلة التأمل ميكن للمتعلم
بنشاط؛ لتقومي ما  التفكري بشكل أتملي وواع، ويتحكم يف التعلم  

هو معروف وما هو مطلوب معرفته، كما ميارس التفكري التأملي 
بوصفه عملية من األنشطة املوجهة والدقيقة؛ حيث يقوم بتحليل  
وتقومي كيفية احلصول على املعىن العميق، واستخدام إسرتاتيجيات 
التعلم املناسبة، ويكون واعًيا ابالفرتاضات اخلاصة به؛ حىت يصبح 

دراية ابألسباب واألدلة اليت تدعم االستنتاجات، ويهتم مبا على  
 . ميتلكه من منهجيات وإجراءات ومنظورات ووجهات نظر

وعند قراءة النصوص، يتيح التفكري التأملي للمتعلم التفكري  
مبرحلة   وتعرف  للنص،  احملتملة  ابلتفسريات  بناء  )واالهتمام 

النص   ،(Suggestionsاالقرتاحات   حتليل  له  يتيح  كما 
واملشكالت اليت تعوق الفهم من أجل حلها؛    ،والفجوات بعمق

ابإلضافة (،  Intellectualizationالتفكري  )وتعرف هذه مبرحلة  
 ،وبناء املعاين الكاملة حوهلا  ،إىل إجياد صيغة موسعة لفهم النص 

بـــ املرحلة  هذه  العقلي  )وتعرف   Mentalالتوسيع 

Elaboration( )(Salido & Dasari, 2018 . 
التدريس  إسرتاتيجية  ملراحل  السابق  العرض  خالل  ومن 
فهم   مهارات  لتنمية  التدريسية  اإلجراءات  تسري  التأملي  التباديل 
النص النبوي والتعلم املوجه ذاتيًّا لطالب املرحلة املتوسطة يف ضوء  

 املراحل الست اآلتية:  
وتتمثل يف  :(Predicting) املرحلة اْلوىل: مرحلة التنبؤ

صياغة الطالب توقعات عما سيناقشه النص النبوي من معلومات 
ومعاٍن وأفكار وأحكام وقيم وإرشادات من خالل دالالت النص  

 النبوي، أو من خالل املعرفة السابقة ابملوضوع. 
التوضيح   مرحلة  الثانية:    (: Clarifying)املرحلة 

لة اليت يستوضحون هبا وتتضمن طرح الطالب جمموعة من األسئ
النص  يف  الغامضة  واملعاين  والتعبريات  للكلمات  الصعوبة  نقاط 
بعض  على  التغلب  يف  الطالب  املرحلة  هذه  وتساعد  النبوي، 
الصعوابت أو املشكالت اليت تواجههم أثناء قراءة النص النبوي 
عن طريق جمموعة من اإلسرتاتيجيات؛ ولذا جيب على املعلم حتديد  

الت واإلسرتاتيجيات، ومن مث تقدميها للطالب هبدف هذه املشك
 تيسري فهم النص النبوي فهًما عميًقا. 

اًلستجواب  أو  التساؤل  مرحلة  الثالثة:  املرحلة 
(Questioning):   من جمموعة  توليد  الطالب  من  وتتطلب 

النبوي،  النص  يف  املهمة  املعلومات  حتديد  حتاول  اليت  األسئلة 
الفرعية ومعانيه وأحكامه وقيمه وإرشاداته وتطبيقاته  وحتديد أفكاره  

مبا   أعمق؛  على َنو  النص  استكشاف سياق  السلوكية؛ هبدف 
 هلطالباملعلم    ويف هذه املرحلة يوضح  يسهم يف بناء املعاين الشرعية.

أن هناك جمموعة من أدوات االستفهام تستخدم يف صوغ أسئلة 
 أين؟/    ماذا؟/    )من؟  :، ومنها النبوي  لنص ل  ظاهرةال  عاينحول امل

املعاين    مىت؟(،  / حول  أسئلة  لصوغ  أخرى  أدوات  هناك  وأن 
  / سوف؟  هل    /جيب؟  / هل    كيف؟/    )ملاذا؟  :ومنها  الكامنة،

 . فيم يتشابه أو خيتلف؟( /كان؟ هل  
التلخيص   مرحلة  الرابعة:   : (Summarizing)املرحلة 

النص   يف  الرئيسة  األفكار  لتحديد  الطالب  أمام  الفرصة  وتتيح 
النص، من   املهمة يف  املعلومات  بني  التكامل  النبوي، وإحداث 

لكي يلخص الطالب معاين و خالل تنظيم وإدراك العالقات بينها.  
النص النبوي بشكل جيد عليه أن يعرف طبيعة النص وأحداثه،  

 التفكري بصوت مرتفع. ويعيد النمذجة مرة تلو األخرى، مع 
اًلرتباط   مرحلة  اخلامسة:    (: Connecting)املرحلة 

وحتوي هذه املرحلة ربط الطالب للمعارف املتضمنة يف النصوص 
للنص   الفرعية  لألفكار  الكلي  ابملعىن  والسنة(  )القرآن  الشرعية 

مبا   بينها،  واالختالفات  العالقات  وإدراك  املعرفة يوسع  احلايل 
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ا لدى طالب المرحلة المتوسطةالنص النبوي والتعلم   الموجه ذاتيًّ
............................................................................................ 

االستدالالت واملعاين املعربة    يقويو   ،املتضمنة يف النص الشرعية  
من    أن هناك جمموعة  بهلطالويف هذه املرحلة يوضح املعلم    ه.عن

النص  مبعاين  معانيها  ترتبط  والسنة(  )القرآن  الشرعية  النصوص 
احلايل؛ ولذا جيب عليهم البحث عنها يف مصادر التعلم املختلفة، 

الكلي النص احلايل    وفهمها، وربطها ابملعىن  لألفكار الفرعية يف 
 للوصول إىل فهم أعمق ملوضوع النص النبوي.

وفيها يتأمل   :(Reelect)املرحلة السادسة: مرحلة التأمل  
الطالب النص النبوي الذي أمامهم وحيللونه إىل عناصره، ويرمسون 
الالزمة لفهمه، ويراقبون تقدمهم َنو األهداف املخطط  اخلطط 

حىت يصلوا إىل النتائج، مث حيكمون على ذواهتم وأدائهم  هلا سلًفا  
ونواتج تعلمهم وما توصلوا إليه من معاٍن مرتبطة ابلنص النبوي. 
والتقومي  الذاتية،  املراقبة  أنشطة  الطالب  ميارس  املرحلة  هذه  ويف 
الذايت، والتفكري التأملي، واليت بدورها تساعدهم على فهم النص  

 النبوي فهًما عميًقا. 
يتضح مما سبق أن إسرتاتيجية التدريس التباديل التأملي تتيح و 

للطالب التفاعل مع النص النبوي من خالل التنبؤ وتنشيط املعرفة 
اليت   املشكالت  وحتديد  النبوي،  النص  موضوع  عن  السابقة 
تواجههم أثناء فهم النص النبوي، واتباع اإلسرتاتيجيات اليت تسعى  

ا وصياغة  عليها،  التغلب  األفكار  إىل  وحتديد  وتوليدها،  ألسئلة 
الرئيسة يف النص النبوي، وربط النصوص الشرعية )القرآن والسنة( 
وإدراك   النبوي  النص  يف  الواردة  الفرعية  لألفكار  الكلية  ابملعاين 
عمليات  ومراقبة  احلايل،  النبوي  النص  وبني  بينها  العالقات 

ي والتحكم يف تفكريهم أثناء قراءة النص النبوي وتقوميها، والوع
 عملية التعلم. 

التباديل   التدريس  اهتمت إبسرتاتيجية  اليت  الدراسات  ومن 
دراسة وأكنسال  التأملي   ,Agoro & Akinsola)  أقورو 

اليت هدفت إىل حتديد فاعلية إسرتاتيجية التدريس التباديل    (2013
العلوم  العلم يف  العلمي ومهارات عمليات  التحصيل  التأملي يف 
املتكاملة لدى معلمي العلوم قبل اخلدمة. وقد توصلت الدراسة 
يف   أتثري كبري  هلا  التأملي  التباديل  التدريس  إسرتاتيجية  أن  إىل 

العلوم   معلمي  لدى  املتكاملة؛  التحصيل  العلوم  يف  اخلدمة  قبل 
حيث إَنا ساعدت معلمي العلوم قبل اخلدمة يف التدريس بفاعلية  
ومراقبة وتقومي عملية التعلم، وتلق ي املالحظات من الزمالء والتأمل  
والتفكري فيها، فضال عن التوجيه الذايت والسيطرة على الذات يف  

والقرارات   األفعال  مسؤولية  وحتمل  وقد التدريس،  التدريسية، 
عززت إسرتاتيجية التدريس التباديل التأملي اكتساب املعلمني قبل 
اخلدمة ملهارات عمليات العلم املتمثلة يف طرح األسئلة، وتوضيح  

 املفاهيم، وتلخيص املعلومات املهمة يف النص، والتأمل.   
اليت هدفت إىل التحقق  (Ojo, 2015) ة اوجو  ا دراسوأيضً 

إسرت  فاعلية  التحصيل من  يف  التأملي  التباديل  التدريس  اتيجية 
األكادميي، واالجتاه َنو دراسة مادة االقتصاد لدى الطالب املعلم.  

ولقد توصلت الدراسة إىل أن إسرتاتيجية التدريس التباديل التأملي 
تعزز التحصيل األكادميي، واالجتاه َنو دراسة املادة لدى الطالب 

م أكثر متعة من خالل تعليم األقران  املعلمني؛ وجتعل عملية التعل
واملناقشات اجلماعية والتأمل الذايت؛ وذلك مقارنة ابلطريقة املعتادة  

 يف التدريس. 
 اإلحساس ابملشكلة:

يتعرض احلديث النبوي يف العصر احلايل هلجمات شرسة ممن  
يناصب اإلسالَم العداء، أو ممن مل يتمرس على فهمه، أو ال ميتلك  

فأمسى الثوابت   أدواته،  يف  ويطعن  دينهم،  الناس  على  يـ َلبِ س 
 واملسلمات. 

هذه  ملواجهة  األمة  انشئة  حتصني  يقتضي  األمر  وهذا 
النبوي  النص  قراءة  أدوات  امتالك  على  ومساعدهتم  اهلجمات، 
الوصول إىل   الشريف وفهمه، إبسرتاتيجيات حديثة، تضمن هلم 

وقواعده العامة خبطوات  الفهم الصحيح املتسق مع روح اإلسالم،  
واضحة، ومراحل حمددة، تساعد يف تغطية مجيع اجلوانب الداللية  
األحكام،  وأتصيل  االستنباط،  مبحاولة  هلم  تسمح  بل  للنص، 

 وتطبيقها على الواقع، وقياس الغائب عن النص على شاهده.
على الرغم من أمهية مهارات فهم النص النبوي لدى طالب  و 

 انون من مشكالت تتصلإن هؤالء الطالب يعاملرحلة املتوسطة ف
تحديد معاين الكلمات من سياق النص النبوي، وحتديد دالالت  ب

، ه ، واستنتاج األحكام الشرعية واآلداب والقيم منهاجلمل الواردة في
التطبيقات  واستنتاج  واألحداث،  واملعلومات  األفكار  وتعليل 

يف   توظيفها  ميكن  اليت  اليومياالسلوكية  والتمييز  حلياة  ما  ة،  بني 
يتصل ابلنص النبوي وما ال يتصل به، وإصدار األحكام الشرعية  
حول قضية معينة يف ضوء النص النبوي. وقد أشارت العديد من 

دراسة ومنها:  الضعف،  هذا  إىل  أابمني  الدراسات  دراسة   :
(2010( السحيباين  ودراسة  شرفو  2014(؛  ودراسة  (؛ 
(2014( الغامدي  ودراسة  القحطاين (2017(؛  ودراسة  ؛ 
وأوصت بضرورة االهتمام  (،  2018(؛ ودراسة العثمان )2017)

تنمية مهارات   اليت ميكن توظيفها يف  التدريسية  ابإلسرتاتيجيات 
 فهم النص النبوي لدى الطالب يف املراحل التعليمية املختلفة. 

دراسة  الباحث  أجرى  ابملشكلة  اإلحساس  ولتدعيم 
طال من  عينة  على  بلغ استطالعية  املتوسط،  الثالث  الصف  ب 

( ثالثني  النص 30عددها  فهم  مهارات  اختبار  وطبق  طالًبا،   )
%( 51النبوي عليهم، وكانت نتيجة االختبار على النحو اآليت: )

و) املباشر،  الفهم  االستنتاجي،  35ملهارات  الفهم  ملهارات   )%
%( ملستوى الفهم التطبيقي؛ مما يدل على تدين مستوى 23و)

 هم النص النبوي لدى الطالب. مهارات ف
أهداف  مهارات فهم النص النبوي متثل أحد  تنمية  أن    ومع

تأثر بشدة ت  فإن هذه املهارات،  مناهج احلديث يف املرحلة املتوسطة
املوجه ذاتيًّا املتعلم  ،  ابلتعلم  ومن مث يصبح من األمهية أن ميتلك 
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ذاتيًّا  املوجه  التعلم  ومهارة   :مثل  ،مهارات  الذايت،  الوعي  مهارة 
التعلم،   أنشطة  تطبيق  ومهارة  التعلم،  إسرتاتيجيات  استخدام 

 ,Ors, 2018; Tekkol & Demirel)تقومي الذات ومهارة 

2018; Yildizay & Leman, 2015).  
وأكدت العديد من الدراسات أن مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا  

 ;Almusharraf, 2019)عنصر فعال يف حتسني الفهم القرائي

Bedoya, 2013; Hamed, Al Masri, Smadi & 

Maharmah, 2015; Zarei & Gahremani, 2010)  ؛

العالقةو  بتعزيز  االهتمام  يتطلب  املوجه   هذا  التعلم  مهارات  بني 
   .، من خالل تنمية كل منهماالنبوي ذاتيًّا ومهارات فهم النص 

 ذاتيًّا   مهارات التعلم املوجهورغم ما توفر من أدلة حول أمهية  
إال أن هناك ضعًفا لدى طالب املرحلة املتوسطة يف ممارستها أثناء 
قيام  املشكلة  هبذه  اإلحساس  أكد  ومما  النبوي،  النص  دراسة 

املوجه ذاتيًّا، وتطبيقه على الباحث   التعلم  ببناء مقياس مهارات 
متوسط   أن  نتائجه  وكانت  السابقة،  االستطالعية  النسبة العينة 

%(؛ مما  46املئوية المتالك الطالب ملهارات التعلم املوجه ذاتيًّا )
 يشري إىل تدين مستوى الطالب. 

إسرتاتيجيات التدريس   توفري    مبكان  ومن مث يصبح من األمهية
فهم   مهارات  تعزز  لدى اليت  ذاتيًّا  املوجه  والتعلم  النبوي  النص 

ولذلك يتجه البحث احلايل إىل تعرف  طالب املرحلة املتوسطة؛  
فاعلية إسرتاتيجية التدريس التباديل الـتأملي يف تنمية مهارات فهم  

 النص النبوي والتعلم املوجه ذاتيًّا لدى طالب املرحلة املتوسطة. 
 مشكلة البحث وأسئلته: 

بحث احلايل يف صعوبة فهم النص النبوي؛  ترتكز مشكلة ال 
النبوي  النص  لفهم  الالزمة  املهارات  املتعلم  امتالك  لعدم  نظرًا 
ومهارات التعلم املوجه ذاتيًّا اليت تؤدي دورًا يف تعزيز عملية الفهم 

  .لدى طالب املرحلة املتوسطة
وميكن حل مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال الرئيس 

ية إسرتاتيجية التدريس التباديل ال تأملي يف تنمية  ما فاعلالتايل:  
لدى طالب  ذاتيًّا  املوجه  والتعلم  النبوي  النص  مهارات فهم 

 املرحلة املتوسطة؟ 
 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

املرحلة  .1 لطالب  الالزمة  النبوي  النص  فهم  مهارات  ما 
 املتوسطة؟ 

فاعلية   .2 الـتأمليما  التباديل  التدريس  تنمية    إسرتاتيجية  يف 
 مهارات فهم النص النبوي لدى طالب املرحلة املتوسطة؟ 

الـتأملي .3 التباديل  التدريس  إسرتاتيجية  فاعلية  تنمية    ما  يف 
 التعلم املوجه ذاتيًّا لدى طالب املرحلة املتوسطة؟

ما طبيعة العالقة بني مهارات فهم النص النبوي ومهارات  .4
 لدى طالب املرحلة املتوسطة؟ذاتيًّا التعلم املوجه 

 أهداف البحث: 
 يهدف البحث احلايل إىل حتقيق األهداف التالية: 

حتديد مهارات فهم النص النبوي الالزمة لطالب املرحلة  .1
 املتوسطة. 

يف تنمية    ديل الـتأمليتعرف فاعلية إسرتاتيجية التدريس التبا .2
 مهارات فهم النص النبوي لدى طالب املرحلة املتوسطة. 

يف تنمية    تعرف فاعلية إسرتاتيجية التدريس التباديل الـتأملي .3
 مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا لدى طالب املرحلة املتوسطة. 

فهم  .4 مهارات  تنمية  بني  االرتباطية  العالقة  طبيعة  تعرف 
والتعلم النبوي  املرحلة   النص  طالب  لدى  ذاتيًّا  املوجه 

 املتوسطة. 
 فروض البحث: 

 : تيةيسعى البحث احلايل الختبار صحة الفروض اآل
( بني α≤0.05ال يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى )  .1

متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية )اليت درست 
ابستخدام إسرتاتيجية التدريس التباديل الـتأملي(، ودرجات 
طالب اجملموعة الضابطة )اليت درست ابستخدام الطريقة  
النص   البعدي الختبار مهارات فهم  التطبيق  املعتادة( يف 

)الفهم   والالنبوي  االستنتاجي،  والفهم  فهم  املباشر، 
 (. التطبيقي

( بني α≤0.05ال يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى )  .2
متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية )اليت درست 
ابستخدام إسرتاتيجية التدريس التباديل الـتأملي(، ودرجات 
طالب اجملموعة الضابطة )اليت درست ابستخدام الطريقة  

التع ملقياس  البعدي  التطبيق  يف  ذاتيًّا  املعتادة(  املوجه  لم 
والتقومي ) التعلم،  إسرتاتيجيات  واستخدام  الذايت،  الوعي 

 (. الذايت
مستوى   .3 عند  إحصائيًّا  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

(0.05≥α بني تنمية مهارات فهم النص النبوي والتعلم )
املتوسط ختتلف  الثالث  الصف  لدى طالب  ذاتيًّا  املوجه 

التدريسية   املعاجلة  )إسرتاتيجية ابختالف  املستخدمة 
 الطريقة املعتادة(.  – التدريس التباديل الـتأملي

 أمهية البحث:  
تربز أمهية البحث احلايل فيما ميكن أن يسهم به يف اإلفادة  

 يف اجلوانب التالية: 
 األمهية العلمية النظرية: اجلانب اْلول: 

 تتمثل األمهية العلمية هلذا البحث فيما أييت: 
أمهية السنة النبوية اليت تعد املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي  .1

 (3}َوَما يَنطيُق َعني اُْلََوٰى )بعد القرآن الكرمي؛ قال تعاىل:  
ولذا فإن فهم    ؛[4-3]النجم:  {  ْن ُهَو إيًلَّ َوْحٌي يُوَحىٰ إي 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura53-aya4.html
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فاعلية إستراتيجية التدريس التبادلي الـتأملي في تنمية مهارات فهم 

ا لدى طالب المرحلة المتوسطةالنص النبوي والتعلم   الموجه ذاتيًّ
............................................................................................ 

لإلسالم املتوسطة  املرحلة  مقاصده،    ،طالب  وإدراك 
يتوقف على إتقاَنم ملهارات  -والعمل أبحكامه وتشريعاته 

َ فهم النص النبوي؛ قال تعاىل:   }َوأَنَزْلَنا إيلَْيَك الذ يْكَر ليتُ َبني ي
ْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن{   [.     44]النحل: ليلنَّاسي َما نُ ز يَل إيلَْيهي

ستجابة لالجتاهات الرتبوية احلديثة اليت تنادي بضرورة  يعد ا .2
توظيف اإلسرتاتيجيات التدريسية اليت هتتم بتنمية مهارات 
التدريس   خالل  من  للطالب  ذاتيًّا  املوجه  والتعلم  الفهم 
 التشاركي التأملي، والتفاعل النشط مع النصوص املقروءة. 

التب  .3 التدريس  إلسرتاتيجية  نظرايًّ  أتصياًل  الـتأملي، يقدم  اديل 
وكيفية تنميتها ملهارات فهم النص النبوي والتعلم املوجه ذاتيًّا 

ومن مث  سيضيف هذا البحث   ؛لدى طالب املرحلة املتوسطة
 بعًدا معرفيًّا جديًدا يف هذا اجملال. 

 األمهية العملية: اجلانب الثاين:
 وتتمثل يف إفادة الفئات اآلتية: 

: خمططو مناهج   حيث ميدهم البحث   احلديث ومطوروها:أوًلا
احلايل بقائمة ملهارات فهم النص النبوي الالزم تضمينها يف مناهج 
تقنيات  دمج  إىل كيفية  أنظارهم  يوجه  النبوي، وكذلك  احلديث 

الـتأملي التباديل  التدريس  احلديث   إسرتاتيجية  مناهج  حمتوى  يف 
اإلسرتاتيجية النبوي، وبناء أدلة املعلمني يف ضوء إجراءات هذه  

مبا حيقق تنمية مهارات فهم النص النبوي والتعلم املوجه ذاتيًّا لدى  
 طالب املرحلة املتوسطة. 

وذلك من خالل تزويدهم بقائمة مهارات فهم اثنياا: املعلمون:  
النص النبوي اليت جيب عليهم مراعاهتا يف أثناء تدريس احلديث  

فهم مهارات  ابختبار  تزويدهم  وكذلك  النبوي،    النبوي،  النص 
التعلم املوجه ذاتيًّا لطالب املرحلة املتوسطة، فضاًل عن   ومقياس 
إمدادهم بدليل لالسرتشاد به يف تنمية مهارات فهم النص النبوي  
إسرتاتيجية   ابستخدام  الطالب  هؤالء  لدى  ذاتيًّا  املوجه  والتعلم 
تدريس  تطوير  على  يساعدهم  مما  الـتأملي؛  التباديل  التدريس 

 النبوي وتعليمه.  احلديث
وذلك من خالل تشجيعهم على تبين  اثلثاا: املشرفون الرتبويون:  

املتوسطة  املرحلة  لطالب  النبوي  النص  فهم  مهارات  قائمة 
يف تدريس احلديث النبوي،  وإسرتاتيجية التدريس التباديل الـتأملي

 وتدريب املعلمني عليهما، وتقومي أدائهم يف ضوئهما. 
وذلك من خالل مساعدهتم على  رابعاا: طالب املرحلة املتوسطة:  

النبوي، والتعلم املوجه ذاتيًّا ابستخدام   تنمية مهارات فهم النص 
 إسرتاتيجية التدريس التباديل الـتأملي.

حيث يفتح البحث خامساا: الباحثون يف جمال الرتبية اإلسالمية:  
جما يف  الباحثني  أمام  جديدة  آفاقًا  النبوياحلايل  النص  فهم    ، ل 

املراحل   يف  الطالب  لدى  ذاتيًّا  املوجه  ابلتعلم  وعالقته  وتنميته، 
  وذلك ابستخدام إسرتاتيجيات تدريسية أخرى.،  التعليمية املختلفة

 حدود البحث: 
 البحث احلايل على احلدود التالية:  اقتصر

: احلدود املوض        وعية: اقتصــــــــــر تطبيق البحث على احلدود   أوًلا
 املوضوعية التالية:

أخالق  »والثالثة    ،املســـــــــؤولية يف اإلســـــــــالم«»الوحدة الثانية   .1
وســلوك رغب فيها اإلســالم« من كتاب احلديث املقرر على 
ــدراســــــــــــــي   الـــ ــام  للعـــ املتوســــــــــــــط  ــالـــــث  الثـــ الصــــــــــــــف  طالب 

ــوحـــــــدَتن  1440/1441) الـــ هـــــــاَتن  ــتـــــريت  اخـــ وقـــــــد   .)
مما ســـــيســـــهل على الباحث    ؛يةلتوســـــطهما يف اخلطة الدراســـــ

 تطبيق أدوات البحث ومادته التجريبية.
لفهم املبــاشــــــــــــــر، والفهم  اقيــاس مهــارات فهم النص النبوي ) .2

االســـــــــــتنتاجي، والفهم التطبيقي(؛ ملناســـــــــــبتها لطبيعة حمتوى 
منهج احلديث، واخلصـــائص النمائية لطالب الصـــف الثالث  

اليت توصــــــل    وذلك بعد اتباع اإلجراءات املنهجية  ،املتوســــــط
 إىل تلك املهارات.

قياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا )الوعي الذايت، واستخدام 
املهارات  أكثر  من  ألَنا  الذايت(؛  والتقومي  التعلم،  إسرتاتيجيات 

واليت تعرب عن التعلم املوجه ذاتيًّا فضاًل عن    ،شيوًعا لدى الباحثني 
النص   بفهم  ارتباطًا  أكثر   ;Mendieta et al., 2015)أَنا 

Reio & Davis, 2005; Wichadee, 2007). . 
ــر البحث على طالب الصــــــــــف    اثنياا: احلدود البش        رية: اقتصــــــــ

الثــالــث املتوســــــــــــــط؛ ألَنم ميثلون َنــايــة املرحلــة. واالهتمــام بتنميـة  
مهـارات فهم النص النبوي والتعلم املوجـه ذاتيًـّا يف َنـاـية املرحـلة ـقد 
يســــــــــــــهـل تنميتهـا يف الصــــــــــــــفوف الالحقـة )املرحلـة الثـانويـة( اليت 

 ًقا.تتطلب إتقان الطالب ملهارات فهم النص إتقااًن عمي
ط بق البحث يف الفصل األول من    اثلثاا: احلدود الزمانية:

 . (1441-1440)العام الدراسي 
ابملنطقـة   (اخلرب)ط بق البحـث يف مـدينـة    رابع اا: احل دود املك اني ة:

 الشرقية يف اململكة العربية السعودية.
 مصطلحات البحث: 

 يتضمن البحث احلايل املصطلحات اآلتية: 
إســـــــرتاتيجية  تـ َعرَّف :  إس      رتاتيجية التدريس التباديل التأملي .1

التـــــأملي   التبـــــاديل  ا-التـــــدريس  جمموعـــــة من »أبَنـــــا:    -إجرائيـــــًّ
ممت لتنمية مهارات فهم النص  اإلجراءات التدريســــية اليت صــــ 

طالب النبوي والتعلم املوجه ذاتيًّا، وذلك من خالل تشــــجيع ال
على العمل مًعا لبناء املعىن والفهم، وتتكون من ســـــــــت مراحل 

 ،والتلخيص   ،ما وراء معرفية، هي: التنبؤ، والتوضـيح، والتسـاؤل
 .«واالرتباط، والتأمل

النبوي: .2 النص  النص    مه    ارات فهم  فهم  ــارات  مهـــ تـ َعرَّف 
ا-النبوي   ــًّ ــا:  -إجرائيـــ ــايل أبَنـــ احلـــ البحـــــث  ــة من   يف  »جمموعـــ
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 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

العمليات العقلية التأملية اليت ميارســـــــها طالب الصـــــــف الثالث  
املتوســــــــــــــط أثنــاء تفــاعلهم مع النص النبوي تفــاعاًل نشــــــــــــــطـًـا، 

املباشــر، والفهم االســتنتاجي،  الفهم  )  :وتتضــمن هذه العمليات
التطبيقي ــارات فهم (والفهم  مهـــ ــار  اختبـــ ، وتقـــــاس من خالل 

 .«النص النبوي املعد هلذا الغرض
مهــارات التعلم املوجــه  تـ َعرَّف    لم املوج ه ذاتي  ًّا:مه  ارات التع .3

جمموعـة العمليـات الـداخليـة واإلجرائيـة » :أبَنـا -إجرائيًـّا-ذاتيًـّا 
اليت ميارســـها طالب الصـــف الثالث املتوســـط أثناء تفاعلهم مع 

تتضــــــــــــــمن   النبوي، واليت  الـــــذايت، واســــــــــــــتخـــــدام النص  الوعي 
س هــذه العمليــات  ، وتقــاإســــــــــــــرتاتيجيــات التعلم والتقومي الــذايت

 .«مبقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا املعد لذلك
 منهجية البحث وإجراءاته: 

استهدف البحث الكشف عن فاعلية إسرتاتيجية التدريس 
التباديل الـتأملي يف تنمية مهارات فهم النص النبوي والتعلم املوجه  

املتوسطة املرحلة  طالب  لدى  السابق   .ذاتيًّا  اهلدف  ولتحقيق 
 يستعرض الباحث اإلجراءات اآلتية:  

: منهج البحث:   أوًلا
ذ التجرييب  املنهج  احلايل  البحث  شبه    ااستخدم  التصميم 

وذلك للتحقق من فاعلية إسرتاتيجية التدريس التباديل    ؛التجرييب
املوجه ذاتيًّا   النبوي والتعلم  النص  تنمية مهارات فهم  الـتأملي يف 

 ب الصف الثالث املتوسط. لدى طال

 اثنياا: التصميم التجريب للبحث: 
التجرييب ذي اجملموعتني: شبه  الباحث على التصميم    اعتمد

  ، )التجريبية، والضابطة(، والقياس القبلي والبعدي لكلتا اجملموعتني
وذلك للتأكد من التكافؤ بينهما يف القياس القبلي، ومعرفة الداللة  

 اإلحصائية للفروق بينهما يف القياس البعدي. 
وقد اشتمل التصميم البحثي على املتغريات املستقلة املتمثلة 
املعتادة،  والطريقة  التأملي،  التباديل  التدريس  إسرتاتيجية  يف 

مه يف  املتمثلة  التابعة  والتعلم واملتغريات  النبوي  النص  فهم  ارات 
 املوجه ذاتيًّا. 

 اثلثاا: عينة البحث: 
من  عينة    تكونت وسبعنيالبحث  من 71)  واحٍد  طالًبا   )

  ( إشبيلية واخلرب املتوسطة) الصف الثالث املتوسط مبدرسيت  طالب  
بـــ التعليم  ملكتب  ابملنطقة    (اخلرب)التابعتني  للتعليم  العامة  اإلدارة 

الدراسي    ،الشرقية العام  من  األول  الدراسي  الفصل  يف  وذلك 
(1440/1441)  . 

الطريقة  على  للعينة  اختياره  عند  الباحث  اعتمد  ولقد 
البسيطة البحث  ،العشوائية  عينة  أعداد  اآليت  اجلدول   ،ويوضح 

 واملدارس اليت ينتمون إليها: 

 ( توزيع عينة البحث 1جدول )

 عدد الطالب  نوع اجملموعة  الصف  اسم املدرسة 
 35 التجريبية  3/2 إشبيلية 

 36 الضابطة  3/1 اخلرب املتوسطة 
 71 اجملموع 

 : وضبطها ،التجريبيةرابعاا: بناء أدوات البحث ومادة املعاجلة 
البحث أهداف  ضوء  املعاجلة   ،يف  ومادة  أدوات ه،  ب نيت 

 التجريبية على النحو التايل: 
قائمة مهارات فهم النص النبوي لطالب الصف الثالث   (1

 املتوسط: 
النبوي   استهدفت النص  فهم  مهارات  القائمة حتديد  هذه 

الالزمة لطالب الصف الثالث املتوسط. ولتحقيق اهلدف السابق  
 تناول الباحث النقاط التالية: 

مص           ادر بن اء ق ائم ة مه ارات فهم النص النبوي لطالب  - أ
 الصف الثالث املتوسط:  

الباحث يف اشتقاق قائمة مهارات فهم النص النبوي   اعتمد
لصف الثالث املتوسط على جمموعة من املصادر، وهي: لطالب ا

الدراسات والبحوث العلمية السابقة اليت تناولت مهارات الفهم 
واألدبيات   خاصة،  النبوي  النص  فهم  ومهارات  عامة،  القرائي 
الرتبوية املرتبطة مبهارات الفهم القرائي عامة، ومهارات فهم النص 

ملتوسطة، وأهداف تدريس النبوي خاصة، وطبيعة طالب املرحلة ا
 احلديث النبوي ابملرحلة املتوسطة. 

 وصف القائمة:  -ب
األولية ملهارات فهم النص النبوي من ثالث    القائمةتكونت  

رئيسة النبوي،    ،مهارات  للنص  املباشر  الفهم  مهارات  هي: 
الفهم  ومهارات  النبوي،  للنص  االستنتاجي  الفهم  ومهارات 
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فاعلية إستراتيجية التدريس التبادلي الـتأملي في تنمية مهارات فهم 

ا لدى طالب المرحلة المتوسطةالنص النبوي والتعلم   الموجه ذاتيًّ
............................................................................................ 

سبع  املهارات  هذه  حتت  انضوى  وقد  النبوي،  للنص  التطبيقي 
 عشرة مهارة فرعية. 

حتكيم قائمة مهارات فهم النص النبوي لطالب الص        ف   -ج 
 : توسطالثالث امل

من اخلرباء ة على جمموعة  القائمة يف صورهتا األولي  ع رضت
القائمة   التوصل إىل  واملتخصصني، وذلك لالسرتشاد آبرائهم يف 
النهائية ملهارات فهم النص النبوي الالزمة لطالب الصف الثالث  
املهارات  اتساق  الرأي حول مدى  إبداء  املتوسط، وط ِلَب منهم 
  الفرعية مع كل مهارة رئيسة، ومناسبة كل مهارة من هذه املهارات 

لطالب الصف الثالث املتوسط، وأمهية كل مهارة هلؤالء الطالب،  
أو  تعديل  أو  وحذف  املهارات،  هلذه  اللغوية  الصياغة  وسالمة 

  .هذه القائمة إضافة ما يرونه مناسًبا لتجويد
لكل   النسيب  الوزن  وح سب  اجملموعة،  البياانت  ف رغت  مث 

إىل هذه  وذلك لالحتكام    ،مهارة من مهارات فهم النص النبوي
النسب يف استبعاد بعض منها، وقد حدد الباحث معيارًا الختيار 
بني   اتفاق  بنسبة  حظيت  اليت  املهارات  وهي  املهارات،  هذه 

 %(. 100%( إىل )80احملكمني من )
ضوء   يف  الالزمة  التعديالت  بعض  الباحث  أجرى  كما 

وقد بلغ عدد املهارات يف صورهتا   ،ملحوظات احملكمني وآرائهم
ائية إحدى عشرة مهارة فرعية تنضوي حتت املهارات الثالث النه

  .الرئيسة اآلنفة الذكر
بناء اختبار مهارات فهم النص النبوي لطالب الص       ف   (2

 الثالث املتوسط:
النبوي  النص  فهم  مهارات  اختبار  بناء  عملية  مرت  وقد 
لطالب الصف الثالث املتوسط بعدة خطوات، وهي على النحو 

 اآليت: 
اســــــــــــــتهـدف االختـبار قـياس ـقدرة   اُل دف من اًلختب ار:حت دي د   - أ

طالب الصــــف الثالث املتوســــط على ممارســــة مهارات فهم النص 
 النبوي الالزمة هلم.

اســــــــــــتند الباحث يف بنائه الختبار  مص         ادر بناء اًلختبار:   -ب
مهارات فهم النص النبوي إىل عدة مصــادر، هي: قائمة مهارات 

لصــــــــــــــف الثـالـث املتوســــــــــــــط، فهم النص النبوي الالزمـة لتالميـذ ا
ــابقة يف جمال الفهم  ــات والبحوث العربية واألجنبية الســـــــ والدراســـــــ
القرائي عــامــة وفهم النص النبوي خــاصــــــــــــــــة، واألدبيــات الرتبويــة 
املرتبطة ابلفهم القرائي عامة وفهم النص النبوي خاصـــــــــــــة، وكيفية  

  قياسهما، وطبيعة طالب املرحلة املتوسطة.
بار لقياس إحدى عشـــرة مهارة وضـــع االخت  وص  ف اًلختبار:  -ج 

تنضـــوي حتت ثالث مهارات رئيســـة، وتتكوَّن من ثالثة نصـــوص 
ــؤااًل لقياس مهارات الفهم   ،نبوية ــر ســــــ يعقب كل نص أحد عشــــــ

واألســـــئلة   وتنوعت األســـــئلة بني األســـــئلة املقالية املفتوحةاحملددة، 

املوضـوعية، وهي أسـئلة االختيار من متعدد، وقد بلغ عدد أسـئلة 
االختبــــار ثالًث وثالثني مفردة اختبــــاريــــة، مبعــــدل ثالث مفردات 

 اختبارية لكل مهارة فرعية.
بعـــد االنتهـــاء من بنـــاء اختبـــار فهم النص    حتكيم اًلختب  ار: -د

ــة من  ــار على جمموعـ ــة، ع رض االختبـ ــه األوليـ النبوي يف صــــــــــــــورتـ
ــها،   احملكمني يف جمال مناهج الرتبية اإلســــــــــــالمية وطرائق تدريســــــــــ
ــرفيها، وط لب   وخرباء امليدان من معلمي الرتبية اإلســـــــــالمية ومشـــــــ

ســـبة الســـؤال منهم إبداء الرأي يف النواحي اآلتية: حتديد درجة منا
ملســتوايت طالب الصــف الثالث املتوســط، وحتديد درجة اتســاق  
السؤال مع مهارات فهم النص النبوي، ومناسبة البدائل املوضوعة 
لألســئلة، وصــحة الصــياغة اللغوية املوضــوعة للســؤال، وإضــافة أو 
حذف ما يرونه مناســــــــــــــًبا لتجويد االختبار، ووضــــــــــــــوح تعليمات  

 االختبار. 
احمل اقرتح  ابألسئلة وقد  موضوعية  أسئلة  استبدال  كمون 

املفتوحة، وأجريت التعديالت يف حدود ما تسمح به طبيعة تلك 
 األسئلة. 

لالختبار: -ه اًلستطالعية  فهم   التجربة  مهارات  اختبار  لضبط 
األول   الصف  طالب  من  جمموعة  على  ط بق  النبوي،  النص 

)ابن   مبدرسة  طالًبا  وعشرين  مثانية  عددها  بلغ  املبارك(  الثانوي، 
؛ التابعة إلدارة الرتبية والتعليم ابملنطقة الشرقية   -الثانوية بـــ )اخلرب(  

 وذلك لتحقيق األهداف اآلتية:  
  زمن اإلجابة على االختبار   ح دد  حتديد زمن تطبيق اًلختبار: •

عن طريق حساب متوسط الزمن الذي استغرقه أسرع الطالب يف  
   اإلجابة عن االختبار، وأبطؤهم فيها.

( دقيقة، أي: ما يعادل زمن 45وقد بلغ متوسط زمن االختبار )
 احلصة الدراسية. 

بعد    حس           اب مع ام ل الس           هول ة والص           عوب ة لالختب ار: •
ــهولة   ــاب معامل الســـــــــ ــائية حلســـــــــ ــتخدام املعادالت اإلحصـــــــــ اســـــــــ

-0.20والصـــــــــــعوبة لالختبار، تراوحت نســـــــــــبة الســـــــــــهولة بني )
ر متوازن من (؛ وهو ما يشــــــري إىل أن االختبار يتســــــم بقد0.80

    السهولة والصعوبة، وميكن تطبيقه على عينة البحث.
ح ســــــــب معامل التمييز    حس      اب معامل التمييز لالختبار: •

( بني  التمييز  معــــــامــــــل  تراوح  وقــــــد  االختبــــــار،  ( 0.25ملفردات 
(؛ ممـا ـيدل على أن االختـبار مييز بني الطالب املتفوقني  0.78و)

 والضعاف يف اختبار فهم النص النبوي.
ــاب معـامـل ثـبات   حس           اب ثب ات اًلختب ار: • أ جري حســــــــــــ

االختبـــار بطريقـــة إعـــادة االختبـــار على نفس أفراد اجملموعـــة اليت 
ط بق عليها اختبار فهم النص النبوي يف املرة األوىل، بعد م ضـــــــــــىِ  
ــاب معامل االرتباط  ــر يوًما من التطبيق األول، وِبســـ ــة عشـــ مخســـ

تطبيق الثاين، اتضـــح أن بني درجات التطبيق األول وال (لبريســـون )
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 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

(، وهو معـامـل ارتبـاط مرتفع 0.86معـامـل االرتبـاط يســـــــــــــــاوى )
 يطمئن على ثبات االختبار لتطبيقه على عينة البحث. 

: ح ســــــبت معامالت  حس     اب ص     دل اًلتس     ال الداخلي •
االتســــــــــاق الداخلي بني درجات طالب العينة االســــــــــتطالعية يف 

وكانت قيمة كل مسـتوى على حدة مع درجات االختبار ككل،  
ــر، والفهم  ــتوايت )الفهم املباشــــــــــ ــاق عند مســــــــــ معامالت االتســــــــــ

( التوايل  على  هي  التطبيقي(  الفهم  ــاجي،  ــتنتـــــ (، 0.85االســــــــــــ
(0.76( ،)0.79.) 

بناء مقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا لطالب الص    ف   (3
 الثالث املتوسط:

الباحث ببناء مقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا لطالب   قام
 الصف الثالث املتوسط وفًقا للخطوات التالية: 

اســــــــــــــتهـدف هـذا املقـياس معرـفة  حت دي د اُل دف من املقي اس: - أ
مسـتوى طالب الصـف الثالث املتوسـط يف مهارات التعلم  

 املوجه ذاتيًّا أثناء دراسة النصوص النبوية.
ذاتيًّا:   املوجه  التعلم  مهارات  مقياس  بناء  اعتمد  مصادر 

الباحث يف بناء هذا املقياس على األدبيات الرتبوية، والدراسات 
اليت تناولت مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا، العلمية العربية واألجنبية  

وطرائق  ذاتيًّا  املوجه  التعلم  مبهارات  املرتبطة  السابقة  واملقاييس 
سحلول   ؛Williamson (2007)قياسها، كدراسة   ودراسة 

الرافعي )2015) املرحلة  2016(؛ ودراسة  (، وخصائص طالب 
 املتوسطة. 

ــتمل املقياس  وص      ف املقياس:   -ب ــورته األولياشــــــ ة على يف صــــــ
ــة، وهي: مهـــارات الوعي الـــذايت،    ثالث مهـــارات رئيســــــــــــــ

ومهارات اســتخدام إســرتاتيجيات التعلم، ومهارات التقومي 
ــة تضــــــــــــــم جمموعـة من املهـارات  اـلذايت. وكـل مهـارة رئيســــــــــــ

 السلوكية الفرعية. 
وقد اعتمد التقدير الكمي لعبارات املقياس على سلم   

الذي تكون مستوايت   ، Likert))سلم ليكرت  ثالثيالتقدير ال
)موافق اآليت:  النحو  على  فيه  وحمايداإلجابة  موافق(، ،  وغري   ،

الدرجات ) املوجبة  العبارات  العبارات  1،2،3وأتخذ  (، وأتخذ 
 (. 3،2،1السالبة الدرجات )

بعد االنتهاء  ص     دل اتوى املقياس )الص     دل الظاهري(:   -ج 
احملكمني  من  جمموعــــــة  على  ع رض  املقيــــــاس  إعــــــداد  من 
ــصــــــــني يف جمال مناهج الرتبية اإلســــــــالمية وطرائق  املتخصــــــ

لقيـاس والتقومي، وخرباء امليـدان من معلمي تـدريســــــــــــــهـا، وا
الرتبية اإلســــــالمية ومشــــــرفيها، وطلب الباحث منهم إبداء  
الرأي يف اجلوانب اآلتية: مدى مناســــــــــــــبة مهارات املقياس  
لطالب الصــــــف الثالث املتوســــــط، ومدى انتماء املهارات 

مناســـــــــبة مســـــــــتوى التقدير،  الفرعية للمهارات الرئيســـــــــة، و 
وية هلذه املهارات، وحذف أو تعديل  وصــحة الصــياغة اللغ

أو إضــافة ما يرونه مناســًبا ملزيد من ضــبط املقياس، ومدى 
 وضوح تعليمات املقياس. 

وبعد جتميع آراء احملكمني اليت أوصت أبن املقياس يضم أبرز  
الباحث   أجرى  ذاتيًّا،  املوجه  التعلم  التعديالت مهارات  بعض 

املقياس يف   النهائية على )الالزمة، واشتمل  ( مهارة، 30صورته 
 ( اآليت: 2ميكن توضيحها يف جدول )

 النهائية ملقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا لطالب الصف الثالث املتوسط  ( الصورة2جدول )

 أرقام العبارات ابملقياس عدد العبارات  املهارات الرئيسة  م
 10-1 10 الذايت الوعي  1
 20-11 10 استخدام إسرتاتيجيات التعلم 2
 30-21 10 التقومي الذايت  3

 30 30 اجملموع 
 

التجربة اًلس      تطالعية ملقياس مهارات التعلم املوجه ه_
ط بق املقياس على اجملموعة الســــــابقة اليت ط بق عليها ذاتيًّا:  
 للتحقق مما أييت:   وذلك  ،مهارات فهم النص النبوياختبار  

حلساب زمن مقياس مهارات التعلم   حتديد زمن املقياس:
املوجه ذاتيًّا قام الباحث بتحديد متوسط الوقت الذي 

أَنى فيه أول مخسة طالب وآخر مخسة طالب للمقياس،  
 ( دقيقة. 40وقد بلغ املتوسط الزمين للمجموعتني حوايل )

ا ثبات  املقياس ابستخدام    ح سب  ملقياس:حساب  ثبات 
فو جد أنه يساوي   (،Cronbach –Alphaألفا كرونباخ  )معادلة  

املقياس 0.77) ثبات  قوة  على  يطمئن  مما  للمقياس ككل؛   )
 وإمكانية الثقة يف تطبيقه على عينة البحث.

ح ســــــــب   حس      اب ص      دل اًلتس      ال الداخلي للمقياس: •
صــــــدق املقياس بطريقة االتســــــاق الداخلي، وذلك ِبســــــاب 
ــه   ــارات التعلم املوجـ ــاس مهـ ــاد مقيـ ــاط بني أبعـ ــل االرتبـ ــامـ معـ
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ا لدى طالب المرحلة المتوسطةالنص النبوي والتعلم   الموجه ذاتيًّ
............................................................................................ 

(، كمـا تراوحـت 0.69–0.57ذاتيًـّا، الـذي تراوحـت بني )
معــامالت االرتبــاط بني أبعــاد مقيــاس مهــارات التعلم املوجــه  

دالة (، ومجيعها  0.80–0.54ذاتيًّا واملقياس ككل ما بني )

(؛ مما يدل على أن مقياس مهارات 0.01عند مســــــــــــــتوى )
التعلم املوجه ذاتيًّا يتمتع بدرجة ثبات عالية.

( مصفوفة معامالت اًلرتباط بني كل مهارة من مهارات مقياس التعلم املوجه ذاتيًّا واملهارات اْلخرى مع الدرجة الكلية  3جدول )  
 للمقياس 

مهارات مقياس التعلم  من اجلدول السابق أن مجيع    يتضح
للمقياس الكلية  وابلدرجة  ببعض،  بعضها  يرتبط  ذاتيًّا   ، املوجه 

(؛ وهو مما يشري إىل  0.01ارتباطًا داالًّ إحصائيًّا عند مستوى )
الداخلي، وميكن   االتساق  بدرجة مناسبة من  يتمتع  املقياس  أن 

 الوثوق به. 
ض        وء إس        رتاتيجية التدريس التباديل  بناء دليل املعلم يف  (4

 التأملي:
التدريسية   الدليل تقدمي جمموعة من اإلجراءات  واستهدف 
واإلرشادات والتوجيهات؛ ليستعني هبا معلمو الرتبية اإلسالمية يف 
تنمية مهارات فهم النص النبوي والتعلم املوجه ذاتيًّا لدى طالب  

ا إسرتاتيجية  ابستخدام  املتوسط  الثالث  التباديل  الصف  لتدريس 
 التأملي. 
مقدمة،  ولقد    هي:  عدة  عناصر  من  الدليل  هذا  تكوَّن 

التباديل   التدريس  إسرتاتيجية  ومفهوم  وأمهيته،  الدليل،  وأهداف 
، ودور والتفصيلية   التأملي، واألساس العلمي هلا، وإجراءاهتا العامة

ظيم البيئة  املعلم واملتعلم فيها، والوسائل التعليمية املقرتحة، وكيفية تن
واخلطة  العامة،  والتوجيهات  اإلرشادات  من  وجمموعة  الصفية، 
الزمنية املقرتحة للتدريس، واإلجراءات التدريسية التفصيلية لدروس  

اإلسالم،  »وحديت:   يف  فيها  و املسؤولية  رغب  وسلوك  أخالق 

لطالب الصف الثالث املتوسط ابستخدام إسرتاتيجية    «  اإلسالم
 تأملي، وقائمة املراجع الرتبوية. التدريس التباديل ال

وبعد االنتهاء من إعداد الدليل يف صورته األولية، وللتيقن 
من صدق بناء الدليل وسالمته ع ِرض على جمموعة من احملكمني، 

التعديالت الالزمة، وأصبح   -بناء على ملحوظاهتم-مث أجريت  
 الدليل جاهزًا للتطبيق. 

 
 

 تنفيذ جتربة البحث: (5
االنتهاء من بناء أدوات البحث ومادة املعاجلة التجريبية،  بعد  

 نـ فِ َذت جتربة البحث وفق اخلطوات اآلتية:
النبوي   .1 النص  فهم  مه     ارات  ًلختب     ار  القبلي  التطبيق 

 ومقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا:
طبق البـاحـث اختبـار مهـارات اختبـار فهم النص النبوي ومقيـاس  

ا على جمموعيت البحـــثمهـــارات التعلم   التجريبيـــة،  )  :املوجـــه ذاتيـــًّ
ا قبليًـّا(  والضـــــــــــــــابطـة وذلـك للتحقق من تكـافؤ اجملموعتني  ؛تطبيقـً

لــداللــة الفروق بني   (ت)قبــل البــدء ابلبحــث، وح ســــــــــــــبــت قيمــة  
ــطي درجات اجملموعتني ــابطة)  :متوســـ . واجلدول  (التجريبية، والضـــ

 ( يوضح نتائج التطبيق4)
يف التطبيق القبلي ًلختبار  (التجريبية، والضابطة) :لدًللة الفرل بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني( ت)قيمة  (4جدول )

 مهارات فهم النص النبوي، ومقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا 

اًلحنراف  املتوسط  العدد التطبيق  املتغري 
 املعياري

درجات  
مستوى   قيمة )ت(  احلرية 

 الدًللة 
مهارات فهم النص 

 النبوي 
 2.27 7.36 36 الضابطة  غري دالة 0.075 69 2.08 7.40 35 التجريبية 

 الدرجة الكلية  التقومي الذايت  استخدام إسرتاتيجيات التعلم الوعي الذايت  ذاتيًّا مهارات التعلم املوجه 

 **0.741 *0.69 *0.57 - الوعي الذايت 

 **0.54 *0.59 - - استخدام إسرتاتيجيات التعلم

 **0.80 - - - التقومي الذايت 
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 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

اًلحنراف  املتوسط  العدد التطبيق  املتغري 
 املعياري

درجات  
مستوى   قيمة )ت(  احلرية 

 الدًللة 
مهارات التعلم املوجه 

 ذاتيًّا 
 3.38 21.89 36 الضابطة  غري دالة 0.14 69 3.36 22.00 35 التجريبية 

( عدم وجود فرق دال إحصائيًّا بني  4يتضح من اجلدول )
يف    (التجريبية، والضابطة)  :متوسطي درجات طالب اجملموعتني

ومقياس   النبوي،  النص  فهم  مهارات  الختبار  القبلي  التطبيق 
تكافؤ   إىل  يشري  الذي  األمر  وهو  ذاتيًّا؛  املوجه  التعلم  مهارات 
اجملموعتني يف متغريي مهارات فهم النص النبوي، ومهارات التعلم  

 املوجه ذاتيًّا.  
 التدريس جملموعيت البحث: .2

  ؛ التجريبية قبل البدء ابلتدريسالتقى الباحث مبعلم اجملموعة 
وذلك هبدف توضيح أهداف البحث، وأمهيته، والفلسفة اليت يقوم 
عليها، وتزويده بدليل املعلم، وتدريبه على كيفية استخدامه وفًقا  

التأملي التباديل  التدريس  البحث   .إلسرتاتيجية  بدأت جتربة  وقد 
األحد   اخلميس  30/1/1441يوم  يوم  يف  وانتهت   ،

فقد كان تدريسه    الضابطةهـ. أما معلم اجملموعة  17/3/1441
ابلطريقة املعتادة، مع مراعاة تكافؤ معلمي اجملموعتني: )التجريبية 
وكذلك   التدريس،  يف  واخلربة  املؤهل،  حيث:  من  والضابطة( 
تساوي املدة الزمنية للتدريس، وعدد احلصص، وحرص الباحث 

ال سري  من  للتيقن  اجملموعتني؛  متابعة  للغرض على  وفًقا  تدريس 
 احملدد.

 التطبيق البعدي ْلدايت البحث: .3
تدريس االنتهاء من  املسؤولية يف اإلسالم،  »وحديت:    بعد 

اإلسالم و  فيها  رغب  وسلوك  اجملموعتني: أخالق  لطالب   »

النبوي،   النص  فهم  مهارات  اختبار  ط بِ ق  )التجريبية والضابطة(، 
؛ ومن مث بدأت مرحلة ومقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا بعدايًّ 

 تنظيم البياانت، ومعاجلتها إحصائيًّا. 
 نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها: 

البحث، وتفسريها، ومناقشتها، يف   نتائج  يلي عرض   فيما 
 ضوء مشكلة البحث وفروضه، وهي على النحو اآليت: 

: نتيجة اختبار الفرض اْلول   أوًلا
»ًل يوجد فرل دال إحصائيًّا ينص الفرض األول على أنه:  

( مستوى  طالب  α≤0.05عند  درجات  متوسطي  بني   )
اجملموعة التجريبية )اليت درست ابستخدام إسرتاتيجية التدريس  
)اليت  الضابطة  اجملموعة  طالب  ودرجات  ال تأملي(،  التباديل 

ًلختبار  درست ابستخدام الطريقة املعتادة( يف التطبيق البعدي  
املباشر، والفهم اًلستنتاجي، مهارات فهم النص النبوي )الفهم  

   («.والفهم التطبيقي
درجات  متوسط  ح سب  الفرض،  هذا  صحة  والختبار 

اجملموعتني والضابطة)  :طالب  البعدي   (التجريبية،  التطبيق  يف 
بني  الفرق  داللة  وحساب  النبوي،  النص  فهم  مهارات  الختبار 

ابستخدا اختبار  املتوسطني،  للمجموعتني   (T-test)   (ت)م 
 .( هذه النتائج 5ويوضح جدول )  .(d)املستقلتني، وحجم التأثري  

يف التطبيق  (التجريبية والضابطة )قيمة )ت( ودًللتها اإلحصائية للفرل بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني:  (5جدول )
 : (، وحجم التأثرياملباشر، والفهم اًلستنتاجي، والفهم التطبيقيالبعدي ًلختبار مهارات فهم النص النبوي )الفهم 

مهارات فهم 
اًلحنراف  املتوسط  العدد اجملموعة  النص النبوي 

 املعياري
درجات  

مستوى   (ت)قيم  احلرية 
 الدًللة 

 مربع إيتا 
η2  قيم(d)  حجم

 التأثري 

 *كبري 7.42 0.93 0.01 29.33 69 0.79 8.31 35 التجريبية  الفهم املباشر 
 0.83 2.64 36 الضابطة 

الفهم  
 اًلستنتاجي 

 0.93 4.00 36 الضابطة  كبري 9.8 0.96 0.01 40.55 69 1.09 13.74 35 التجريبية 
 كبري 11.59 0.97 0.01 47.85 69 1.20 16.54 35 التجريبية  الفهم التطبيقي 

 

 (.0.8( أكرب من )*)
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ا لدى طالب المرحلة المتوسطةالنص النبوي والتعلم   الموجه ذاتيًّ
............................................................................................ 

مهارات فهم 
اًلحنراف  املتوسط  العدد اجملموعة  النص النبوي 

 املعياري
درجات  

مستوى   (ت)قيم  احلرية 
 الدًللة 

 مربع إيتا 
η2  قيم(d)  حجم

 التأثري 
 0.80 5.06 36 الضابطة 

 1.35 11.69 36 الضابطة  كبري 19.9 0.99 0.01 66.57 69 2.00 38.60 35 التجريبية  الدرجة الكلية  

دالة إحصائيًّا عند   (ت)( إىل أن قيم  5تشري نتائج جدول )
( داللة 0.01مستوى  ذات  فروق  وجود  على  يدل  وهذا   ،)

اجملموعتني متوسطي درجات طالب  بني  التجريبية،  )  :إحصائية 
يف مهارات فهم النص النبوي ككل، واملهارات الرئيسة   (والضابطة

لصاحل   التطبيقي(  والفهم  االستنتاجي،  والفهم  املباشر،  )الفهم 
التجريبية الصفري ؛  طالب اجملموعة  الفرض  ومن مث ميكن رفض 

وهو:   املوجه،  البديل  الفرض  وقبول  البحث،  فروض  من  األول 
( مستوى  عند  إحصائيًّا  دال  فرق  بني  α≤0.05»يوجد   )

درست   )اليت  التجريبية  اجملموعة  طالب  درجات  متوسطي 
ابستخدام إسرتاتيجية التدريس التباديل الـتأملي(، ودرجات طالب 
يف  املعتادة(  الطريقة  ابستخدام  درست  )اليت  الضابطة  اجملموعة 

املباشر،  التطبيق البعدي الختبار مهارات فهم النص النبوي )الفهم  
وال  االستنتاجي،  التطبيقيوالفهم  اجملموعة  فهم  طالب  لصاحل   )

إسرتاتيجية   أن أتثري  السابق  اجلدول  يتضح من  التجريبية«. كما 
التدريس التباديل التأملي كبري يف تنمية مهارات فهم النص النبوي 

 لدى طالب الصف الثالث املتوسط. 
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه بعض الدراسات يف 

، مثل: )الفهم املباشر،  (النبوي)فهم النص    أنه ميكن تنمية مهارات
التطبيقي(، ابستخدام إسرتاتيجيات   والفهم االستنتاجي، والفهم 

التفكري والبحث، وترفع من مستوى الوعي ابحلاجة تدريسية تعزز  
وتطوير  املطلوبة،  اإلجاابت  على  للحصول  اجلمل  مراجعة  إىل 

مات، وحتديد بنية حتديد املعلو   :واملتمثلة يف  ،إسرتاتيجيات الفهم 
مطلواًب،    ،النص  االستنتاج  يكون  مىت  وحتديد  املعلومات،  ونقل 

والتنبؤ مبحتوى النص، وختمني معىن الكلمة من السياق، والتفكري 
وتنمية الدافعية َنو الفهم القرائي، وتشغيل املعلومات  يف املعىن،  
عندما يتفاعل  حتقق للمتعلم الفعالية والتوجه الذايت  ، و يف الذاكرة

مع النص، وتساعده على معاجلة املعلومات بداخل النص املقروء 
للتأمل فرًصا  له  وتوفر  فعال،  القرارات  ، بشكل  وحل   ،واختاذ 

املشكالت بنفسه داخل النص، وإصالح عملية الفهم، وتساعده  
على أن يصبح أكثر تفكريًا وأتماًل حول عمليات التفكري والتعلم 

ا على  جيريها  ودراسة  لنص اليت  ومنها:   ،Allan (2003)؛ 

ودراسة   ؛  Little (2007)ودراسة  ؛ Dafei (2007)ودراسة
( ودراسة   ؛Huber (2010)ودراسة    ؛(2010أابمني 

(Khodabandehlou et al. (2012السحيباين  ودراسة    ؛
)  ؛(2014) شرفو  الغامدي   ؛(2014ودراسة  ودراسة 

)  ؛(2017) القحطاين  العثمان   ؛(2017ودراسة  ودراسة 
(2018 .) 

وميكن تفسري ذلك أبن إسرتاتيجية التدريس التباديل التأملي 
تعزز فرص املشاركة النشطة يف قراءة ، و تدعم مهارات النص النبوي

النص (النبوي)النص   يف  األفكار  حول  التساؤل  ومن  وبناء    ،، 
غري الفهم  يكون  عندما  الصحيحة  واضحالتوضيحات  وبناء   ، 

أَنا  إىل  أداءاته، ابإلضافة  والتأمل يف كل  النص  ملخص حملتوى 
تعزز مناذج احلوار الطبيعية اليت تتشكل فيها خربات التعلم املشرتكة 
تعاوين؛ مما حيقق   املعىن بشكل  النص، وبناء  الطالب حول  بني 

 ;Zhang, 2010; Huber, 2010)جودة عالية من التعلم  

Allan, 2003).  
تفسري ذلك يف ضوء أن إسرتاتيجية التدريس   -أيًضا-وميكن  

واستخدام   ابلقراءة،  االستمتاع  للمتعلم  تتيح  التأملي  التباديل 
يف تتمثل  التحركات  من  والتساؤل  :جمموعة  والتوضيح،    ، التنبؤ، 

والتأمل؛  ،والتلخيص  للنص    واالرتباط،  العميق  الفهم  لتحقيق 
ت التفكري والتعلم اخلاصة به،  النبوي، وامتالك الوعي حول عمليا

وإدراك نقاط قوته وضعفه يف القراءة، ومعرفة كيفية مراقبة عملية  
به   اخلاصة  املتعلم (،  (Zhang, 2010القراءة  جتعل  أَنا  كما 

ومن مث تقلل  ؛  مستقالًّ ومسؤواًل بدرجة كاملة عن عملية بناء املعىن
املعىن  اشتقاق  يف  املعلم  على  املفرط  االعتماد    من 

(Khodabandehlou et al., 2012.) 
إليه   أشار  ما  مع  النتيجة  هذه   & Agoroوتتفق 

Akinsola (2013)    يعزز التأملي  التباديل  التدريس  أن  من 
الذات   مع  مفتوح  األفكار يف حوار  للتعبري عن  الشعور ابلراحة 
أحداث  يف  والتأمل  عنها،  واإلجابة  التساؤالت  طرح  متضمًنا 
يعزز  مما  النبوي(؛  )النص  املختلفة  النصوص  مع  واحلوار  التعلم، 

  ، العقلي  ممارسة مهارات فهم النص )النبوي(، ويزيد من االتساع
 ويوسع أفق رؤية املتعلم حول موضوع التعلم. 

الفهم )وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء أن تنمية مهارات  
التطبيقي والفهم  االستنتاجي  والفهم  املتعلم   (املباشر  من  تطلب 

وبذل املزيد من اجلهد، وتوضيح وجهات    ،اإلحساس ابملعلومات
بوي(، وجتاوز صعوبة النص النظر حول القضااي املرتبطة ابلنص )الن

التفكري من  العليا  املستوايت  ذات  األسئلة  صياغة  خالل  ،  من 
واخلربة  املعرفة  إىل  للوصول  واألفعال  األداءات  يف كل  والتأمل 
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والتفكري  ،وإعطاء معىن هلا، وتوليد االستنتاجات واستخراج املعىن
التعلم؛ وكل هذا  ذاتيًّا   ميثل مبادئ حول ما ي قام به أثناء عملية 

عليهما   تستند  اليت  التأملي  والتعلم  املعريف  التعلم  لنظرية  أساسية 
التأملي التباديل  التعلم   ,Zahid and Khanam)إسرتاتيجية 

2019; Bell, 2001) .  
التباديل  التدريس  إسرتاتيجية  أن  إىل  النتيجة  هذه  وتشري 
  التأملي حتتوي على إجراءات تعليمية تعمل على حتسني مهارات 

املعىن، وذلك عرب ست مراحل ما وراء  النبوي وبناء  النص  فهم 
اليت تتضمن توقع ما قد حيدث يف )  مرحلة التنبؤمعرفية، هي:  

املعرفة    ،النص  على  بناء  احملتملة  األفكار  بكل  ،  السابقةوالتنبؤ 
ابلنص  املرتبطة  للمفاهيم  االختالف  أو  الشبه  أوجه  واستنتاج 

وإدراك عالقات السبب والنتيجة يف ضوء ما ورد يف النص   النبوي،
النبوي، وتعليل األفكار واملعلومات واألحداث املرتبطة يف النص 

ومرحلة   .؛ ومن مث تعزز الفهم االستنتاجي للنص النبوي(النبوي
املرتبطة  )  التوضيح الصعوبة  جماالت  املتعلم  حيدد  فيها  اليت 

واجلمل اجل  ،ابلكلمات  املعقدة واملفاهيم  غري   ،ديدة  النص  وبنية 
الفكرة  النبوي، وحيدد  السياق  من  الكلمة  معىن  املألوفة، وحيدد 
احملورية )العامة( للنص النبوي، وحيدد دالالت اجلمل الواردة يف  
النص النبوي، ويوضح احلقائق الدينية املوجودة يف النص النبوي، 

دات ضبطًا  ويوضح معىن الكلمة من السياق النبوي، ويضبط املفر 
النص   أهداف  ويوضح  معناها،  فهم  على  يساعد  صحيًحا 

النبوي(النبوي للنص  املباشر  الفهم  تعزز  مث  ومن  ومرحلة   .؛ 
  ، اليت تتضمن توليد التساؤالت الذاتية) التساؤل أو اًلستجواب

النص  معىن  واستكشاف  الذات،  ومراجعة  وحتديد    ،واختبار 
للنص  الرئيسة  األسئلة  ،املكوانت  األحكام    ،وتوليد  واستنتاج 

الشرعية واآلداب والقيم من النص النبوي، واستنتاج أوجه الشبه  
صياغة   وإعادة  النبوي،  ابلنص  املرتبطة  للمفاهيم  االختالف  أو 
التطبيقات  واستنتاج  النبوي،  احلديث  معاين  ضوء  يف  اجلمل 
السلوكية اليت ميكن توظيفها يف احلياة اليومية، وضرب أمثلة من  

م الرأي يف  الواقع  النبوي، وتوضيح  النص  معاين  رتبطة مبعىن من 
مواقف مرتبطة ابلنص النبوي، مع بيان التصرف املناسب، وحل 

الدينية والقضااي  االستنتاجي (املشكالت  الفهم  تعزز  مث  ومن  ؛ 
النبوي للنص  التطبيقي  التلخيص  .والفهم  يقوم  )  ومرحلة  وفيها 

املهمة واملقدمة يف النص النبوي املتعلم بتحديد ودمج املعلومات  
ومعىًن   معرفيًّا  إطارًا  ليشكل  حوله؛  املختزنة  السابقة  املعرفة  مع 

ومرحلة ؛ ومن مث تعزز الفهم التطبيقي.  (موحًدا حول النص النبوي
اليت يقوم فيها املتعلم ببناء ارتباطات بني املعرفة املتضمنة )  اًلرتباط

ت املقدمة يف النص احلايل؛  يف نص سابق واملوقف الكلي للمعلوما
النص  يف  املتضمنة  املعرفة  توسيع  االستدالالت    ،هبدف  وتقوية 

واملعاين املعربة عن النص(؛ ومن مث تعزز حدوث الفهم االستنتاجي  
النبوي.   التأملوالتطبيقي للنص  املتعلم  )  ومرحلة  يقوم  اليت فيها 

عملية أثناء  أفعال  من  به  يقوم  ما  والتأمل يف كل  التعلم   ابلنظر 

وقراءة النص وفهمه، والتفكري يف سبب القيام به، والتفكري فيما  
إذا كان ما توصل إليه من معىن مثمرًا أم غري مثمر، واملراقبة الذاتية  

األسئلة طرح  خالل  من  للفهم  الذايت    ، وتوضيحها  ،والتقومي 
والتنبؤ هبا، والتفكري أتمليًّا ليحدد ما حيتاج إىل معرفته   ،وتلخيصها

الناقد اليت  م ن النص، وممارسة مًدى واسع من مهارات التفكري 
وهذه   (؛تؤدي به إىل إصدار األحكام املتعلقة ابلفهم وبناء املعىن

ابلفهم  املرتبطة  النبوي  النص  فهم  مهارات  وتقوي  تعزز  املرحلة 
من  العديد  الرؤية  هذه  وتوافق  والتطبيقي.  واالستنتاجي  املباشر 

 Rahmat et al. 2019; Raslie et)الدراسات ذات الصلة  

al., 2015; Agoro & Akinsola,2013; Oczkus, 

2003; Palincsar & Brown, 1986).  
وميكن عزو تفوق طالب اجملموعة التجريبية يف مهارات فهم  

أن   إىل  النبوي  التأملي جتمع إالنص  التباديل  التدريس  سرتاتيجية 
فهم   :بني على  املتعلم  تساعد  اليت  التباديل  التدريس  إسرتاتيجية 

املعقدة يف   ،املهام  بنشاط  والعمل  الفهم،  مهارات  وتطوير 
 ،جمموعات صغرية، وتزيد من وعي املتعلم بعملية التدريس املتبادل

التنبؤات وبناء  النص،  لفهم  إمكانيات  من  له  يوفره  وطرح   ،وما 
األفكار حول  الذاتية  النص   التساؤالت  عن    ،يف  والبحث 

وتلخيص حمتوى النص؛ مما يعزز   ،التفسريات عندما تكون حمرية
النبوي   النص  فهم  ملهارات  إمناء  واالستنتاجي  )حدوث  املباشر 

التدريس (Raslieet al., 2015)  (والتطبيقي وإسرتاتيجية  ؛ 
التأملي اليت تعزز املراقبة الذاتية والتقومي الذايت ألدائه خالل عملية  

   .م النص من أجل اختاذ قرارات فعالةفه
كما تعزز أيًضا ممارسة التفكري التأملي إلعطاء املعىن ملادة  
التعلم )النص النبوي(، وحتديد العالقات املفاهيمية داخل النص، 
والوصول إىل استنتاجات وإعطاء تفسريات مقنعة تقود إىل بناء 

على   القائمة  األنشطة  وأداء  بطريقة  املعىن،  والعمل  البصرية، 
مقصودة وخمطط هلا للوصول إىل استنتاجات ومعاٍن أكثر عمًقا،  

وإعادة بناء املعىن؛ مما يعزز مهارات    ،وممارسة التفكري الناقد التأملي
النبوي   النص  والفهم )فهم  االستنتاجي،  والفهم  املباشر،  الفهم 

 ;Gheith & Aljaberi, 2018; Ojo, 2015)  (التطبيقي

Choy & San, 2012).  
وهذا على العكس من طالب اجملموعة الضابطة؛ حيث ال 

عمليات ممارسة  املعتادة  الطريقة  خالل  من  هلم  التنبؤ،    :يتاح 
االرتباطات  وبناء  والتلخيص،  التساؤالت،  وتوليد  والتوضيح، 

سقاالت تعرب ابملتعلم إىل   والتأمل؛ تلك العمليات اليت تعد مبنزلة
فهم النص، وتعزز املدخل املرتكز على املتعلم لتطوير مهارات فهم 

  ، فيها يبين املتعلم املعىن  ،النص النبوي؛ ورؤية القراءة كعملية نشطة 
ستخدم معرفته اللغوية والعامل لبناء التفسريات والتفاوض حوهلا وي

(Raslie et al., 2015). 
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فاعلية إستراتيجية التدريس التبادلي الـتأملي في تنمية مهارات فهم 

ا لدى طالب المرحلة المتوسطةالنص النبوي والتعلم   الموجه ذاتيًّ
............................................................................................ 

 اثنياا: نتيجة اختبار الفرض الثاين: 
»ًل يوجد فرل دال إحصائيًّا ينص الفرض الثاين على أنه:   

( مستوى  طالب  α≤0.05عند  درجات  متوسطي  بني   )
اجملموعة التجريبية )اليت درست ابستخدام إسرتاتيجية التدريس  
)اليت  الضابطة  اجملموعة  طالب  ودرجات  ال تأملي(،  التباديل 
درست ابستخدام الطريقة املعتادة( يف التطبيق البعدي ملقياس  

( ذاتيًّا  املوجه  إسرتاتيجيات التعلم  واستخدام  الذايت،  الوعي 
   («.لم، والتقومي الذايتالتع

درجات   متوسط  ح سب  الفرض،  هذا  صحة  والختبار 
اجملموعتني والضابطة)  :طالب  البعدي  (  التجريبية،  التطبيق  يف 

بني   الفرق  داللة  وح سبت  ذاتيًّا،  املوجه  التعلم  مهارات  ملقياس 
اختبار   ابستخدام  للمجموعتني    (t-test)  (ت)املتوسطني 

( هذه النتائج.  6ويوضح جدول )  ،(d)املستقلتني، وحجم التأثري  
يف التطبيق  (التجريبية والضابطة ) :قيمة )ت( ودًللتها اإلحصائية للفرل بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني (6جدول )

 : (، وحجم التأثريات التعلم، والتقومي الذايتالوعي الذايت، واستخدام إسرتاتيجيالبعدي ملقياس مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا )

مهارات التعلم 
اًلحنراف  املتوسط  العدد اجملموعة  املوجه ذاتيًّا 

 املعياري
درجات  

مستوى   (ت)قيم  احلرية 
 الدًللة 

مربع  
 إيتا 
η η2 

حجم  (d)قيم 
 التأثري 

 2.82 12.08 36 الضابطة  كبري 11.59 0.97 0.01 31.03 69 1.21 28.200 35 التجريبية  الوعي الذايت 
استخدام 

إسرتاتيجيات  
 التعلم 

 1.34 28.29 35 التجريبية 
 2.92 11.19 36 الضابطة  كبري 11.59 0.97 0.01 31.58 69

 69 2.32 11.78 36 الضابطة  كبري 14.14 0.98 0.01 36.36 69 1.35 28.20 35 التجريبية  التقومي الذايت 

 الكلية الدرجة 
 2.22 84.69 35 التجريبية 

 4.73 35.06 36 الضابطة  كبري 19.9 0.99 0.01 56.36 69

دالة إحصائيًّا عند   (ت)( إىل أن قيم  6تشري نتائج جدول )
( داللة  0.01مستوى  ذات  فروق  وجود  على  يدل  وهذا   ،)

درجات   متوسطي  بني  اجملموعتنيإحصائية  التجريبية،  )   :طالب 
)  (والضابطة ذاتيًّا  املوجه  التعلم  مهارات  الذايت، يف  الوعي 

الذايت والتقومي  التعلم،  إسرتاتيجيات  طالب واستخدام  لصاحل   )
اجملموعة التجريبية؛ ومن مث ميكن رفض الفرض الصفري الثاين من  
فروض البحث، وقبول الفرض البديل املوجه، وهو: »يوجد فرق 

( بني متوسطي درجات α ≤0.05دال إحصائيًّا عند مستوى )
إسرتاتيجية   ابستخدام  درست  )اليت  التجريبية  اجملموعة  طالب 
الضابطة   اجملموعة  طالب  ودرجات  الـتأملي(،  التباديل  التدريس 
البعدي  التطبيق  يف  املعتادة(  الطريقة  ابستخدام  درست  )اليت 

لذايت، واستخدام إسرتاتيجيات ملقياس التعلم املوجه ذاتيًّا )الوعي ا
التجريبية«. كما  اجملموعة  لصاحل طالب  الذايت(  والتقومي  التعلم، 
التباديل   يتضح من اجلدول السابق أن أتثري إسرتاتيجية التدريس 
طالب   لدى  ذاتيًّا  املوجه  التعلم  مهارات  تنمية  يف  التأملي كبري 

 الصف الثالث املتوسط. 

أش  ما  مع  النتيجة  هذه  بعض وتتفق  إليه  ارت 
الدراسات من أنه ميكن تنمية مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا، مثل:  

الذايت( ) والتقومي  التعلم،  إسرتاتيجيات  واستخدام  الذايت،    الوعي 
تعزز   تدريسية  إسرتاتيجيات  واالستقاللية  ابستخدام  املبادأة 

التعلم يف  تعلمه  ،واالستمرار  ملسؤولية  الفرد  واالنضباط   ،وقبول 
  ، واالستمتاع ابلتعلم ،وتنشيط الفضول وحب االستطالع ،الذايت

 (Murray, 2010).  اهلدفوأن يكون موجًها َنو حتقيق 
مراحل إسرتاتيجية التدريس  وتشري هذه النتيجة إىل أن   

يف املتمثلة  التأملي  أو   ،والتوضيح  ،التنبؤ  :التباديل  والتساؤل 
تعزز ممارسة املتعلم  - والتأمل  ،واالرتباط  ،والتلخيص   ،االستجواب

لعملية املراقبة الذاتية والتقومي الذايت للفهم واألداء بشكل أتملي، 
واستخدام مًدى واسٍع من اإلسرتاتيجيات اليت توسع فهمه للنص  

الوعي    :يفاملتمثلة  ذاتيًّا  النبوي؛ ومن مث تعزيز مهارات التعلم املوجه  
 Raslie)الذايت، واستخدام إسرتاتيجيات التعلم، والتقومي الذايت  

et al., 2015; Agoro and Akinsola,2013).  
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التجريبية يف    اجملموعة  تفوق طالب  كما ميكن عزو 
التباديل  التدريس  إسرتاتيجية  أن  إىل  ذاتيًّا  املوجه  التعلم  مهارات 

 :اليت تتكون من)التدريس التباديل    :جتمع بني إسرتاتيجييتالتأملي  
االستجواب  ،والتوضيح  ،التنبؤ أو   ،والتلخيص   ،والتساؤل 

وتطوير مهارات   ،مهام املعقدةواملسؤولة عن تعزيز فهم املتعلم لل
النبوية للقراءة، وبناء    ،الفهم للنصوص  الثقة والدافعية  واكتساب 

ببناء  املتعلم  قيام  فإن  قارًًئ؛ ومن مث  بوصفه  تصور ملدى كفاءته 
وطرح التساؤالت بنفسه بشأن األفكار يف    ،التنبؤات عند القراءة

حمرية  ،النص  تكون  عندما  التفسريات  عن  خيص  وتل  ،والبحث 
النص   املوجه  -حمتوى  التعلم  مهارات  منو  املعرفية  ذاتيًّا  تعزز 

؛ والتدريس التأملي الذي يتيح للمتعلم بناء ارتباطات (واالجتماعية
الصلة   ذات  السابقة  النبوية  النصوص  يف  املتضمنة  املعرفة  بني 

التأمل والنظر ، و واملوقف الكلي للمعلومات املقدمة يف النص احلايل
داء املتعلم، والتفكري يف سبب القيام به، والنظر فيما إذا يف كيفية أ

ومن مث  كان يتحرك َنو الفهم، ومراقبة عمليات التفكري والتعلم؛  
أداء املمارسات التأملية ينشط املتعلم وجيعله حمفزًا لتعلم املزيد   فإن 

النبوي(، النص  )قراءة  التعلم  مادة  التعلم    عن  مهارات  وممارسة 
ذاتيًّا املعرفية  املوجه  وراء   ;Ellinger, 2004)  ما 

Guglielmino; Long; & Hiemstra , 2004) . 
وتشري هذه النتائج إىل كون حدوث منو يف مهارات  

يرجع إىل أن منو مهارة الوعي الذايت )اليت تعرب التعلم املوجه ذاتيًّا  
عن مدى فهم املتعلم وإدراكه للعوامل اليت تسهم يف جعله متعلًما 
موجًها ذاتيًّا( مرتبطة مبرحلة التأمل يف إسرتاتيجية التدريس التباديل  
الوعي، وأن منو مهارة استخدام إسرتاتيجيات  تعزز  اليت  التأملي 
التعلم )املتمثلة يف اإلسرتاتيجيات املتنوعة اليت يستخدمها املتعلم  

ة  ويتبناها؛ ليصبح موجًها ذاتيًّا يف عمليات التعلم اخلاصة به( مرتبط
ذاهتا   حد  يف  هي  اليت  واالرتباط،  والتلخيص  التساؤل  مبرحلة 

ت ستخدم مع مهمة فهم النص النبوي، وأن منو    ،إسرتاتيجيات تعلُّم
تعلمه  أنشطة  مراقبة  املتعلم يف  تساعد  )اليت  الذات  تقومي  مهارة 

، ومهارة تطبيق أنشطة التعلم )واليت تتمثل يف مدى اخنراط (اخلاصة 
يف جمموعة متنوعة من أنشطة التعلم جتعله موجًها   املتعلم واَنماكه

وهذا    .ذاتيًّا يف عمليات التعلم اخلاصة به( ترتبطان مبرحلة التأمل
يدعم كون مراحل إسرتاتيجية التدريس التباديل التأملي متثل شروطًا  

ويتحمل مسؤولية التعلم،  ،أساسية ألن يصبح املتعلم موجًها ذاتيًّا

 ,Yildizay & Leman)ثمر فرص التعلم  والثقة ابلذات، ويست

2015) . 
إليه  أشار  ما  مع  ذلك   Choy & San  ويتفق 

(2012); Gheith and Aljaberi (2018); Odeh et 

al., (2010); Ojo (2015); Zahid & Khanam 

سرتاتيجيات التدريس املرتكزة على التأمل تعزز  إمن أن     (2019)
املوجه   التعلم  ملهارات  املتعلم  الوعي  )   :مثلذاتيًّا،  ممارسة  مهارة 

، اليت متكن  (والتقومي الذايت  ،واستخدام إسرتاتيجيات التعلم  ،الذايت
وبناء فهم عميق له، كما    ،املتعلم من حتديد دالالت النص النبوي

األنشطة   أداء  بطريقة توجهه َنو  والعمل  البصرية،  على  القائمة 
مقصودة وخمطط هلا للوصول إىل استنتاجات ومعاٍن أكثر عمًقا،  
وممارسة   األهداف،  لتحقيق  اإلسرتاتيجيات  أفضل  يف  والتفكري 

وإصالح   ،التفكري الناقد التأملي الذي يتيح له حتليل النص النبوي
  عملية الفهم.

الذين   الضابطة  اجملموعة  طالب  من  العكس  على  وهذا 
يدرسون ابلطريقة املعتادة؛ حيث ال يتاح هلم حتمل مسؤولية عملية 

وإدارهتا،   اخلاصة التعلم  املعرفية  التعلم  إسرتاتيجيات  وتقومي 
وتنظيمها من أجل الوصول إىل الفهم، أو انتقاء اإلسرتاتيجيات 

ومن مث  ؛  (Carson, 2012)املناسبة لتحقيق تلك األهداف  
التوجيه   خاصية  إىل  يفتقر  الضابطة  اجملموعة  داخل  املتعلم  فإن 
الذايت، وال يستطيع أن حيدد أهدافًا واضحة لنفسه، وال يشكل  
عملية التعلم اخلاصة به مبا يتماشى واألهداف واخلطط، ويفتقر 
إىل مراقبة عملية التعلم اخلاصة به، وتقومي نتائج تعلمه، وال أيخذ 

 . (Tekkol & Demirel, 2018)زمام املبادرة للتعلم 
 اثلثاا: نتيجة الفرض الثالث 

»ًل توجد عالقة ارتباطية  ينص الفرض الثالث على أنه:   
( بني تنمية مهارات فهم  α≤0.05دالة إحصائيًّا عند مستوى )

النص النبوي والتعلم املوجه ذاتيًّا لدى طالب الصف الثالث  
املستخدمة  التدريسية  املعاجلة  ابختالف  ختتلف  املتوسط 

 الطريقة املعتادة(«.   –)إسرتاتيجية التدريس التباديل ال تأملي 
الفرض، ح    االرتباط والختبار صحة هذا  معامالت  سبت 

يف (  التجريبية، والضابطة)   :بني درجات كل من طالب اجملموعتني
اختبار مهارات فهم النص النبوي، ودرجاهتم يف مقياس مهارات 

( هذه النتائج. 7التعلم املوجه ذاتيًّا، ويوضح جدول )
يف اختبار مهارات فهم النص النبوي ومقياس  (ابطةالتجريبية، والض) :( معامالت اًلرتباط بني درجات طالب اجملموعتني7جدول )

 مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا: 
 مستوى الدًللة  معامل اًلرتباط العدد اجملموعة  املتغريات 

مهارات فهم النص النبوي والتعلم 
 املوجه ذاتيًّا 

 ( 0.05)دالة عند  0.56 35 التجريبية 
 غري دالة 0.23 36 الضابطة 
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فاعلية إستراتيجية التدريس التبادلي الـتأملي في تنمية مهارات فهم 

ا لدى طالب المرحلة المتوسطةالنص النبوي والتعلم   الموجه ذاتيًّ
............................................................................................ 

 ( جدول  من  بني 7يتضح  إحصائيًّا  دالة  عالقة  وجود   )
لدى   ذاتيًّا  املوجه  التعلم  ومهارات  النبوي  النص  فهم  مهارات 
إسرتاتيجية  ابستخدام  درست  اليت  التجريبية  اجملموعة  طالب 
التدريس التباديل التأملي. يف حني توجد عالقة إجيابية غري دالة  

ئيًّا بني هذه املتغريات لدى طالب اجملموعة الضابطة؛ ومن إحصا 
مث ميكن رفض الفرض الثالث؛ حيث »توجد عالقة ارتباطية دالة  

( بني تنمية مهارات فهم النص α≤0.05إحصائيًّا عند مستوى )
املتوسط  الثالث  الصف  املوجه ذاتيًّا لدى طالب  النبوي والتعلم 

املعاجلة   ابختالف  )إسرتاتيجية ختتلف  املستخدمة  التدريسية 
 الطريقة املعتادة(«.  – التدريس التباديل الـتأملي

اجملموعة    طالب  لدى  املوجب  االرتباط  ويؤكد 
تعد عنصرًا فعااًل يف حتسني  ذاتيًّا  التجريبية أن مهارات التعلم املوجه  

النص؛  يف  التفكري  من  عال  مستوى  واكتساب  القرائي  الفهم 
واستخدام إسرتاتيجيات التعلم والتقومي الذايت تعزز   فالوعي الذايت

النص  داخل  الرئيسة  الفكرة  على  والعثور  النص،  بنوع  املعرفة 
فضاًل عن أَنا تؤدي دورًا مهمًّا   .النبوي، وتلخيص وحتسني الفهم

الدافعية   التعلم  (التحفيز)يف  بدء  يف  رؤية   ،واإلرادة  يف  والرغبة 
أدائها    ،املهمة على  النهايةواإلصرار  األهداف    ،حىت  وحتقيق 

املتعلقة بقراءة النص، واحلفاظ على جهد املتعلم أثناء تعلم النص 
النبوي، كما أَنا تقود املتعلم إىل املشاركة واالَنماك يف قراءة النص 

(Bedoya, 2013)بني   ؛ إحصائيًّا  دالة  موجبة  فوجود عالقة 
ومهارات    –متغريات البحث التابعة )مهارات فهم النص النبوي  

التجريبية يكمن وراءه  املوجه ذاتيًّا( لدى طالب اجملموعة  التعلم 
  .قوة املتغري املستقل

وميكن تفسري ذلك يف ضوء أن إسرتاتيجية التدريس  
التباديل الـتأملي تعمل على جعل املتعلم مستقالًّ ومسؤواًل بدرجة  

جمموعة من  كاملة عن عملية التعلم وبناء املعىن، موظًفا يف ذلك  
املهارات املعرفية   :مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا وإسرتاتيجياته، مثل

ما وراء   املقروءة، ومهارات  النصوص  مع  التعامل  اليت متكنه من 
املعرفية الفعالة اليت متكنه من امتالك الوعي حول حدوث عملية 

 Khodabandehlou)الفهم وتعزيزها، ومراقبة فهمه للنصوص 

et al., 2012  .) 
إىل أن القارئ اجليد   -أيًضا-كما تشري هذه النتيجة   

موجًها   يكون  أن  بد  األنشطة ذاتيًّا  ال  بعض  ممارسة  َنو 
اإلضافية؛ من ذاتيًّا  واإلسرتاتيجيات الذاتية وعمليات التعلم املوجه  

أجل فهم النص وبناء ارتباطات بني املعرفة املتضمنة فيه واملعرفة 
ميتلكها الستخرا  والنظر يف  اليت  وحتليله،  النص  وتفسري  املعىن  ج 

به   املتعلقة  البديلة   ,Bedoya, 2013; Snow)التفسريات 

النشاط   ؛(2002 يف  املتضمَّنة  النص  فهم  عمليات  من  فكثري 
ترتبط ارتباطًا وثيًقا مبهارات -التفاعلي بني القارئ والنص النبوي  

 ألداء فعل القراءة.   ذاتيًّا اليت جتعله موجًها ذاتيًّا التعلم املوجه 

الدراسات   إليه  توصلت  ما  مع  النتائج  هذه  وتتفق 
 & ,Almusharraf, 2019; Zarei)السابقة  

Gahremani, 2010)،   اليت أكدت وجود عالقة إجيابية بني
املوجه   املتعلم  النصوص، كما  ذاتيًّااستقاللية  فهم  على  والقدرة 

من  (Hamed et al., 2015)   تتفق مع ما توصلت إليه دراسة
املوجه   التعلم  إسرتاتيجية  الفهم   ذاتيًّافاعلية  مهارات  حتسني  يف 

دراسة  من  كل  إليه  أشارت  ما  ومع  للنصوص،  القرائي 
(Wichadee, 2007)،    ودراسة(Riley, 2006)،    ودراسة 

(Reio & Davis, 2005)    يفرض  ذاتيًّا  يف أن التعلم املوجه
تعلمه، وجيعله منهمًكا يف التخطيط على املتعلم حتمل مسؤولية  

وجيعله يظهر وعًيا أكرب مبسؤوليته يف بناء    ،واملراقبة وتقومي التعلم
التعلم من خالل النص النبوي، وأن يراقب نفسه أثناء بناء املعىن،  
وينظر إىل املشكالت داخل النص على أَنا حتدايت، ويستمتع 

اهلدف َنو  وموجًها  مستقالًّ  ويكون  حتسني  ابلتعلم،  مث  ومن  ؛ 
ذاتيًّا  فنشاط التفكري القرائي املوجه    .مهارات فهم النصوص النبوية

القرائي والفهم  األداء  على  احملتوى  ،يؤثر  واكتساب   ،والتفكري 
 والتحقق من التنبؤات لدى الطالب.  ،وتوليد التنبؤات وتربيرها 

 Abidin and Riswantoكما تتفق مع دراسات   

(2012) ; Khodabandehlou et al. (2012) ; 

Mendieta et al. (2015)    اليت أكدت أمهية حدوث اقرتان
ومهارات فهم النص، من خالل ذاتيًّا  بني مهارات التعلم املوجه  

متعلًما   يصبح  أن  املتعلم على  منهما، ومساعدة  ذاتيًّا  تنمية كل 
النبويةذاتيًّا  وموجًها   النصوص  دراسة  املعاين   ،َنو  واستخراج 

 Dafei (2007) ; Littleفيها. وكذلك مع دراسة    الكامنة

وفهم ذاتيًّا  اليت أكدت وجود عالقة بني التعلم املوجه    (2007)
املوجه    ؛النص  اإلسرتاتيجيات ذاتيًّا  فاملتعلم  تنشيط  على  قادر 

واستخدامها  املعرفية  وراء  وما  واملراقبة   :مثل  ،املعرفية  التخطيط 
 عند تفاعله والتقومي عند فهم النص، وتوسيع إسرتاتيجياته للتعلم  

 مع النص. 
فيها   أكد  اليت  الضابطة  اجملموعة  من  العكس  على 

( وجود عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة غري 0.23معامل االرتباط )
دالة إحصائيًّا بني مهارات فهم النص النبوي ومهارات التعلم املوجه 
املعتادة يف  الطريقة  استخدام  االخنفاض  ذاتيًّا، ويكمن وراء هذا 

مفرطًا اعتماًدا  تعتمد  اليت  مراعاة   التدريس  دون  املعلم  على 
يف اشتقاق املعىن،    (Lack of Autonomy)استقاللية املتعلم  

املوجه   التعلم  وإسرتاتيجيات  ملهارات  ممارسته    : مثلذاتيًّا،  وعدم 
اليت املعرفية  املقروءة،  املهارات  النصوص  مع  التعامل  من  متكنه   

ومهارات ما وراء املعرفية الفعالة اليت متكنه من امتالك الوعي حول 
للنصوص  فهمه  ومراقبة  وتعزيزها،  الفهم  عملية  حدوث 

(Khodabandehlou et al., 2012).   
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وتتفق هذه النتيجة مع ما أكده البحث من أن الفشل  
النبوي( وعدم امتالك املتعلم ملهارات فهم  يف فهم النص )النص  

العمليات-  النص  لبعض  امتالكه  عدم  إىل  الوعي    :مثل ،يرجع 
يف  التفكري  وممارسة  به،  اخلاصة  والتعلم  التفكري  عمليات  حول 

  . فاعلية اإلسرتاتيجيات اليت يستخدمها يف الوصول إىل األهداف
ءة، أو ال فضاًل عن أنه قد ال يدرك نقاط قوته وضعفه يف القرا

به   القراءة اخلاصة   ;High, 2018)يعرف كيفية مراقبة عملية 

Zhang, 2010)  ، وهذه العمليات متثل مكوانت أساسية للتعلم
 . ذاتيًّااملوجه 

ومن وجه عام؛ تؤكد العالقة االرتباطية بني مهارات  
املوجه   التعلم  ومهارات  النبوي  النص  إسرتاتيجية ذاتيًّا  فهم  أمهية 

التدريس التباديل التأملي اليت حتقق للمتعلم الفعالية والتوجه الذايت  
املعلومات داخل  النص، وتساعده يف معاجلة  يتفاعل مع  عندما 

وجتعله واثًقا يف نفسه، وتوفر له فرًصا   النص املقروء بشكل فعال،
القرارات  ،للتأمل النص،   ،واختاذ  بنفسه داخل  املشكالت  وحل 

تفكريًا  أكثر  يصبح  أن  على  وتساعده  الفهم،  عملية  وإصالح 
النص  على  جيريها  اليت  والتعلم  التفكري  عمليات  حول  وأتماًل 

(Allan, 2003; Huber, 2010).  
 توصيات البحث: 

 يف ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث مبا يلي:  
ضرورة اهتمام معلمي الرتبية اإلسالمية بتنمية مهارات فهم  .1

لدى الطالب يف مراحل   النص النبوي والتعلم املوجه ذاتيًّا
 التعليم العام. 

سرتاتيجية  إضرورة االستفادة من دليل املعلم املعد ابستخدام   .2
النص  فهم  مهارات  تنمية  يف  التأملي  التباديل  التدريس 
النبوي ومهارات التعلم املوجه ذاتيًّا؛ ملا حيتويه من إجراءات  
النشطة  املشاركة  تعزز  اإلسرتاتيجية  هبذه  مرتبطة  تدريسية 

والتعلم،  للمتعلم   التفكري  عمليات  حول يف  الفهم  وبناء 
التأمل عمليات  أيًضا  تعزز  النبوي، كما  واملراقبة    ،النص 

الذايت   ،الذاتية  من   ،والتقومي  إليه  توصل  ما  يف كل 
 استنتاجات. 

إسرتات .3 بتبين  اإلسالمية  الرتبية  معلمي  اهتمام  يجية  ضرورة 
، اليت تعزز عمليات الفهم والتأمل،  التدريس التباديل التأملي

وبناء املعىن، عند تفاعل املتعلم مع النصوص    والتنظيم الذايت،
 النبوية.  

االستفادة من األدوات املستخدمة يف البحث احلايل، وهي:   .4
فهم  مستوى  لتعرُّف  النبوي؛  النص  فهم  مهارات  اختبار 
املوجه  التعلم  مهارات  ومقياس  النبوية،  للنصوص  الطالب 

لم، ذاتيًّا؛ للكشف عن مدى توافر هذه املهارات لدى املتع
 والعمل على تقويتها وتنميتها.  

عقد دورات تدريبية ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف أثناء اخلدمة؛  .5
لتدريبهم على استخدام إسرتاتيجية التدريس التباديل التأملي 
التفكري  عمليات  تعزز  اليت  اإلسرتاتيجيات  من  وغريها 
والتأمل، وممارسة مهارات فهم النص النبوي، ومهارات التعلم  

 املوجه ذاتيًّا. 
 مقرتحات البحث: 

احلايل   البحث  يوصي  ومقرتحاته،  البحث  نتائج  ضوء  يف 
 إبجراء ما يلي: 

يف   .1 التأملي  التباديل  التدريس  إسرتاتيجية  فاعلية  دراسة 
النص فهم  مهارات  وتنمية  التأمل،  عمليات   وصتنشيط 

املرحلة  فقهيةال طالب  لدى  العاملة  الذاكرة  وأداء   ،
 املتوسطة. 

  تنمية ة فاعلية إسرتاتيجية التدريس التباديل التأملي يف  دراس .2
و عقدية ال  املفاهيم الفهم،  مراقبة  طالب    عمليات  لدى 

 املرحلة املتوسطة. 
دراسة فاعلية إسرتاتيجية التدريس التباديل التأملي يف تنمية   .3

 مهارات التنظيم الذايت لدى طالب املرحلة املتوسطة. 
يس التباديل التأملي يف تنمية  دراسة فاعلية إسرتاتيجية التدر  .4

والذكاء الوجداين لدى طالب    قرآينالنص ال  فهممهارات  
 املرحلة املتوسطة. 

التأملي  .5 التباديل  التدريس  إسرتاتيجية  بني  التفاعل  دراسة 
النبوي   النص  فهم  مهارات  تنمية  يف  التعلم  وأساليب 

املوجه ذاتيًّا لدى طالب املرحلة املتوسطة.ومهارات التعلم  
 : مراجع البحث

 :  املراجع العربية أوًلا
( فهد.  ماذا  2010أابمني،  أعرف؟  )ماذا  إسرتاتيجية  فاعلية   .)

أريد أن أعرف، ماذا تعلمت؟( يف تنمية مهارات استيعاب  
مبدينة   االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ  لدى  احلديث 

واملعرفة.الرايض.   القراءة  مشس. كلية    جملة  عني  جامعة 
( العدد  واملعرفة.  للقراءة  املصرية  اجلمعية  (.  100الرتبية. 

134-171. 

( بكر.  أبو  شيبة،  ايب  شيبة. 2006ابن  أيب  البن  املصنف   .)
 جدَّة: دار القبلة. 

( علي.  حزم،  األحكام. 1983ابن  أصول  يف  اإلحكام   .)
 القاهرة: دار احلديث. 

( للمناهج  العامة  العلوم  1427اإلدارة  مواد  منهج  وثيقة   .)
العام التعليم  يف  الرتبية    .الرايض  .الشرعية   .والتعليموزارة 

 إدارة التطوير الرتبوي. 



 السنة الرابعة -2021( 9) سبتمبر – األول( المجلد)عشر الحادي العدد 

 
 
 
 

136  
 

فاعلية إستراتيجية التدريس التبادلي الـتأملي في تنمية مهارات فهم 

ا لدى طالب المرحلة المتوسطةالنص النبوي والتعلم   الموجه ذاتيًّ
............................................................................................ 

(. صحيح البخاري. بريوت: دار طوق  1422البخاري، حممد. )
 النجاة. 

أمحدالبيهقي،   بكر  )أبو  للبيهقي. 1355.  الكربى  السنن   .)
 .جملس دائرة املعارف العمانية ِبيدر آابد الدكناهلند: 

( حممد.  اصطالحات  1996التَّهانَوي،  موسوعة كشاف   .)
والعلوم.   دحروج[الفنون  علي  مكتبة    . ]حتقيق:  بريوت: 

 انشرون.  –لبنان 
( علي.  التَّعريفات.  1403اجلرجاين،  من  [(.  مجاعة  حتقيق: 

 بريوت: دار الكتب العلمية.  .]العلماء إبشراف الناشر
الرايض: دار املغين (. سنن الدارمي. 2000. )عبد هللاالدارمي، 

 للنشر والتوزيع. 
(. الفروق يف مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا  2016الرافعي، حيىي. )

الدراسية،   واملرحلة  والتخصص،  النوع،  متغري  ضوء:  يف 
وقدرهتا التنبؤية ابلتحصيل األكادميي لدى عينة من طالب  

 .مصر.  جامعة طنطا  .جملة كلية الرتبيةجامعة امللك خالد.  
2 (62). 146-185. 

(. مهارات التعلم املوجه ذاتيًّا لدى طلبة 2015سحلول، وليد. )
 .جملة كلية الرتبيةجامعة الزقازيق، ودرجة استعدادهم له.  

 .290-237 .(39) 3. جامعة عني مشس
( إميان.  احلديث،  2014السحيباين،  لتدريس  مقرتح  برانمج   .)

وفاعليته يف تنمية مهارات فهم  قائم على التعلم املنظم ذاتيًّا  
النص املقروء لدى طالبات الصف الثالث املتوسط مبدينة 

عمادة الدراسات    .)الرايض(. رسالة دكتوراه غري منشورة
االجتماعية   .العليا العلوم  وطرق    .كلية  املناهج  قسم 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود: الرايض. .التدريس
( آسيا.  استخد2014شرفو،  فاعلية  التدريس  (.  إسرتاتيجية  ام 

التباديل يف تنمية مهارات فهم النص النبوي لدى طالبات 
منشورة غري  ماجستري  رسالة  املتوسط.  األول    .الصف 

قسم املناهج وطرق    .عمادة الدراسات العليا، كلية الرتبية
 جامعة طيبة: املدينة النبوية.  .التدريس

( حممد.  والشعييب،  رشدي  ال 2006طعيمة،  تعليم  قراءة (. 
واألدب: إسرتاتيجيات خمتلفة جلمهور متنوع. القاهرة: دار 

 الفكر العريب. 
يف    (SQ3R)(. فاعلية إسرتاتيجية  2018العثمان، ابتسام. )

تنمية مهارات فهم نصوص احلديث الشريف لدى طالبات 
)الرايض(.   مبدينة  املتوسط  الثالث  الثقافة الصف  جملة 

 .70-1 .(133) ددع ال .القاهرة .والتنمية
( التفكري بصوت 2017الغامدي، أمحد.  إسرتاتيجية  فاعلية   .)

طالب   لدى  النبوي  النص  فهم  مهارات  تنمية  مرتفع يف 
منشورة  غري  ماجستري  رسالة  االبتدائية.  عمادة    .املرحلة 

العليا الرتبية  .الدراسات  وطرق    .كلية  املناهج  قسم 
 . جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل: الدمام .التدريس

( منال.  إسرتاتيجية 2017القحطاين،  استخدام  فاعلية   .)
(H.L.W.K)   يف استيعاب نصوص احلديث الشريف

)الرايض(.   مبدينة  املتوسط  الثالث  الصف  طالبات  لدى 
كلية   .رسالة ماجستري غري منشورة، عمادة الدراسات العليا

جامعة امللك سعود:   .قسم املناهج وطرق التدريس  .الرتبية 
 الرايض. 

)م مصطفى.  طرائق 2007وسى،  يف  احلديثة  االجتاهات   .)
تدريس الرتبية الدينية اإلسالمية. الطبعة الثانية، العني: دار 

 الكتاب اجلامعي. 
(. تعليم اللغة العربية يف 2002الناقة، حممود وحافظ، وحيد. )

  (الطبعة الثالثة)  .التعليم العام: مداخله وفنياته. اجلزء األول
 الطوجبي. القاهرة: مطبعة

( مسلم.  دار  1434النيسابوري،  بريوت:  مسلم.  صحيح   .)
 اجليل. 

الرمحن وصومان، أمحد واخلطيب، حممد وفخري،  اهلامشي، عبد 
(. إسرتاتيجيات معاصرة يف تدريس الرتبية 2010فايزة. )

عامل   دار  َعمَّان:  تطبيقية.  نظرية  رؤية  الثقافة اإلسالمية: 
للنشر والتوزيع 
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  للكشف عن السلوك المشكل  ذوات االعاقة الفكرية  التلميذات فاعلية برنامج تدريبي لمعلمات وأمهات
 

  ( 12/10/2020، وُقبل للنشر في 3/9/2020ُقدم للنشر في  ) 
 

ن شحاته    د. سحر زيدان زًيا
 أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك  
    تبوك جامعة  ، قسم الرتبية اخلاصة 
 Sahar Zedan Zaien Shehath 
 Associate Professor  

 Department of Special Education 

 Tabuk University 

  امللخص  
ذوات االعاقة الفكرية للكشةةةن عل السةةةلوك املشةةةكا تملرطلة املتوسةةة ة  التلميذات  ة برانمج تدرييب ملعلمات وأمهات يعلة اىل فايلاهدفت الدراسةةةة اح 

تكونت  يف مدارس الدمج، ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباطثة إبقامة برانمج تدرييب يتضمل جمموعة مل املهارات واالنش ة االمهات واملعلمات، وقد 
( معلمة، وكانت أدوات الدراسةةةةةةةةةةل مقياس للكشةةةةةةةةةن عل السةةةةةةةةةلوك  25( األمهات، )25كا جمموعة )  ضةةةةةةةةةمتعينة الدراسةةةةةةةةةة مل جمموعت   ريبية  

السةةةلوك املشةةةكا األكثر انتشةةةارال لدا التلميذات ذوات اكعاقة الفكرية مل وجهة  الربانمج التدرييب، وقد اسةةةفرت نتااج الدراسةةةة اىل معرفةو املشةةةكا، 
اسةةة  القبلا والبعدل  للكشةةةن عل السةةةلوك املشةةةكا يتاريبية يف الق، وايضةةةا وجود فروا ذات داللة اطيةةةااية للماموعة الاالمهاتو   املعلماتنظر  

عة  عند ت بيق الربانمج التدرييب على أمهات التلميذات ذوات اكعاقة الفكرية ليةةةةةةةةةةةةةةاد الت بيق البعدل، وجود فروا ذات داللة اطيةةةةةةةةةةةةةةااية للمامو 
ق الربانمج التدرييب على معلمات التلميذات ذوات اكعاقة الفكرية  للكشةةةةةةن عل السةةةةةةلوك املشةةةةةةكا عند ت بي  سةةةةةة  القبلا والبعدلالتاريبية يف القيلا

بيق  ليةةةاد الت بيق البعدل، وان  ال توجد فروا ذات داللة اطيةةةااية للماموعة التاريبية يف القيلاس البعدل  للكشةةةن عل السةةةلوك املشةةةكا عند ت 
 .فكريةالربانمج التدرييب على املعلمات واألمهات للتلميذات ذوات اكعاقة ال

  االعاقة الفكرية. ،السلوك املشكا ،الربانمج التدرييب  :الكلمات املفتاحية 
  

 Abstract : 

 The current study indicates the effectiveness of a training program for teachers and mothers of pupils with 

intellectual disability to detect problem behaviors in the middle stage in integration schools, and to achieve this 

goal the researcher established a training program that includes a set of skills and activities for mothers and 

teachers, and the study sample consisted of two experimental groups that included each group (25 Mothers, (25) 

teachers, and the study tools were: a scale to detect problem behavior, and the training program, The results of 

the study resulted in the knowledge of the problem behavior most prevalent among students with intellectual 

disability from the point of view of teachers and mothers, and also the existence of statistically significant 

differences for the experimental group in the pre and post measurements to reveal the problem behavior when 

applying the training program on the mothers of students with intellectual disabilities in favor of the post 

application The existence of statistically significant differences for the experimental group in the pre and post 

measurements to detect the problem behavior when applying the training program to the teachers of students 

with intellectual disabilities in favor of the post application, and that there are no statistically significant 

differences for the experimental group in the post-measurement to detect the problem behavior when applying 

the training program On the teachers and mothers of students with intellectual disabilities 

 Key words : Training Program, Problem Behavior, Intellectual Disability. 
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 للكشف عن السلوك المشكل االعاقة الفكرية
....................................................................... 

   املقدمة:
السلوكية      االض راتت  مل  العديد  اليت   هناك  االنفعالية  أو 

يعاين منها األطفال ذول االطتياجات اخلاصة بدرجات متفاوتة،  
داخا   سواء  املشكالت  مل  العديد  االض راتت  تلك  وتسبب 
غرفة املدرسة أو يف املنزل، وأن السلوك املض رب طالة تبدو فيها 
أفعال ال فا غري مرغوبة، ومزعاة، وقد تكون ضارة اىل طد يؤثر 

تفاعل  مع اآلخريل، وحيول دون قدرهتم على التعاما سلبال على  
مع  وتربيت  وتعليم  بيورة مناسبة، مما جيعل  حباجة اىل خدمات 

   (.  2008الشخص،  طالت  )تربوية خاصة ملواجهة 
الفكرية        اكعاقة   Intellectual Disability(  ID)تتميز 

تكيفا، ومل  بقيور كبري سواء يف األداء الفكرل أو يف السلوك ال 
املعروف أن انتشار اكعاقة الفكرية يف مجيع أحناء العامل يرتاوح ب   

املنخفضة    (٪3)اىل    (1٪) البلدان  يف  أعلى  االنتشار  ومعدل 
االض راتت   معدالت  فإن  ذلك،  ومع  الدخا،  واملتوس ة 

تسبب   لإلعاقة  املياطبة  املرضية  السلوكية  حتدايت  واملشكالت 
طيث   مل  للمعاا  يف  اضافية  أقا  أهنا  اهنا  طيث  احياة  جودة 

 . (Uygun, 2019) األطفال املعاق  فكرايل 
وكثريال ما يعاين األشخاص ذوو اكعاقات الفكرية مل بعض       

أشكال املشكالت السلوكية اليت قد تظهر على أهنا صور من ية  
اآلخريل،  عدوانية  اه  وسلوكيات  مشكا،  سلوك  أو  تكرارية، 

هذه    وسلوكيات املمتلكات،  وتدمري  اآلخريل،  أو  الذات  ايذاء 
املشكالت قد تؤدل اىل صعوتت للفرد نفس  وغالبال ما تكون 

 ,Kerr)ة تلنسبة ألولئك الذيل يعملون معهم ورعايتهم  يل ااشك

Gil‐Nagel, Glynn, Mula, Thompson, & Zuberi, 

2013) . 
مل        العديد  أظهرت  أنوقد  ذ  الدراسات  ول  األشخاص 

طيث  السلوكية  املشكالت  مل  العديد  أظهروا  الفكرية  اكعاقة 
 & ,Lowe, Allen, Jones, Brophy, Moore)أشار  

James, 2007)  وجود مشكالت سلوكية لذل ذول اكعاقة   اىل
الفكرية وكان السلوك التخرييب هو األكثر انتشارال، وكانت هذه 

ات مثا  ين سلوكالنتااج متقاربة مع دراسات سابقة وجدت أيضلا أ
  (٪10)ايذاء وتدمري الذات والعدوان والسلوك التخرييب ساادة يف  

 ,Emerson, Kiernan, Alborz)مل ذول اكعاقة الفكرية  

Reeves, Mason, Swarbrick, & Hatton, 2001  .)

دراسة   نتااج  أظهرت   ;Deb & Joyce, 1999)كما 

Cooper, Smiley, Morrison, Williamson, & 

Allan, 2007)   مثا السلوكية،  املشاكا  مل  جمموعة كبرية 

ب    انتشار  مبعدل  املزاجية،  الغضب  ونوتت  اللفظا  العدوان 
 يف فئة اكعاقة الفكرية. (٪55 ل22.5٪)

الفوضول      السلوك  مثا  السلوكية  املشكالت  بعض  ومتثا 
حتد العدواين  األطفا  ايل والسلوك  مل  للعديد  واملراهق  مستمرال  ل 

 (. Luiselli, 2012)والراشديل ذول اكعاقات الفكرية والنمااية  
مثا  سلوكية  مشكالت  الفكرية  اكعاقة  ذول  لدا  تظهر  كما 
ايذاء الذات، والسلوك العدواين، تبعا ملا أظهرت نتااج دراسات  

 ,Brosnan & Healy, 2012; Kahng, Iwata)كا مل  

& Lewin, 2002).   
ومل االض راتت السلوكية ايضال اليت تنتشر لدا ذول اكعاقة      

ا وسرعة  العناد،  التعرض الفكرية  وكثرة  املتعكر،  واملزاج  لغضب، 
بضعن  األطفال  هؤالء  يتميز  واالرتباك، كما  والتهور،  لإلاثرة، 
التحييا،   واخنفاض  ال بيعا،  غري  والنوم  الذات،  تقدير 
املقبول  غري  السلوك  أشكال  مل  وغريها  التعلم،  وصعوتت 

ب ،   ،ال ي اجتماع ال فا تحملي    اض راب عالقة  اىل  تؤدل  اليت 
عل  يعاين عدم القدرة على التكين مع البيئة االجتماعية احملي ة و 
 . (Helsel & Fremer, 1993)ب  
وجود عدد    عل  ( ,2013Dave)داف  وقد كشفت دراسة      

أمهها  الفكرية  االعاقة  ذول  لدا  السلوكية  االض راتت  مل 
النشاط الزااد، ووجود قدر كبري مل التعارض والتناقض فيما يقوم 

فا مل سلوكيات هذا تكضافة اىل معاانة هؤالء االطفال ب  ال 
مل كثري مل السلوكيات النم ية الشاذة وغري املقبولة ونزوعهم حنو 

  خريل.العدوانية ضد الذات واآل
بز       تزداد  السلوكية  املشكالت  أن  يالطظ  طدة ايكما  دة 

الالتكيفا تظهر لدا   السلوك  اكعاقة، وبذلك قد جند مظاهر 
لدا   منها  أكرب  املتوس ة بيورة  الفكرية  اكعاقة  األطفال ذول 
ذول   لدا  تظهر  البسي ة، كما  الفكرية  اكعاقة  ذول  األطفال 
ذول   لدا  منها  أكرب  بيورة  والشديدة  احادة  الفكرية  اكعاقة 

 (.2016توس ة )عبد العظيم، اكعاقة الفكرية البسي ة وامل
وتؤدل املشكالت السلوكية اىل تقليا فرص التقبا والتفاعا      

الفكرية   اكعاقة  ذول  األطفال  لدا  والتعلم  املالام  االجتماعا 
ورغم   واملشكالت.  االض راتت  تلك  مثا  لديهم  تظهر  الذيل 
االض راتت   تلك  مل  احد  اطار  يف  املبذولة  اجلهود  بعض 

اال أن اجملال يف طاجة اىل مزيد مل البحوث والدراسات السلوكية،  
اس وخفض االض راتت واملشكالت السلوكية  ياليت تستهدف ق

 لدا األطفال ذول اكعاقة الفكرية. 
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وبرغم اجلهود املبذولة يف اطار احد مل تلك يف ضوء ما سبق      
ث املشكالت السلوكية، اال أن اجملال يف طاجة اىل مزيدال مل البحو 

مل   واحد  وقياس  تشخيص  تستهدف  اليت  والدراسات 
تسعى  االض راتت السلوكية لدا ذول االعاقة الفكرية، ومل هنا  

اح )االعتداء  يلا الدراسة  السلوكية  املشكالت  بعض  اىل دراسة  ة 
الذات،   ايذاء  والعزلة،  االنسحاب  الكذب،  اآلخريل،  على 

التلفظ أبلفاظ غري مناسب ة، اخلوف غري السرقة، قضم األظافر، 
 املربر، الغرية، العناد( لدل التلميذات ذوات اكعاقة الفكرية. 

 مشكلة الدراسة: 
املشكالت السلوكية شااعة جدال يف األطفال ذول اكعاقات       

مشاكا   .(Lakhan, 2013)الفكرية   وشدة  طبيعة  وختتلن 
السلوك مل شخص آلخر ب  ذول اكعاقة الفكرية، فقد يعاين  
البعض مل مشاكا سلوكية خفيفة للغاية يف ط  قد يعاين البعض 
مشاكا  معظم  وتعترب  للغاية،  مشاكا سلوكية صعبة  مل  اآلخر 
السلوك اليت تعترب غري مرغوب فيها وغري مالامة ها تعديالت 

احاالت اليت يعيشون فيها ونتياة التعزيز غري املناسب   لألفراد على 
.(Lakhan & Kishore, 2018) 

ويف ذات السياا السابق ومل خالل عما الباطثة مع ذول      
االعاقة وحتديدا يف العديد مل الدورات والورش املقدمة ملعلمات 

لديهم مشكالت   ، الطظت أناكعاقة الفكرية  مهات لذواتاألو 
اهتم املختلفة وتتناول هذه  يجوانب ط  علىعددة تؤثر  سلوكية مت

الدراسة كيفية الكشن عل السلوك املشكا، مل خالل برانمج  
تناول هذا    اوتتضح مدألمهات و،  وا  لمعلماتل  تدرييب أمهية 

السلوك   على  صحيح  علما  بشكا  التعرف  حملاولة  املوضوع 
تلك   أتثري  مدا  على  تالعتبار  االخذ  مع  وحتديده،  املشكا 

 ة التلميذات املعاقات فكرايل.   ايط علىت ياالسلوك
     ( متثا  فكرايل  املعاق   نسبة  أن  اىل  الدراسات  ل  2.5تشري 

هذا العدد ال يالقى العناية  السكان ويالطظ أن    يلا %( مل امج3
اجملتمع   يف  لالندماج  تؤهل   واليت  ب    & Gibbon).الكافية 

Paterson, 2006)    وهناك العديد مل االض راتت واملشكالت
اخلاصة   االطتيلاجات  ذول  األطفال  منها  يعاين  اليت  السلوكية 
مل  العديد  االض راتت  تلك  وتسبب  متفاوتة،  بدرجات 

غرفة الدراسة أو يف املنزل. وميكل تعرين املشكالت سواء داخا 
السلوك املشكا أبن ل طالة تبدو فيها أفعال ال فا غري مرغوبة، 
مع  تفاعل   على  سلبال  يؤثر  اىل طد  تكون ضارة  وقد  ومزعاة، 

وت وتربيت   مع   التعاما  على  قدرهم  دون  وحيول  م   يعل اآلخريل، 

خاصة ملواجهة  بيورة مناسبة، مما جيعل  حباجة اىل خدمات تربوية  
 (.2013 ،املوىل وجادوحممد )سليمان طالت  
تقدم        الدراسةمما  التساؤالت   اكجابة  احالية  حتاول  عل 

السلوك املشكا األكثر انتشارال لدا التلميذات ذوات  الرايسيةل ما  
معلماهتل وأمهاهتل  الفكريةاكعاقة   نظر  ة يعلفا؟ وما  مل وجهة 
االعاقة ا  أمهاتو   لمعلماتل  تدرييببرانمج   ذوات  لتلميذات 
املشكا  للكشن  الفكرية السلوك  تساؤالت   ؟عل  صيغت  وقد 
 ل ايلكالت،  الفرعية الدراسة

ذوات  -1 التلميذات  لدا  انتشارال  األكثر  املشكا  السلوك  ما 
 واألمهات؟  اكعاقة الفكرية مل وجهة نظر املعلمات

التاريبية يف  ها توجد فروا ذات داللة اطيااية للماموعة -2
عل السلوك املشكا عند    والبعدل للكشنس  القبلا  القيا

ذوات   التلميذات  األمهات  على  التدرييب  الربانمج  ت بيق 
 اكعاقة الفكرية؟ 

ها توجد فروا ذات داللة اطيااية للماموعة التاريبية يف  -3
عل السلوك املشكا عند    والبعدل للكشناس  القبلا  يالق 

ذوات   التلميذات  معلمات  على  التدرييب  الربانمج  ت بيق 
 اكعاقة الفكرية؟ 

ها توجد فروا ذات داللة اطيااية للماموعة التاريبية يف  -4
عل السلوك املشكا عند ت بيق الربانمج    البعدل للكشناس  يالق 

 رية؟ لتلميذات ذوات اكعاقة الفكاوأمهات    التدرييب على املعلمات
  أهداف الدراسة:

اح  الدراسة  املشكالت الي هتدف  على  التعرف  اىل  ة 
السلوكية لدا التلميذات املعاقات فكرايل ويتفرع مل هذا اهلدف  

 ةل اليالعام جمموعة مل األهداف االجرااية الت
املشكالت السلوكية األكثر انتشارال لدا التلميذات  حتديد -1

 األمهات.و  ذوات اكعاقة الفكرية مل وجهة نظر املعلمات
وشدة اكعاقة يف ظهور   العقلا العمردور  على التعرف -2

 . املشكالت السلوكية 
ة الربانمج التدرييب للكشن على السلوك يعلحتديد فا -3

لمعلمات ل الفكريةاملشكا للتلميذات ذوات االعاقة 
 .مهاتواأل

 أمهية الدراسة: 
اح الدراسة  أمهية  جانب يل اوتتضح  جانب ،  يف  ة 

 نظرل، وجانب ت بيقال 
 األمهية النظرية:  

 . السلوك املشكا وحتديده لدل فئة الدراسة ىعل التعرف -1
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ذوات  التلميذات فاعلية برنامج تدريبي لمعلمات وأمهات

 للكشف عن السلوك المشكل االعاقة الفكرية
....................................................................... 

وكيفية اطار نظرل يسهم يف فهم خيااص هذه الفئة،    تقدي  -2
التفاعا االجتماعا واالندماج    ىالتعاما معها وتشايعها عل

النفسية   اليحة  وحتقيق  وهذالديهم اجملتمعا  خالل   ،  مل 
 . الكشن عل السلوك ومعاجلت  

اختاذأتما   -3 تعاىل-الدراسة  هذه  الباطثة  هللا  نق ة    -إبذن 
ملستقبلية اليت تتخذ مل السلوك  ان الا للعديد مل األحباث ا

 املشكا موضوعا هلا وال سيما لدا املعاق  يف اجملتمع العريب. 
 األمهية التطبيقية: 

املشكا لدل   السلوك  الكشن عل  لقياسأداة مقننة    عداد  ا-1
انبعة مل البيئة العربية تتخذ   ةيفكر ال  ذوات االعاقةالتلميذات  

الوثوا هبا مل طيث   العربية من لقا هلا، ميكل  ال بيعة  مل 
 مالامتها مل الناطية السيكومرتية ل بيعة اجملتمع العريب.  

 ة أخراامج عالجي مل نتااج الدراسة يف اعداد بر   االستفادة-2
فكرايل   املعاقات  التلميذات   معاجلة  علىملساعدة 

 اهتم. يط علىاملشكالت السلوكية اليت تؤثر سلبال 
   حمددات الدراسة:

الدراسة احالية على معرفة  احلدود املوضوعية:   ة يعلفااقتيرت 
تدرييب   السلوك    وللكشنألمهات  وا  لمعلماتلبرانمج  عل 

 .تملرطلةاملشكا للتلميذات ذوات االعاقة الفكرية 
البشرية:   معلماتاحلدود  مل  الدراسة  عينة   أمهاتو   تكونت 

 التلميذات ذوات االعاقة الفكرية. 
 ة تبوك. يندتتمثا يف مدارس الدمج مباحلدود املكانية: 
الزمانية:   الدراسا احلدود  الفيا  الدراسة يف  أدوات  ت بيق  مت 

 .1440االول عام 
 مصطلحات الدراسة: 

  Problem Behavioralاملشكا السلوك-1
اليت 2016)  العظيمعبد    يعرف         املشكالت  تلك  ( أبهنال 

يف معاهد الرتبية الفكرية، وقد   ايل تيدر عل ال الب املعاق  فكر 
تعيق هذه املشكالت ال الب مل التفاعا مع أقران  العادي ، أو 

، تكضافة اىل أهنا قد تعيق اكتساب ال الب ايل طىت املعاق  فكر 
 للمهارات األكادميية.

اجراا       الباطثة  السلوك  ال ي تعرف   مل  جمموعة  اليت يأبن ل  ات 
تتااوز مداها ال بيعا وال تتفق مع السلوك االجتماعا اكجيايب،  

طد السلوك املض رب الذل يلزم مع  التدخا ملعاجلت    اىللتيا  
السلوك هذه  الباطث  وحيدد  )يوخفض ،  يفل  على  ات  االعتداء 

السرقة،   الذات،  ايذاء  والعزلة،  االنسحاب  الكذب،  اآلخريل، 

أبلف التلفظ  األظافر،  املربر،  قضم  غري  اخلوف  مناسبة،  غري  اظ 
 (. الغرية، العناد

 Intellectual disabilityالفكرية  اكعاقة-2
والنمااية   العقلية  األمريكية لإلعاقات  اجلمعية  تعرف 
اكعاقة الفكرية أبهنال "اعاقة تتميز بقيود كبرية يف كا مل األداء  

املهارات التكيفية العملية العقلا والسلوك التكيفا ويظهر ذلك يف  
الثامنة   سل  قبا  حتدث  اكعاقة  هذه  واالجتماعية،  واملفاهيمية 

وتتبىن الباطثة هذا التعرين لإلعاقة   (.AAIDD, 2010)  عشر"
 الفكرية، طيث يُعترب هذا التعرين جامعال وشامالل. 

 اإلطار النظري:
 أوالا: املشكالت السلوكية: 

»كوفمان«   امل  Kauffmanيذكر  شكالت أن 
ة تالطظ بشكا شااع لدا األطفال سواء يف  اليالسلوكية واالنفع

فيول أو مدارس الرتبية اخلاصة أو املدارس العادية، بيرف النظر 
اجملاالت  مل  تعد  املشكالت  هذه  وأن  الشخيية،  فئاهتم  عل 
نظر  وجهة  مل  األطفال  فهؤالء  اخلاصة،  الرتبية  يف  األساسية 

اجات اخلاصة وال تتحدد هذه  يت»كوفمان« أطفال مل ذول االط
مل خالل   تتحدد  أيضا  ولكل  فحسب،  كعاقتهم  نظرا  اليفة 

البيئة االجتماعية اليت يعيشون فيها، يسلوك اهتم غري املتوافقة مع 
ات الدالة على االض راب تؤدل بدورها اىل تع يا يوهذه السلوك

يف كا  سوية  غري  سلوكيلات  تعترب  ألهنا  األطفال،  هؤالء  منو 
 (.2013، وآخرون سليمان )الثقافات تقريبال 

املشكالت   (Krucik, 2019)كروكيك  ويعرف  
أبهنال   السلوكالسلوكية  مل يتلك  عادة  مقبولة  تعترب  ال  اليت  ات 

أو   احملي    املشكالت األفراد  ختتلن  أن  وميكل  اجملتمع،  مل 
عند  حتدث  أن  وميكل  والشدة،  اخل ورة  طيث  مل  السلوكية 

البالغ ، وغالب ا ال ما حيتاج األشخاص الذيل ألطفال وكذلك يف 
لتحس    العالجا  التدخا  اىل  سلوكية  مشكالت  مل  يعانون 

 أعراضهم. 
وأقوال  فكا ما يقوم ب  التلميذ املعاا فكرايل مل أفعال  

ال تتفق مع السلوك االجتماعا اكجيايب، أو تسبب اعاقة تعلم  
البيئة  أو تعلم أقران  أو تعيق عما املعلم وتؤثر سلبا على جودة 

ات، هال السلوك يمية اليفية عموما، وتتحدد بثالث سلوكيعلالت 
النمطل    Aggressive behaviorالعدوانل   السلوك 

Stereotyped behavior   فوضول  السلوك الDisruptive 
behavior  ،(.2015)م ر 
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 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

للفرد            حتدث  اليت  السلوك  اض راتت  أبهنا  تعرف  كما 
وتسبب ازعاجا ل  وللمحي   ب  وحتتاج اىل عالج سلوكا كزالة 

الت واعادة  االض راتت  )شيحان،  يعلأسباب  والتكين  م 
أو ضارال للذات   سلوك غري الاق اجتماعيال   وتعرف تهنا  (.2019

   (Sartawi, Almuhairy, & Abdat, 2011).خريل لآل أو
السلوكية،   تملشكالت  املتعلقة  املي لحات  وتتعدد 

ات ي فباكضافة اىل مي لح "املشكالت السلوكية"، تتضمل األدب
مثا أخرا،  التحدل    مي لحات   challenging"سلوك 

behavior(  "Emerson, et al., 2001)   املشاكا" أو 
والسلوكية    emotional and behavioralالعاطفية 

problems"  ات األفراد ذول اكعاقة الفكرية يتين سلوك  اليت
ادارهتا   اليعب  مل  يكون  قد   ,Einfeld & Tonge)اليت 

1995) . 
غالب  عام،  السلوك  ال بشكا  متييز  يتم  املشكلة ي ما  ات 

السلوك حتديد  رايسي ل  بعديل  املشكلة  يعلى  واستيعاهبا،  ات 
ات ي )سلوك ارجية، على سبيا املثال،ات اخل يطيث تشما السلوك

ات هلا أتثري ي النشاط املفرط، واالندفاعية، والعدوانية( هذه السلوك
 مزعج على بيئة الفرد، مثا األشخاص أو األشيلاء األخرا. 

 يةتئاب اكت الداخلية أبعراض  ايتتميز السلوك  يف املقابا
عا وتعترب مزعاة للفرد. تركز املفاهيم  وقلق أو انسحاب اجتما

ات املشكلة اليت تظهر  ياألخرا على وج  التحديد على السلوك
 ال . على سبيا املثال، استنادعادة يف األفراد ذول اكعاقة الفكرية

مل   كال  اىل حتليا احالة لألفراد ذول اكعاقة الفكرية، وقد طور
واسعة مل   قائمةEinfeld   &   Tonge  (1995)وتونج  أينفيلد  
غالبايالسلوك اليت  الفكرية،    ال ت  اكعاقة  األفراد ذول  تُرا يف  ما 

عادية للماتمع  امل  /ت التخريبيةايوطددوا اجملاالت اخلمسة للسلوك
اكساءة املثال،  سبيا  السلوك)على  السب(،  يتم  ي،  اليت  ات 

تخل ر(،  الضعين  الشعور  املثال،  سبيا  )على  ذاتيال  استيعاهبا 
ض راب التواصا )على سبيا املثال، اليدا اليويت(، والقلق، وا

واملشاكا يف العالقات االجتماعية، ويُظهر ال الب ذول اكعاقة  
 & Amstad)ات املشكلة  ي الفكرية معدالت متزايدة مل السلوك

Müller, 2020) . 
)وترا   تينين أن    (2017حيىي  مل  أكثر  هناك 

السلوكية واالنفع  التينين  اليلالض راتت  ة تذكر يف هذا اجملال 
الذل يعترب مل أفضا التينيفات كما تذكر بعض املراجع وهو  

متعدد األبعاد الذل يعتمد على تقديرات   Quayتينين كول  

الوالديل واملعلم  للسلوك، واتريخ احالة، واستاابة ال فا على 
 قواام التقدير، ويتألن هذا التينين مل أربعة أبعاد وهال

 التيرف مثا عدم الثقة تآلخريل.  راتتاض -1 
 الشخيية مثا االنسحاب، القلق، اكطباط.  اض راتت-2
 النضج مثا قير فرتة االنتباه، االستسالم، األطالم.  عدم-3
القانون   االحنراف-4 انتهاك  اكمهال،  السرقة،  مثا  االجتماعا 

 واجملموعات املنحرفة. 
أب عام  بشكا  السلوكية  االض راتت  هنا وتتين 

ات اخلارجية  يسلوكيلات خارجية أو داخلية، طيث تكون السلوك
والنشاط ،  والسرقةموجهة حنو اآلخريل، مثال العدوان، والشتم،  

ات الداخلية بيورة اجتماعية انسحابي  ي . بينما تكون السلوكالزااد
،  واالنسحاب،  املرضا واالكتئابمثال فقدان الشهية أو الشره  

 . واملخاوف املرضية
أجراها  ويف وآخرون   دراسة   Emerson)   اميريسل 

et, al. 2001)  مل أكثر  أن  اىل  األطفال 40أشار  مل   ٪
سنة املياب  إبعاقة فكرية يف من قت  مل    (19-0واملراهق  )

أظهروا سلوك األطفال ذول  ياجنلرتا  ب  مجيع  مل  التحدل،  ات 
تظهر   أهنا  على  حتديدها  مت  اليت  الفكرية  ات  يسلوكاكعاقة 

ال بوغراف انتشار  النحو   ال ي التحدل، كان  على  احملددة  السلوكية 
أظهر  ( ٪59)  أظهرل  ايلالت  ال،  مدمر   ال سلوك  (٪37)  العدوان، 
سلوك  (٪28)و ويأظهروا  الذات،  ايذاء  أظهروا    (٪87)ات 

ة )على سبيا املثال، عدم اليات اكشكيأخرا مل السلوك  أشكاالل 
 ب(. االمتثال العام أو نوتت الغض

لذول   مدرسة  يف  أجريت  دراسة  وأظهرت 
تراوطت   طالبال   (321٪ مل  53)اجات اخلاصة أن نسبة  ي االطت

على األقا مل    ال واطد  ال أظهروا نوع ( سنة  19-3أعمارهم ب  )
متكرر   وظهر،  التحدلات  يسلوك بشكا  الذات  ايذاء  سلوك 

العدواين/املدمر )36.4) يلي  السلوك  ٪(، والسلوك ٪30.2(، 
 ,Nicholls, Hastings, & Grindle)  (٪25.9)النم ا  

2020 .) 
الباطثتو       تتناوهلا   ةتناول  اليت  السلوكية  املشكالت  بعض 

 الدراسةل 
 على اآلخرين: االعتداء-1

 العدوان وهالهناك أنواع خمتلفة مل 
اجلسدل على اآلخريل )مثا الضرب والعض والركا    االعتداء-أ

ذلك(   اىل   ,Kurzius-Spencer, Pettygrove)وما 
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ذوات  التلميذات فاعلية برنامج تدريبي لمعلمات وأمهات

 للكشف عن السلوك المشكل االعاقة الفكرية
....................................................................... 

Christensen, Pedersen, Cunniff, Meaney, & 

Rice, 2018) . 
املدمرة/ايالسلوك-ب واليراخ، ت  النوافذ  )مثا كسر  التخريبية 

 اخل(. 
سبيا املثال، السلوك الضار مبا االعتداء املوجة للذات )على  -ج

 يف ذلك العض والضرب الذايت وضرب الرأس(.
الفكرية سلوكويظهر ا ال ي ال عدوانألطفال ذوو اكعاقة 

أكثر مل األطفال ذول الذكاء املتوسط. يف األطفال ذوو اكعاقة  
السلوك جدايالفكرية،  اندرة  هلا  املخ ط  العدوانية  وتشما ال ت   ،

عدد العدوان  والنفسية    ال مسببات  والعيبية  ال بية  العواما  مل 
األوج ،  متعدد  والعالج  التقييم  يكون  أن  لذلك جيب  والبيئية؛ 
وتتمثا احملفزات الشااعة للسلوك العدواين ها األمل أو عدم القدرة 
قد  اليت  النفسية  االض راتت  بسيط، وكذلك  على فهم طدث 

ز  اىل  اطداث   ايتؤدل  أو  العدواين  السلوك  -Ageranioti).دة 

Belanger et, al. 2012) 
 واالنسحاب:  العزلة-2

يعاين األفراد ذوو اكعاقة الفكرية مل مشاكا متعددة 
سواء   اعاقة،  لديهم  ليس  الذيل  أولئك  مل  النفسية  اليحة  يف 
خالل ال فولة ويف مرطلة البلوغ، وصحتهم اجلسدية أسوأ بكثري،  

ويواج    تستمرار،  منخفضة  طيلاهتم  منهم وجودة  الكثريون 
اة صحا، كا ما سبق يؤدل اىل شعور  يصعوتت يف اتباع منط ط

ووطدة   عزلة  يف  الفرد  جيعا  مما  االجتماعا  التقبا  بعدم  الفرد 
   .(Gilmore & Cuskelly, 2014)وانسحاب اجتماعا 

 : الكذب-3
يظهر عند مجيع    ال ي الكذب سلوك غري مقبول اجتماع

  ي  الاألطفال ب  ط  وآخر يف خمتلن املراطا النمااية، ويلاؤون  
الفكرية   السلوك يظهر عند ذول اكعاقة  ألسباب خمتلفة، وهذا 
كما هو احال عند بقية األطفال. وميكل تلخيص هذه األسباب  
يف أربع نقاط أساسية، بعضها ل  ارتباط بعمر ال فا، والبعض 

ا  بنموه  وها كالت اآلخر  اعاقت   بدرجة  أو  ال فا ايللعاطفا  ل 
أو  لوالدي  وللمحي  ،  الدعابة واملرح  مل  ليالب جوال  يكذب 
ليتانب   أو  العقاب،  مل  ويتخلص  املشاكا  عل  بعيدال  ليبقى 
مواقن االرتباك واملواجهة واليت هلا عالقة بتقدير الذات عنده، أو  

واخل  احقيقة  ب   للفرا  مدرك  غري  يزال  ال  )عبدات، يألن   ال 
2016.) 

 
 

 الذات:  إيذاء-4
استاابة      أن   على  الذات  ايذاء  سلوك  تعرين 

تؤدل اىل اصابة جسدية للفرد. ويتم اكبالغ عن  بشكا أكثر 
شيوعلا مع األطفال ذول اكعاقة الفكرية )مت اكبالغ عن  مبعدالت  

مل   اىل    7ترتاوح  أو ٪22  منتشر،  منااا  اض راب  وهو   ،)٪
ال  ذيل يعانون مل اعاقة فكرية، غالبمتالزمة وراثية. يف األطفال ال 

ايذاء   يتم  وعنيفال.  مفاجئال  الذات  ايذاء  سلوك  ظهور  يكون  ما 
ما حيدث على الرأس    ال أل جزء مل اجلسم، ولكل غالبالذات يف  

ديل. ويف األطفال ذول اكعاقة الفكرية، يتألن سلوك اليوالرقبة و 
أفعا النفس مل  بدون سبب ايذاء  تنفيذها  يتم  متكررة ومن ية  ل 

حمدد، وقد تشكا خماطر صحية كبرية، مثا الندتت الداامة أو  
انفيال  أو  الع   عدسة  اعتام  املثال،  سبيا  )على  الع   تلن 

دة ايالشبكية( ويبدأ سلوك ايذاء الذات يف مرطلة ال فولة مع ز 
فس  طدوث  يف سل املراهقة ومل اليعب عالج سلوك ايذاء الن

مبارد اثبات ، اال أن  قد ينخفض هذا السلوك مع التقدم يف السل 
(Ageranioti-Belanger, et al., 2012) . 

 : السرقة-5
فراد ذوو اكعاقات الفكرية  مل احملتما أن يتاول األ

عل مقدما الرعاية ويف املناطق اليت حتتول على أجهزة أو    ال بعيد
آالت خ رة، تكضافة اىل ذلك، ميكل لألفراد الذيل يتاولون 

أش قد  يأن أيخذوا  السرقة(.  االخنراط يف  )أل  اآلخريل  اء ختص 
لآلتء   فيها  مرغوب  غري  عواقب  وتسبب  املشكلة  هذه  تتفاقم 

(Vogl & Rapp, 2011 .) 
 األظافر:  قضم-6

عد قضم األظافر مل سلوكيلات ايذاء الذات، فقضم ي
األظافر ميكل أن يتسبب يف امحرار وتقرح أطراف األصابع ونزين  
اجللد، كما يزيد أيضلا مل خ ر اكصابة تلعدوا طول األظافر  
والفم، وعلى املدا ال ويا ميكل أن يتداخا اجللد مع منو األظافر  

لألظافر   تشوهلا  ويسبب   ,Healthwise Staff)ال بيعا 

2019) . 
 : الغرية-7

ة يشعر هبا الفرد يف صورة غيظ مل اليالغرية طالة انفع
نفس  أو مل احملي   ب  أو أطدهم، وها انفعال مركب مل طب  
التملك وشعور تلغضب بسبب وجود عااق متيور وقن دون  

 (. 2013حتقيق غاية مهمة )اخلتاتنة، 
فكر  املعاا  مل ايل وال فا  طساسية  أكثر  يكون   

اكعاقات األخرا والبد مل مراعاة هذا اجلانب عند التعاما مع ،  
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 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

ء ويرغب أبن يكون  ايفاملعاا يف حميط أسرت ، يقلد أشقاءه األسو 
حما تقدير ول  مساطة مل االطرتام بينهم وأل متييز يف املعاملة  

 (.2009تؤثر يف نفسيت  )وادل، 
 : العناد-8

سلبية تتسم تخلروج على ما ينبغا االلتزام العناد صفة  
وتلت  احملددة  ايلب   الضوابط  عل  الدراسات    ،اخلروج    اىل وتشري 

انتشار مسة العناد لدل ذول اكعاقة العقلية طيث أشارت دراسة 
 %.55انتشار العناد بنسبة  اىل( 2017) م حنة

( والرويلا  احبوب  مل 2018ويشري  اىل جمموعة   )
"غرييالسلوك وحتاول    ات  تراقبها  أن  جيب  اليت  فيها"  املرغوب 

 ل ايل تعديلها عند ال فا املعاا فكر 
 العدواين مثا ايذاء اآلخريل سواء لفظا أو جسدل. السلوك -
السلوك التمردل مثا عدم ال اعة وتنفيذ األوامر مل قبا األها   -

 واملعلم . 
تجملتمع ولومهم  السلوك املضاد للماتمع مثا عدم االختالط    -

 دااما. 
 السلوك التشككا مثا عدم تيديق وعود األخريل. -
السلوك االنسحايب مثا عدم االختالط مع األها واألقران   -

 والبيئة احملي ة ل  وطب العزلة دااما. 
ات "أفعال أو أصوات" غري  يالسلوك النم ا كتكرار سلوك

دااما  مفهوم  وال تؤدل اىل معىن أو هدف واضح أو مفيد، و 
 ما يقيد منها هو جذب انتباه اآلخريل. 

السلوك العيايب كعدم حتما األوامر أو القرارات اليت تيدر    -
 مل اآلخريل ا اه .

سلوك ايذاء الذات كضرب أجزاء مل جسده وايذااها سواء   -
د أو ايذاء جسده مبادة  ليايذاء نفس  بنفس  كضرب الوج  ت
 دار. خارجية كضرب راس  تل اولة أو اجل

طوال    - الكثرية  احركة  الزااد  شعور  اليو النشاط  مراعاة  دون  م 
األخريل سواء عل طريق املشا داخا الغرفة أو الين أو داخا  

 املنزل أو املدرسة ككا.
وال    - مفهومة  غري  أصوات  املزعاة كإصدار  اليوتية  العادات 

 تؤدل ملعىن مع  وامنا جلذب انتباه اآلخريل أو قيد اكزعاج.
العادات السلوكية غري املناسب يقيد هبا العادات الغري مقبولة    -

مل سلوك والسرقة وغريها  اجلنسية  ات  ياجتماعيلا كالسلوكيلات 
 يرفضها اجملتمع. 

سبق              ما  ضوء  الفكرية    يف  اكعاقة  ذول  أن  يتضح 
  على يعانون مل بعض املشكالت واالض راتت النفسية اليت تؤثر  

اجملتمع  لبيال اهتم سيجودة ط أفراد  قبوهلم مل جانب  مل  وتقلا   ،
يشعرهم   ايلوتلت مما  اجملتمع  أفراد  تقا  عل  وانعزاهلم  انزوااهم 

املعاجل   القلق واالكتئاب، مما جيعا  تلوطدة ويزيد مل مشاعر 
برامج   وتنفيذ  لوضع  داام  عما  يف  النفسي   واألخيااي  

 للتخفين مل طدة هذه املشكالت. 
 Intellectual disability: الفكرية عاقة: اإلاثنياا

الفرد   الفكرية أتثريال سلبيلا على    وأسرت ، تؤثر اكعاقة 
ويظهر أثرها املباشر يف تدين أداء    جمتمع ،وكذلك تنعكس على  

مما يؤدل اىل وجود مشكالت عديدة يف   العقلا،الفرد الوظيفا  
 مل ايل كافة اجلوانب لدا املعاا فكرايل، ومنها معاانة املعاا فكر 
ة، مما اليعاز كبري يف املهارات االجتماعية وقدرات التنظيم االنفع

املعاق  فكر  مهارات  لتحس   تدخالت خمتلفة    ايل يت لب وجود 
 & ,Zyga, Russ, Meeker) ال ذاتي وتنمية كفاءهتم وتوجههم  

Kirk, 2018) . 
وتشري اكعاقة الفكرية اىل اكعاقة اليت حتد مل األداء  
مفاهيمية   مهارات  يتضمل  الذل  التكيفا  والسلوك  الفكرل 
ذول   األشخاص  أن  جند  املفهوم  هذا  مل  وعملية.  واجتماعية 
اكعاقة الفكرية يواجهون عمومال صعوتت فيما يتعلق تملهارات 

ال يوالسلوك السلوك ات  يف  مشاكا  وجود  على  يدل  مما  تكيفية، 
االجتماعا. تت لب هذه املهارات ت وير لغة لفظية وغري لفظية 

ات اجيابية تسها فهم يمل أجا نقا املعلومات واكتساب سلوك
وحتليا الرسااا يف البيئات الثقافية واالجتماعية. وتعترب البيئة ها  

طيث يتأثر األطفال مل  العاما الرايسا يف الت ور الفكرل للفرد،  
خالل التفاعالت االجتماعية، وحييلون على املنبهات اليت تؤثر 

منوهم   عملية   & ,Gusmao, Matos, Alchieri)على 

Chianca, 2019). 
طيت    يةفكر تناولت اكعاقة الوتتعدد التعريفات اليت  

اكعاقة  والتنموية  الفكرية  لإلعاقات  األمريكية  اجلمعية  تُعر ِّف 
قيور كبري يف األداء الفكرل )طا    اىلأبهنا "اعاقة تؤدل    الفكرية

التكيفا"   السلوك  ويف  والتعلم(  واالستدالل  املشكالت 
(Owens, 2019).    اىلكما يشري مي لح اكعاقة العقلية 

مرض دماغا طاد يظهر يف ال فولة املبكرة، ويؤخر هذا املرض 
مل االرتقاء السول للمخ وما ينتج عل هذا مل مشكالت خ رية  

 .(2019)شيحان،  يف ارتقاء الوظاان العقلية
أبهنم األفراد الذيل لديهم   يةفكر ذول اكعاقة الويعرف  

ملحوظ  بدرجة  املتوسط  عل  العام  العقلا  األداء  يف  ة اخنفاض 
 أو أكثر مل جمالت  ال ميحوت بوجود قيور ذل عالقة مبا
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ذوات  التلميذات فاعلية برنامج تدريبي لمعلمات وأمهات

 للكشف عن السلوك المشكل االعاقة الفكرية
....................................................................... 

اة  ي ةل التواصا، الرعاية الذاتية، احاليمهارات السلوك التكيفية الت
املنزلية، املهارات االجتماعية، استخدام ميادر البيئة االجتماعية، 
وقضاء   الوظيفية،  األكادميية  والسالمة،  اليحة  الذايت،  التوجي  

ضافة اىل جمال العما، يظهر قبا سل الثامنة عشرة  وقت الفراغ تك
.(Ezeabasili, 2010) 

ية طسب اجملال فكر ما أن هناك تعريفات لإلعاقة الك
 ةلالي العلما، ويتضح ذلك يف التعريفات الت

على أن ل "منو متوقن    Mangal (2002مانغال )  طبياا:      
الثامنة عشر وتنشا   املخ وتظهر هذه احالة قبا سل ايلبعض خال

 مل أسباب وراثية أو اصاتت عضوية". 
       : األطفال مل ذول    طول املركز الوطين لنشر املعلومات    تربوًيا

 National Dissemination Center forاكعاقة  

Children with Disabilities (NDCCD (2004   أبن ل
العقلية   الوظيفة  يف  ال فا  لدا  مع   املعرفية قيور  واملهارات 

القيور   هذا  االجتماعية،  واملهارات  تلذات  االهتمام  التواصا، 
 مل نظريه.  ال ل فا اىل أن يتعلم بشكا أكثر ب ئيؤدل هبذا ا

أبن ل "طالة   Mangal (2002)يعرف  مانغال  اجتماعياا:        
ت ورية غري عادية تظهر منذ امليالد أو يف ال فولة املبكرة، وتتميز 

التوافق تخن عدم  يياطب   الذكاء  معاما  يف  ملحوظ  فاض 
 االجتماعا".  

طالة تتميز مبستوا  أبن ل  (  2015يعرف  العزة )  سلوكياا:       
ويياطب هذه   النمو،عقلا وظيفا دون املتوسط تبدأ أثناء فرتة 

 احالة قيور يف النضج العقلا. 
تتناوهلا ية وسوف  فكر وقد تعدد تينيفات اكعاقة ال

لنسب الالدراسة طبقا  الذكاء، طيث قسمت اكعاقة  ية اىل  فكر ة 
الذكاء نسبة  معيلار  طسب  القدرة    فئات  مبقاييس  قيست  واليت 

وطسب ما ذكران   ية كمقياس ستانفورد بيني  ووکسلر للذكاء،فكر ال
 ية تينن اىل ثالث فئات هالفكر فان اكعاقة ال

 Mild Intellectual  لالبسي ة  فكريةال  اكعاقة -1

disability 
( ب   ما  الفئة  هذه  ذكاء  نسبة  ترتاوح  -55وها 

احركا  70 ونشاطهم  للتعلم  القابلة  الفئة  ها  الفئة  وهذه   ،)
 واجلسما واللغول شب  عادل كما أن الشكا اخلارجا هلم عادل. 

املتوس ةفكريال   اكعاقة -2  Moderate Intellectual  لة 
disability   

( وهذه 55-40ترتاوح نسبة ذكاء هذه الفئة ما ب  )
الفئة ها الفئة القابلة للتدريب طيث نسبة ذكااهم متدنية، وتتميز  

أهنم   اال  عادي   شب   ولغوية  وطركية  بقدرات جسمية  الفئة  هذه 
  وكما   ،الدقيقةيعانون مل بعض املهارات احركية اليعبة وخيوصال  

امل املهارات  ببعض  القيام  الفئة  ميكنهم  ها  وهذه  البسي ة  هنية 
 القابلة للتدريب. 

 Severe Intellectual  لالشديدة  الفكرية  اكعاقة -3

disability  
( وهذه 40-35)ترتاوح نسبة ذكاء هذه الفئة ما ب   

الفئة  د صعوبة تلغة يف القدرة على التعلم والتدريب وخياايهم  
الكثري مل املهام احركية  احركية مض ربة وجيدون صعوبة يف اجناز  

اللغول وتسمى تلفئة االعتمادية  النمو  ويياطبها اض راب يف 
( املساعدة  مل  الكثري  اىل  حيتاجون  والرويلا، طيث  احبوب 

2018.) 
على   البحث  فيقتير  اخليااص  اىل  تلنسبة  أما 

 اخليااص العقلية واملعرفية ويتضح ذلك فيما يلال 
 بطء يف النمو العقلا. -1
 ر عمليلات اكدراك.قيو -2
 ضعن االنتباه. -3
قيور الذاكرةل ذول اكعاقة الفكرية يتعلمون ببطء وينسون -4

ما تعلمون بسرعة ألهنم حيتفظون تملعلومات واخلربات يف الذاكرة 
احسية بعد جهد طويا، ولديهم قيور يف الذاكرة قيرية املدا 

 وطويلة املدا.
 . القيور يف التعبري اللغول والكالم-5
وارتباط   -6 التفكري  قيور  أو  التفكري   تحملسوساتحمدودية 

 (.2017)م حنة، 
 ل البحوث والدراسات السابقة

اليت  تتناول الدراسات  بعض  السلوك    الباطثة  مشلت 
منها تلدراسة    ستفادةلالوذلك    قدم،طدث اىل األاملشكا مل األ

 دوات وتفسري النتااج وها كما يلال يف اعداد األة، الياح
 

أمستاد    Amstad))ومولر  هدفت دراسة كالل مل 

& Müller, 2020  التعرف على املشكالت السلوكية اليت    اىل
جات اخلاصة مع اكعاقات ايملعلما ذول االطت  تسبب ضغوطال 

الدراسة  فكر ال عينة  وتكونت  ذول    مدرسال   (295)مل  ية،  مل 
املدركة  اجات اخلاصة بسويسرا، ومت ت بيق مقياس الضغوط  ي االطت

( مل  مره  0مدرج  اىل  = غري  مل    3ق  ا(  مرهق جدل  =(93 ) 
السلوكسلوك أن  النتااج  وأظهرت  لل الب،  تعرض يا  اليت  ات 

ال الب أو اآلخريل للخ ر، مثا الركا أو الضرب أو العض أو 
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أهنا األكثر ارهاقالتحدث عل االنتحار، مت  مت   ،ال  تينيفها على 
ة ات التخريبية/ املعادييات مل اجملال السلوكي اكبالغ عل السلوك

 راب  ات مل جمال اضي، والسلوكال للماتمع على أهنا األكثر ارهاق
 . ال التواصا على أهنا أقا ارهاق

دراسة هدفت  )  كما  التعرف   اىل  (2019شيحان 
النفسية ب  اجلنس  )ذكور،  الفروا يف درجة املشكالت  على 

)املدجم  واملعزول ( وتكونت   فكرايل   األطفال املعاق   اانث(، ب
ايل  فكر طفال املعاق   طفا مل األ (  100ة مل )الي عينة الدراسة اح

( ب   ما  أعمارهم  تراوطت  الكويت، وقد  عام، (  12-9بدولة 
( عامال، ومتثلت أدوات الدراسة يف  10.14مبتوسط عمرل قدره )

)اعدادل   النفسية  املشكالت  معاجلة  مقياس  ومتت  الباطث(، 
اطياايالب  )ي اانت  اكطيااا  الربانمج  خالل  مل  (،  SPSSال 

يف   اطيااية  داللة  ذات  فروا  وجود  عل  النتااج  وأوضحت 
اانث( وب  )املدجم     -املشكالت النفسية ب  اجلنس  )ذكور  

 واملعزول (. 
 & Lakhan))  أما دراسة كالل مل الخان وكيشور

Kishore, 2018  السلوكية    فقد املشكالت  توزيع  اىل  هدفت 
لدا  الذكاء واجلنس  بعمر  الفكرية وارتباطها  اكعاقة  فئات  عرب 

( 104األطفال ذول اكعاقة الفكرية، تكونت عينة الدراسة مل )
( الذكور    57مشاركلا  اكانث(  47ومل  ترتاوح مل  الذيل   ،

( ب   الفكرية،  18ل  3أعمارهم  اكعاقات  ذول  مل  عامال   )
اهلنود واستخد  لألطفال  السلوكا  التقييم  مقياس  الدراسة  مت 

العقلا   النتااج   (،BASIC-MR)املياب  تلتخلن  وأظهرت 
أن السلوكيلات العنيفة واملدمرة، ونوتت الغضب، واألذا الذايت، 

ت اكعاقة الفكرية ايمت توزيعها بشكا خمتلن مع اكشارة اىل مستو 
(P> 0.05 أظهر معدل الذكاء ارتباط ،) ال تآلاثر كبري   ال ي  اجيابال

املدمرة والعنيفة وسوء التيرف مع اآلخريل، وعالقة سلبية كبرية  
ارتبط العمر بشكا كبري  مع نوتت الغضب وسلوك ايذاء الذات

ات العنيفة واملدمرة والغريبة واكفراط يف النشاط، يواجيايب تلسلوك
عالقة ذات ات ايذاء الذات، مل تكل هناك  ي وتلعكس مع سلوك

ات املشكلة، ومل يكل  يداللة اطيااية ب  جنس ال فا والسلوك
كبري للانس ومستوا اكعاقة الفكرية لل فا  ا  علهناك أتثري تفا

 ات املشكلة. يعلى السلوك
وآخرون   كورزس  دراسة  -Kurzius))أما 

Spencer, et al., 2018  اىل هدفت  املخاطر   فقد  مقارنة 
الشااعة لدا األطفال الذيل يعانون النسبية للمشكالت السلوكية  

اعاقة فكرية،   التوطد مع أو بدون طدوث  مل اض راب طين 

( طفالل يف الثامنة مل العمر  9378وتكونت عينة الدراسة مل )
سنوات ممل استوفوا معايري اض راب طين التوطد ولديهم   (8)

تملشكالت  املتعلقة  املعلومات  حتليا  ومت  معرفية،  اختبار  نتااج 
مربع كال  الس واختبار  املركزية،  النزعة  مقاييس  تستخدام  لوكية 

امليابون  األطفال  أن  النتااج  وأظهرت  اال اه.  واختبارات 
تض راب طين التوطد الذيل يعانون مل اعاقة فكرية أو بدوهنا  

مشكالت سلوكية متزامنة، وهال السلوكيلات   ست مل  يف املتوسط  
دة مشكالت  املضرِّة تلذات، واستااتت اخلوف غري املربرة، زايل
دة الضعن املعريف ب  األطفال الذيل يعانون  تناول ال عام مع زايل
مل   العكس  على  الفكرية  واكعاقة  التوطد  طين  اض راب  مل 

 ضعن اكدراكا.ت الايمستو   زايدةذلك، اخنفض املزاج، النوم مع  
( ابراهيم  دراسة  اخليااص 2018وهدفت  عل   )

 فكرايل السيكومرتية ملقياس املشكالت السلوكية لألطفال املعاق   
( عبارة 60القابل  للتعلم. وتكون املقياس يف صورت  األولية مل )

موزعة على ثالثة أبعاد رايسية ها، ايذاء الذات، السلوك النم ا 
والع التمرد  السيكومرتية  التكرارل،  اخليااص  وحساب  ييان. 

القابل     فكرايل املعاق     للمقياس، مت ت بيق  على عين  مل األطفال
وأسفرت نتااج الدراسة عل أن املقياس قد تضمل عرض   ،للتعلم

للقيم النظرية )تغ ية املقياس كبعاد الظاهرة حما القياس( والقيمة 
النفسا وألغراض    الت بيقية )صالطية املقياس ألغراض التشخيص 

 .البحث العلما الالطق
اىل الكشن عل    (2017)  وهدفت دراسة م حنة

ال ي الفروا ب  األطفال ذول اكعاقة الفكرية البسي ة املدجم  جزا
مع األطفال غري ذول اكعاقة واألطفال غري املدجم  يف كا مل  
السلوك العدواين وتشتت االنتباه والشعور بقلق التعلم. وتكونت 

( طفال وطفلة مل األطفال ذول اكعاقة 60ينة البحث مل )ع
م العادل ي علمنهم مدجم  جزايلا بفيول الت(  30الفكرية البسي ة )

آخريل غري مدجم ، وقد متت اجملانسة ب  اجملموعت  يف (  30و)
االقتيادل  االجتماعا  واملستوا  الذكاء  ومعاما  الزمين  العمر 

(  2.43(، واحنراف معيلارل )10.84)طيث كان متوسط العمر  
( الذكاء  )63ومعاما  معيلارل  واحنراف  واستخدم 4.86(   .)

الباطث استمارة املستوا االجتماعا واالقتيادل لألسرة اعداد/ 
كاء ال بعة الرابعة عبد العزيز الشخص، واختبار ستانفورد بيني  للذ 

  طفال ميرل طنورة، ومقياس السلوك العدواين لأل  /تعريب وتقن 
اكعاقة   /اعداد لألطفال ذول  التعلم  قلق  ومقياس  اتظة،  آمال 

، ومقياس االنتباه لألطفال  ايل الباطث اح  البسي ة اعداد/الفكرية  
، وتستخدام  ايلالباطث اح  البسي ة اعداد/ذول اكعاقة الفكرية  
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ذوات  التلميذات فاعلية برنامج تدريبي لمعلمات وأمهات

 للكشف عن السلوك المشكل االعاقة الفكرية
....................................................................... 

ب االطيااية املناسبة واملتمثلة يف املتوس ات واالحنرافات  الياألس
املستقلة املعيلاري للعينات  املتوس ات  فروا  الداللة  واختبارات  ة 

توجد فروا ذات   أن  ال  النتااج  األثر، وأظهرت  ومعادلة طام 
اكعاقة   ذول  األطفال  درجات  متوس ا  ب   اطيااية  داللة 
يف   )املعزول (  املدجم   وغري  جزايلا  املدجم   البسي ة  الفكرية 

العدواين  دال،  السلوك  ذات  فروا  توجد  ب  وال  اطيااية  لة 
متوس ا درجات األطفال ذول اكعاقة الفكرية البسي ة املدجم  

وال توجد فروا ذات    ،جزايلا وغري املدجم  )املعزول ( قلق التعلم
اكعاقة   ذول  األطفال  درجات  متوس ا  ب   اطيااية  داللة 
الفكرية البسي ة املدجم  جزايلا وغري املدجم  )املعزول ( يف تشتت 

ها البحث اتضح أن نظام الينتباه. وهبذه النتااج اليت توصلت  اال
الدمج اجلزاا بوضع  الراهل ليس ل  أتثري على مشكالت األطفال  
ذول اكعاقة الفكرية البسي ة سواء املشكالت السلوكية املتمثلة 
الذات أو  املوج  حنو  املادل أو  اللفظا أو  العدواين  السلوك  يف 

للسلوك   الكلية  املعرفية الدرجة  املشكالت  وكذلك  العدواين، 
 املتمثلة يف قلق التعلم وتشتت االنتباه. 

دراسة   ومنيسا وصديق وهدفت  (  2016)  الناار 
 سلوكا خلفض السلوك العدواين ة برانمج تدرييبي علاىل قياس فا

واعتمدت   ،القابل  للتعلم  ايل فكر املعاق     عينة مل األطفال  الد
وتكونت جمموعة الدراسة مل   ،الدراسة على املنهج شب  التارييب

معاق     (10) مب  ايل فكر أطفال  الفكرية  مدرسة  احمللة يد مل  نة 
الكربا مبحافظة الغربية. ومتثلت أدوات الدراسة يف مقياس السلوك 

السلوكاالعدو  التدرييب  والربانمج  النظرل   ،اين،  اكطار  واستند 
وريل، ركز احملور األول على السلوك العدواين، مل للدراسة على حم

دواين،  طيث تعرين السلوك العدواين، تينين مظاهر السلوك الع
العقلية واكعاقة  النظرية    ،العدوان  اىل  الثاين  احملور  وتيدل 

اال اه  فنيات  السلوكا،  اال اه  ماهية  طيث  مل  السلوكية، 
العدوا والسلوك  السلوكية  النظرية  نتااج السلوكا،  وتوصلت  ين. 

الدراسة اىل عدم وجود فروا دالة اطياايا ب  درجات األطفال 
ملقياس السلوك   االقياس  البعدل والتتبعتجملموعة التاريبية يف  

وعة التاريبية طىت العدواين، مما يعين استمرار حتسل أطفال اجملم
كا يف ة الربانمج التدرييب السلو يعلكما توصلت اىل فا  ،فرتة املتابعة

ا السلوك  املعاق   خفض  األطفال  لدل  القابل    ايل فكر لعدواين 
التدريبية   الدورات  تنظيم  بضرورة  الدراسة  وأوصت  للتعلم. 
وكيفية  الفئة،  هذه  تطتياجات  لتوعيتهم  واملعلمات  للمعلم  
تشايع   وضرورة  املختلفة،  طياهتم  مراطا  خالل  معهم  التعاما 

الربا يف  املشاركة  على  والالوالديل  اكرشادية  تدريبية ألطفاهلم مج 

السلوك   ،ايل فكر املعاق    مقياس  استخدام  بضرورة  أوصت  كما 
عدوان لدل األطفال املعاق  العدواين يف تشخيص مشكالت ال

، واستخدام الربانمج الذل قدمت  الدراسة يف التيدل ملثا ايل فكر 
 .فكرايل شكالت لدل األطفال املعاق  هذه النوعية مل امل

ديكنزأم مل  دراسة كا   ,Dykens))  وآخرون   ا 

et,al., 2015   وصغار الشباب  ب   املقارنة  اىل  هدفت  فقد 
ية األخرا يف  فكر ول اكعاقات المتالزمة داون وذ   البالغ  ذول

عينة   تكونت  والقلق،  النفسية كاالكتئاب  االض راتت  بعض 
( مل  ذول  49الدراسة  البالغ   وصغار  الشباب  مل  متالزمة  ( 

ية األخرا تراوطت أعمارهم فكر مل وذول اكعاقات ال(  70و)
سنة، اشارت نتااج الدراسة اىل ارتفاع  (  29-13مجيعا ما ب  )

ون عل األفراد ذول  نسبة االكتئاب ب  األفراد ذول متالزمة دا
ال نسبة  فكر االعاقات  ارتفاع  اىل  أشارت  وكذلك  األخرا،  ية 

متال ذول  االانث  لدا  ذول  االكتئاب  الذكور  عل  داون  زمة 
متالزمة داون، كما أشارت النتااج اىل عدم وجود ب  األفراد ذول  

 ية األخرا يف القلق.فكر داون واألفراد ذول االعاقات المتالزمة 
 تعقيب على الدراسات السابقة: 

يتضح مل العرض السابق أن بعض الدراسات السابقة  
انتشارا عند ذول االعاقة، يف ركز على معرفة السلوكيات االكثر  

ط  جاءت تقا الدراسات تعرض الربامج التدريبية واالرشادية 
تلك  الباطثة مل  استفادت  السلوكية، وقد  لتخفين املشكالت 

العينة  الدراسات طام  حتديد  الناار  مثا    يف    وآخروندراسة 
أمستاد    (،2016) مل   & Amstad))ومولر  دراسة كالل 

Müller,2020 ،    ابراهيم   ،(2017)  م حنةدراسة دراسة 
وكيشور،  (2018) الخان  مل   & Lakhan))  دراسة كالل 

Kishore, 2018 ،  االس وصياغة اليوحتديد  االطيااية،  ب 
 الفروض، وتفسري النتااج وصياغة التوصيات.  

 فروض الدراسة: 
ذوات  -1 التلميذات  لدا  انتشارال  أكثر  مشكا  سلوك  يوجد 

 نظر األمهات واملعلمات. اكعاقة الفكرية مل وجهة 
ااية للماموعة التاريبية يف  ال توجد فروا ذات داللة اطي-2

د  عل السلوك املشكا عن  والبعدل للكشناس  القبلا  القي
على   التدرييب  الربانمج  ذوات ت بيق  التلميذات  أمهات 

 اكعاقة الفكرية. 
ااية للماموعة التاريبية يف  ال توجد فروا ذات داللة اطي-3

عل السلوك املشكا عند    والبعدل للكشناس  القبلا  القي
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ذوات   التلميذات  معلمات  على  التدرييب  الربانمج  ت بيق 
 اكعاقة الفكرية. 

ااية للماموعة التاريبية يف  ال توجد فروا ذات داللة اطي-4
د ت بيق الربانمج  عل السلوك املشكا عن  البعدل للكشناس  القي

 لتلميذات ذوات اكعاقة الفكرية.االتدرييب على أمهات ومعلمات  
      أدوات الدراسة:

الفكرية مقياس الكشف عن السلوك املشكل لذوي االعاقة  (1
مل    مقياس  مكون  املشكا  السلوك  عل  الكشن 

يلل اجلزء االول جمموعة أسئلة  أينقسم املقياس اىل جز ( عبارة،  25)
واست الع رأل ( عبارات لغرض مجع املعلومات  10مكون  مل )

لتحديد أهم معلمات التلميذات ذوات االعاقة الفكرية،  و   أمهات
كثر انتشارال، واجلزء الثاين حمور مكون مل  املشكالت السلوكية األ

( عبارة موج  لألمهات واملعلمات ملعرفة كيفية التعرف على 15)
 . ذول االعاقة الفكريةعند  وجود السلوك املشكا

 السيكومرتية للمقياس: اخلصائص 

للتحقق   اجراءات  عدة  اختاذ  اخليااص مت  مل 
 ل ايل، وذلك على النحو الت السيكومرتية

 صدق احملكمني: 
مل   عدد  على  املشكا  السلوك  مقياس  عرض  مت 

( وعددهم  املتخيي   تجلامعة 8احملكم   أساتذة  مل   )
علم   مباال  نفسي   اخلاصةواخيااي   والرتبية   النفس 

، وذلك كبداء آرااهم يف مالامة  العالج السلوكاومتخيي  يف
العبارات، وقد مت األخذ مبعظم املالطظات طيث ان  مل حتذف  
وأصبح   اليياغة،  على  التعديا  مت  فقط  عبارة  أل  تضاف  وال 

 ( عبارة.  25املقياس يف صورت  النهااية مكون مل )
 صدق االتساق الداخلي: 

مت طساب صدا االتساا الداخلا للمقياس وذلك 
عل طريق اجياد معامالت االرتباط ب  العبارات والدرجة الكلية 

( يوضح املعامالتل1للمقياس، واجلدول رقم )

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي ملقياس الكشف عن السلوك املشكل للتلميذات ذوات االعاقة الفكرية1جدول )
 معامل االرتباط ابلدرجة الكلية  رقم العبارة  معامل االرتباط ابلدرجة الكلية  رقم العبارة 

1 0.842 14 0.836 
2 0.861 15 0.882 
3 0.822 16 0.853 
4 0.883 17 0.815 
5 0.891 18 0.871 
6 0.885 19 0.752 
7 0.876 20 0.854 
8 0.778 21 0.796 
9 0.754 22 0.872 
10 0.861 23 0.846 
11 0.775 24  50.78 
12 0.871 25  30.78 
13 0.792 

   
يتضح مل اجلدول السابق أن مجيع معامالت االرتباط ب  كا 

مما  0.01عند مستوا  العبارات والدرجة الكلية للمقياس دالة
ة مل اليدا وهذا  الي يدل على أن املقياس يتمتع بدرجة ع 
 واضح مل ارتفاع معامالت االرتباط. 

 

 ثبات مقياس السلوك املشكل:   
 ثبات املقياس ب ريقت  مهال 

 طريقة ألفا كرونباخ   -
اجلدول رقم و )سبريمان بروان(    طريقة التازاة النيفية -

 يوضح ال ريقت ل  ايل( الت 2)
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 للكشف عن السلوك المشكل االعاقة الفكرية
....................................................................... 

 ( يوضح معامالت ثبات مقياس السلوك املشكل للمقياس ككل2) جدول
 التجزئة النصفية  ألفا كرونباخ  املقياس

 0.89 0.090 مقياس السلوك املشكا 

معامالت الثبات  يتضح مل اجلدول السابق أن مجيع 
 مرتفعة مما يدل على ثبات املقياس. 

   ( الربانمج التدرييب:           2
جاءت احاجة امللحة للربانمج التدرييب للكشن عل 
السلوك املشكا لذول االعاقة الفكرية واملقدم ألمهات واملعلمات  
السلوك  وجود  على  احكم  يف  والتناقض  للخلط  نتياة  وذلك 

جاء الربانمج للوقوف على املعايري واحملكات   املشكا لدا ال فا،
 العلمية اليت ميكل مل خالهلا احكم على وجود السلوك املض رب. 
تالطالع   الباطثة  قامت  التدرييب  الربانمج  وكعداد 

مل البحوث العلمية واملتخيية )العربية واالجنبية(  على العديد  
(، 2018)(، دراسة ابراهيم  2016دراسة الناار وآخرون )منها  

 ، Kurzius-Spencer, et al., 2018)دراسة كورزس وآخرون  
( م حنة  وكيشور 2017دراسة  الخان  مل  دراسة كالل   ،)

(Lakhan & Kishore, 2018 ،)   االض راتت تناولت  اليت 
لديهم،   املشكا  السلوك  وابرز  الفكرية،  االعاقة  لذول  السلوكية 

وهو مساعدة األمهات ومعلما  طىت تتالءم مع أهداف الربانمج
 هذه الفئة يف الكشن عل السلوك املشكا لديهم. 

وقد مت عرض الربانمج جبلسات  ومهام  التدريبية على  
جمموعة مل احملكم  املتخيي  مباال الرتبية اخلاصة وتعديا 

( 8السلوك وعلم النفس، مل ذول اخلربة واالختياص وعددهم )
أ على  للتعرف  وذلك  الربانمج،راحمكم   يف  ضوء   ءهم  ويف 

الالزمة   التعديالت  اجراء  مت  جاءت يعلمالطظاهتم  وقد  ها، 
املالطظات طفيفة، ومتثلت معظم املالطظات على أضافة بعض 
املتعلقة   النماذج  على  التدريب  على  تلرتكيز  املتعلقة  التعديالت 

 برصد السلوك ومالطظت  وتكراره وشدت . 
الربانمج: من  حتدد    اهلدف  و ان  السلوك املعلمات  االمهات 

االعاقة الفكرية بشكا   اتذو   التلميذاتاملشكا الذل يوجد عند  
السلوك واضح وصحيح   مل خالل ت بيق مقياس الكشن عل 

 . احالية بعد التدريب على الربانمج عينة الدراسةاملشكا على 
يف   املستهدفة  التدرييبالفئات  الربانمج الربانمج  يستهدف  ل 

أمهات التلميذات ذوات االعاقة الفكرية و  معلمات

 االجراءات املتبعة يف الربانمج التدرييب ألمهات ومعلمات ذوات االعاقة الفكرية  يوضح (3جدول )
 احملتوى االجراء  م

 خ وات اعداد الربانمج  1
 

 التدرييب وأهداف .مت حتديد اخل ة حملتوايت الربانمج 
 حتديد موضوعات احملتوا التدرييب. 

 حتديد املناهج واألساليب املتبعة يف الربانمج التدرييب )ورش عما، أنش ة(. 
الربانمج التدرييب على أفضا ما   الباطثة مباال الرتبية اخلاصة ساهم يف حتديد الوسااا اليت سوف تساعد يف تنفيذ  خربة 

 يكون. 
 االطر النظرية والدراسات السابقة ساهم يف اختيلار طرا ت بيق وتقييم مناسبة للربانمج التدرييب. االطالع على 

أساليب التدريس والفنيلات   2
 املستخدمة يف الربانمج 

 

 وقد مت استخدام فنيلات التدريب التاليةل  
 احوار واملناقشة.             اجملموعات التعاونية.   

 العين الذهين.         ورش العما.           
 دراسة احالة.                  متثيا الدور. 
 عروض مراية.                قراءة موجهة. 

 التقوي الذايت القبلا والبعدل.   أدوات التقوي  3
 منوذج لتقوي الربانمج. 
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 تدريبات وأنش ة. 
 التاهيزات واملستلزمات   4

 
 سبورة ورقية مع أوراا وأقالم الكتابة.    

 دليا املدرب، مع عرض تقدميا.   
 أوراا عما لتنفيذ النشاطات. 

 جهاز طاسب اىل. 
 (. Data show Projector)جهاز عرض البيلاانت 

 أدوات مكتبية.  
  4يف ضوء أهداف الربانمج مت حتديد زمل تنفيذ الربانمج خالل ثالث اسابيع بواقع أربع جلسات اسبوعيلا ترتاوح اجللسة ب    الربانمج ومدت  الزمنية  5

 ساعات، ومت مراعاة أوقات الربانمج ومناسبتها لكال مل املعلمات واألمهات مما ساهم يف احضور التام لكال ال رف .   5أو 
 خ ة وعما الربانمج  6

 
   .ملشكلةحتديد ا 

 . توليد البدااا
   .احيول على املعلومات

 حتليا املعلومات واالستفادة منها. 
 . اعداد اخل ط واختيلار اهلدف

 تنفيذ اخل ط وتقوميها. 

 عينة الدراسة: 
( مل  الدراسة  عينة  اىل  50تكونت  مقسم   فرد   )

( سيدة مل أمهات التلميذات ذوات االعاقة الفكرية، ممل 25)
كان لديهم اهتماما بعملية التدريب ملساعدة اطفاهلل واستكملل 

و) التدرييب كاملة،  الربانمج  معلمات  25فرتة  مل  معلمة   )
املتوس ة، تملرطلة  الفكرية  االعاقة  ذوات  ممل كانوا    التلميذات 

طديث اخلربة والتخرج وكان لديهل استعداد للتدريب واستكملل 
 فرتة الربانمج التدرييب كاملة.       

 منهج الدراسة:  
اح الدراسة  أهداف  حتقيق  أجا  قامت  اليمل  ة، 

 اليبالباطثة تستخدام التيميم التارييب طيث ان  مل أكثر أس
حتددت متغريات   البحث العلما مناسبة ملثا هذه البحوث، وقد

السلوك  التابع  واملتغري  التدرييب  الربانمج  مستقا  تملتغري  الدراسة 
هم  جمموعت   ريبيت ،  على  الدراسة  واعتمدت  املشكا، 

 األمهات واملعلمات لت بيق الربانمج التدرييب.  

 نتائج الدراسة: 
لفروض   االطيااية  النتااج  الباطثة  تعرض  وهنا 

االطيااية املناسبة لكا فرض ووفقال   اليبالدراسة مستخدمة االس
   لعينة الدراسة، مث تتناول مناقشة وتفسري النتااج بشكا عام.

 حتليل نتائج الفرض األول: 
"يوجد سلوك مشكا أكثر انتشارال   ينص الفرض األول على:

مهات  لدا التلميذات ذوات اكعاقة الفكرية مل وجهة نظر األ
للتحقق مل هذا الفرض مت طساب املتوس ات و واملعلمات" 

احسابية واالحنرافات املعيلارية والتكرارات للسلوك املشكا لدا 
التلميذات ذوات االعاقة الفكرية مل وجهة نظر األمهات  
واملعلمات على استبيان املشكالت السلوكية االكثر انتشارا 

( ذلك 4ويضح اجلدول رقم )
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ذوات  التلميذات فاعلية برنامج تدريبي لمعلمات وأمهات

 للكشف عن السلوك المشكل االعاقة الفكرية
....................................................................... 

( للسلوك املشكل االكثر 50وضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات األمهات واملعلمات ن )( ي4جدول )
 انتشاراا للتلميذات ذوات االعاقة الفكرية

 الرتتيب  االحنرافات املعياارية  املتوسطات احلسابية  السلوك املشكل  م
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 االعتداء على االخريل 
 الكذب

 االنسحاب االجتماعا 
 ايذاء الذات 

 السرقة 
 قضم االظافر 

 التلفظ أبلفاظ  
 اخلوف 
 الغرية
 العناد 

4.28 
5.32 
5.36 
4.78 
4.66 
5.20 
5.18 
4.64 
5.42 
6.22 

2.30 
2.68 
2.64 
2.75 
2.65 

  2.75 
2.42 
2.53 
2.68 
3.45 

10 
4 
3 
7 
8 
5 
6 
9 
2 
1 

( صةةةحة الفرض االول، الذل 4مل اجلدول )  يتضةةةح
يوضةةةةةةةةةةح ان أبرز املشةةةةةةةةةةكالت السةةةةةةةةةةلوكية لدا التلميذات ذوات 

(، مث الغرية  6.22العناد مبتوسةةةةةط طسةةةةةايب )  االعاقة الفكرية كان 
(، مث سةةةةةلوك االنسةةةةةحاب االجتماعا  5.42مبتوسةةةةةط طسةةةةةايب )

(، مث  5.32(، مث الكذب مبتوسةةةةةةط طسةةةةةةايب )5.36مبتوسةةةةةةط )
(، مث التلفظ أبلفاظ 5.20وسةةةةةةةةةةط طسةةةةةةةةةةايب )قضةةةةةةةةةةم االظافر مبت

(، مث ايذاء الذات مبتوسةةةةةةةط طسةةةةةةةايب  5.18مبتوسةةةةةةةط طسةةةةةةةايب )
(، مث اخلوف 4.66(، مث السةةةةةةةةةةرقة مبتوسةةةةةةةةةةط طسةةةةةةةةةةايب )4.78)

(، االعتداء على االخريل مبتوسةةةةةةةةةةط  4.64مبتوسةةةةةةةةةةط طسةةةةةةةةةةايب )
 (.4.28طسايب )

السةةةةةابق أن أهم املشةةةةةكالت السةةةةةلوكية   اجلدولوميثا  
ميةذات ذوات االعةاقةة الفكريةة العنةاد والغرية  الشةةةةةةةةةةةةةةةااعةة لةدا التل

واالنسةةةحاب االجتماعا ....هذا وتتفق هذه النتياة مع دراسةةةة  
 Kurzius-Spencer, et)كا مل كورزوس سةةبينسةةر وآخرون  

al, (2018    السةةةةةةةةةةةةةةلوكيةةلات املضةةةةةةةةةةةةةةرِّة تلةةذاتواليت ركزت على ،

الظةةةاهر     أكةةةده كال مل  يةةةالواتفقةةةت النتياةةةة مع مةةةا أشةةةةةةةةةةةةةةةةةار  
انة  توجةد عةدة معةايري للحكم على   (2016( وأبوزيةد )2004)

السةةةةةلوك املضةةةةة رب أو الشةةةةةاذ مثا تكرار السةةةةةلوك، مدة طدوث 
السةةةةةلوك، شةةةةةدة السةةةةةلوك، وترجع الباطثة بروز بعض املشةةةةةكالت  
السةةةةةةةةلوكية لذول االعاقة الفكرية اىل مظاهر السةةةةةةةةلوك الالتكيفا  

القةةدرات املعرفيةةة لةةديهم    واملرتب ةةة بةةدرجةةة االعةةاقةةة، ممةةا يؤثر على
 وظهور السلوك املشكا.  

 حتليل نتائج الفرض الثاين:
ينص الفرض الثاين على أن  "ال توجد فروا ذات داللة اطيااية  
للماموعة التاريبية يف القيلاسةةةةةة  القبلا والبعدل للكشةةةةةةن عل 

رييب على األمهات السةةةةةةةةةةةةةلوك املشةةةةةةةةةةةةةكا عند ت بيق الربانمج التد
للتحقق مل الفرض فقةةد مت  و التلميةةذات ذوات اكعةةاقةةة الفكريةةة"  

-Tطسةةةةةةةةاب الفروا ب  املتوسةةةةةةةة ات تسةةةةةةةةتخدام اختبار "ت" 

Test  يوضح ذلك ايلالت  واجلدول

السلوك املشكل أثناء  اجملموعة التجريبية يف القيااسني القبلي والبعدي للكشف عن للفروق بني  T-Testاختبار  نتائج (5جدول )
 تطبيق الربانمج التدرييب على األمهات التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية 

 مستوى الداللة  قيمة ت  درجة احلرية  ع م ن العينة
 اجملموعة التاريبية 

 "األمهات قبلا"  
 اجملموعة التاريبية 

 "األمهات بعدل"  

25 
 

18.56 
  

24.60 

3.99 
 

3.20 

 دالة  4.305 24
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وان    الفرض  صحة  عدم  السابق  اجلدول  مل  تضح 
توجد فروا ذات داللة ب  القياس  القبلا والبعدل أثناء ت بيق 
الربانمج التدرييب على األمهات التلميذات ذوات االعاقة الفكرية 
البعدل، مما يدل  الت بيق  السلوك املشكا لياد  للكشن عل 

 .    املقدم لألمهاتالتدرييب  الربانمج ةاليعلى فع
   حتليل نتائج الفرض الثالث:

ينص الفرض الثالث على "ال توجد فروا ذات داللة  
القبلا   القيلاس   يف  التاريبية  للماموعة  والبعدل اطيااية 

عل السلوك املشكا عند ت بيق الربانمج التدرييب على   للكشن
هذا  على  لإلجابة  الفكرية"  اكعاقة  ذوات  التلميذات  معلمات 

ام اختبار  الفرض، فقد مت طساب الفروا ب  املتوس ات تستخد
يوضح ذلك ايلالت واجلدول   T-Test"ت" 

عن السلوك املشكل أثناء   والبعدي للكشفاجملموعة التجريبية يف القيااسني القبلي للفروق بني  T-Testنتائج اختبار  (6جدول )
 تطبيق الربانمج التدرييب على معلمات التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية 

 مستوى الداللة  قيمة ت  درجة احلرية  ع م ن العينة
 اجملموعة التاريبية 

 "معلمات قبلا"  
 اجملموعة التاريبية 

 "معلمات بعدل"  

25 
 

17.56 
  

25.32 

3.09 
 

3.03 
 

 دالة  6.636 24

مل اجلدول السابق عدم صحة الفرض، وان    يتضح
توجد فروا ذات داللة ب  القيلاس  القبلا والبعدل أثناء ت بيق 

ذوات االعاقة الفكرية   معلمات التلميذاتالربانمج التدرييب على  
البعدل، مما يدل  الت بيق  السلوك املشكا لياد  للكشن عل 

 .    املقدم للمعلماتة الربانمج التدرييب اليعلى فع
  حتليل نتائج الفرض الرابع:

ينص الفرض الرابع على "ال توجد فروا ذات داللة  
القيلاس   يف  التاريبية  للماموعة  للكشناطيااية  عل   البعدل 

األمهات  على  التدرييب  الربانمج  ت بيق  عند  املشكا  السلوك 
لإلجابة على هذا  و" يةواملعلمات للتلميذات ذوات اكعاقة الفكر 

السؤال، فقد مت طساب الفروا ب  املتوس ات تستخدام اختبار 
يوضح ذلك ايلالت واجلدول T-Test "ت" 

عن السلوك املشكل أثناء تطبيق  البعدي للكشفاجملموعة التجريبية يف القيااس للفروق بني  T-Test( نتائج اختبار 7جدول )
 الربانمج التدرييب على األمهات ومعلمات التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية 

 مستوى الداللة  قيمة ت  درجة احلرية  ع م ن العينة
 اجملموعة التاريبية 

 "األمهات بعدل"  
 غري دالة  0.708 24 3.20 24.60 25

 اجملموعة التاريبية 
 "معلمات بعدل"  

25 25.32 3.03 

ال  وان   الفرض،  صحة  السابق  اجلدول  مل  يتضح 
توجد فروا ذات داللة يف القيلاس البعدل أثناء ت بيق الربانمج 

ذوات االعاقة الفكرية    ومعلمات التلميذاتالتدرييب ب  األمهات  
السلوك   عل  على    املشكا،للكشن  يدل  الربانمج   فاعليةمما 

ء، كما توضح التدرييب املقدم لألمهات واملعلمات على طد سوا
 النتااج قوة االستفادة مل الربانمج.   

 
 

 مناقشة نتائج الدراسة: 
أثرال   التدرييب  للربانمج  أن  السابقة  النتااج  مل  يتضح 
لدا  نسبت   وحتديد  املشكا  السلوك  عل  الكشن  يف  اجيابيال 
التلميذات ذوات االعاقة الفكرية، وهذا ان دل على شاء، فإمنا  

الربانمج تكضافة اىل طرص األمهات واملعلمات  ة  يعليدل على فا
االستفادة مل الربانمج للوصول اىل حتديد السلوك املشكا عند  
دراسة  اكدت   ما  وهذ  الفكرية،  االعاقة  ذوات  مل  تلميذة    أل 

اليت تؤكد أمهية   (Amstad & Müller, 2020)  أمستاد ومولر
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ذوات  التلميذات فاعلية برنامج تدريبي لمعلمات وأمهات

 للكشف عن السلوك المشكل االعاقة الفكرية
....................................................................... 

سة ديكنز  دراو لل فا،  املعلم  تلسلوك املشكا اليحيح معرفة 
( 2017دراسة م حنة )و   (Dykens, et al., 2015)وآخرون  

ذول   األطفال  ب   الفروا  عل  الكشن  أمهية  أوضحت  اليت 
املدجم  البسي ة  الفكرية  ذول    اكعاقة  غري  األطفال  مع  جزايلا 

شيحان  دراسة  أكدت   وما  املدجم ،  غري  واألطفال  اكعاقة 
الفروا يف درجة2019) التعرف على  املشكالت لذول    ( اىل 

  جريج  يال أشار    ية، واتفقت نتااج الدراسة اىل مااالعاقة الفكر 
( اىل أن أكثر األمناط السلوكية انتشارال لدا  2013وأبو فخر )

السلوك  والعييان،  التمرد  سلوك  فكرايل كانت  املعاق   األطفال 
املدمر  السلوك  الزاادة،  للحركة  امليا  اجتماعيال،  املناسب  غري 

 . الجتماعا، السلوك املضاد للماتمعن، االنسحاب اوالعني
فروا ذات    ويظهر يف نتااج الدراسة ايضا عدم وجود 

علمات املاس البعدل أثناء ت بيق الربانمج التدرييب ب   يداللة يف الق
ذوات االعاقة الفكرية للكشن عل السلوك   التلميذات  أمهاتو 

ة الربانمج التدرييب يعل، تعزو الباطثة السبب يف ذلك اىل فااملشكا
أس مل  أسلوب  مل  األكثر  واالنش ة ي لاوأتباع  التدريب  ب 

 املختلفة. 
مؤكده   جاءت  طيث  من قية  النتياة  هذه  وتبدو 

فا يف  السابقة  والدراسات  النظرية  التدر يعللألطر  الربامج  يبية، ة 
طرص كالم يف  النتياة  تتفق  يف   األمهاتو   املعلمات  لوايضا 

 ات ذوات االعاقة الفكريةالوصول اىل السلوك املشكا عند التلميذ
خذان اىل الن بال شك الوصول اىل السلوك املشكا وحتديده أي

 دراسة الناارلسلوك وتتفق ايضا مع  احتديد طرا ووسااا تعديا  
)2016)  وآخرون ابراهيم  دراسة  دراسة كورزس 2018(،   ،)
دراسة   ، Kurzius-Spencer, et al., 2018))  وآخرون 

 Lakhan)(، دراسة كالل مل الخان وكيشور  2017م حنة )

& Kishore, 2018)   ، اكده ما  مع  أيضا  النتااج  واتفقت 
( أكثر 2004الظاهر  مل  السلوكية  االض راتت  تن   )

 ية، واليتفكر طفال ذول االعاقة المنها اال  االض راتت اليت يعاين
 كبريال ملعلميهم وألمهاهتم، والبد مل وضع برامج مقنن  ايل متثا حتد

 للكشن عل السلوك املشكا وطرا تعديل . 
الدراسة:   الباطثة توصيات  تقدم  الدراسة،  نتااج  على  بناء 

 ةل اليالتوصيلات الت
األمهات واملعلمات  تعميم الربانمج التدرييب على مجيع   -

 لالستفادة من . 
منها   - الغرض  يكون  خمتلفة  تدريبية  برامج  اعتماد 

 الكشن اليحيح عل السلوك الشكا. 

يكون  - لألمهات واملعلمات  التدريبية  الربامج  تكثين 
 اهلدف منها برامج تعديا السلوك.

اعداد عدد مل املعلم  املؤهل  كقامة برامج مثيلة   -
 دراسة. للربانمج املستخدم تل

تفعيا دور الوالديل يف برامج تعديا السلوك لألطفال  -
 ذول االعاقة بشكا عام.

مع   - التعاما  يف  االساسية  املبادئ  مراعاة  ضرورة 
ترتكز على برامج   اليتاالطفال ذول االعاقة الفكرية و 

 تعديا السلوك. 
 حبوث مقرتحة: -

استنادا اىل اكطار النظرل والدراسات السابقة ونتااج 
احالدراس البحثية  يلا ة  املوضوعات  الباطثة عدد مل    اليت ة تقرتح 

 هال يعلحتتاج اىل اجراء مزيدا مل الدراسات للوقوف 
برانمج تدرييب للمشكالت السلوكية االكثر انتشارال مل -1

 وجهة نظر املرشديل النفسي  لذول االعاقة الفكرية. 
برامج ارشادل خلفض بعض السلوكيلات املض ربة لذول  -2

 االعاقة الفكرية. 
السلوك  -3 عل  للكشن  للمعلم   تدرييب  برانمج 

ذوات    لتلميذاتاملشكا لدا املراهق  مل ذول االعاقة الفكرية 
السلوك   عل  للكشن  الفكرية  على   املشكا،االعاقة  يدل  مما 

طد    فاعلية على  واملعلمات  لألمهات  املقدم  التدرييب  الربانمج 
 سواء، كما توضح النتااج قوة االستفادة مل الربانمج.    

 مناقشة نتائج الدراسة: 
أثرال   التدرييب  للربانمج  أن  السابقة  النتااج  مل  يتضح 
لدا  نسبت   وحتديد  املشكا  السلوك  عل  الكشن  يف  اجيابيال 

رية، وهذا ان دل على شاء، فإمنا  التلميذات ذوات االعاقة الفك
ة الربانمج تكضافة اىل طرص األمهات واملعلمات  يعليدل على فا

االستفادة مل الربانمج للوصول اىل حتديد السلوك املشكا عند  
دراسة  اكدت   ما  وهذ  الفكرية،  االعاقة  ذوات  مل  تلميذة    أل 

اليت تؤكد أمهية   (Amstad & Müller, 2020)  أمستاد ومولر
دراسة ديكنز  و لل فا،  املعلم  تلسلوك املشكا اليحيح رفة مع

( 2017دراسة م حنة )و   (Dykens, et al., 2015)وآخرون  
ذول   األطفال  ب   الفروا  عل  الكشن  أمهية  أوضحت  اليت 

املدجم  البسي ة  الفكرية  ذول    اكعاقة  غري  األطفال  مع  جزايلا 
شيحان  دراسة  أكدت   وما  املدجم ،  غري  واألطفال  اكعاقة 

الفروا يف درجة املشكالت لذول  2019) التعرف على  ( اىل 
  جريج  يال أشار    ية، واتفقت نتااج الدراسة اىل مااالعاقة الفكر 
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 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

( اىل أن أكثر األمناط السلوكية انتشارال لدا  2013وأبو فخر )
السلوك   األطفال والعييان،  التمرد  سلوك  فكرايل كانت  املعاق  

املدمر  السلوك  الزاادة،  للحركة  امليا  اجتماعيال،  املناسب  غري 
 . الجتماعا، السلوك املضاد للماتمعوالعنين، االنسحاب ا

فروا ذات    ويظهر يف نتااج الدراسة ايضا عدم وجود 
علمات املاس البعدل أثناء ت بيق الربانمج التدرييب ب   يداللة يف الق

ذوات االعاقة الفكرية للكشن عل السلوك   التلميذات  أمهاتو 
ة الربانمج التدرييب يعل، تعزو الباطثة السبب يف ذلك اىل فااملشكا

أس مل  أسلوب  مل  األكثر  واالنش ة ي لاوأتباع  التدريب  ب 
 املختلفة. 

ط من قية  النتياة  هذه  مؤكده  وتبدو  جاءت  يث 
فا يف  السابقة  والدراسات  النظرية  التدريبية، يعللألطر  الربامج  ة 

طرص كالم يف  النتياة  تتفق  يف   األمهاتو   املعلمات  لوايضا 
 ات ذوات االعاقة الفكريةالوصول اىل السلوك املشكا عند التلميذ

خذان اىل الن بال شك الوصول اىل السلوك املشكا وحتديده أي
 دراسة الناارلسلوك وتتفق ايضا مع  اااا تعديا  حتديد طرا ووس

)2016)  وآخرون ابراهيم  دراسة  دراسة كورزس 2018(،   ،)
دراسة   ، Kurzius-Spencer, et al., 2018))  وآخرون 

 Lakhan)(، دراسة كالل مل الخان وكيشور  2017م حنة )

& Kishore, 2018)   ، اكده ما  مع  أيضا  النتااج  واتفقت 
أكثر 2004)الظاهر   مل  السلوكية  االض راتت  تن   )

 ية، واليتفكر طفال ذول االعاقة المنها اال  االض راتت اليت يعاين
 كبريال ملعلميهم وألمهاهتم، والبد مل وضع برامج مقنن  ايل متثا حتد

 للكشن عل السلوك املشكا وطرا تعديل . 

الدراسة:   تقدم  توصيات  الدراسة،  نتااج  على  الباطثة بناء 
 ةل اليالتوصيلات الت

تعميم الربانمج التدرييب على مجيع األمهات واملعلمات   -
 لالستفادة من . 

منها   - الغرض  يكون  خمتلفة  تدريبية  برامج  اعتماد 
 الكشن اليحيح عل السلوك الشكا. 

يكون  - لألمهات واملعلمات  التدريبية  الربامج  تكثين 
 اهلدف منها برامج تعديا السلوك.

ل املعلم  املؤهل  كقامة برامج مثيلة  اعداد عدد م -
 للربانمج املستخدم تلدراسة. 

تفعيا دور الوالديل يف برامج تعديا السلوك لألطفال  -
 ذول االعاقة بشكا عام.

مع   - التعاما  يف  االساسية  املبادئ  مراعاة  ضرورة 
ترتكز على برامج   اليتاالطفال ذول االعاقة الفكرية و 

 تعديا السلوك. 
 ة:حبوث مقرتح -

استنادا اىل اكطار النظرل والدراسات السابقة ونتااج 
البحثية  يلا الدراسة اح املوضوعات  الباطثة عدد مل    اليت ة تقرتح 

 هال يعلحتتاج اىل اجراء مزيدا مل الدراسات للوقوف 
برانمج تدرييب للمشكالت السلوكية االكثر انتشارال مل وجهة  -1

 االعاقة الفكرية.نظر املرشديل النفسي  لذول 
لذول  -2 املض ربة  السلوكيلات  بعض  خلفض  ارشادل  برامج 

 االعاقة الفكرية. 
برانمج تدرييب للمعلم  للكشن عل السلوك املشكا لدا  -3

املراهق  مل ذول االعاقة الفكرية

 املراجع: 
 املراجع العربية أوالا: 

اخليااص السيكومرتية ملقياس   (.2018)  .ابراهيم، فيوليت فؤاد
  .املشكالت السلوكية لألطفال املعاق  عقليا القابل  للتعلم

 .القاهرة (.53العدد ) .جملة االرشاد النفسا
أمحد زيد،  )أبو  اكنساين    حتليا  (.2016.  السلوك  وتعديا 

 الرايضل دار النشر الدويل. )ال بعة االوىل(. 
فادل فخرو   جريج،  السلوكية 2013)  .غسان   ،أبو  املظاهر   .)

ببعض  وعالقتها  عقلية  املعوق   األطفال  لدل  الالتكيفية 
)   .جملة جامعة دمشقاملتغريات.    (.1)  العدد.  (29اجمللد 

143-192. 

( أمينة.  والرويلا،  خالد  التدريبات  2018احبوب،  منهج   .)
عرفية لل لبة القابل  للتدريب مل ذول اكعاقة السلوكية وامل

 العقلية. عمانل دار اليازورل العلمية للنشر والتوزيع. 
( حمسل.  ساما  الروضة(.  2013اخلتاتنة،  طفا  .  مشكالت 

 عمانل دار احامد للنشر. 
أمساء املويل،  وجاد  الرازا  عبد  وحممد،  الرمحل  عبد   .سليمان، 

 ربة لدا األطفال ذول  (. مقياس السلوكيلات املض2013)
جامعة    .جملة اكرشاد النفسا املتوس ة.        اكعاقة الفكرية  

 .672-639 .(1) 36 .ع  مشس
العزيز. عبد  االطتياجات (.  2008)  الشخص،  ذوو  األطفال 

 القاهرةل مكتبة ال ربل. .اخلاصة وأساليب رعايتهم
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ذوات  التلميذات فاعلية برنامج تدريبي لمعلمات وأمهات

 للكشف عن السلوك المشكل االعاقة الفكرية
....................................................................... 

حممد لدل 2019)  .شيحان،  الشااعة  النفسية  املشكلة   .)
اجمللة العربية  األطفال ذول اكعاقة الفكرية يف دولة الكويت.  

 .276-255. (9)العدد  القاهرةل .لعلوم اكعاقة واملوهبة
أمحد قح ان  تعدي2004)  .الظاهر،  )ال بعة    السلوك  ا(. 

 عمانل دار وااا للنشر والتوزيع.  الثانية(.
املشكالت السلوكية لدا  (.2016) .عبد العظيم، أمحد طسل

التالميذ ذول اكعاقة الفكرية مل وجهة نظر املعلم  يف ضوء 
املتغريات.   الرتبيةبعض  الشيخ  .جملة كلية  .  جامعة كفر 

 .37-1 .(4)(. العدد 16اجمللد ) القاهرةل
برانمج تدرييب مهين قاام على    ةفاعلي(.  2016)  .عبدات، روطا

تدريب املهارات لألشخاص ذول االعاقة الذهنية يف مرطلة 
 اجمللد   لعمان   .جملة الدراسات الرتبوية والنفسية التأهيا املهين.  

   (.1) العدد (.10)
(. الرتبية اخلاصة لذول اكعاقات العقلية 2015)  .العزة، سعيد

 ل الدار العلمية الدولية. ان عموالبيرية والسمعية واحركية. 

(. بعض املشكالت الشااعة لدا 2017)  .م حنة، السيد خالد
وغري    ذولاألطفال   املدجم   البسي ة  الفكرية  اكعاقة 
  . (18)العدد    .جامعة الزقازيق  .جملة الرتبية اخلاصة  املدجم .

91-145. 
(. ما وراء االنفعال لدا معلما ذول  2015)  .م ر، عبد الفتاح

اكعاقة الفكرية وعالقت  تملشكالت السلوكية لدا طالهبم. 
-79  .(7)(. العدد  2)  جملد  .جملة الرتبية اخلاصة والتأهيا

113. 
ة يفاعل   (.2016وصديق، حممد. )  دالياالناار، مسرية ومنيسا،   

عينة مل برانمج تدرييب سلوكا خلفض السلوك العدواين لدا  
 جملة العلوم الرتبوية.األطفال املعاق  عقليا القابل  للتعلم.  

 (. جامعة القاهرة.4(. العدد )24)اجمللد 
  –تشخيص    -(. اكعاقة العقليةل أسباب  2009)  .وادل، أمحد
 ل أسامة للنشر والتوزيع. عمان أتهيا. 

  اتت السةةةةةةةةةةةةةةلوكيةة واالنفعةاليةةاالضةةةةةةةةةةةةةة ر (.  2017حيىي، خولةة. )
)ال بعة العاشرة(. عمانل دار الفكر
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  هجرة الكفاءات العلمية إلى المملكة العربية السعودية: دراسة اجتماعية تحليلية للهجرة العكسية
 

  ( 2020/ 13/10، وُقبل للنشر في 4/10/2020)ُقدم للنشر في  
 

 صاحل بن إبراهيم اخلضرييأ.د.   
 علم اجتماع، جامعة امللك سعود 
 Prof.Dr. Saleh I. Alkhudairy 
 Sociology, King Saud University 

  املخلص  
  

ا اولة ال  بلة السةةةةةةةةةةة ل يةم وهل اا يسةةةةةةةةةةةا    ن ا  إىلتناولت هذه الدراسةةةةةةةةةةةة الكةةةةةةةةةةةلة هن ا الل املاق ال والة ا  الدوي ا   داة والدوي الناالة        
وقد ال لسةةةةةةةلةط  هلجرا  ا ن ا ري هلت تبداق وتريد ق ل دا قوي ال  ل  ا اكةةةةةةةلةم وقاوةةةةةةةة ان وملر ال ل ة وت لر ان.لاة ال لاوةةةةةةة  ب  الدويط 

ريلاا  اجلذب اليت ة و ما   إىلاولة ال  بلة السةة ل يةم إكةةاهلة ا  إىلتضةةانت الدراسةةة اص ةةاتم ا ة ااريلة والديل  اهللة لول املاق ال والة ا ماة ا  
ا اولة ال  بلة السةةةة ل يةط والت ا سةةةة  امة ب د  ا  الن. يق ال والة ا ااة   إىلخت ار ا اولة لا  ةةةةد  ن وام وار وار اليت ل ري ما هن ا الل املاق  

أتللد أن سةلاسةة ا اولة ال  بلة السة ل ية س اسة   اب   إىلل يط وتلوةوت الدراسةة ا  تري ة مبلكةلة الدراسةةط لاا اري ادق الدراسةة ريو  ا نمل الل
ت لي  اجمل ان وت ا    إىلالل املاق ال والة ال ا لة يندرج وهلق ق ة اسةةتاتلنلة وكةةا  ب اال تنالية دب ا ها ال  يرية وا  لسةة ة والري لدام واليت ود   

ق ا ة ااريلة وا ق  ةةةةةةةةةا يةط وقد اري ادق الدراسةةةةةةةةةة ريو  ريدا إع ةةةةةةةةةاتلاق ت  وق ب  اة ال  ول  ال ا  الذ   الار  الدولة وت زيز إالاانوا س اجملا 
بنامل جم ان   إىليسةةةةةةةةةة   ب أريدا ا لريدا ا  هذه ال لة عل  ل التللز ريو  ا اي ةاا ة ا وخ سةةةةةةةةةة ل  ا  قوي ق  ما ا سةةةةةةةةةةتاتلنلة واليت ود  

 ا اولة ال  بلة الس ل يةط   إىللرية ا  ا س ن اةاق وال لولاق ا نري  ة ا   راسة واه ا ا ن ا ال لسلة لول املاق  ا   هلةط وتن مي الدراسة ب  دمي جما

 ط ا ن ام هن ا الل املاق ال والةم ا ن ا ال لسلةم ا ن ا الدوللة  :الكلمات املفتاحية 
  

 Abstract : 

  
The study deals with the issue of brain drain from developed and developing countries to the Kingdom of Saudi 

Arabia. The study tackles a new topic known as “reverse immigration. There have been new Immigration trends 

especially with globalization and the growth of development in communication networks. The study raised 

some research aims such as, the social and demographic characteristics of highly qualified labourers who have 

immigrated to KSA, the factors that pushed skilled people to choose KSA as their destination, the factors that 

have motivated skilled people to decide to migrate to KSA, the roles played by the immigration of these skilled 

people in KSA. In order to achieve these goals, the study relied on a theoretical. The study has also relied on 

the qualitative method that analyzing such phenomenon. The study concluded that the immigration policy 

adopted by Saudi Arabia to attract competent people is part of a strategic plan of development programs. The 

study has used statistics and information related to the field of higher education. Hence, the study adopts higher 

education modal: King Saud University through its strategic plan which aims at establishing a knowledge 

society 

 Key words  :migration, Reverse migration, International migration, highly qualified migration.  
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 مدخل الدراسة : الفصل األول
 : مقدمة الدراسة

ا    ال والة  لول املاق  ال لسلة  ا ن ا  تلار  حي   
الدوي الب بلة أمهلة ق لى ل.اه ا اة ااريلة ت  هلما ال ديد ا  

للست   زانلة  هلتا  انذ  ال  بلة  حب لة   ب ليوةماجمل ا اق  ول ضلة 
وةمة    ال والة ا حتظ مبا يل ي ا  الدراساق ال حولولة    هااة مل

هلانة   وذلخ ب د  ا ن امم.  الرياع   وا م ا  ب و  اة ااة  
ا ن ا   درا  ا  تلاراقت  وق    وا اهل  واجتاهاق م. يةت لراق  
ت ريولرط ل د بدأق هن ا  ال  ولدية وملر جتارب    أث   الل املاق 
 وي اصولل ال  بلةط ول د ل ريت    وقاوة س  ةديدا واريداتنالية  

تزايد مسب  س  هاااً  ال ا لة  وراً  ال لاا  وال. و   ا     ال ديد 
 إىل ا ماة ي  ا  الل املاق ال والة ال ا اة ا  الدوي ا   داة  

لارزاة ا ق  ا ية ال ا لة اليت ري هل ما أ وب   الناالةمب ض الدوي  
الب بلة   ا الريودان  قو  ه  واا  اق  ا ية   ا  ن ةم  اشلوق 

وهذا  الب بلةط  الدوي  اق  ا يق  ريو   سورياً  أث ق  واة ااريلة 
قا    تلا  إىل ل رين  الدوي قوق  ةديد  جتاه  هن ا ل املاق  ر 

ق ارياوام لال  اة   س لاهلة  احلاو   لو  لر  الناالةم لن لنة 
ال  ولاي وال حي وا ق  ا   وا ة ااريي وال  اس والذ  أ ى  

تزايد مسب ا ماة ي  ذو  الل املاق ال والة ا   وي    إىلبدوره  
  ري  و و  علاا أهلض  أل   أاناً   أق ىم حب ا وي    إىلالب ب  

ي ل وا جيدومه    اا ملوهذا    واق  ا يةطواس   اراً ورهلاهلة اة ااريلة  
ةاذبة  قولوة  و   ري ل   قري   اليت لامت  ال ناريلة  الدوي  س 

ةذب وإ  امل    ا ق  ا ية ريلاا لول املاقط ل د أهل ز م.ام ال ل ة  
ت د عل ا ريو  جم ا اق   ا  لشة ملس مسق ارةلر وس اس لى  

وهذا بدوره  هلن دوحاب ال  لي لومن ا حنل    ال  ولد ماجلذب  
بودان أق ى علي ال امل هبد  حتس  أوكاريم  امنلا واا يط 
هن ا   اجتاه  لون.   او ت  بشل   ال.اه ا  هذه  ريلست  ل د 

ال  ولدية   )أورو     إىلالل املاق  ا  حدا الب ب    والل يق 
قد   وريو    ارط  ولندا(ارا يللة   الذ  لان  ال  يف  ال نلان 

واحل     هوك ال لب  السل اين  "الس     عدىإلال واتي  روايته 
الشاايا ن ا   ال لي    (1966م  )واحل  "إىل  وال ساؤي  يلننا 

 إىل الس  ا ن ا    وه  ةامل  الشااي؟  إىله  تلق ت ا ن ا    هنا:
أو ا ن ا    إىل  اجلنلبم  أن ق اتم  الريودان   إىلالش ق؟ لاا 

الكلة  -الس ل ية  بلة  ا اولة ال     وقاوة انماال  بلة اصولنلة  
تبدق س ب ض اوحمما اذ مل ت د ا    ا ريو  هن ا   قد- راس نا

لل.م  ملة ةديد   واصدااق وارريااي الريسل ةمرياالة ارشباي 
 ال والةط  " لول املاق  ن ا ال لسلة" ا  ا ن ا هل اا يسا 

إن جماي اه اام هذه الدراسة ي  وق   ن ا ا  السة 
ا اولة ال  بلة    إىلة ا  اناطق اجلذب ال  ولدية  لول املاق ال وال 

ا ة ااة    وا نمنلة ل و ا ن و اق الن. ية    وذلخ وهلق  الس ل يةم
 ط  واحل اك السلاينأو اا يل  أن مساله ب و  اة ااة ا ن ا 

 الدراسة: مشكلة 
ا اكلة   ال ولوة  ال  ل   س  رلذج  وملر    إىلأهلضت 

هن ا    س تدهلق  ن ا ال لسلةم ي ا       اا يساوهل    ةديد
الل املاق   بلنما هن ا  الدوي   ال والة ا ال االة ارةنريلة وا  

أقذق ا اولة   الس ل يةط هل دا اولة ال  بلة    إىلا   داة والناالة  
  قرباوا وجتارهبام بسلاسة تشنلن الل املاق ال اللة لوس  ا ا ا   
ا وال ش ي اق  ارم.اة  ب ض  ت د  جلديدا  ا  قوي س   عل  

 ةديدا مبا  س   اب اوحاب ال  لي ا  الزا حنل اهلاق  رلذةا
ال نالة ا س دااة واا حي ق ا  وحة ال ااة لودولة   س حت لقيسم   
ط ل د أوريح هذا الريود  2030 هدا  ا ستاتلنلة ل ؤية  وهلق ا

ومساوام ةنسلاوا وهليوا    ال والة مبخ وفحمط أم.ار الل املاق  
ا اين   ابرسري وا س  رياب  السلاسي  ا س   ار  انما  ريدا 

جمل ا ما  وال  اس  ا ة ااريي  وال سااح  ا ق  ا    وا ز هار 
ريلاا    إىل إلكاهلة    م سمامقري  الل املاق ال والة    واحملسلس ا 

ال وعلة   اجللامب  ا    والسلاعلةاق ى  القن م  وا ا ية    ولذلخ 
ا    ا ماة ون  ي ال   عل   ال املم  ا   ا ستاتلني  ا اولة 

اليت    و وي الب بالل املاق دسم  ال  ص ا  زيرا  وي الش ق  
انهلخ ري  تلهل  ا الزاق التبلية وال  ولاة    بزيرواطلاملا حيوالن  
ا ا ر  قلي    ول لاتوما ا  الل املاق    النح  ذهوال حلة اليت  

وا لاهللاق  وا نلريةم لال واتباب يه   السنلية    ا  ت  ة  ال  ولالة 
ا  ا ر لريدي   واصدااق ا  د ا  والريد ق  اجملاملة  ال حلة 

السل  وبدي تدريس ا بنامل وبدي أتثل  وبدي الاووق شم    
واحل لي ريو  تذال  سنلية  ا ورس ها و دها ا  ا ناهلن ا ا ية  

ولة مبن.لر هن ا الل املاق لواا إىلارق ىط اذ   يل  الن.  
 أعا   اا   هلحسبم ب  ريرب ازيل ا  ال لاا  ا خ و ةط 

( أن الدوي ال  بلة 92  :1985عل  يشد هل ةاين )
بدأق تس   ب س اآلومة ارقدا الل املاق ال والة ا  اصارج 

ريو  قو  اا لامت ريوله س   "ا  السة    ن ات    "أو اا  
 ال حلي: ا ريو  هذا  ويذل  ا و   لول املاقمالسابق لدوي طار ا  

"و  ةداي أن ب ض الريودان ال  بلة ال وخ اآلن ا  اإلالاانق  
ا اللة اا يلنما ا  اة ذاب ب ض الل املاق ال  بلة ا ماة اط  
وهذا عا ث هل و س ب ض الريودان الن  لةم ب  إن سلق ال ا  

بودان الب ب ا  ن ة    ري بلةم ا ري بلة و د    ل املاقمهبا جيذب  
ل  هذه ا ن ا ا  السة حتدث ريا ا ل تا حمدو ا ت ل   ول  ذاواط

ارساسي ا    الب ض  ا  ريناام ويللن  لريوداهنا  الل املاق  ب دها 
"  لو نالةا ن ا هل ال للي  ا ا م وللس ا سامهة س اش وة قلاي  

(ط إن اا أشار إلله هل ةاين س رؤي ه هذه 92 :1985 هل ةاينم)
لى ع اك الل املاق ال والةط اا  ا د لونديم وقاوة ريو  اس 
ال والة   الل املاق  الن  لة ا    إىلذل  أن هن ا  ال  بلة  الدوي 

م مث ا  مث تن مي  م مامل الباية انمااة  احل لي ريو  ا ايم و 
هبد   ا  ن ة  الب ب  وهي  وي  ا  ريناا  لريوداهنا  ب دها  ت ل  
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 ا س   ار والري املم وهنا أتساي اا الذ  ة وما واة   رساس
م او حتس  وك ما ا ق  ا   وي الب بم ه  هلا  اة      إىل

 زاولة مشاطما ا مين او ل هلن الام ما ا ة ااريلةم واذا اهلتكنا 
اماا  لنسرية  ذه   للس  ا ق  ا    وك ما  حتس   ان  أوو 
ذاوا  احل ية وحت لق  هدهلما  ب   لوب بم  هاة ق  رينداا  الش حية 

 وي ري بلة وت لت   إىلاذا ريا ق     مهلل ي وامنلا لاا يزري  الري ض 
ا زيد ا  ال نلة  إىلتس    واا  م لل  اهناالدوي ا   داة وراتما؟

ا   س وا س  ا ا ا  اصرباق ال والة والريح لة والريح  ري  القن 
وريوالة   رياولة  وازاي  ال أمسا   اهلض امين  ا طار  سلاق  س  م 

ط هلاسالة ا ن ا املاق قلام  السلق الدوللة لول ال ا ي ا  ا   س
ا  ريداما أي لان ا در قدواما أوريحت تندرج كا  ت ريلة  

ال والة وال نلة    حب اك الل املاقاليت ت حل     وال   مقلى اجلذب  
الدوي الناالة كا  سلق رأمسا  ريا ي   إىلا  الدوي ا   داة  

"ولل     :ريوق قاتو  ا  السةم لاالول املاق ولذا مسلت   ن ا  
ب دها  ت ل   حمدو ا  ل تا  ريا ا  حتدث  ا  السة  ا ن ا  هذه 

(ط واق لا جند 92  :1985  هل ةاينمالل املاق لريوداهنا ا  ريناا" )
ال ل ا ت او     اهلل  ان    ان هلل ا ال ل ا يري   اا ا شاتلاًم هلا وعظ

هذا   ويس ا   طليوه  ل تا  قات   تري   ش لر  للنما  انم   الري ض 
وذلخ    ا نايمان ت ريح هلل ا ال ل ا اس لرا ب لدا    إىلال  لد  

 ل دم تلهل  ال. و  ا ناسرية لو ل اط 
ولذلخ اه   الرياع  هبذه ال ضلة س للهنا ت لز ريو   

رينما الل د اعدى ال.لاه  ا ة ااريلة اليت جتاهوما او امشب   
وا خ      السلاسل   ري    والرياع  م ا   اللشف  جبامب 

ة وت   اليت  ا ساريدا  إعدىال لاا   اجلاذبة   ا اولة  الدوي 
 الب بط إىللول املاق ال والة ا ماة ا 

   :أمهية الدراسة
   :األمهية العلمية
تسوطهذه    ريو     الدراسة  ال ضاي  الضلمل  اعدى 

وا  ا وة س ا ن ا ال لسلة لول املاق ال والة  ا ة ااريلة ا ااة
ال لسلة   إىل ا ن ا  الكلة  إن  الس ل يةط  ال  بلة  ا اولة 

ا    اللاس  ال در  ين   مل  هذا   الريح ملول املاق  أن  عل  
جبمد  حيظ  ومل  وال  ل ق  البالض  ا   الل د  واةه  ا لكلة 

أرا  ا ن ا    و راساق عليلالذ  ع.لت به حبلث    واه اامم
هلا ن ا ال لسلة مل حتدث إ  س ال  ل  ارقدا ب د   ارق ىط

الدوي   ال لسلة   الناالةطاس  وي  ا ن ا  أري ت  و ل ا  
قضلة رتلسلة س ريو  اة ااة   ةديدا ب   ماوا نشبو  هبا أب ا اً  

لودراسة    ا ن ا؛ والن. ية  ال والة  ا مهلة  تلا   س لذا    احلاللة 
 ا يت: 
هذه ال.اه ا ا  عل  اللشةةةف    وت سةةة  أب ا أهنا تلكةةةح   -1

ا ما    وت لراوا لو  اا ري  ق ةةةةةةات ةةةةةةما و واهل ما وأهداهلما 
 مبلكلريلةط 

تسةةةةةةةةاه  الدراسةةةةةةةةة ال اهنة س ت ةةةةةةةةحلح ب ض ال  ةةةةةةةةلراق    - 2
سةةلسةةاه  س ت لي  الريح     وتلول ما هللاا  الن. يةموا  اهل   
لاق اليت ت ناوي أه  هل  ا  تريط ب ضةلة ا ن ا ال لسةلةال واي  

  ال املطا لار  الريش ية س 
هذه الدراسة مب ابة واعدا ا  الدراساق ا ة ااريلة    ت د -  3 

ا زيد   إىلاليت تسةوط الضةلمل ريو  الكةلرياق اا زالت حت اج 
ا  الدراسةةةةةةةةةةةةةاق والريحلث ل لكةةةةةةةةةةةةةلحما وال     ريو  لاهلة 

  وأب ا هاطةلامريما 
 روةةةةةةةةةةد توخ ال.اه ام ا   إىلتسةةةةةةةةةة   الدراسةةةةةةةةةةة    -4          
ا رية ةاةةةةةةةا قةو بةبة ض    ي  اسةةةةةةةةةةةةةةة ة ة اتةي  ريةوةاةي  اةنةمةل  ريةوة  

س كةةلمل الريلاانق اليت ل ه ما وا   اسةة خوص م اتل ريااة
هذا   إىلقوي اإلع ةاملاق ا  اعة والدراسةاق اليت ت  قت  

 الدوللةطاجلامب ا  ا ن اق 
ال ديد ا  ارط  الن. ية ال  سدية    إىلهذه الدراسة    تس ند  -  5

  ال ديد ا  ا ةةةةةةةةةةةا ر و راسةةةةةةةةةةةاق  وال حولولة ا سةةةةةةةةةةة ادا ا
وحبلث أةنريلة وري بلة تلكةح وت سة  واه ا هن ا الل املاق  

ريوالة ت ناوز ال خا     ريولما أب ا ايضةة ي   وهل اا  ال والةم
ال ةةةديةةةد ا  ارحبةةةاث    وال  ال  الةةةذ  وال  ةةةاري   وق ةةةت هللةةةه 

 ريوالةطس أط   د   ا ننزا
   :األمهية العملية

 ال اللة: ال ناو   وال  ريل لة س ا مهلة ال اولةتلا  
هذه الدراسة اللل لة ا  ان وق م اتنما وآراتما   ةةةةةة تس  1

وب لدا  ا سةةةةةامهة س رسةةةةة  اسةةةةةتاتلنلة هلاريوة  إىلوا تعاوا  
اللاقن ا  اشط   إىللو  اا  ان هذه ال.اه ا اسةةةةةةةة نا ا   ا دى

لاا أهنا تسم  س ت دمي ا ولااق ت لد ا خ ط وواعب 
وةدوا  أمهلة ال.اه ا    إىل  وذلخ م. ا  سلاملمال  ار ريو  عد  
 ريو  اسدا ال نالة الشااوةط وت اريووا ا ؤث ا

ال خ لط والربجمة م اتل هذه الدراسة ال اتا  ريو     ةةةةةةةة حت ز2
ا ن ا  وا م ا  الل ةةةةةاملاقم و رقم  بشةةةةةةةةةةةةةةؤون    هن ا 

ا   و ة  ال والة لمن ا ا السةةةةةةةةةةة ريو  ت لي  ال شةةةةةةةةةة ي اق  
 ا ن ا الدوللة س ا اولةط بسلاساق

أن    وتلولاقم يل مب تعاق   ا  اص وجالدراسة    ةةةةةةةة الل 3
ا ن ا   ا ؤث ا ريو تسةةةةةةةةةةةةةةم  س هلم  وتشةةةةةةةةةةةةةةخلم اآلللةةاق  

  بلةةةة  ا اولةةةة ال  إىلال ةةةا اةةةة  ال والةةةة    اصةةةارةلةةةة لول ةةةاملاق
السةةةةةةةةة ل يةم ا  قوي رؤية واكةةةةةةةةةحة ل وخ ا ن ا وال ا  

وإة اتي طابن ت ريل ي    ا  تعاق ذاقريو  أن تللن توخ  
    ورياويط

أن تساريد م اتل الدراسة احلاللة س تلةله م.    ةةةةةةةةةةةةةةةةةة يؤا 4
وكةةةةةن رؤية اسةةةةة  ريولة ص ط   ال نالة سا خ    س جماي 

ااةةة  اجلةةةذب ريل   واللقل  ريو م  الةةةدوللةةةة لول ةةةاملاقا ن ا  
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 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
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لول ةةاملاق ال والةةة اليت ة و مةةا خت ةةار ا اولةةة لا  ةةةةةةةةةةةةةةةةد 
وا سةةة  ا ا انما س اجملا ق ال ناليةم وقاوةةةة س    ن وام

ا ة اةةةةةةاريلةةةةةةة وال ةةةةةةةةةةةةةةحلةةةةةةة وال والةةةةةةة    اجملةةةةةةا ق   والتبليةةةةةةة 
 مبا يساه  س حت لق ال نالة الشااوةط وا ق  ا يةم

سد  ذه الدراسة أن تللن ذاق هلاتدا س ت   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يل 5
اصولنلةةة  الةةدوي ال  بلةةة    إىلا ن ا ال لسةةةةةةةةةةةةةةلةةة لول ةةاملاق  

هلاريةةدأ ت ال  الن ةةاتل ا  وه س هةةذه احلةةالةةةم م. ا    اجملةةاورام
لو شةةةةةةةةةةةةةةةابةه ب  هةذه الةدوي س اص ةةةةةةةةةةةةةةةاتم ا ق  ةةةةةةةةةةةةةةةا يةة  

 طوا ة ااريلة
 : أهداف الدراسة 

 ا يت: ت حد  أهدا  الدراسة احلاللة س 
أه  ا  ةاهل  الن. يةة ا  سةةةةةةةةةةةةةة ا ل.ةاه ا ا ن ا   حتةديةد -1

   ال والةطالدوللة ال لسلة لول املاق 
  الديل  اهللة لول املاقريو  أه  اص ةةةةةةةاتم    ل    ا -2

  ةا اولة لولشةف ري  ا  بداق الدراسل  إىلا ماة ا  
توةةةخ   واةةةدى أتثدا سةةةةةةةةةةةةةةةةةاريةةةدا ريو  هلم  ال.ةةةاه ا  

ة ال ةةاريوةةة  ا ة اةةاريلةةة  ةةذه ال لةة  س التللريةةةا  بداق  
 وا ؤث اط

ري  ارب ا  ا ة ااريلة ا  سةةةةةةةةةةة ا ل.اه ا    اللشةةةةةةةةةةةف -3
ا ن ا ال لسةةةةةةةةةةةةةةلةة واليت ت ف ورامل هن ا لول ةاملاق  

  ارهةةدا السةةةةةةةةةةةةةة ل يةةةم  ا اولةةة ال  بلةةة    إىلال والةةة  
 طواجتاهاوا وام لاساوا وأسرياب ا ن ا

ب ض ارط  الن. يةةة اليت تنةةاولةةت  ل  سةةةةةةةةةةةةةةد    ري ض -4
هن ا الل ةةةةاملاق ال والةةةةة لمن ا   وال حولةةةة  وةةةةاه ا

ذلخ هبد  ال     ريو  أسةةاللب ال  لد  و  ريلسةةلة
 ال.اه اط والدراسة  ذه

ا ةة ةاةةةةةةةاريلةةةةةةةة    إبة از -5 اجملةةةةةةةا ق  س  الة ةنةاةل   الةةةةةةةدور 
به ا ماة ون ا  الل املاق   وا ق  ةةةةا ية الذ  ي لم

 ال والة ال لسلةط
اسةةةةةةة ن اةاق اسةةةةةةة ادا ا  واقن حتول    إىل ل لوةةةةةةة ا -6

أب ا  ال.اه ا حم  الدراسة حب ا ري  ا ار ق ةديدا  
  ذه ال.اه ا ا  ح لةط 

جمالرية ا  ال لوةةةلاق احملد ا وا   و ة   إىل يل اللوةةة -7
ن اة    واليت الل ِّ   ا  السةةةةةةةةةةمب.اه ا ا ن ا   ال  ار  وةةةةةةةةة 

السةةةةةلاسةةةةةاق ا  ا سةةةةة  ا ا انما س رسةةةةة    وواكةةةةة ي
اص ط ووكةةةةةةةةةةةةةةن الرباال ا   و ةةةة  ل خ لط لوالار   

 الل املاق ال والةط وقاوة انماالريش ية 
 
 

 : تساؤالت الدراسة
تس  هذه   ال ساؤ ق   إىل  الدراسة  ريو   لإلةابة 

 ال اللة: 
اه  ا  اهل  الن. ية ا  سة ا ل.اه ا ا ن ا الدوللة   اا -1

 ال والة؟ال لسلة لول املاق 
ال والة ا ماة ا    الديل  اهللة لول املاقاا اص اتم   -2

ال ا  النلة و  السةةة ل ية وت ا   سا اولة ال  بلة   إىل
  واروةةةة  واجلنسةةةةلة وال خ ةةةةمم  وا سةةةة لى ال  ولاي

ا  حلاة س ا سةةةةةةةةةةةةةة  ا ا ا  ا  بداق    وللف يل 
 ال.اه ا؟هذه 

ل.ةةةةةاه ا هن ا  -3 اةةةةا ارب ةةةةةا  ا ة اةةةةةاريلةةةةةة ا  سةةةةةةةةةةةةةة ا 
الل ةةةاملاق اليت ة و مةةةا خت ةةةار ا اولةةةة لا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةد  

واجتةةةاهةةةاوةةةا   وأسةةةةةةةةةةةةةةريةةةةاب ا ن ا  ارهةةةدا ) ن وةةةا  
  وام لاساوا(؟

تنةةةةاولةةةةت وةةةةاه ا هن ا   اةةةةا -4 الن. يةةةةة اليت  أه  ارط  
  وال حولةةة   ري ريةةةارهةةةاالل ةةةاملاق ال والةةةة  ل  سةةةةةةةةةةةةةةد  

اليت ت ةةارب هبةةا هةةذه    واةةا اللل لةةة ا ريلسةةةةةةةةةةةةةةلةةة  هن
  وللا؟ال.اه ا 

ا ةة ةاةةةةةةةاريةلةةةةةةةة    اةةةةةةةا -5 اجملةةةةةةةا ق  س  الة ةنةاةل   الةةةةةةةدور 
 الل املاقبه ا ماة ون ا     وا ق  ا ية الذ  ي لم

 ال والة ال لسلة؟ 
ا سةةةةةةة ن اةاق ال والة اليت ل ال لوةةةةةةة  اللما   أب ز اا -6

ا  ح لةةةةةةة ال.ةةةةةةاه ا  هةةةةةةذه  أب ةةةةةةا   حتولةةةةةة   واقن   ا  
 ال لسلة؟ال والة اق لول امل

اليت اسةةةةةةةةة خو ةةةةةةةةة ما هذه    ال لوةةةةةةةةةلاق ال  ةةةةةةةةةلريةاا  -7
والرباال  انما س رسةةةةةةة  اص ط   الدراسةةةةةةةة لوسةةةةةةة  ا ا

وقاوةةةةةةةةةةة  ا   و ة ب اولة ال خ لط لوالار  الريشةةةةةةةةةة ية  
 هللة الل املاق ال والة؟ انما
 : مفاهيم الدراسة

    مفهوم اهلجرة 
هذه   س  ا س خداة  ال والة  ا  اهل   ري ض  سل   

كلتما س    ا اجلة   واليت ريو   أمهل ما ال والةمالدراسة  ري ريار  
 الكلة ق اتم واه ا هن ا الل املاقط   

التك   ا ىن  ال  بلة  ا  اة   س  ا ن ا  ل ظ  ي لد 
  (ط105  :1992  ال  دموا با را وي اي هن  الشيمل إذاً ت له )

الدراساق   أن  ان  ان ريو   ا ن ا جت  بشللن  ا م اة 
هلمي ملة ا    اإلقااةما ن ا ت ين ال بد الدات  أو شريه الدات  حمل   

اللكن الذ  يبد هلله ال    الطنه   إىلال ح ك اجلب اس الذ  يشد  
ذلخ ي       إىل(ط إكاهلة  Parness, 1954: 34ارووي )
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أو هارية ا  جم ان   هل    ام  اي  ا ن ا دهنا  آق     إىلأينش اي  
 خم وفموت ك وكن اة ااريي ا   والدقلي س وكن اة ااريي  

هلمي ام  اي طريل ي ة هللزي ي ة سلامل لألهل ا  أو اجلاارياق )الرينلان 
الريسلط ع لة 36:  1980  ول  يم (ط هلا ن ا ت ين مبضالهنا 

  إىل لى ال     أو اجلااريي ا  الان  سلاملة سلامل ريو  ا س 
وهبذا س    آق م  اإلقولاي  ال لازن  س  تبداً  ول د   ط هللمامحتدث 

أوريحت ا ن ا لح لة سلاملة رياولة سموة م. اً ل  دم وسات  
لامت ت لق ع لة اإلمسان   ا لاووق وإزالة احللاةز ال ريل لة اليت

 (ط 43 :1986 م)ا لس 
ا  ين ت  يف   ال.اه ام  ول   يب ت سد  وهبذا  يلننا 

س الدراسة احلاللة ريو  اهنا ام  اي جمالرية ا  ارهل ا     ا ن ا اها 
الناالة    ا   داة وا  الدويالدوي    ال والة ا ا  ذو  الل املاق  

ال  بلة   ا اولة  وال ا  هبا حب ا    الس ل يةم جتاه  هبد  اإلقااة 
ةديدا  ورياولة  ريوالة  قرباق  ولسب  أهلض   ريا   هل ص   ري  

 ط وا ق  ا يةواعداث تبلد س الام م  ال والة 
 : مفهوم هجرة الكفاءات

الل املاقإن    اصربا   ا ملم  رياالة  ا   ي نله  واا 
سوا   هلة   ا اه ا   اش ق  ال االة  ب   ال اللز  قوي  ا   ارو  

ال ااة   اصدااق  ت دم  اليت   :Khadria, 1999وال االة 
(ط عل  أن ال االة ا اه ا ت ين ارشخاص الذي  ع ولا  (25

اس ليق رياللة ا     إىلريو  ت ول  أو تدريب يلنم  ا  اللولي  
      ا  ل ي  وا   ال خ  اقم ا  اجلدارا والل املا س خم وف  

اإل ارية ا   والنخرية  وال نل   أاا    واصربامل  ال ا ط  ال للي   ذو  
ال ري ة   تن اي إىل قي ال االة اليت ت دم اصدااق ارق ى هلمي  

حي اةلن   الذي   ا   وال دريبطال ااوة  ب ض   لو جهل   وي لقن 
ت   ريل  ما اس  ريو   ا اه ا سل   ال االة  وبشل   ال واامل دن 

عل  هب   س ينم  ا .   سدعب  س  البنلةما  وسلخضن   الريودان 
أاا   ال ا يماا ت  ره كلابط وو و  سلق الل املاق    إىل قوم   

بنامًل   اليت س ري   س الاك ما هلل   ر  قوما  ال االة البد ااه ا 
ريو  السلاسة ال ا لة عل  أن ال نارياق ال ا لة س اوخ احل ية 

 ,Khadriaال امل )   الكن ا رياوم  س أ     حتديد الان س  
1999: 25( يضلف  ت  ي اً  29  :2000  ال ل م(ط لاا   )

مزوه محوة    هل  ين لديه  ملم هن ا الل املاق أو هن ا ال  لي  
وال واامل  لارطريامل  وال  نلة  وال والة  اجلاا لة  الشما اق 
ا ماراق  وأوحاب  والرياع    وال لنلللةل   وا مندس  

واإلقااة س بود ا   د الذي    بب ض ال ا   إخلموا ختري  ططط  
هلم  ال لنلللةلا احلدي ة وم وما ا  ا ا رها    ريولم  سلان ي لي  

اس ل اهب  ب د  اص ط اروولة  تن لذ  س  انما  لإلهلا ا  وت ريل ما  ا 
 ال نالية وحت لق ت دم ذايت لودوي الناالةط 

ا  خ    اه لا بشل  ريام   هلان الل ابإها   
ه  هؤ مل ارهل ا  الذي    ال والةم دن اا ي ىن  رساس  لل املاق  

وال حة  ال  ول   جماي  س  وقربا  ريوااً  ت  ضي  مبمنة  يش بولن 
واإل ا وا ق  ا  لا مندس   والزرارية  واجلاا ل  را  وارطريامل 

واحملاال  ا لاهب    وسلاه موال نل     والرياع    ي وللن  مم  
أن   يوعظ  لذا  ال والةط  ي ضولن وال دراق  اس خدام    الرياع   

ا ملم هن ا الل املاق ا ارمة مب ملم هن ا ال  لي بسريب ب ده 
 ع لاته ريو    الشاا  وريدم ع   ا ن ا س هللة ا لنة واتسااه

ال  د ية النلريلة لو  لي ا ماة ا سلامل ا  ارطريامل وا مندس  ا  
 محوة الشما اق اجلاا لة أو عىت ا  ال نل  ذو  ال دريب ال هللنط 

الل املاق ال  ض السابق   ملم هن ا    وام وقا ا 
أن م    هن ا الل املاق ال والة س الدراسة احلاللة دهنا    يل 

واصربا لارطريامل  ال و   س  ال اللة  ا س ليق  ذو   ام  اي  ت ين 
اجلاا ة   وأس اذا  وا ماراق   وال وااملموا مندس   الللا ر  أ  

ا اولة بب ض   والناالة إىلس الدوي ا   داة    ا  ال ا ال والة  
 ال ا  واإلقااة هباط 

   : ملم ا ن ا ال لسلةا
"  أقذ هذا ا  ملم اجلديد مسريلا "لومن ا ال لسلة 

وت سداق خم و ة ريند ط عة واناقش ه لل د ا  قضاي   أشلا 
ورمبا يلا  السريب س   ا ن اما ن ا ا  قري  ا ل   وريواامل  

ا  دا   وقضلة  اة ااريلة  اشلوة  ذاوا  حبد  الريش ية  ا ن ا  أن 
عل  حتلط هبا   ةامب واعد راس ما ا   وا ش رية ي  ذر هلماما و 

الل د ا  ال ناو  اليت تؤث  س ط س قط ا ن ا وحم اوام وبنامل 
ريو  ذلخ جند أن ا ملم ا ن ا ال لسلة اق وف ريوله ل د ا   

عل    ا   )ا لس م    ال سالةطالرياع    يشد  ال د   هذا  وس 
إىل45:  1986 ا  السة  "  أمه:  (  ا ن ا  ريولما  ي وق  أعلاان 

وأعلاانً هن ا ال ل ا وهااتن ال سال ان ت   ان ان اا ل ب  لوبة  
( وخي وف هذان (Return Migrationال  بلة واإلجنولزية  

ع لة  ا  السة  ا ن ا  تللن  هل د  أيضا  ا  ملم  س  ا سالان 
ة  أ  ةم إىلا السة حمل ة اللوليم ا نمة  ا أو قارةة انما 

ةمة أق ىم وقد يللن اسا  )هن ا   إىلا لط  أم    إىلسلامل  
: 1986" )ا لس م  ارماللط     إىلال ل ا    ال ل ا( يدي هل ط ريو  

  (ط45
ري   ال ام  مب ملاما  ال لسلة  ا ن ا  خت وف  لذلخ 

ال لسلة    ا ن اط هلا ن االلار ا س ريو  اة ااة    ا  اهل  ارق ى
عدو     ا  ورامل الداق  أ     إىلي  د هبا إذاً ا ن ا ا  اصارج  

 إىل اإليب أو ال ل ا    الو ظ لناية  ن اوهذا    و ل لسماللط   
 أرض اللط ط

بشىت   ا ن ا  أن  واجتاهاوا ومبا  س   قضايها  خت وف 
هلإن "ا ن ا ال لسلة" أو "هن ا ال ل ا" لاا    واسريرياوامأهداهلما  

ريرياق هي ارق ى ال وخ أيضاً أهداهلا واس  الري ضمي وق ريولما  
سلامل   اروولةمل لى حم لة  ا ت ف ورامل تن ووا  جتاه أوطاهنا  

  اق لاريةطلامت هن ا إةريارية أو 
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 ال ام لومن ا اا ي  د    ملم    إىلوب د أن ت  قنا  
ال لسلة بشل  خم   م يل  أن م    ا ن ا ال لسلة س هذه 
ال لسي  ا م  اي  الشاا   مب ملاما  ت ين  أهنا  ريو     الدراسة 

  الدوي الناالةم   إىللول املاق ال والة وال نلة ا  الدوي ا   داة  
ويل  أن ت زى ا ن ا ال لسلة لول املاق بشل  ريام لو ديد  

الدراسة   ارسريابما    هذه  ال لسلة عسب  ا ن ا  ت ين  لاا 
ا اولة ال  بلة    إىلريل ا الل املاق ال والة وال نلة ا  بود ا من   

   ن واطالس ل ية لا  د 
: وال نلةأب ا  ةديدا   ملم ا ن ا ال لسلة لول املاق ال والة   

س   ةديدا  تريدو  ال لسلة    ق  ا ن ا  و  ملم 
ال.اه ا مل    أن هذهجماي ريو  السلان وريو  اة ااة ا ن ا عل   

تدرس ب أ  الرياع  ا  قري  الرياع    لشل  اللاس انذ أن  
راهلنش اي "قلام حتدث  س  راس ه  ا ن ا   مش ق    "  ريام اليت 

واليت أاثر هللما الكلة ال لاراق ا  السة ا  ا ماة ي    1889
ذلخ ب دم وةل  آللة   ( أسرياب211:  2014وقد هلس  ريولان )

ال اتدي    ا ماة ي   اآلللاق    إىلإلع امل  ريو    ار  بوداهن  
ال اعو    ا ماة ي   إلع امل  ا  د ا  وانما    رينماطال ديدا 

ويلننا أن م س  ذلخ أيضا جبدا    واإلع اتلةطلة  ا ؤسساق الريح 
ال ش ي  س  ال  ن  ا  تري ة دواق   اجلديدا  ال.اه ا س ا.اه ها 
قاص   بشل   الل املاق  تس   ب  بدأق  اليت  الدوي  أ وب 
قال ة تلارا ةديدا ي ا   س تبلد وةمة هذه ال لة ا  ا ماة ي   

ال دية   بودان ا س  رياي  ودان ا س   اب ب  إىل  )ال  ولدية( ا  
   ال  يبطاجلديدا وانما بودان اصولل 

ريا لة    لول املاقم ل.اه اإن واه ا ا ن ا ال لسلة  
  " خم و ة ا   ا  وح "ال عل  ا  الس  اس ندا ري هلت تبداق

ان   (م2014  م)ريولان   لدى ي لاو    أن  حياوي  ا  وح  وهل 
( عل  أمه  social mobilityلبلي وةب اهللا )ا ملم ا ن ا 

  لومن اطخي وف ري  ا  اين اللاس ة 
واسامهة انا س بولرا هذه ا  اهل  ا س ندا يلننا  
ال لي إن ا ملم ا ن ا ا  السة لا ملم ريام أو ا ملم ا ن ا  

ي  وق ب لة الل املاق   و قلقما  السة لول املاق لا ملم قاص  
الشااي   هن و  إىلوال واامل وال نل  الذي   دوا ا  وةمة تلار  

اجلنلب    إىل  وأا يلا()أورو    ال  بلة   )الريودان وةمة  اصولنلة 
إرا واجتاهاق   لا اي(م  طلاته    ق  س  حيا   ا ملم  هل 

الدراساق   ا   ا زيد  ت  ضي  وا     للننام  وارحباثطةديدا 
رن ريريارا    ال لسلةمم ته اس  ااي ريريارا ا ن ا    الوبليةملة  الناع

رن ا  السة   ا  السةما  ريريارا ا ن ا    ال لسلة( أهلض   )ا ن ا
ا اين   ت لد  قد  ال  بلة  الوبة  ريوقة  ا     ل    أق ى  س 

هذه الدراسةط وهذا ارا  ي دق ريو  ا  وحاق   و   ولب س 
  ا ا   ا  وح سن س أ بلاق ا نأق ى تس  ا  الللم بشل  وا

روح  " واحلاي أمه ا  او"ا ن ا  د الش ريلة  "ا ن ا الش ريلة"
   "ط"ا ن ا  د ا ش وريةال لي "ا ن ا ا ش ورية " و

ال والة  أن ا ملم ا ن ا ال لسلة لول املاق    خ  ش
ا ملاا شاتلاً حيا  س طلاته اجتاهاق وت سداق ا  د ا    ي د

وأعلاانً خم و ة وا ضاربة ا  قري  ا  خ    س شللن ا ن ام  
ال والة   لول املاق  ال لسلة  ا ن ا  ا ملم  ت سل   أمه يل   إ  

اروي   قسا :  إىلعسرياا ي اها الري ض ا  ا  ل ي  والل اب  
املاق هل مزوه الل املاق ي ى دن ا ملم ا ن ا ال لسلة لول 

مم  حياولن شما اق    ا  داةمبودان    إىلا ؤهوة ا  بودان انالة  
لا مندس  وارطريامل وأوحاب    ال ينم أو    اجلامب ال وايرياللة س  

ا ماراقط وهذا النلة ا  ا م  اي ي وق ريوله لاا حيول لوري ض  
    اري ريار أن هذه ال.اه ا ال  "م ريو " لن   ا  الس لو لنلللةلا

م وً ع ل لاً ل لة ا الزا ا  أعد ريناو  اإلم اج ذاق ا ماراق 
ال ن     وهل  )ال ل م  الريش  النا را  أن    (ط29:  2000"  إ  

ال لسلة  ال   يف   ن ا  طري اً  ذا  الل املاق  هن ا  تساله 
س   إ   به  يس     ومل  ا ن ا  ريواامل  قري   ا   ا س خدام  حمدو  

أاا ال س  ال اين   ال والةطحلث جما ق كل ة ا  الدراساق والري
ي  رب ا ملم ا ن ا و هللا وه ال ديد ا  الرياع   س قضاي ا ن ام  

اجتاها   وال نلة   ال والة  خت  اوا  بلاهلة  لول املاق  ال لسلة 
الدوي  ا   الل املاق  هذه  ريل ا  س  ا ا و  لومن ا  ا السا 

الدوي   الدوي الناالة أو ارق  ت داا سلامل لامت هذه  إىلا   داة  
أسرياب   إىلوي ةن ذلخ    أوطاهن  اروولة أو أ   وي انالة أق ىم

واة ااريلة   واق  ا ية  سلاسلة  ب. و   ت  وق  خم و ة  وريلاا  
وث اهللة ساريدق ريو  ريل و  ب د اس ل اهب  لو لنلللةلا احلدي ة  
وملوم  اس لى ا  لرا ا  ا   هلة ا   ا ا رها اروولة م وا  

ال نالية وحت لق ت دم  مث ت ريل ما لإلهلا ا انم تن لذ اص ط  ا س 
الريحلث والدراساق  ال ديد ا   هلإن  الناالةط و ذا  لودوي  ذايت 

هلري د أن    ريلسيماجتاه    تسد س ت ى دن هن ا الل املاق بدأق  
 وي أل   ت دااً    إىللامت توخ ا ن ا ت دهلق ا  بوداهنا اروولة  

أت أوريحت  وأورو م  ارا يللة  ا  حدا  شلوً لالل يق  قذ 
الل املاق بدأق ت ا  س ا جتاه  اضا اًم أ  أن ع لة هن ا 

هل ار ة     ال لسيم  ريلسلة  بدورا  ي الز  ةديد  طابن   ا 
ال واامل ذو  الل املاق ال اللة وال نل  ا درب  ي ل ون ا  بودان 

ارا  أوطاهن  اروولة اليت هاة وا انما س بداية    إىل  بلة ا  داة  
(Vas-zoltan, 1976 :9ط)    لومن ا ا اي  قد  ول   

ال لسلة شمده ال اريخ هل ا ناشدا أو ا نا اا اليت ام و ت ا  
احلللاة ال لنلة لوللا ر ا ؤهوة اليت ت ا  قارج ال   س جماي  
ال ولم ال ريل لة وا ندسلة لو ل ا وا شارلة س بنامل ان.لااق ال و   

ال ديد ا  وال لنلللةلا س بو هام عل  اس  ا ق ا  ريل  ا 
ال واامل ا ؤهو  أتهلوً رياللاً ب د أن لامت ت اين ا  م م هلا ه 

الريش ية   ال لى  ال      ا ؤهوةطس  اؤال   ق ر  لو ولم هل د    اروي 
ا ن  د ريام    ال ريل لة  والدريلاق    1950س  النداملاق  تلةله 
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لو واامل وال  نل  ال لنل  لو ل ا ا  اصارج و ل رين ريا  أل   
عىت ان  ف    واس ا ق ال ل ا  ال امما  ألف انم  س هناية ذلخ  

م  ة   اصاسلناقم مب ابة  ال واامل  ا   ال ا الن  اري  رب هؤ مل  لذا 
شلولا   الش ريلةم هل دحتلي س اتريخ ال حدي  س هملرية ال    

لربانا لريدا  )سل لر سلنمقلا  هلن  ال لنلللةي  ال     ل 
 (ط 371: 1985

ارق ى قد ت  كت  ذا    ال  بلة هيأن  وي اصولل  
ال لسلة "ا ن ا  ا   م. اً ال لار  السلاسي    "   س   ارها 

الللا ر   ةاذ   س   ابوا ق  ا  م ولللهنا أوريحت جما   
سلامل لامت يذل    ا دربةم  ا ضاار  هذا  وس  أةنريلةط  أو  ري بلة 

(Sardar,1980: 327)   ال واامل ا   ال  لي  مزيف  إن 
اروسط   الش ق  س  ال  دا  الريودان  ا   الدوي    إىلال ا ا  

ال  لي هلجوريحت ع لة    ا السماجتاه    إىل قد حتلي    ال ناريلة
بودان الش ق  إىل جتاه ريلسي ا  الدوي ال ناريلة الب بلة   تسد

لدوي الناالة  ذلخ هلالري ض ا  ا  إىلإكاهلة     لن طماروسط البنلة  
ةذب ريوااتما  ا  أة إريدا  ق ط انةحة وهلاريوة  إىلتس   

 ارمطا بتب  س اصارج وتشنل م  ريو  ال ل ا روطاهن  
أن ارت اة رياتداق الن ط لن لنة  رت اة أس اره س  

السري لناق لدى الدوي ا  درا لون ط س الش ق اروسط أ ى  
ال  بلة الس ل ية واإلااراق رل اق  ا  هذه الدوي لا اولة    إىل

والذ  ةوب أريدا ا ا زايدا ا  ال االة   مال  بلة ا  حدا واللليت
 م ا اه ا وشريه ا اه ا  و د ا اه ا وال ا اة ا  خم وف ب اة اررض

الشااللة   وأا يلا  أهل ي لا  ومشاي  آسلا  ش ق  ةنلب  ا    وي 
إكاهلة   وأورو م  اجللار لاللا  وا   إىلواستاللا    وسلري   وي 

وا ر ن و دهام ولان ا د  ا  تدهلق ا .  هذه ال االة هل 
واس ة جما ق  ذاق  تنالية  اشارين  س   ,Findlay)  ال ا  

 ,.Birks et alط ويضلف لو ا  )(368-369 :1990
و100-104 :1988  )(Clarke et al., 1990: 

( دن اا ساريد ريو  ع لة ا ن ا ال لسلة لول املاق 18-19
ان  ة اصولل ال  بلة ال حلي الذ  عدث س ال وب   إىلا اه ا  

ريو  ال االة البد ااه ا وشريه ا اه ا س  وي اصولل ال  يب وذلخ  
  طوب ريو  ال االة رياللة ا مارام  إىلس بداية ال ااملناق لل حلي 

ال ب بسريب  ال حلي  ذلخ  اع لاةاق  وي س   ريو   ط أ  الذ   د 
هذه   عاةة  السري لناق لامت  هلخوي  الدويم  توخ  وا  ورياق 
ال  اد  ق اة  س  رتلسي  بشل   تتلز  ريااوة  ل لى  الدوي 

اجته    واإلمشاملم ال وب  ذلخ  أن  وا ؤهوة   إىلإ   ا اه ا  ال االة 
س  وق لواً  وال س لناق  ال ااملاق  بداية  س  ذلخ  ولان 

 ريي ال حة وال  ول  طال  ارياق ا ااة ل  ا
ع لة ا ن ا ال لسلة    إن تزايد  وهلذا يل  ال لي

لو  لي ا ؤهوة أتهلوً رياللاً ا   وي ا  داة أو عىت  د ا  داة  
 وي اصولل ال  يب وس ا دا ما ا اولة ال  بلة الس ل ية لان   إىل

وهذا للس اس ب    ال حدي مانجتاً ري  ع ص هذه الدوي ريو  
   ا ري ريار دن هن ا الل املاق ال والة أوريحت إذا أقذان ب

عل  اس  اة   هن وامواه ا ريا لة ذاق اجتاهاق ا  اط ة س  
ال  لر ال  ين أن حي  ل داً ا  ا شلوق ال  رية مبا ساريد ريو  

بشل    السلاين  وا م  اي  احل لة  ا     ريامطسمللة  ويذل  ل  
(Castles and Miller, 1993: 87-88  دن هن ا )

ال  لي ا اه ا أوريحت مسة ا زايدا حل لاق ا ن ا ال ا لة عل   
أن ارسرياب ال تلسلة اليت تلا  ورامل ت لر هذا ا جتاه ا  ا ن ا 

وريل ة اإلم اج   وت لر ا ت ا قال  دم س الن      إىلت ل  أيضا  
  إخلط وارالاي طططوال نارا 

ال لسلة  ي   د   ن ا  اا  إبجياز  ري كنا  أن  ب د 
الدراسة  هذه  ت نله  اا  سنحد   هلإمنا  وال نلة  ال والة  لول املاق 

عل  يل  أن ت          ن ا ال لسلة لول املاق ال والة وال نلةم
ال والة   ال لسلة لول املاق  الدراسة ا ن ا  : دهنا ت ين  س هذه 

لاجتاه ا الس    مهن ا الل املاق ال والة وال نلة بلاهلة خت  اوا
ب ل ا ا  ا    اليت   لومن ا  ا   داة  الدوي  ا   الل املاق  هذه 

وريو  وةه    ا اولة ال  بلة الس ل يةم  إىلهاة وا إللما س الريداية  
 د ال  بلةم مم  حياولن  و   ال حديد هؤ مل الل املاق ال والة ال  بلة

أو  أستاللة  أو  أو لندية  أا يللة  سلامل لامت  أةنريلة  ةنسلاق 
خم و ة   ا ةماق  س  وال ااو   ال  بلة    ق أوروبلة  ا اولة 

و  و   ا س ش لاقالس ل يةم لاجلاا اق  الريح   ق اة  وا الز  س 
مم  حياولن شما اق رياللةم سلامل س اجلامب و   اررياارو ارريااي  

ال دريس  هللة  وأريضامل  وارطريامل  ال ينم لا مندس   أو  ال واي 
 جلاا ة وال نل  ال ااو  س ا خ رباق وا  اا م وهناك أسرياب 
وريلاا  سلاسلة واق  ا ية واة ااريلة وث اهللة ساريدق س ريل ا  

ال لنلللةلا واس ل اب  هلم   ب د  الل املاق  ا    توخ  احلدي ة 
ا ا رها اروولة وا  مث ال ل ا ل  ريل ما واإلهلا ا انما س تن لذ  
اص ط ال نالية ا ق  ا ية وا ة ااريلة وحت لق ت دم ذايت لودوي  

 الناالة ط  
وا  انهلوة ال لي ان ب ض ال واامل والرياع   وا م ا  
ا   ال ديد  اس خدالا  ا ن ا  لذاق  وريو   ا ة ااة  ب و  

 ال والةط حاق ال والة لو  ريد ري  ا ملم هن ا الل املاق  ا   و
الل املاق   الشات ة   ملم  ا  ا هلاق  ب   هن ا    ال والة:وا  

هن ا   ا ماراقمهن ا    ا لاهبم هن ا    ال  ليمهن ا    ار ابةم
ال  لي    ال  نل مهن ا    ال وااملم و دهامزيف  ا    وار ابةم 

لو  ريد   وا خ و ة  ا   د ا  الل املاق  ا  اهل   هن ا  ا ملم  ري  
 (ط14: 1972 مال والة )زي 

ال لي   ا ملمقووة  ا ملم    إن  الل املاق  هن ا 
الكلة   س  ا  خ  ة  ار بلاق  س  ا س  ااي  ا ن ا  شاتن 

 ال  ليمهن ا ال  لي أو مزيف    أق ىم لا ملممب اهل     ا ارمة
و   وهل ي ين س أبسط ا امله ام  اي ارهل ا  ا ؤهو  واحلاوو  ري
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 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

وقد   واإلقااةمبود آق  بب ض ال ا     إىلت ول  ريا  ا  بود اا  
النلة ا  ا ن ا بشل    ال ال    هذا  ال امل  واسن  ري هلت  وي 

 ب د احل ب ال ا لة ال املةط  وقاوة
 منهجية الدراسة 

ال حولولة   الدراسة ا   ت د هذه اللو لة  الدراساق 
س للهنا رلزق ريو  ووف وهلم  وت سد اللل لة اليت مشجق هبا 

ا ل يبم  هذه ال.اه ا وت لرقط واري ادق الدراسة ريو  الريح   
اللاثتق    إىل  ا س ند والدراساق    مواإلع املاق هن  وال  اري  

و  الدراسةوحتولوماط  ت لقف  ا ل يب    مل  الريح   واللاثت ي ريو  
اا تلهل     هن  إىلب  اهنا س ت    إىل الدراساق الساب ةم  لةوال ة

ا  قوي ت    الرياع  ريو  ب ض   اجلديدام ا  ا ع اتلاق  
ال مسلة الريلاانق  ل  اجلماق  ريو   وقاوةوح لي  ا    وال  اري  
مبلكلة هن ا الل املاق    واللزاراق وا للاق ا  نلةا الز الريح   

راسة ريو  ا نمل اللل ي هذه الد  دت  ا   اط لاا اولةإىل  ال والة  
عل  أهنا ت لم مبناقشة اللل لة اليت ت لرق    ال حولويمس ب ده  
النلة ا سا    ن ا ال لسلةم اليت ال وما   وأهل زق هذاهبا ا ن ا  

وهذه ا اولة ال  بلة الس ل يةط    إىلب لرا ةولة هن ا الل املاق  
ت ريل لة  ع   إىلتس      الدراسة لدراساق  ريوالا   ةم اإلريدا  

  وت س  الدراسة   ال.اه اطسل  تساريد ريو  ال  اق س  راسة هذه  
ال والة   ا واح  ال  ريل لة    وا نمنلة    أيضا  الدراساق  هذه 

ال  يب   اصولل  بريودان  ال لسلة  الل املاق  هن ا  ريااةم  ل.اه ا 
ا      إىلهلاا أعلةنا الللم    قاصطالس ل ية بلةه    وا اولة ال  بلة

ا س  وريلة   الدراساق  ريو    وا سحلةمهذه  س ساه   اليت 
ال   ا  اربة ا نمنلة لو خ  اق   وال اوي سا س لى ال واي  

ا   و ةا ة ااريلة   ا ن .     ن اط   والسلاملة  اإلسمام   وهذا 
المد له هذه الدراسة و دها ا  الدراساق ال والة   وا  لقن الذ 

سللل اجلا ا   احل ولة   ن وا  ا ة  الدراساق  توخ  إلة امل  مممدا 
السلاين   وريو   اوحمه    وتؤث  ريو ل.اه ا أوريحت اللز احل اك 

 ا ن  ةط ال نالة س  اجتاهاق
الت ا    ولذلخ  ا لااوة  مبنالرية  ا س  امة 

 ال اللة: يل  توخل ما س ارساللب  ارساللب اليت
 :الوصفي  األسلوب- 1   

يس   ال.اه ا    إىل  وهل  اواح  وأب ا ها  تشخلم 
ار بلاق ال والة   إىلقوي ال حول  الن.   ال واي  ل ةلة  ا 

ال ا لة   ا ن اق  س  راسة  وتلاراوا  ا  خ  ة  واجتاهاوا 
لاا ل ذلخ  ل ةلة   الل املاقمهن ا    وقاوة واه ا  وا.اه هام

ملاق  والل ااإلع املاق ا  لهل ا علي ال االة ارةنريلة ريااة    إىل
لذلخ ل   واوحمماط  وحتول  أب ا هاقاص    وال نلة بشل   ال والة

الدراساق   ا   أال   اا  والريحلث تلولف  وال  اري   وا ؤل اق 
علي هن ا الل املاق مبخ وف اجتاهاوا ان التللز ريو     ا لداملة

سلالننا ا  ووف   وذلخ اا  ا اولةط  إىلتلار هن ا الل املاق  

اوحمماال.اه ا   اللل لة  و   اهاواطواجت  وري ض  الدراسة  ود  
كا     إىلال حولولة   ال.اه ا  آللاق  حيد ه  هلم   مشل   سلاق 
س ذلخ خت  اق  قل ة ا   ريو     اس خدا الدراسةم  الكلة  

 والديل  اهللاط ا ة ااة 
  :األسلوب الواثئقي التارخيي –2

س ال ا لة   وي ا    ا ن ا  واه ا  ت لراق  ا اب ة 
ال     ريو     إىل  ال والة وول هن ا الل املاق    وقاوة ت لراق

هلمذه   الس ل يةط وطري ا لذلخت لر هذه ا ن ا س ا اولة ال  بلة  
ال     ريو  اسار هذا احل اك ريرب ال تاق    إىلالدراسة تس    
 ي  الذ  اللز  ان  ف ال  ن ال ش  وقاوة ب دال ارخيلة ا   اقرية  

مشوت ريدا    وتلاراق ا  وهلةحب اك ريا ي لريد ال   س وملر راذج  
هل ي ذلخ هللاتد لريدا اللننا ا  ال     ريو    ال املطاناطق ا   

ال.اه ا   ا ق اي  وول     إىلا اكي    واا دا اوا    إىلاحلاك  
 ا س  ري ط 

الن.   لودراسة  اإلطار: ال    ال اين  
أو : الن. يق ا  س ا  لكلة الدراسة    

الن. يق ا ة ااريلة ا  س ا ل.اه ا هن ا الل املاق  –أ 
   ال لسلة:

ال ولم   ا   م. يق  ل وث  الةز  يوي ري ض  وهللاا 
ا ة ااريلة م اها ال وخ قدرا حتولولة وت سدية رب ا  واه ا هن ا  

اليت اختذق شلو    وهيم  إىل ا ن  ة الل املاق   ريلسلا ا ن ا 
 و اتاةم ب د احلل  ريولما أعلااا قاطلة ا  قري   ري ريارها هناتلة  

لاا مس   ض ا ارب   اثن   ت  ربان ا  ب  أه  ا دارس احلدي ة  
ا ن ا  لدراسة   ا   النلة  هذا  تناولت  وهذه   وال احلمطاليت 

   هي:الن. يق 
   للفعل(:الطوعية   )النظريةالفاعل االجتماعي  نظرية- 1

وقد وكن أسسما ريامل ا ة ااة ارا يلي اتللوت  
 the structure رسلمز س ل ابة بنلة ال    ا ة ااريي )

of social action)    وت لم هذه ط  1937الذ  أودره ريام 
وا جتاهاق   واجلاارياقمالن. ية ريو  ال    ال لريي لدى ارهل ا   

ب  ريدا   ا ق لار  ال لريلةا رينلة ريو   "الن. ية  " لو     الاقف 
لل  ا ق لار   جي   س هل اغ ب    اللسات طوب  أهدا  خم و ة 

س بللة ا للمة ا  ريدا ريلاا  اا ية واة ااريلة حتد  ا ق لاراق  
 وم.ام ت  لرمسق    إىلا  اعةط وي حلي هل   ال    بن.   رمسز  

  وي تريط هذا   ال  ولدطولرته وت ريولر مبن   تل ار السولك واري اا   
 راسة   ا مدااج سضا مبدرسة شللا ل اليت رلزق ريو   ا جتاه اي 

 ارا يللةم الل يق ا  حدا    إىلاشلوق اجملالرياق ا ماة ا  
تسريريت م. ية    وللنما  ل.ملر  ال املد  س  الساريايت  ي لي  لاا 

لدى ال  اهللة     رسنزطاتللت    ال     ا ق وهلاق  أن  عل  
   وهلة ل لل ل  الدراسة ا  اشلوق وانماوملر    إىل  وال  قلة ا ق
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هجرة الكفاءات العلمية إلى المملكة العربية السعودية: 

 للهجرة العكسيةدراسة اجتماعية تحليلية 
....................................................................... 

راهلنس     ا ا يلل مالسل     واد ي  شال   ولان 
Ravenstein  ا   و ة    قد ا   لاق  حتول     ن ا  عاوي 

رلذج  انما    وواغ راذج  1885ا  عالة اجنوتا انذ ريام    ام وقا
بري دها اجلديد رلزق ريو     م. ية ال   ان    وال   طاجلذب    هن ا

ارينلة ريو  ونن   اليت هي  الل املاق  ا س ند س هن ا  ال ابن 
هل      ريو ق ار  ا جتاه    وت لم  انما  وةماق  ال لسيم  ريدا 
  ا ة ااريي وس اجتاهاوا ي لي أترياة ادرسة ال       وا ن ا لاا

أريضاته و ل ا   ريو  خت لف كبط اجمل ان ريو     اجلديدا ت ا 
ا   ي ريح تلات   سولك  قوي  ا   ب لام   حمللاا  مس ا  ماة  

)ل يبال اري  وتشابه سولللاق اا  (61  :1999  مو   وهذا  ط 
لاا يلننا   الل املاقطوقاوة هن ا    ا ن امجيسده السولك س  

أن مس  لد ا  هذه الن. ية س ت سد واه ا ا ن ا ال لسلة لدى  
ا ن ا   ق ار  ت خذ  اليت  والل املاق  ةديد  إىلارط   ب د    اجتاه 

و    وال ل طرياولة  راسة لوالاقف واصلاراق ارينلة ريو  ا  احل  
هذه الن. ية حمشلرا جمل   احلش  س هذه الدراسة رن اا هبا   ت  رب

قا را  وا اهل  ت سديةا  قدراق حتولولة  واا ت ضانها  أهللار 
ذلخ أن    لول املاقطريو  اهلا تنا س هلم  واه ا ا ن ا ال لسلة  

ل هل   هل    انبن ا  ق ار اختذه هلاري  اة ااريي هل   ا ن ا ه
ا ا ية   الشخ لة  و وهله  ا   وال  اهللةطام وقا  ان   وا ة ااريلة 

ق ار   ا ن ا  وللنههل    ت خذه   إىلي حلي    طلريي  ق ار هاريي 
ت ولداا س ا   هل   واجلاارية  وهذا  وحمالاا  هذه    وتشريما  ابزى 
 إىل لمزية )مسرية  لاا أن هذه الن. ية ذاق اجلذور الريارس  الن. يةط

ارا يلي   ا ة ااة  ريامل  سولك    ا   و ( رسلمز  لنا  ت س  
اس  الة ريا  ا ن ا لدى الل املاق وحتلي ا ن ا لسنلاق قولوة  

  وا س   ار النماتي ق ار   ن ا ا  للة    إىللدى الل املا ا ماة ا  
اا  أعلاانط سولللاق    وهذا  س  أ وبللعظ  أهل ا     واجتاهاق 

يسا  س ريو  اة ااة   وهل اا  ا س   ارمالل املاق ال والة جتاه  
لل  س    ال ل اما ن ا هبذين ال ل ا لدى ا ماة  أو دس لرا  

 هن ا  اتاةط  إىلواقن ارا  ت حلي ا ن ا ا ؤق ة 
  اهلجرة( )شبكاتختطي احلدود الدولية  نظرية- 2

بة       أيضا  ت       لالة(م ال احلدو     )رياب  وهي 
ا دى  ب لدا  ا ماة ي   ع لة  وأمساق  آللاق  بدراسة  وت ىن 

الن. ية  )ةب اهللا( هذه  وتدريل  س   إىلم  الشريلاق   راسة  ور 
ا  ادا ريو  تلولف وت سد    واساراوامت سد ق اراق ا ن ا  
ذلخ  ور وسات     إىلللنما تضلف    الدهلنطريلاا  اجلذب وريلاا   

 )وانما ا جتاه أو ذاك س ا ن ا  ا ت اي احلدي ة س الدرياية  ذا  
احلالاة    الل املاق(طهن ا   وال وقاق  ال  ابة  شريلاق  وتو ب 

 ورها س عسا ق   ا ن ا ي ا   ورا اا س ت سد أسرياب جناه  
ذلخ ب د خت ي احلدو  مبا يدي ا ن ا و ورامل    واصسارا ا ال بح  

ريو  أن شريلاق ا ماة ي  اليت ت نلة ب  أساللب تن.لالة خم و ة  
س  تساه   وروابط  ه لاق  وب   وجتا اق  و وات   ق ا ق  ب  

إن    وال ضل طمحاية ا احل ا ماة ي  ا  قوي تضاانم  اآل   
ال ن   ارساسي   ت د   الدوللة لوسلان   وا ؤث  سواه ا ا ن ا 

(  122:  2009  )ل لفمعن  السلان س أية  ولة س ال امل  
ا نلة   ن ا بشل  ا    الدوي واجمل ا اق   ارشلايط هلنالن 

ت لدان س هذه الدراسة س   الدوللة أن خت ي احلدو     ويل  لن. ية
إىل ت سد سمللة ال حلي س هن ا الل املاق وتبدها ا  اجتاه  

ال لسل "ا ن ا  مسلناه  اا  وهل  الدان  لسريب   "طةآق   هلمي 
وهل ت لر    اجلديدمارساسي س تريولر هذه ا ن ا ذاق ا جتاه  

وسات  ال لاو  اليت سموت ا  اقتاق احلدو  ب  الدوي ريرب  
ا  ولاة ا    اليت مش ق  وللنما   ةمةموسات  ا ت اي احلدي ة 

أيضا ق  ت ا  آاثر الب بة لدى ا ماة ي  وق  بت ا ساهلاق ب  
ا وبوداهن ط  وةم م   أول    وب   الرياع     عظوقد  جلديدا 

 ري ريارها  ال لسلة لول املاقاوملاة هذه الن. ية لدراسة ا ن ا 
( ي  اد Geographical Mobilityع الا ةب اهللا )  ال  

اوتاة ا     وهي م. ية  اقتاقما(م ريو  اة لاز احلدو  )ان مل م    
حتول  س  أمهلة لريدا  تل   هنا  اثملة    احل اك    ةمة  هذا   واهلن 
بود    إىل  واريا ا ال لةهارهل ي و ور الشريلاق س اختاذ ق ار ا ن ا  

 وال    اليتاس  رياي آق   د اروي اىت اا تلهل ق قلى اجلذب  
 ا ماة ي طت حل  س اجتاه هذا احل اك لدى 

النظام العاملي   نظرية- 3  
ا ق  ا  مب اب  م. ية ال ري لة اليت م.   ا ل  ا  ريامل  

ا "وا ة ااة  س  أا   مسد  الو ا لاهلئ"        النال  م. ية 
وس  وانم  لارْ وزوم  الوتلنل   ارا يلل   ا ة ااة  وريواامل 
م. ية   وم ق  أورو   س  وم ق  اليت  ال حدي   م. يق  ا اب  

ل  اح ال ا ي  )الب بلةالن.ام  ا   داة  الريودان  ريوقة  علي  (  لر 
طار م.ام ت سل  ال ا  لاا اري رب هاريسلن والريودان الناالة س إ

"Harrison ت سد النال   إىل" أن ذلخ ع   بسريب احلاةة
مبن ق  ال حدي  و   مبن ق  ا   دم    ال امل  د  س  وال حدي  

اهنال ري لة جبامب  ) م  ال  ري   ذ   ال ا ي  الن.ام  ا شتالي لار 
  ال نلا  وال أمسا ( ي  ض ال  لد س رلذج بدي م ولذلخ از ي 

ب  الريودان ال أمساللة الب بلة وب  الريودان الناالة ت  ضي ا اة ة  
واإلق امل م.ام ت سل  ال ا  ال ا ي وإق اةه ا  عالة ا ع لار  

ا ق  ا   وقد طل ر ريامل ا ة ااة    (ط446:  2000)ال الحم  
" وأمساWallersteinول ش اب   الن. ية  هذه  "ان.لر "  ها 
هن ا الل املاق ا     توت   راسةهذه الن. ية  "ط   الن.ام ال ا ي

ا   داة   الكلة  الناالةمالدوي    إىلالدوي  هن ا   وقاوة 
ال  بلة    إىلالل املاق   ا  هلة هلمي اللننا ا     الس ل يةط ا اولة 

قو لاق ال سالاق ا  قريل  "الدوي ا   داة" و"الدوي الناالة" 
النال ط يق  س  وا اهلو"السات ا  لو ا    "  ال ا ي   "م "ال  سل  
ط وهي ا اهل  عاك ا س تناوي ع لة و"ال  سل  ال ا ي لو  وا"

أورو   ا   وري بلة  ريا لة  هبا ل املاق  ت لم  اليت  ا  السة  ا ن ا 
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وال  بلة  ا  حدا ولندا والل يق   اآلسللية  ال لاو   إىل  م وب ض 
يس  ين ا لار  جلديد    ان م. ية ت سل  ال امل وهلق الن.ام اط  ا ن  ة 
ا اا تدي هذم و  ل ا    يس  ين هللة الل املاق ال والةو م  الريش ية

اجلذب   ووهلق ريلاا تن ووا وهلق ا احلما  ريوله ع للة هذه ال لة و 
  وانما ا اولةم و الدوي الناالة لذلخ تريدو  موالدهلن اليت تؤث  هللما

س اناهلسة ان الدوي ا   داة س رياولة اس   اب م  وهي قولوة
الل املاق ال والة ال ا لة اشلوة تلارا ةديدا س ا ن ا ال ا لة 

عالة ا اولة   والذ  جتسدهمسلناه تلار ا ن ا ال لسلة لول املاق  
  ولراطال  بلة الس ل ية س أوكح 

اجلذب والطرد نظرية-4  
اع  .ت هذه الن. ية مبلامة اماة س ت سد رياولة 

ال    واجلذب  (  (Bogueا ن اط وقد واغ بلج   م. ي ه ري  
 ا وريلاا   ريو  أساس أن ا ن ا ريا ا اا ت   بنامل ريو  ريلاا  طار 

)الس لانم   "بلج"  28:  1413ةاذبة  وم.   ال       إىل(ط 
جلاارية  ا م خاب  رياولة  ي  ان  اس  و   واجلذب لا بدي  

"بلج"   تنن  ري  قلا ط      :إىلا لنةط وذهب  اليت  ا ن ا  "أن 
اجمل ان رياللة وشديدا الل  ر  ام خاب  ا س  أ ىن  تللن س  ن 

ارووي إذا اا قلرمت   ن ا اليت ت ا ن ب لا ةذب رياللة س 
ان  ة اللوليط وعل  يللن هنالخ و و  ط   قلية ةداً    
  ي ابوما و و  ةذب الاهللةم يللن ا م خاب س ان  ة ارو 

)ال  ي ةم   له"  عد  أ ىن  هل د  38-37:  1987س  (ط لذلخ 
راهلنش اي  الذ  قام ب حول  بلاانق ا ن ا س اجنوتا وويوز    اس ن ل

"أن ريلاا  اجلذب ريا ا اا تللن أل   أمهلة ا  ريلاا  ال    س  
اجلذب   ريلاا   أن  يؤلد  وهذا  ا ن ام  ق ار  الريودان   إىلحتديد 

أن  إذ  اروولةم  الريودان  ا   ال     ريلاا   ا س  ريوة خت وف ري  
ا   لو    تللن أقلى ا  ال  رية س  ال  رية س حتس  ا س لى ا 

لوام ارووي  ا لط   س  سيمل  وكن  ا   )اامن  ا  وب  اة " 
م. ية   (ط4:  2011والزه املم   ب لولف  ي  وق  هللاا  ويوعظ 

ا ن ا   أن  الدراسة؛  الكلة  وهلم   ت سد  س  وال     اجلذب 
ا اولة ال  بلة الس ل ية؛ تن وق    إىلال لسلة لول املاق ال والة  

س نا اً لنلري  ا  ال لاا  ومها ريلاا  اجلذب وريلاا    رساس ا
ال   ؛ أاا هللاا ي  وق ب لاا  اجلذب هل   وق ب لاهل  الريللة اآلانة 
وا ا تة وا ناخ ال واي احمل ز ريو  رياولة الريح  وا ب لارم هلضوً 
رياا ي تريط   س   ار السلاسي الذ  تشمده ا اولة م و لاب 

لة أو ال ات لةم إكاهلة  ل جللد  رت اة ريناو  ال لت اق ا ة ااري
الدقلي وا زاي ا ا ية اليت يل  احل لي ريولما س إطار ا اولة 
ا ارمة  لدقلي احلاللة لول املاق س الدوي اليت ي لاةدون هللماط  

ال    ب لاا   ي  وق  هللاا  ال  بلة   م و  ال والة  الل املاق  أن  جند 
وة ا داقل  ا ا ية وك ف ت اين ا  ب ض ا شال  ا  ا وة س ق

ي  وق  إكاهلة  ا  ريولمام  احل لي  يل      اليت  واحللاهلز  ا زاي 
 ل  ل ق اليت قد حتلي  ون تلل م  ا ة ااريي س اجمل ا اق 

ا   داة س و  ا ق وهلاق وال  وقاق ال  اهللة ب  ث اهل م  ال  بلة  
اللز اليت قد اإلسوالة وال  اهلة الب بلةم هلضوً ري  ب ض ولر ال 

يدينلن  أو للهن   ري بلة  ةنسلاق  ا   بلو م   ي   كلن  ا 
ال ل ا   الذ  جيدون و لبة س  اللقت   و      إىل إلسومم س 

اروولة واليت قد تشمد عالة ا  ريدم ا س   ار السلاسيم أو   
 د ذلخ ا     إىلت لاهل  س إطارها الريللة ال والة ا ناسرية لإلبداة  

الريح  ري  بللة بديوة اوتاة وا  ا وة هنا س   إىلريلاا  تدهل م   
 ا اولة ال  بلة الس ل يةط 

شبكة العالقات االجتماعية   نظرية-5   
ا ة ااريلة ال وقاق  شريلة  م. ية  إعدى  ت د 

الن. يق اليت حتو  رياولة ا ن ا واسريرياوا اري اا اً ريو  اجلامب 
يو ريه  الذ   الدور  ريو   ال جللد  ا   الن. ية  وتن وق  ال    ؛ 
ارودقامل وارقارب س ربط الريودان ب ضما بري ض ل ناا تلول  

ا   دط   وبو   ا نشجا  بو    Gurak and)ويشد  ب  
Caces, 1992: 150-151)  هلم  سولللاق وآللة "أن    إىل

شريلة ال وقاق ا ماة ا لألهل ا  ذاق ارط  ا  نلرية اا هل إ  
ي ل    بنامل  ل اولاق   إىلهنل  ارق ى  لألمساق  أوسن  اس ل اب 

ين.    عل   بلنماط  هللاا  وا   اريوة  ا  داقوة   ,Tilly)ا ن ا 
شريلاق ا ن ا ريو  أهنا شل  ا  ارشلاي    إىل  (84 :1990
ال واامل هللما هلل ا لوريح  وال  سد س الكلة   الريارزا اليت ي ى
م. اً  ب   ما    ا ن ام  ا ة ااريلة  الشريلة  هذه  به  تسم    ا 

أو   ا ماة ي   ت بط  اليت  الشخ لة  ال وقاق  ا   جمالرياق 
س   الاطنلم   أو  أودقاتم   أو  ذويم   ان  ال اتدي   ا ماة ي  

إكاهلة   ارو ط  ب    إىلبو ه   ا ة ااريلة  ال وقاق  أن 
أو ا ا س  ري   الريود  س  ارهل ا   مشا   تن.   اليت  هي   ماة ي  

وهللاا ي  وق ب لولف م. ية شريلة ال وقاق ا ة ااريلة    "طا  س 
س ت سد الكلة الدراسة؛ جند أن ا ن ا ال لسلة لول املاق  

ا اولة ال  بلة الس ل يةم س ل د ا  ارعلان تللن    إىلال والة  
ارودقامل أو ارقارب الذي  سريق   ادهللرية ب ن بة ساب ة لري ض 

ا جيابلة    إىلوهاة وا   أو ا اولة وم ولا قرباو   إىل أودقامله  
إىل ا اولة  م مما لان ريااوً اشن اً    س اختاذ ق ار ا ن ا  أقارهب 

م اس  لدي  ا  شريلة ال وقاق ا ة ااريلة اليت ال  بلة الس ل ية 
أبنا أقارهب  ا   ودو  مما يسم  ريولم   مل ة للهنا أودقامله  أو 

ال والة ال  بلة  ال جقو  الل املاق  امااً س جتاوز  م ويللن ريااوً 
اللاهلدا ل د ا  ا شلوق ال وتلنلة اليت قد تلاةمم   سلاا هللاا 
ي  وق  لسل  واإلقااة و د ذلخ ا  أالرط هلذا ي ضح لنا ا   
لة  قوي هذه ا  اربة الن. ية  لكلة هن ا الل املاق ادى أمه

هذه الن. يق س ت سد هذه الشريلة ا  رياولاق ا م  اي اليت 
لول املاق  ع ل لاً  واة ااريلاً  واق  ا يً  ةب اهللاً  ع الاً  ا وت 

ا اولةم هلا     إىلالريودان الب بلة وا  مث    إىلا ماة ا ا  بوداهنا  
 ور الشريلاق ي جسس   إىلريلاا  اجلذب والدهلن    إىلطلريلة ال     
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وت ا ن ا  ال لة  ق ار  هذه  لدى  ا س   ار   اولة  ريلاا    جلد 
وتناهلس   وتس لريريما  تلو ما  أن  ا اولة  اس  اريت  اليت  ا ااة 

ا ع  اظ هبا وتلول ما   الريودان واجمل ا اق ريو    إىل  دها ا  
 ةامب الل املاق ال والة اللطنلةط 

ا ار ق م. ية  دارس هلل ية علي اجتاه هن ا الل املاق    –ب 
س جماي  راسةةةةةةةةةة هن ا الل املاق ادرسةةةةةةةةة ان  ال لسةةةةةةةةةلة  ة

 ا اايزاتن تن.  ل   انماا إىل ال.اه ا ا  زواي خم و ة مها:
احملور: النموذج الشخصي  مدرسة-1   

هل      ان.لر  ا   الل املاق  هن ا  واه ا  وت اجل 
يس لن   ا الزي   أهل ا ا  الل املاق  أهداهلم    إىلوت  رب  حت لق 

هلل ي   ا لشلة    إىلو   وامنلامالشخ لة  و و     أهلض ط كاان 
وذلخ بدهلن ا  اخن اض اس لى الدق  واإلعريا  ال واي وا مين  

جتاه  وقد تريولر هذا ا   بوداهن طوريدم تلهل  إالاملاق الريح  س  
وي لز ريو  ال لاا  الداهل ة لواماة ي     الب يب:ال  ة    هل ري :س  

الناالة   الدوي  س  ال  ول   ب اال  توريلة  س  ي ا    احل   أن  ا  ربا 
ال امل    احملويطلو وب   الدريلا    ال ال :هل ة  هل ض    إىلوي لم ريو  

ا س  ريوة )س   الدوي  الناالة   الب ب(رسلم ريو   الدوي  ل  ليض 
  لل م ماطرياا حل ما ا  قسات  بسريب هن ا ل املاوا ب د أن  

  احملور:النموذج الوطين  مدرسة-2
واه ا هن ا الل املاق بلو ما ريااو    إىلوهي تن.   

وال والة   ال  اهللة  السلاساق  ريلاا   ريو     واإلراتلةما   وت ل ز 
 لنة حتت أتثد واقن تريين أم.اة ت ولالة ا  إىلارسرياب اليت تدريل  

أ ى   اا  وهذا  ساب اط  تس  ا ها  اليت لامت  لودوي    إىل ال ري لة 
لودوي الناالة مب الز الن.ام ال أمسا  ال ا ي س   ا رتريا  ال ضل 

واق  ا ية   سلاسلة  أب ا   ذاق  ريوقة    )ال لسم   وث اهللةطإطار 
( وقد أوكح ا مد ارا  ا  حدا لو دريب والريح  14  :2001

(UNITARس )     راسة أة يت علي هن ا الل املاق ا 
الدوي   أن ب ض  وهل  هنا  الناالة  ا ن ا  أساسلا  ذه  سريريا  ك 

أاا ال ب ال ا  ال  يب هلدى أن السريب   "طلاللة ال خوفإش"
الشديد  لدوي  ا رتريا   ي ا   س  ال  بلة  ا ن ا  اجلله    ذه 

او  ةة سلق  وللة لول املاق هي اا دا    أب ا :  وهلق ثوثةا  ن ة  
ال  بلة  ا ازاي هل  ية كخاة س    ال ا مطريل ي لسلق   والدوي 

هذا اجملاي الذ  تبذيهط اثملا ةة قو لة ا ناهلسة ال   ية ا   اوتة ب   
ت ول  وأتهل  ري يب ين ل    ةة مسقاثل ا    اجلاذبطالريود ارووي والريود  

ا  ولب ا لاو اق  وهلق  الدوللة  ل املاق  السلق  س   )ال لسم ة 
 (ط16 :2001

 الدراسات السابقة   :اثنيا
شحلحه   الدراسة  مبلكلة  ال وة  ذاق  الدراساق 

اللولي   اا    إىل لل  ل  الساب ة ا  ذلخ  الدراساق  ريد  ا  
  يوي:

( "ا ن ا وا ن ا ا  السة: 1986)دراسة املوسى  
اس مدهلت هذه رلذج  وي اصولل ال  بلة و وي ا ب ب ال  يب"ط  

الدراسة إل امل الضلمل ريو  ا ن ا خب لمام لح لة سلاملة اس ا ا 
هبن ا   واه ات  هللما  تو ب  وراً  اليت  ال لاا   ريو   وال     
ال  ليم عل  عدثت ا ن ا ا  السة لو  لي ال  بلة ا   وي  

لول املاق   ا س لر ا  س    إىلأورو   وذلخ  ال  يبم  اصولل   وي 
أري  اليت  ال تا  عالة قوي  س  أاا  الن طط  ريلاتد  اس بوي   ريت 

ا ب ب ال  يبم هلا ن ا ا  السة عدثت س السنلاق ارقدا ب د  
ا ن ا   أن  الدراسة  هذه  واس ن نت  الدويم  توخ    إىل اس  وي 

 وي اصولل ال  يب أوريحت حمط ارم.ار ا  قري  ا ماة ي  ب د  
ي اق  ال شا  الن طم عل  سموت  وي اصولل ارم.اة وال ش  

اللما مبنالرية  ارتري ت ا ن ا  إللمام لاا  ل سمل  ع لة ا ن ا 
ا  ال لاا  انما ال. و  اجلب اهللة ل وخ الدوي واليت ت الز بريللة 

دويم هلضوً ري  الرينلة  توخ ال  إىلةب اهللة طريل لة ساريدق لومن ا  
م اليت تس   ب الل املاق ال والة ا ماة ام لاا ت د  ا ق  ا ية

اجللامب ا ة ااريلة ا  ال لاا  ا ااة اليت ساريدق ريو  هن ا  
الل املاق ال والةم لال شابه اللريد ب  ث اهلة  وي اصولل ال  يب 
ان  قي الدوي ال  بلة وال ااث  الديين ايضام وام مت هذه الدراسة 

واعد وللنما اجتاهان ا ضا ان مها:  أن ا ن ا للست اجتاه    إىل
 بود ا من م وط يق ال ل اط إىلط يق ا ن ا 

عبداملعطي لول املاق    (2008)  دراسة  ال نال   "ال لولف 
ا ماة ا:  روس اس خو ة ا  جتارب الريودان الناالة" هدهلما: 
اس  وة جتارب ريد  ا   وي اجلنلب علي ا س  ا ا ال نالية  

لولف هذه الل املاق س إم اج ا   هلة ا  ل املاوام ا  اة  ت
م اتل ا  أمهما أن ال  لد    إىلوا  ولااقم وقد قو ت الدراسة  

س ا اربة أو جت بة ا  ال نارب ال ا لة وت لي ما لو  ريلق س بود  
الن.ام   بلك لة  اروي  ي  وق  هاا :  أا ي   ريو   ي لقف  اا 

ا ماة الل املاق  انشج  بودان  س  السلاسي  م  ا ق  ا     ام 
هلتاق   عل   ا   ا ماة ام  الل املاق  خب اتم  ال اين  وي  وق 
س   واختاذها  ال  اراق  ونارية  ا   والاق ما  اصارج  س  تلاةدها 
اق لار   أن  الدراسة  وأوكحت  واإلم اةلةط  ال والة  ا ؤسساق 

ت ين ب لاتز اق  ا ية   لول املاقما ستاتلنلة لو لولف ال نال   
ب  وسلاسلةم ي  وق  هللاا  مشاطاق لذلخ  إ ااج  وادى  لل لة 
وا  ا س خوواق علي ال نارب ال  بلة   ا ماة امالل املاق  

ت شل  س أن ا .  اريا راق   ا ماة املوس  ا ا ا  الل املاق  
ا س  ا ا ا  الل املاق ال  بلة لامت ا  ةامب الل املاقم وأن  
ة  ت للز السلاساق ال  بلة لان ريو  حتليوق ا ماة ي م وأن 

ريا راق ال  بلة لامت ةزتلة وان زلة ري  سلاق استاتلني ب ض ا 
 ل لولف ا نلة وا لاا ط 

( "هن ا الل املاق ال ااوة س ق اة 2008)دراسة الوحيشي  
ا ن ا و واريي  واص اتم  احلن   س  هدهلت ال حة  هذه   "ط 
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ارطريامل   إىلالدراسة   الضلمل ريو  عن  وق اتم هن ا  إل امل 
ال  ب   ال  إىلوا ا كاق  قاريدا  الدوي  ريو   ب بلةم   ري اا  

( ا ق  ا ية  وال نالة  ال  اون  ان.اة  وبوغ OECDبلاانق   )
ال لنة طبط    70  جمالة  وطالب  الدراسةطريلرياً  ان    ولش ت 

ال  اة ال حي تلا  س  ال ااوة س  الل املاق  أسرياب ا ن ا 
الن.ام  وملاقم  ريااةم  الدق   ك ف  مها:  رتلسل   ريااو  

تولما   ارسريابمب ا ا ية س ودارا  ال حيط وقد ةاملق ارسريا
بب ض لسب  ا ن ا  أاا  ال ا ط  ب. و   ا   و ة  ارسرياب 

وهللاا   ال لنةطاماراق وجتاربم هلو  يذل ها إ  علا  ربن أهل ا   
خيم تداريلاق ا ن ا ريو  ال  اة ال حيم هل د ريربق  الريلة 

اق  أهل ا  ال لنة ان  ا أتثداق سوريلة رياللة ريو  السلاساق واصدا
ال حلة س ا  م وت لزق ا تعاق ا ريحلث  علي تلهلد هل ص 

 ال دريب رياللة ال خ مم واري اا  م.ام إ ار  أل   ريدالةط 
( "ا ايد ةذب الل املاق  2009واالسدي )دراسة السلطاين  

ال والة  اق    الل املاق  م.   وةمة  ا   الريود  قارج  ال والة 
الدراسة    الريود"ط هذه  ا ايد  س   اب    إىلهدهلت  وكن 

الل املاق واحلد ا  اس ا ار ا ن ام وذلخ ا  قوي ال      
جم ان  عد   ان  وب د  ال  اقلةط  الل املاق  هن ا  أسرياب  ريو  
ل  الللهلةم  ةاا ة  س  ال دريسلة  ا للة  دريضامل  ا  ا    الدراسة 

لة وبوغ ريد ها اق لار ال لنة ا س  وريلة وال لنة ال ري لة ال شلات 
  الريلاانقط اس خدم ا س ريلان جلان    تدريسم ول ريضل هللة    100

وقد أس  ق الدراسة ري  هوة ا  الن اتل لان أمهما قاتاة ا  ايد 
أووت  ا ماة اط لاا  ال والة  الل املاق  الوزاة  س   اب 
ال ولا   ا  اتب  ريو   ع وت  اليت  الدراسة   ه اام    ايد 

ال  اقلةم وك ورا  وت ريل ما جلذب   الل املاق  ا مدورا ا   ال  وا 
ا  ايدم واحلاةة   ل ن لذ توخ  ال مللة  ال لر  س  مش    إىلال ا  

اللريي دمهلة ال ن   الريش   ا ماة م وال جللد ريو  أن ريل و   
 سلساه  س كاان ةل ا ال  ول  ال ا ط 

اخلضريي   "1429)دراسة  وال نلة (  ال والة  الل املاق  هن ا 
"  راسة الداملة ا ري ة ريو  ا ماة ي  ا   داةالدوي    إىل بلة  ال 

ارلا يل  وال نل  ال ااو  س ةاا ة ا وخ س ل  )ا اي لومن ا 
ال لسلة(ط هذه الدراسة ت  وق هبن ا الل املاق ال والة وال نلة  

الناالة   الدوي  ال ل ا    إىلال  بلة ا   ا   داة وا  مث    إىل الدوي 
الناالة الس ل ية لنالذج   هبام لا اولةوال ا     الدوي  ال  بلة 

ريو    اري ادق  ال لسلة"ط وهي  راسة وو لة حتولولة  "لومن ا 
الدراسة   وود   اإلع اتيط  اللاي  ريو    إىلا نمل  ال     

ا ماة ا   وال نلة  ال والة  لول املاق  الديل  اهللة    إىل اص اتم 
ا ة وت  اليت  وارسرياب  الس ل يةم  ال  بلة  لل املاق ا اولة 

ال والة وال نلة خي ارون ا اولة لا  د  ن و  م جبامب ال لو  
ق ارا  ونن  س  وال نلة  ال والة  الل املاق  ساريدق  اليت  لو لاا  

ا اولةم وا  ةامب   إىلل ل ا ا  ا   ا من  واختاذ ق ار ا ن ا  

الدراسة   ود   واجلاذبة     إىلاق   ال ار ا  ال لاا   تشخلم 
الدو  ا   الناالة  لول املاق  ا   داةي  الدوي  والسوريلاق  إىل  م 

ولذلخ  ال والةم  الل املاق  هن ا  ري   الناجتة  واإلجيابلاق 
لوحد ا     م.اه اا  تعاق ال  لرية لو  اا  ال واي ان هذه ال

ول  ال نلةم  و  ال والة  الل املاق  م.      هن ا  إبطار  ا س  امة 
ط الدراسة  ب ض ا  الن. يق ال والة ا  تري ة مبلكلة  يش ا  ريو  

انمل احل   الشاا  جلالن الل املاق ال والة وال نلة   س خدما
ا وخ   وال ااو  جباا ةال ا اة ا  الدوي ا   داة لمن ا ريلسلة  

س ل ط لاا اس خدات ا اا ا س ريلان جلان الريلاانقط لاا تري   
ا  م اتل الدراسة ان أوي الدواهلن اليت ة وت ا ريحلث  خي ارون 
ا اولة ال  بلة الس ل ية لا  د  ن و  هل الش لر   س   ار 

اليت ساريدق   ا اولةمالسلاسي وا ق  ا   س   ال لاا   وأوي 
ا ن ا  ا ريحلث  س ونن   ا    ا   ال ل ا  هل   إىلق ار  ا اولة 

ا    اتضح  الب بلةط لاا  الريودان  جم ا اق  س  ال للف  و لبة 
الناالة   الدوي  ال ار ا لول املاق ا   ال لاا   الدوي    إىلالن اتل 

ف ا ق  ا   واخن اض اس لى ا   داة ت ا   س اس ا ار ال خو
لة جتاه الدوي وأن اه  ال لاا  اجلاذبة لول املاق ال وا  مالدق 

ت ا     وال  اسا   داة  ا ق  ا    ال  دم  السوريلاق   طس  ااا 
الدوي ا   داة ت احلر   إىلالناجتة ري  هن ا الل املاق ال والة  

اق  ا ية س بودان ارو س   م اتل  م  اشلوق  لاا أوكحت 
قسارا  ا   احلد  ريو   تساريد  اليت  ا  تعاق  أه   أن  الريح  

و  هي  ري   الناالة  اليت الدوي  اإلجيابلة  احللاهلز  سلاساق  ت  ل  
تس مد  احلد ا  هن ا الل املاقم وذلخ م. اً رمهلة هذه ال لة  

 س ا سامهة س تنالة اجمل ا اق ال  بلة ورقلماط  
فوجو   الريش ية 1433)دراسة  ال نالة  "استاتلنلاق  ب نلان:   )

و ورها س احلد ا  واه ا هن ا الل املاق ال والة س هلوس  :  
ال     ريو    إىلاسة عالة ق اة  زا"ط هدهلت هذه الدراسة   ر 

هن ا   واه ا  ا   احلد  س  الريش ية  ال نالة  استاتلنلاق   ور 
ال     ريو    ال والة س هلوس  م وذلخ ا  قوي  الل املاق 
ادى احلاةة لو حس  س ل  جماي ا  اجملا ق ال اللة )حتس   

الري الللا ر  وت لي   أتهل   ا ق  ا  م  ا ه اام اللكن  ش يةم 
حتس    اصاصم  لو  اة  اشن ة  بللة  إجيا   ال وايم   لريح  

راسة ريو   ط واري ادق الد(اروكاة السلاسلة واإل ارية وال اململة
م واس خدات ال لنة احل  لة س اق لار ا نمل اللو ي ال حولوي

( ل املا ا  محوة 497ط59ال لنة ا  جم ان الدراسة ا  در ب )
بلاللريلس هلجريو  ا  ال ااو  س ق اة  زام   الشما اق ال ولا

ريو   الداق   س  اصاوة  لل املاق  ا س ريامة  وزريت  عل  
بلناا 550) ق اة  زام  ال ااوة  اق   الل املاق  ا   ( ل املا 

( ريو   اصارج  س  الل املاق  اس ريامة  ا  80وزريت  ( ل املا 
  الل املاق ا ماة ا ا  ق اة  زا وأرسوت ا س ريامة    ريرب الربيد 
اإلللتوين طوأوكحت الدراسة أن البالريلة  ا  ا ريحلث  قارج 

ال وس اللط ارراكي  ررض  ي ل ون  ل ل ا  وذلخ    م لنلة 
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ا ريحلث   اق    ا   قولوة  هللة  واةابت  ارساسط  س  رسرياب 
وأوكح   الداتاةط  ب  لده    ن ا  ال وس لنلة  ثو  ارراكي 

ل  لر ال واي س جماي  أهن  ي  ريلن   ن ا ا  أة  ا  ا ريحلث 
البالريلة   وأبدى  الداق    س ل ال خ مم  س  الل املاق  ا  

انما  اجملا ق  س ل   اجلمل   ت لي   ك ورا  ريو   واصارج 
وال  ولالة   واإل ارية  والسلاسلة  وق ةت ا ق  ا ية    وال اململةط 

الس ي   ال لولاق لان أمهما: ك ورا   إىل الدراسة مبنالرية ا  
ا ق  ا الريللة  ا لاتلة  قوق  وال حلة  وال  ولالة  وا ة ااريلة   ية 

 اليت ا  شجهنا تشنلن الل املاق ال والة ريو  ال ا  س بودهاط 
ال االة    ((Alkhudairy, 2001  اخلضريي  دراسة "هن ا 

ا اولة ال  بلة الس ل ية:  راسة عالة ا ري ه ريو    إىلارةنريلة  
ت د  احلاللة  الدراسة  ال يض"ط  ا نل  س ادينة  ريلنه ا  ارطريامل 
الدراسة اللعلدا ريو  "عد ريو  الرياع " اليت ت  قت لول املاق  

ا ماة ا   ال  بلة  الس ل يةط هذه    إىلال والة  د  ال  بلة  ا اولة 
النلة ا  هن اق الل املاق ال والة  الدراسة ااهي ا  رلذج  ذا  

وا  هلة   إىلال لسلةط وود    ال االة  توخ  للكن  ت لر  ت دمي 
ا ن ا   الريح    لديم م واهلن  الدراسة  هذه  اس مدهلت  لاا 

وال حول  لودواهلن ال تلسلة قوف هن ا جم ان الدراسة ا  وطنم  
أق ار أق ى وارسرياب ورامل اق لار ا اولة ال  بلة الس ل ية   إىل
ود      ن و م ا  د  ل تو ريه   إىللاا  الذ   الدور  ا  هلة 

الريود ا ضلف س ةذب    إىلال وقاق ا ة ااريلة ا ماة ا اسري اً  
هذه  وت  د  اق لاريةط  واجلاارياق لح لة  ارهل ا   هن ا  ع لة 

ول د ترينت   اللش لةمالدراسة واعدا ا  الدراساق ا س  وريلة  
الذ  ي لم ريو  اللوف  هذه الدراسة ا نمل اللو ي ال  سد   

وقد ل ت ريلق   بلنمامالدقلق لو ضاي وال  سد لو وقاق ال اتاة  
ول اس خدام    ال يضمالدراسة ريو  ريلنة ا  ارطريامل ا نل  مبدينة  

ول د أوم ق الدراسة ال ديد   الريلاانقطأ اا ا س ريار لج اا جلان  
  أه   ا  الن اتل واليت ا  أمهما: أن رياا  اللسب ا ا   هل ا

م   ريو  ونن ق ار ا ن ا بشل  ريام ال لاا  اليت لان  ا أتثداً 
ولاا    ملار ا اولة لو ا  هبا بشل  قاص وهل أيضاً سريب اق 

ةاذبة   ريلاا   ت  د  وهي  أق ى  ريلاا   أن  الدراسة  أوم ق 
  إىل هذا  إلكاهلة    مالديين وحت لق اس لى امين أهلض   لال اا 

الريو س  وارقارب  ارودقامل  وال  ريوةل   إللما  ا ماة   س    ة 
و تلكح م اتل الدراسة أن شريلة   مال ساب قرباق ث اهللة ةديدا 

الريود    إىلال وقاق ا ة ااريلة لواماة ي  اروات م واليت تن اي  
م وتو ب  وراً هل ا ً اً ارياش اً ريو  ونن ق ار ا ن االلاعد تؤث  أتثد 

ل اا  ةذب هلاري  س قوق جم ان ري قي ذو ت اري  اة ااريي 
لض ورا لو لش والري امل س بللة اة ااريلة اباي ا لريلل م  ارو م  
  وأن البالريلة ال .ا  مل ت خذ ق ار ا ن ا بشل  هل    أو ريشلاتي

ث  راكلن  وأن ا .  ا ريحل  مب  يشارك س ون ة أريضامل ارس ا
اللكن   ريدم    ماللول ي   ري   أن  الدراسة  م اتل  أوم ق  لاا 

ال حدث  لوبة ال  بلة ي ف ريات اً أاام ا ريحلث  لو م  احل ل ي  

لو  اللد وال ل  احملولة وتلسلن ا لا س ال وقاق ا ة ااريلة بلنم  
اجمل ا ضلفوب   هل د   م ان  ا ة ااريلة  ي  وق  ل وقاق  وهللاا 

هن  أن:  الدراسة  م اتل  أشلاي  أشارق  ثوثة  ال وقاق  اك  ا  
ا ة ااريي حنل   موال  اري   ت نه  ا ندية  اجلاارياق  أن  اروي: 

إقااة ريوقاق اة ااريلة كا  م اق اجلاارية ا ماة ا اليت تن اي  
أسا ريو   وبد  ابتب  جم ان  اللمة  اللطنلة  إللما  ا لية  س 

اق   ا  اجلالل ال اين: بنامل ريوقاق أق  اتساريا ان أق اهن  ما شتلة
 م قااة ريوقاق ان اجمل ان الس ل  ال ال : إ  ما ماة ا ارق ى

ا ارمة  ت س   ل  لر  ال وقاق  هذه  دن  الن اتل  أشارق  واليت 
  لشل  اروي وال اينط 

 اثلثا: التعقيب على الدراسات السابقة
إن اس   اض الدراساق اليت تناولت هن ا الل املاق 
يلشف ري  مدرا الدراساق اليت تناولت ا ن ا ال لسلة مب ىن 

عد اا س    إىلتوخ ال اتدا ا  الدوي ا   داةم هلريلناا جند وهل ا  
الدو  ا   ا  نمة  ا ن ا  تناولت  اليت  الناالة  جتاه الدراساق  ي 

انالة   ا   وي  الدراساق  ا   داةم ولذلخ  ا اولة    إىلالدوي 
ال  بلة الس ل ية؛ هلإن هناك ريد  حمدو  هل ط ا  الدراساق اليت  

ا   داة   الدوي  ا   ال اتدا  ا ن ا  الناالةط    إىلتناولت  الدوي 
وب  ة ريااة هل د لش ت هذه الدراساق الساب ة س جماوما ري   

ا الكلة الريح  احلا م قاوة س و  اا ي تريط هبا أمهلة ال.اه  
ا  آاثر واا يدهلن إللما ا  أسريابط وقد أهلا ق الدراسة احلاللة  
وولا ة   الن.    اجلامب  إث امل  س  الساب ة  الدراساق  ا  
اإلة املاق ا نمنلة ريو  حنل يساريد ريو  حت لق أهدا  الريح  

ذاق الدراساق  كا   احلاللة  الدراسة  وت د  الري د    احملد اط 
ال حولوي اللل ي ريو  الن لض ا  ا .  الدراساق اليت أتقذ  
انح  ارسولب اللاي ريند تناو ا لو.اه ا بشل  ريامم وواه ا  

ا  السة   الل املاق  الس ل ية بشل     إىلهن ا  ال  بلة  ا اولة 
وقوواق  واجتاهاق  حمل ليق  اس   اكنا  قوي  وا   قاصط 

اس   كناها اليت  الساب ة  ال جللد    الدراساق  يلننا   ل   ل م 
راوعت الدراساق الساب ة ب   راسة الل املاق  ريو  اا يوي: 

رلزق   واا لازاواط لاا  ا ا ية  وو وهلما  أوكاريما  س  ال والة 
الدراساق هذه ريو  ريوقة واه ا هن ا الل املاق  ل نالة س 
بوداهنا   ريو   رياتداوا  قوي  ا   قاص  بشل   الناالة  الريودان 

جب لريودان اروولةط  ا  جتلة  اصسارا  رياولاق  ريو   تب ل ما  امب 
لل  الدراسة    (طا نشج  ذا النلة ا  ا ماة ي  )ا درم النزيفطط

ا س ندا  ن ا   ا جتاهاق  ريو   الضلمل  سو ت  ال اهنة 
الل املاقم والكلة وةامب قواا تناوله الدارسلنم وهل ا جتاه  

ال نف ا  ا ن ام وهل اا ي     ا ملااً ةديداً ال لسي  ذا 
يؤسس ل لةه ةديد وتلار اس حدث ورلذةي س ا ن اط وهذا  

ا اولة   إىلاري ريار رلذج ا ن ا ال لسلة لول املاق    إىل اا يدهل نا  
يؤش    اا  وهل  ا ن ا  س  الناةحة  ا جتاهاق  أه   ب    إىلا  
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اس  ري  واريد ل اولاق ال نالة والرينامل س اجمل ان الس ل   الشيمل 
أا يلا قوي   إىلان بنااذج ا ن اق ال والة ا  أورو   الذ  يذل  

الدراسة   احل ل لة  ذه  اإلكاهلة  أن  ال ش ي ط لاا  ال  ن  بدايق 
تلا  س تلةمما ا نمني الذ  رلز ريو  ا  اربة اللل لة  لكلة  

الن اذ   للعدها  اللالة  ا  اربة  تس ن  ال.اه ا   إىلمل  هذه  رل 
وا س ريوق ما خبلاراق ال نالة س  وت للخ أب ا ها وإومار تلةما 

الريود الذ  يس  ري  الل املاق وهلق ت لر استاتلني لرينامل ال لى 
 ال ااوة وا لار  الريش ية س ا اولة ال  بلة الس ل يةط 

 والديل  اهللة لومن اارب ا  السلسللللةلة : ال    ال ال 
ا اولة  إىلال والة  ال لسلة لول املاق  

و وللا( )ري بلا الل املاق  ال ارخيي  ن اال  لر   
ا ماراق    ا  أوحابال امل هللاق ريديدا    تلةد س

ال خ  اق ا خ و ة اليت هاة ق ا     ال والة ذاقوالل املاق  
أورو  واستاللا ولندا   إىل وي ا  داةم لا ن ا    إىلبوداهنا الناالة  

ا  حدا   حب اً والل يق  الذ     ارا يللة  ا وت   ا ناخ  يوت   ري  
ان    قدراوا ل   اري   واإلم اجمالشخ لة    إىل  إلكاهلة    ا بداة 
وحتس     وتلسلن قرباو ال واي وال  اس    س إ نامل رولده ر ري م   

ار يب  ن ا ط إن ا   رين لوتاث  وا ة ااريلةا ق  ا ية    أوكاريم 
الضلمل  الدراساق سو ت  ا .   إن  ال والة يوعظ  الل املاق 

الدوي   إىلالل املاق ال والة ا  الدوي الناالة    قضلة هن اريو   
اه اام الل د ا  السلاسل    واليت شبوت  ريامما   داة بشل   

والرياع    وال  ين  وا خ     ال واي  ال  دم  وةل   ان  لل   ط 
الة ا س دااة وس ررية س رياولة ال نوع لي تبد وق زاق ا سا

اليت شمدوا ب ض الدوي الناالة  أوريح ال وب    خم وف ارو دا
ال  الل املاق  اوحاريو   أا ا  ا  زايدا والة  لوحاةة  م. ا  م 

لول املاق ال والة ا  خ  ة س توخ الدوي اليت مل تل  قا را  
الريش ية  قوي للا رها  ا   ال والة  اؤسساوا  عاةة  سد  س 

ال ريا ي س ا   هلة واصربا والذ  لان ريااوٌ    إىلمما اك  ها    مولةاحمل
هل ا  س تدهلق الللا ر الريش ية ا ؤهوة ا  الدوي ارل   ت دااً س 

الدوي الناالة اليت هي داس احلاةة   إىلع   ال ولم وال لنلللةلا  
وسات   وام شار  ال اراق  ب   ال ن    سملله  ري   انهلخ   اط 

ريلسي ال   س هن ا    ع اك  إىلل  ذلخ قا      لاو موالا ت اي  
 الناالةط الدوي  إىلالل املاق ا  الدوي ا   داة 

ب ض  الل املاق   إىلالدراساق    وتشد  هن ا  أن 
واه ا اس ا ا س هلن ال  لر عل  قدر ريد ها س السري لناق 

ا  ا     وال ااملناق  دل    ال ش ي   ألف لان   100ال  ن 
يماة  ا  حدا  الل   إىل  ا .ام   سنلي يق  م  )س عان   وأورو  

 (ط31: 2011
وس كلمل ذلخ يل  ال لي إن ارا  مل ي د ا    اً  

ب    الب بلةمالدوي    إىلريو  هن ا الل املاق ال  بلة أو  د ال  بلة  
ا ن ا   ال اللة س و  ع اك  الل املاق  تلار ةديد  ن ا  امري ق 

الدو  والذ  شل  م  ة حتلي هااة س اتريخ هن ا الل املاق 
وذلخ ان ام وق تلار ةديد لومن ا وال ا م للس هل ط   ال والةم

ا  ا ن  ة ال  بلة ب  ا  الدوي الب بلة أيضا  جتاه ب ض الريودان 
أريدا ا لريدا ا  الل املاق ال ولا ا  الريودان ال  بلة اليت اة ذبت  

الناالة وا   داةم وانما  ل رين الريودان ال  بلة ا ن نة لون طط هل ي  
الريودان س   توخ  بدأق  اررب لنلاق  الن ط س  ال شا   أري اب 
لو لى  ا زايداً  طورياً  تنالية قو ت  مشاطاق  اصاسلناق  ا ون 

ال لسد  وا اه ا  ا منلة  وقاوة  احملولة ال ااوة  ارسلاق  س   وب 
اتساة ل وخ الدويم وقاوة س ال  اري  ال  ولاي وال حي ب د  

ريو     عن  الريودان  هذه  س  تلار   ال االةمال وب  م لض  ريو  
بشل  ريام    إىلا ن ا   ار ابة  لل  هن ا  اصولل    إىلالب بط 

ا   وي   بلة أوريحت هن ا شريه  اتاة او هن ا    ال  يب وال ا اة
س الريودان   ل دم تلهل  ال. و  ا ناسرية لو ل ا  ذلخ   اتاةم وي ل 
ا  ريناا أكف  الب بلة  ا س موللة    إىلم  احللاا  أرا   أن  ذلخ 

الريودان اص م ساريدق ولنلة وال  اللد وال ل  ا شتلة ا ناسرية س 
احل  ان  ال للف  ا ضل ة ريو   الريودان  س  ا اولة   طلاا    وللست 

لنة لودور الذ  يو ريه رياا   ال  بلة الس ل ية مبنجى ري  ذلخ م 
س هذا الريود ب د    وا س   ار ارايناجلذب السلاسي وا ق  ا    
ط  ي ال  ول  ال ا  وال  اة ال حيأن شمد تلس ا س ي اً س جما

لدى  ا ن ا  ق ار  ونن  رياولة  ريو   ري   ساريدق  ال لاا   هذ 
س  ل  حلي  الريودم  هذا  س  واإلقااة  لوم  اي  ال والة  الل املاق 

هن ه أو إقااة شريه  اتاة إن مل تل  هن ا ل املاق   إىلبالب  ال
واا زا  س ا س   اب هل تشنلن ا اولة لذو  ال  لي   م اتاة

والل املاق ال اللة ا  قوي س  ب ض ارم.اة وال لام  اجلديدا 
 جمم  ان  لن.ام ال ننلس هللما لوس  ا ا ا  قرباو  وجتارهب  و

احملولة الريش ية  الش و   ق و   مال لى  ريولم   تن ريق  مم   اوة 
ارطريامل   ا   ال ننلس  م.ام  س  ريولما  ا ن لص  والضلابط 
واليت  النا را  ال خ  اق  س  وال واامل  وا س شاري   وا مندس  
أث ق بو شخ ريو  تبلد اسار ع لة هن ا الل املاق ال والة  
)إب اهل م يذل   الشجن  هذا  وس  ا اولةط  حنل  ريا لة   ل.اه ا 

امه  س  ارية بودان اصولل ال  يب أن    ( 117-130:  1982
ا ؤهوة   ال والة  الل املاق  ا   ا  لا   س    أتهلوتدال  رياللا 

ذلخ ي ب س ا وح ما   لو ا م  ن اصدااق ال ااة واصاوة  
إذ أن ال ننلس يناي إعساسم   لل مل وخي ف ا  اشاري  ال لت  

  الامة هذه لديم  لن لنة لإلقااة ا ؤق ة وا  شامه أن ي زز ا
 الريودان س اللط  ال  يب وريو  ال  لد الدو  أيضاط 

سلمل هن ا   وا   تناولت  اليت  الدراساق  أن  احلظ 
هذه  ري   ا  لهل ا  ا  ولااق  ل وة  م. اً  ت      اازالت  الل املاق 

م. ا  ن الريودان الناالة والريودان ال  بلة بشل  قاص   ال.اه ام
ب دهلق الل املاق ال اللة   تنش  إع اتلاق رمسلة ذاق ال وة  

أن الل د ا  الريلاانق   إىل( ذلخ  1982وي زو زعون )  لوخارجط
 اس ادا ا وا  ولااق اليت تناقش واه ا هن ا ار ابة ال  بلة  
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وأن ا  ي لم جبان ومش     واهللةطاؤل اق وا ا ر قارةلة و د  
 ال  بلةط ا  ولااق اإلع اتلة سلى ريد  كلل  ا  الريودان 

ب ض   ال ولا ت لد  الللا ر  أريدا   أن  الدراساق 
و   إىلا ماة ا   ارا يللة  ا  حدا  وب ي املا قوي الل يق  لندا 
وتشد   شخمطألف    285ت در بنحل    1976–1961ال تا  

الل املاق   ال ناريلة   إىلت دي اق أق ى أن زي ا هن ا  الدوي 
ال  ن لامت س عدو   م س  ا   وال ااملاق  السري لناق  قوي 

  10أاا هن ا الل املاق ال  بلة هل  در حبلا     سنليطألف    100
آ   ا  الل املاق ال اللة يماة ون   7آ   ا  ا منل  انم   

  ارر نم  لرينانم  ا  م  ال اللة:سنلي ا  ا ن  ة وقاوة ا  الدوي  
هن ا    ا ب بط  تلمسم  اجلزات م  مسلري  ال  اقم اجتاه  وي تريط 

 31690هل د هاة  اا يناهز    وال  اهلةطالل املاق ب لاا  الوبة  
الل يق ا  حدا   إىل  1984و  1960الل املاق ال  بلة ب   ا   

وي در ريد  ارساتذا ال  ب س   ط1270ومب دي سنل  ي در بة  
بزهامل   واللندية  ارا يللة  اجلاا اق  لاا    اطأس اذ  720أه  

اة ذبت هل مسا وعدها قوي ري د السري لناق ريد ا يتاوه ب   
الل املاق    أل ا  30و  25 ريد     ال  بلةط ا   هلل در  أاا لندا 

–1959)ا  ذو  الل املاق س ال تا    ال  ب اللماا ماة ي   
ا     (1973 ومل  33790دل    اصولل    اماة ام  تسو   وي 

بو اذ  الريداية  س  الل املاق  هن ا  ا   الل املاق ال  يب  ريد   غ 
الل يق ا  حدا ارا يللة وعدها س سنلاق   إىلا ماة ا انما  

يناهز    (1970–1966)  : 2001  م)ال لسهل  ا    643اا 
لريودان   (م42 ت اة ت  لنسرية  اا  س ريان  ال.اه ا  هذه  لل  

تس   ب  بدورها  أوريحت  الدوي  هذه  رن  ال  بلة  اصولل 
أو اة   ا  خم وف  ال والة  الدوي   املطال الل املاق  بدأق  ل د 

بدايق   انذ  ال والة  الل املاق  تس   ب  اصولنلة  ال  بلة 
هلانما اا أتث ق   ا  اوتةملل  ذلخ لان ي   بدرةاق    اس  و اط

وا الز   ةاا اق  بلةل   هلله  أتث ق    حب مال.اه ا  اا  وانما 
ريو   م ت بنل هاال ناتي اليت  اصارةلة وبرباال ال  اون ب وق ما 

اصرباق   تريا ي  جماي  س  ا لار ال  اون  وأل     الريش يةط  وتنالة 
ارا وة وكلعا س ا ري اا  ريو  هذه الل املاق هل ا اي الدوي 

اذ الت ا س  ا ا ا     الريتويم وقاوة ب د ال شا     اصولنلةم
  الناشلةم الل املاق وا ماراق ل سلد ا ش ورياق الريتوللة وال نالية  

اري ادق ريو ال  ول  وال حة  لاا  ارةنريلة س جما   اصرباق    
   قاصطبشل  

ال  بلة   وس ا اولةةبوةدان اصولل  وال  بلةة سعن  ا ن ا الةدوللةة  
 الس ل ية قاوة

ل د ارت ن عن  ا ماة ي  الدولل  س اصولل ال  يب  
و  تزاي  مساةطاوللن  357811ط22–2013لل   س ريام 

ا ماة ي    وتشد    بودان   إىلتدهل اق  ارت ارياط  تسن   اصولل 
أن ريد  اجلنسلاق ال ااوة س  وي اصولل ال  يب قد    إىلالريلاانق 

خم و ة    120جتاوز   الدوللة   )ال   ي ةنسلة  لومن ا  اإلقولاي 
ويوعظ ارت اة ريد  ا ماة ي  ا  ا ند    (ط19  :2014  ال  بلةم

مث  وبنبو يش و لس ان وا   وال وري  وإمدوملسلا وس يوملا  
والسل ان  ريد   اروىل(ال ش     )الدويوارر ن    اللا   وي در  م 
اوللن اماة     4ط22اوللن اماة  ا  ب     20هؤ مل أل   ا   
بودان    إىلارت ن ريد  ا ماة ي  ال  ب    اصوللط لاا و  بريودان  

إىل  اوللن مساة    2,7ا     2013و  2000اصولل ب  ريااي  
مساة  4,7 ا ماة ي    طاوللن  ا   مسرية  ألرب  ا   يلن  وي   

ا  ترية   س  اللانللن  أييت  مث  السل امللن   ال املةمال  ب  ي ري م  
وال لاالللن  والورينامللن  هلال وس لنللن  هلالسلريلن  هلارر مللن 

س ال لمسللن  وأييت  ا  ترية  وا باربة  الريلاانق   ارقداط  وتشد 
وةل  ثوث  وي    إىل  (2014م  لومن ا ال  بلة  اإلقولاي  )ال   ي 

س  لومن ا  اس  ريا   ارل    ال ش ي   ولة  ت نف كا   ري بلة 
الدوي   وارر نطارااراق    الس ل يةم  هي:ال امل   هذه  وتس  ري  

ولرينان  ا    ا   قا م  وأ وريما  ال  بلة  الل املاق  ا    تدهل اق 
ب ز  )ا والن(وريو  قو  ا ن ا ال  ولدية  وا ب بطوالسل ان 

ب ض  يتلز س  وأ وريه  ال ااملناق  انذ  ي  لر  بدأ  رلذج ةديد 
ال  ارياق ا ق  ا ية وا ة ااريلة وال حلة والتبلية وي للن ا  
وأساتذا   وامندس   وأطريامل  أريااي  ورةاي  وا ل ي   ريواامل 

شريلة    وت نل طةاا اق   سامهت  رياولة وقد  س  اإلمتملت 
رياولاق   ال لولفم لضاان  وارس ة  ا وتاة  اللسلوة   ري ريارها 

ا س  دام مبا يس نلب  ع لاةاق الدوي اصولنلة وهلق قاملن 
ساه   وال وبمال  ض   اصولل    وقد  ب   وي  ا ت اقلاق  ري د 
ارق ىال  بلة   سال  بلة    والدوي  رياولة   وارةنريلة  تن.ل  

 ال والةط اق ا س   اب لول امل
سةةةةةةةةلاسةةةةةةةةة ا اولة ال  بلة السةةةةةةةة ل ية حنل اسةةةةةةةة   اب الل املاق  

 ال والة ا ؤهوة
 الكفاءات: سياسة استقطاب  –ا  

أه   وي   كا   ا   الس ل ية  ال  بلة  ا اولة  ت د 
ا ن ا   جت بة  إجناه  ريو   رياوت  اليت  لول املاق ال امل    ال لسلة 

  ار اا قاات به ال   واللا ن   حملاام هل و   وتلول ما تلول ا
ال ا لة   احل ب  انذ    ال املةمب د  ا اولة  وبشل رياوت    ري ل  

ا شال  الناهة  ريو  ا سامهة س ع     وتدرجييمخم ط واربال  
ال والة   الل املاق  هن ا  وكن   ريا لامري   قوي  ا   وذلخ 
اس ل اب ا لار  الريش ية ذاق  إىلسلاساق تنالية  اقولة ود   

  وأتهلوماط الل املا النلريلة مبلازاا اه اااما ب نالة الار ها الريش ية 
الامة  ال  بلة  و د  ال  بلة  لول املاق  ا اولة  ق  ت  هل د 

عل  رياوت ا اولة ريو  ةوب الل املاق   اامام س  دا الزا  
الدوي  س  يلةد  اا  ت لق  اب ية  رواتب  ا   والن ما  ال والة 

س    ا   داةم وا مدااج  لو للف  اوتاة  و وهلا  وهل ق  ا  لاا 
ا ا ية  احللاهلز  وت لي   اإلقااة  تسمل   ريرب  الس ل    اجمل ان 
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ا الز  وا  نليةم اجلاا   وإمشامل  س  وا خ رباق  اق  الريح  
ال ا لة    وا س ش لاقط ال والة  الل املاق  اس   اب  سلاق  وس 

ا اولة   س  اللزرامل  جموس  ب اريخ    112رق     )ال  ارلان 
"أتشدا ريامل    ( قد أوو  إبعداث أتشدا  س 27/4/1423

" النح لو واامل واصربامل ا  الزي  كا  ب انال اس   اب أو قريد
وال   انم   لوس  ا ا  ارةامب  جما ق  ال واامل  س  ا م    اون 

ال  ول     ال وايطالريح    ا وخ   ال ا ما للمة ا  وزارا  وادينة 
الذرية   لو اقة  ريريد هللا  ا وخ  وادينة  وال  نلة  لو ولم  ال زيز  ريريد 

اصدااق    وا  ند ام رياولة   ال حلةموجموس  تلل   ا 
ملن    حل ةا لقن ا للتوين ل)  خم و ةا س   اب ا  ةنسلاق  

 ط ا ن ا ال لسلة( م ا للتوملة
املشججججعة على تو يا واسجججتقطاب الكفاءات    القوانني-ب   

 األجنبية:
ا  قوي ا اب ة ان.لاة ال لام  ال ا را س ا اولة 
ادى  لنا  ي ري   ا اكلة  ارربن  ال  ل   قوي  الس ل ية  ال  بلة 
ريو    ا ري اا   دمهلة  الدولة  سلاساق  لدى  اللريي  عضلر 

ال والة  اس    الل املاق  و د    ارةنريلةم اب    ال  بلةط ال  بلة 
ت ضا   ا دملة   اولة  اصداة  جملوس  ال ااة  اراامة  هل  اراق 

ال لةه س    ي  ح رينه اا    ا س   ابط وهذاتن لذا و حيا  ذا 
م وهل ق ار جموس  1/1/1398  ب اريخ  (45اضالن ال  ار رق  )

إودار  تح  ا  ا   س  ا دملة  ا  سلم   ةاصداة    ري اا  ريو  
ال  ار   وي ضا  هذاط  10/7/1397ب اريخ    (48رق  م/ا ولي )

  ال ااةم ا لاهل ة ريو   تحة تلولف  د الس ل ي  س اللواتف  
اجملاي   س  ال  ار  ال  ولايطوقاوة  ريااة    وينم  أعلام  ريو  
وال  ليضاق    وقاوة  ل  ل  وا لاهللاق  والريد ق  وال واتب 

ي ري    واللاةرياقطواإلةازاق   ارعلام  هذه  ةله   س  و لن.  
لودارس ادى ع ص الدولة ريو  تلهلد و و  ريا  اوتاة ا اب  

اناهلسة اإل  املاق اليت ت داما الدوي   إىلحت لزاق ورواتب ت ت ي  
اضاا  هذه    لاا ي ري  لوا ا   س  ال والةط الب بلة لول املاق  

الولاتح ادى ع ص واك ي ال ش ي اق ووناة ال  ار ريو  تلهل   
ريند  ا ؤهوق  وتلهل   اللواتف  شبلر  ا    أساسلة  ش و  

وتلهل    ال ح لزاق   اصرباما  شح   هذه  ا  قوي  ي ضح  لاا 
س  ارةامب  اس   اب  ريو   ا سللل   لدى  هل وة  وةل  

الل  هذه  ان  لو  اوض  ال ا   ال  ول   املاق عسب اؤسساق 
 اس  نامل آق  وت ضا  الوتحة    ل املاطل     إىل ت دي او  لوحاةة  

الشااللة   وأا يلا  أورو   ا   ال ا ا   ا   اقدي   ال ن  س  ي ا   
 ا لازاق ت لاهلق ان تشنلن اس   اب الل املاق ال والة ذاق 

 ا  الزاط ال ن بة واإلش اة س اجلاا اق وا الز الريح  الدوللة 
وا ا لازاق ا سندا لول املاق ارةنريلة   ال شنل اق-ج 

   اولة: 

و   ت د ت لل  ال شنل اق  ا ايلس  س  ا ا لازاق 
اة ي  ريااة والل املاق ال والة بشل  قاص ا  أه  وك لة ا م 
اليت حيل  هبا الدارسلن ريو  ادى حتس  وك لة هذه   ا ؤش اق

ن  ريا ا   تلل و   مس      اجتاه ا س   ار لديما ال لاق هلمي ت 
للعد الل املاق  رواتب  وك لة  ا د ق  ل  سد  لاهللة  ها 

ا س    مالل املاق بود  س  ا  لشة  اس لى  ان  وو و  ب   رياي 
ال  اهللة هي ريلاا   ا  احللاا ا  النلاعي ارانلة والن سلة  و ةل و 

اؤش  حنل  الل املاق  اجتاه  ل  سد  ا س   ار  لريود    أساسلة 
الله  الل املاق  و   ما ماة   هن ا  اجتاهاق  ريو   ين ريق  اا  هذا 

الس ل يةط    إىلال والة   ال  بلة  ال شنل اق و ا اولة   ت وخم 
 ا اولة س ال ناو  ال اللة:  إىلا  داة لواماة ي  ا  الل املاق  
ا س   ا  ت  ةم  الشم ية  ال حلة  ال واتب  اصدااق  ا   ا ا 

اللة ريو  اإلم اج  م حت لزاق اتلهلد الريد ق وال  ليضاق  ماجملاملة
ورياتوو م لوا نل   تذال  س    أبنامل   ال وايم  تدريس  بد ق 

جتملز ا   اقدي  بدي  تلهلد  السل م  بدي  أو  السل   تلهلد  م 
م ال ا ن  إلةازاق ال ا ية وا  كلةم  بدي ام  اي شم    السل م

والرياع   ارساتذا  ا   اللي  حبلث  الل املاق  وراق  م الل  
:  تحة تلولف  د الس ل ي  اماراو  )ا  درتدريريلة ل  لي   

ا دملة   ال ااةم ق ار جموس اصداة  اللواتف  يخ  م اتر 45رق   س 
 (ط 1/8/1398

: إىل ا اولةت ف ورامل هن ا الل املاق ال والة   ارسرياب اليت  
ال والة   الل املاق  هن ا  أسرياب  أه     إىل ت وخم 
ا اكي   ال  ن  السري لناق ا   بداية  ان  مشجوا  انذ   إىلا اولة 

   ال اللة:الللم س ال ناو  
  االقتصادية:األسباب 

إالاملة   تلهل   ا    ةاذبة  ريلاا   وةل   س  وت ا   
ال واتب   الدق  وأمهلة  ا اولة   واحللاهلزم حتس   هلضو ري  ال ن 

 ل لازن ا ق  ا   ا  عل  اللهل ا وحتس  اس لى ا  لشة وتلهل  
 ل   ا اهلق احللاا وال ا  الوت ةط  

 العلمية:األسباب 
وت ا   س وةل  بللة أساسلة لوريح  وال  ول  ال ا   

وا الز الريح  ذاق   وا خ رباقما ا وة س اجلاا اق وا ل رياق 
   ا  القطا س لى الدو  اجلل ا ال ا لة و 

ا ق ى    وب ض ا  ا روانما وةل  اي ا اق الن ط  
تريين   إىلوعس  الار ها مبا أ ى    ا ق  ا يةمالذ   د اروكاة  
قوي ق ط تنالية ب لدا   وطالعةم ا واريدا    الدولة اووعاق

هلاريوة  وذاق أهدا ا دى ت  اد ريو  الار  اا ية وبش ية هااة 
 طالعةط  اس  ريولةورؤى 
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هجرة الكفاءات العلمية إلى المملكة العربية السعودية: 

 للهجرة العكسيةدراسة اجتماعية تحليلية 
....................................................................... 

 السياسية:األسباب 
ريو   يشنن  اس     سلاسي  اناخ  تلهل   س  وت ا   

وةل  اناخ ريوقاق سلاسلة   ال والةط وانمااس   اب الل املاق  
س ل ية وق ط   و بولااسلة  وواتف  إجيا   ريو   يشنن  ريا لة 

ال  ارياق   خم وف  س  ةديدا  تلهل    ال ناليةمريا   ري   هلضو 
   لريو طضة اق  ا ية واة ااريلة لريدا ا شارين اللربى ووةل  هن

 االجتماعية:األسباب 
الو ت ة ا  اجللامب  ال لش  تلهل  و و   وت ا   س 

   وال وعلةطوالتهللملة وال  اهللة  موالسلنلةال  ولالة وال حلة 
 التشريعية:األسباب 

وت ا   س وةل  ان.لاة قلام  وللاتح تشبل  تساح  
ل املاق اللاهلدا اليت ت د ا  أهلض  ب لقلن ري ل  ريا  ل اتدا ال

   ال املطش و  ال ا  س 
)اسةةةةةةةةةةةةةةمةةةةااةةةةاق   ل نالةةةةة  ريوقةةةةة ا ن ا ال لسةةةةةةةةةةةةةةلةةةةة لول ةةةةاملاق  

  الل املاق(
 على التنمية  اهلجرة الدوليةأتثريات  –ا 

إذا اا أعس  تلولف ا ن ا الدوللة س رياولة ال نالة 
ا  سوة   الدوي  النال ا ق  ا   لدى  هلإهنا س ساريد ريو   ري  

اوللن بشل  ارياش    232هلا ن ا تشا  أل   ا   وا س  ريولةط
ط والس  2013% ا  هوة سلان ال امل س سنة    2ط3يشلولن  
حنل    ي    مباماوللن مساة بشل   د ارياش  أ     800أل   ا   

هل اتداق ا ماة ي  وحتليوو  ال      ال املط% ا  هوة سلان  14
ا   وي   ال ديد  السلان س  لدق   اماا  و ذه   ال املطا درا 

الدوللة واإلقولالة مدواق   ا  ا ن.ااقارمهلة هل د ري دق الل د  
اؤال   وانما "   ل نالةما ن ا وريوق ما    علي الكلةواؤال اق  
ريام  يارو احللار   ا  حدا  لألا   ال ااة  اجلا لة  م.ا ه  الذ    "
 (ط 1 :2014 لومن ا الدوللة ال  بلةم اإلقولاي )ال   ي  2006

ا ن ا   ال  بلة مدواق علي الكلة  الدوي  وقد ري دق ةاا ة 
الل املاقوانما   ةمل    مدوا  س  ري   و ورها  ا ماة ا  ال  بلة 

اق وال  اري  ا خ  ة أن  وتري  الدراس ال  بلةطال نالة س ارق ار 
ا  عوة احلاللة ت  وب ا   وي ا ن  ة ال  بلة أن تلثق ا  ربط  

ا ن ا   احمل اوة    ل نالةمقضاي  ار وار  ريو   ال      ط يق  ري  
  ال نالةط لوناللاق ا بتبة س ال خ لط وا اارسة ا  أة  حت لق 

س  أساسل    اسجل    ا اجلة  ريو   الدراساق  أ وب  وت لز 
ال ا لة  ا ا ن ا  ذلخ    ل نالةملكلة ريوقة  وقاوة س ريوقة 

ا  ار     ومها:  الل املاقمهبن ا   وم    ا ماة ي   حتليوق 
  واصرباقط

ا اولة:  إىل ن ا الل املاق  وريوق ما  ل خ لط ال نالة –ب  
آاناً  ا  داً    و  تزايال  بلة الس ل ية    لامت ا اولة  

انذ    لو واامل س ت  عل   جلذبوا  ل ي م  ال  لي    ري ل  
 ق ريا لواماة ي ا  اصارج ل  ريح ا  دا    والل املاق الريش ية

هلا س   ار ا ق  ا   وا ة ااريي س   اررضطا  خم وف ب اة 
ال جهل    ا اولة ة وما رياللة  الريش ية  لوالار   للس هل ط ةاذبة 

امم جبامب تلهلد والوزاة ل ح لق النال ا ق  ا   والدهلن به لألا
  أيضاً ة وما ب   ال اريدا هل طمهل ص ال  ول  وال دريب لألةلاي 

ا منلة   ا ماة ي  بلاهلة اس ليو   ذلخ وةمة ارم.ار ا  قري  
سري  ا س   ار وتلهل    لل  تسمل وهذا مل يل  للحدث    وال ري لةم

 هل ص ال لش الل ميط  
اصولل  ا   وي  واعدا  الس ل ية  ال  بلة  وا اولة 
ال  يب اليت لان  ا ال دارا س اة ذاب الل املاق ال والة وال نلة  
بذلت  عل   ريلسلةم  إللما لمن ا  لوب ب  ا ماة ا  ال  بلة 

ةذورها   ت ل   ةمل اً لريدا  تريذي  اؤسسما   إىلو زالت  ريمد 
ا ب لر له ا وخ ريريد ال زيز ب  ريريد ال مح  آي س ل  الذ  أرس   

وا  ل ي م عل  لان ذلخ  قاريدا وورية هدهلما ةذب ال واامل  
ةولاً س م. ته ال اقرية  لكلة اس   اب الل املاقم ا  قوي  
اد ال لن    واس ضاهل م  وتشنل م , هل د قام ب  ل  الل د ا  
الل املاق وا خ    والرياع    لواسامهة س تسلد اؤسساق 

 الدولة ال  لة آمذاك ط 
   اولة لول املاق ال والة اص اتم الديل  اهللة 

ال  ول    ق اة  الس ل ية   ال ا    اولةي د   ال  بلة 
أعد اجملا ق ا ااة اليت ت  وب هن ا ل املاق ريوالة لسد  ال نز 

ال دريسط   هللاق  اع اتلاقس  ال ا  س   وت در  ال  ول   وزارا 
الدراسي   رريضامل    1436-1435ال ام  ا ها   ال د   أن 

قد   اجلاا ي   اولة  ال دريس  أل  هللاق    55726ا     بوغ 
أك نا      وإذا ااريضل هللة تدريس  جلاا اق احلللالة هل ط  

ال د  ا ها     وارهوي هلدت نهللاق ال دريس س ال  اة اصاص  
احل      ريضلاط  86968  حنل  إىل ا  اي    س ريام ريو  سريل  

هللة    2003 أريضامل  ا   الس ل ي   ا   اقدي   د  ريد   بوغ 
احملاك ي  وا  لدي    إىل  س ل م  إلكاهلةال دريس جباا ة ا وخ  

ا  اقد  4900) ب ض  و   وا  اقداط(  إىلتشد  أن   ال  دي اق 
ريضل هللة  770اجلاا ة قد اس   ريت قوي السنلاق ارقدا 

ذلخ    ع ا  489وريس  تد س  مبا  اجلنسلاق  خم وف  ا  
ال د  اجلاا ة  )رسالة  اللطنلة  الل املاق  ا     م الس ل يلن 

يؤلد ودقلة ال د  ا ذللر  وهذا اا (ط1436حم م  2 :1179
  6322  إىل  1436  آق  سنةا ها  س    لل   ال د   أريوهم

 (ط 1436 اصازممريضل هللة ال دريس )
بوغ ا وخ    وقد  ال دريسلة جباا ة  ا للة  أريضامل هذه 

بلنم     8457س ل    ا   س ل      1728ريضلا  ريضلا  د 
احلن  الذ    وهلذا ي ضح  (م1436  م)القن وزارا ال  ول  ال ا 

عل  أن      اولةمحت وه ةاا ة ا وخ س ل  س اصارطة اجلاا لة  
  ريد  أريضاملبه    ارمة ان    س   داا ة ي د ريد ا  هذا ال د   جل

هللة ال دريس ارةامب   اولة 
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 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

(1436 – 1435) الل املاق س ق اة ال  ول  ال ا  (1)ةدوي   
 ال د  ا ها   د س ل    س ل    اجلمة ال  ولالة 

 65.404 26.557 38.847 اجلامعات احلكومية
 

4. 564 3.515 1.049 اجلامعات والكليات األهلية  
07. 017 1.470 5547 مؤسسة التعليم العايل األخرى   
إمجايل كافة مؤسسات التعليم  

 العايل يف اململكة 
45443 31.542 76.985 

 153.970 63.084 90.886 اجلملة 
 *ا  در إريدا  الرياع  بنامل ريو  ا ع اتلاق ا نشلرا مبلقن وزارا ال  ول  

يلكةةةةةةةةح اجلدوي السةةةةةةةةابق ارت اة ريد  الل املاق  د  
اجلاا اق بل    واليت اسةةةةةةةةةةةةةة   ري ما   اولةمالسةةةةةةةةةةةةةة ل ية ال ااوة  

تدريسم  ريضةةةل هللة   63084أملاريما عل  بوغ ال د  ا ها   
  وهي مسةةةةةةةةةةةريةاجملالة ال ام    ت  يريا ا   اتة    35بنسةةةةةةةةةةةرية تريوغ   أ 

هااة تدي ريو  ا لامة اليت تلللما الدولة  سةةةةةةةة   اب الل املاق  
 اجلاا لةط

الل املاق ي  زز   سةةلاسةةاق اسةة   ابهذا ال لةه س 
ةةةامةةب ال  ةةاة ال  ولاي    إىل  آق  ي  ربق ةةاة    إىلعلناةةا مو  ةةت  

  وهل ال  اةال ا  ا  أه  ال  ارياق اليت تسةةةةةة   ب الل املاق  
  اولة ارت ن ريد هام   هلالل املاق س اجملاي ال ةةةةةحي  ال ةةةةةحيم

بوغ ال د  ا ها  لبد الس ل ي     ارقدا عل قوي السنلاق  
)الل اب ا ع ةةاتي   57658ال ااو    سةة شةة لاق احلللالة  

 ط(1436السنل  للزارا ال حة لو ام 
 ب اال اس   اب اجلاا ة لول املاق ا  ب اال اس   اب الدولة 

د أه  وةة وه وعل  أن ةاا ة ا وخ سةة ل  ال   أع
 ل ية  ال  ول  ال ا    اولة هل د اسةةةةةة  امت هبللة تدريس  د سةةةةةة

ا  ةةةاقةةةدا وا  ةةةاقةةةدام أ  1235  (1427)بوغ ريةةةد هةةةا س ريةةةام  
% ا  أريضةةةةةةةةةةةةةامل هللة ال دريس  جلاا ة لل ط    4ط39بنسةةةةةةةةةةةةةرية  

  ال دريس )الن ل ما  أريضةةةامل هللة  %42وتشةةةل  مسةةةرية الذللر 
تتلةب ال نةاز   وعسةةةةةةةةةةةةةةب  راسةةةةةةةةةةةةةةة الن ل  هلةإن ال (ط25  :1431

 يوي:جلنسةةةةةلاق الل املاق ا ماة ا جباا ة ا وخ سةةةةة ل  هل لاا 
 –  5  –ارر ن   – 4 –السةةةةةل ان  -3سةةةةةلري   – 2  – ا ةةةةة -1

 8  –اجلزات     –  7  –تلمس   –  6  –الل يق ا  حةدا ارا يللةة 
 ط (30 :1431هلوس   ) – 9 –الري املا  –

وختضةةةن رياولة اسةةة   اب الل املاق ارةنريلة جباا ة  
ال ن بة  واصربا و   مال اللةش و  ا   تلهل  الل املا    إىلا وخ س ل  

  1433ربلن ال ةةةاين    18يخ  ل  بلةةةة" ب ةةةار اا ةةةابوةةةة "هل ي    وال الزط
( ألد ولل  اجلاا ة لودراسةةةةةةةاق ال ولا والريح   11/3/2012)

ة  لل ةاملاق ارةنريلةة ت لز ال واي ريو  أن إة املاق ا سةةةةةةةةةةةةةة  ةامة

ا  الزي  ا  أهلضةةةةةةةةةة  اجلاا اق وا الز الريحلث ال ا لة س ريو  "
اتلنلة  خت ةةة ةةةاق حمد ا وان را ان ةةةلص ريولما س اص ة ا سةةةت 

لونةاا ةةم وهي خت ةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةاق ت لاهلق ان ا ع لةاةةاق ال نالية  
قةةةةااةةةةت اجلةةةةاا ةةةةة ب اولةةةةة حتلي حنل ال ي ا س   ط"لوااولةةةةة وقةةةةد 
ممةا حي   ريولمةا ا م  ةاتلةة ا رينلةة ريو  ال نةاهلسةةةةةةةةةةةةةةلةة   ال وايمالريحة  
وقد وك ت ولالة ةاا ة ا وخ س ل  لودراساق   وال ا لةطاحملولة  

 انجما  سةةةةةةةةةة   اب ارسةةةةةةةةةةاتذا والرياع    ال ولا والريح  ال واي ب
ب انال اراد سةةةةةةةةةةةةةو ان ب  ريريد ال زيز  إىلا  الزي م  إلكةةةةةةةةةةةةةاهلة 

ولةةان ذلةةخ    (ط1431–1428)ال واي لوانح الريح لةةة ا  الزا  
وهي اؤسةسةة    ال  اهلاقم ل  اون ان اؤسةسةة آانللند لوحلار ب  

قةةةداةةةت جت بةةةة    ( واليتEUROMED)أوربلةةةة ا لسةةةةةةةةةةةةةة لةةةة  
جمالريةة ا  الةدوي س جمةاي هن ا ال  لي وةةذب الل ةاملاق ا ة  

 ط(2009م س ل ةاا ة ا وخ )قربص وإي اللا وت للا وارر ن 
س اص ة   اسةةةةةةةةةةةةةتاتلني أسةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةي"بنامل جم ان ا   هلة " هد  

2030: 
هل يق   إىل 2008ريام  أولوت ةاا ة ا وخ سة ل  س
ا  ق ة اسةةةةةةةةةةةتاتلنلة  خم م  ل خ لط ا سةةةةةةةةةةةتاتلني اماة إريد
ب ي ال تا  وت 2009ريشةةةةةةةةةةة ينلة جلاا ة ا وخ سةةةةةةةةةةة ل  تريدأ ب ام  

  (طولالة ال  لي  واجلل ا )إريدا  2030ا ا دا عىت ريام 
اص ة ارهدا  ا سةةةةةةةةةةةةتاتلنلة لوناا ة   وقد رمست 

ا ةحلبة خب ة    ال حديقموتضةانت ال لوةلاق ا ناسةرية  لاةمة 
وا  ب  ارهدا  ا س  ريولة    طوا س  ري ريا  ت س  ا امل احلاك   

م هل ي اللقةت الةذ  ريولمةا اص ةة بنةامل اق  ةةةةةةةةةةةةةةةا  ا   هلةةاليت ت لز  
ا ق  ةةةةةةةةةةةةةةا  ين .  هللةه ا  الن ط الاوةةةةةةةةةةةةةةوةة الةدور احمللر  س رل  

هلةإن ال لةا ا اللطنلةة لوريو  سةةةةةةةةةةةةةةنوةت  اللطين ريو  اةدى ري ل   )
بلكةةةةةةةةله أمهلة إجيا  وةةةةةةةةنارياق قاتاة ريو  ا  ار  ططط كةةةةةةةةااان  

 إىلاليت تسة      2030 سة  ري  ا اولة وهذا اا تؤلد ريوله رؤية  
حت لق ال لا وال دراق ال  يدا لوااولة لاا ت سةةةةة  ال  و اق حنل 

 لن  ا عوة تنالية ةديدا  اي ما امشةةةامل جم ان انبض  حللاا يسةةة 
م و  ي نو  هذا اق  ةةةةةةةةا  وطين از ه حت لق طالعاته واااله س 
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هجرة الكفاءات العلمية إلى المملكة العربية السعودية: 

 للهجرة العكسيةدراسة اجتماعية تحليلية 
....................................................................... 

ال زم س اإلم اق ا ات  ريو  ال  ول  ب ةةة ة ريااة هلحسةةةب ب  وس 
ط   دن ا ق  ةةةةةةا ية السةةةةةةت   اولةاسةةةةةة حداث اا  ق ي    

وا  مث      وال لنلللةلاطوتدشةةةةةةةةةةةةةة  ةاا ة ا وخ ريريد هللا لو ولم 
ت دمي ق جي  وأحباث ذو  إالاملاق  بد  جلاا ة ا وخ س ل  ا   

ال اتاة ريو  ا   هلة   قا را ريو  تن لذ اص ط ا نشةةل ا لو ةةنارياق
 وت د شةةةةة لة (ط26 :2009 م)ةاا ة ا وخ سةةةةة ل " س ا اولة

 ري ريارها   سةةةة ل ما سةةةة  اار  جلاا ة ا وخ  ال يض الذراةوا    
ا ملم     و  ري اا  ريوت لز ريو  ا سةةةة  اار س ا ق  ةةةةا  ا   س  

 ال  نلةط اجل  مل وا ملم م  راس ا اي 
أهم اخلصججججائص الداويرافية للكفاءات العلمية )جامعة امللك  

 مثاال(سعود 
  وال  اري  وا ع ةةةةةةاملاق اليت  ري اا  ريو  الريلاانق  

حتةديةد أه  اص ةةةةةةةةةةةةةةةاتم    إىلتلوةةةةةةةةةةةةةةة  الريةاعة     اجلةاا ةةمتلهل هةا  
يوي:    ا   هللااوتالديب اهللة  ذه ال لة ا ماة ا هن ا ريلسةةةةةةةةةةةةةةلة 

 أل   ريةةةد املل  الةةةذللر    اللقةةةتمم س    وإانث سذللر    وةل 
أاا رياتوو     الل املاقملوذي  ين ريق ريولم  ا ملم    هذا  لنسةةةةرية

وةل  ةنسةةةةةةةةةةةةةةلةةاق ري بلةةة وأق ى   هةةااةةاطريةةد ا    وابنةةاؤه  هللا ولن 
ال ن ةةةةةةةةةة ان البالريان ريو  ريد   و لسةةةةةةةةةة ان( ومها  )ا ندآسةةةةةةةةةةللية 

ولندية وأا يللة    أوروبلة لال  مسةةةةةةلةالل املاقط وةل  ةنسةةةةةةلاق  
يبوب ريو  هذه الل املاق ال لة ال ا ية    ري بلةطولري ضةةةةةم  ةذور 

ت لزة الل املاق ب  وول ة ال دريس اجلاا ي    سةةةنةط (50–40)
أريضةةةةةةةةةةةةةةامل هللةة ال ةدريس أل   ا   إىلوب  الريحة  لل  ا ن ا   

 ال واي وقاوةةةةةةةةةةةة سريو  اللاهلدي  ال خ ةةةةةةةةةةةم   ط يبوبالرياع  
ط يبوب ريو  اللاهلدي  ا  وال ب وال ةةةةةةةةةلدلة  موال ولم  ما ندسةةةةةةةةةة

ار وريلة السةةةةةةةاع ة ا   والتهةطال خ ةةةةةةةم ار يب ت ول  الوباق  
إىل ا  قوي ريل ا الرياع   و  أس ه طاللاهلدي  ي  حريلن ا م  

 لل املاق ا ماة ا اليت  اإلع ةةةةةةةةةةةةاتلاق ا   و ة  اللاثتق اإل ارية و 
 اسة لريري ما ةاا ة ا وخ سة ل  م قوي السةنلاق ارقدا تري  له

وقاوةةة اا ي  وق  جلنسةةلاق  م  ب ض اص ةةاتم الديب اهللة الدالة
هل  ا   272: ي ةدر ريةد  ارةةامةب ا   ون ال  ب حبلا   اةا يوي

أ وب  م25ي در ريد  اإلانث ا  جمالة اجلنسةةةلاق  د ال  بلة 
ا ا  اإلانث  أو  اجلةةةةةةاا ةةةةةةة  ا   اقةةةةةة   ا  ل ةةةةةةاملاق   زوةةةةةةةاق 
ب كةةةةةةةةةةةةةةا  ب انال تنةدرج أ وةب الل ةاملاق ا  ارةةامة  مقةارةمةا

  اجلنسةةلاق  د ال  بلة  الرياع  م ي در ريداسةة   اب ارسةةاتذا و 
عسةةةةةةةةةةةةةةةب التتلةب ا  ينحةدر أ وةب ارةةامةب  ةنسةةةةةةةةةةةةةةلةةم  18

ا سةةةتاللة   –الربي املة  –ارا يللة    –اللندية    :اجلنسةةةلاق ال اللة
عسةةةةةةةةةةةةةةب   اللولاق ال اللةال  مسةةةةةةةةةةةةةةلةط ي ا  أ وب هؤ مل س  –

طب ارسنان   –ال ب    –ال لدلة    –ال ولم  -ال ل اراق:  ت تلب  
 ريولم احلاسب وا  ولااقط-ا ندسة  –الوباق  –
 
 

 والتوصياتاالستنتاجات  الدراسة:خالصة : الفصل الرابع
 إىلرلزق  راسةةةةةةةةةةةةةةةة وةةاه ا هن ا الل ةةاملاق ال والةةة  

ريلسةةةةةةةةةلة ريو  تلار ا ماة ي   السةةةةةةةةة ل يةم لمن اة  ا اولة ال  بل
ال واةةةةةةامل واصربامل   إىل هن ا  ا الزا هي  هللةةةةةةة  قريةةةةةة   ا   ا اولةةةةةةة 

ب ةةد    والنةةاالةةةم وذلةةخوهلةةدوا ا  الريوةةدان ا   ةةداةةة    والريةةاع  م مم 
لاةا روةةةةةةةةةةةةةةةدق    واصرباطجت بةة ث يةة س جمةا ق ال ةدريس والريحة   

الدراسةةة هذه ال.اه ا روةةدا ريوالا وبلنت ا اع  حتل  ا وريوق ما 
  واإلقولالةط  ن اق ارق ى ال ا لة 

الدراسةةاق اللوةة لة ال حولولة   الدراسةةة ا  وت د هذه
س للهنا رلزق ريو  ووةف وهلم  وت سةد اللل لة اليت مشةجق هبا 

ا ل يب    هذه ال.اه ا وت لرقط واري ادق الدراسةةةةةةةةةةة ريو  الريح 
  موالدراسةةةةةاق   موال  اري   مواإلع ةةةةةاملاقهن اللاثتق  إىلا سةةةةة ند  
واللاثت ي  الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة ريو  الريحةةة  ا ل يب    ومل ت لقفوحتولومةةةاط  
هن اا تلهل   إىلاهنا سةةة ت  السةةةاب ةم ب الدراسةةةاق   وال ةلة إىل

ا  قوي ت    الرياع  ريو  ب ض  اجلديداما  ا ع ةةةةةةةةةاتلاق  
 وقاوةةةةةةةةةة ا م  وال  اري   الريلاانق  لوح ةةةةةةةةةلي ريو  اجلماق ال مسلة
مبلكلة هن ا الل املاق    واللزاراق وا للاق ا  نلةا الز الريح   

لاا الت ا سةةةةةةةةةةةة  امة مبنالرية ا لااوة ا    ا اولةم إىلال والة  
 ارساللب لارسولب اللو ي وارسولب اللاثت ي ال ارخييط 

  :استنتاجات الدراسة 
يوي ال   ا سةةةةةةةةة ن اةاق اليت سةةةةةةةةةل  م  كةةةةةةةةةما هللاا 

  ولذلخ يلننا وتسةةةةةةةةةاؤ وا وأهداهلماما اع  الدراسةةةةةةةةةة  قووةةةةةةةةةة
 يوي: هللااتوخلم م اتنما ا  عل  أسلو ما ا  لزية 

  :النتائج العملية
ةةةذب   السةةةةةةةةةةةةةة ل يةةة م  ةةةتشةةةةةةةةةةةةةةلةة  ا اولةةة ال  بلةةة  

ااةا ا  لاةا ال ة  ةزملا هة  وهلنلةاملول ةاملاق ال ةا لةة ا  الزا ريوالةا  
وهذا اا سةةةاه  س حت ي    ال والةطالسةةةلق ال ا لة حل لة الل املاق  

 ارعةا يةة  جتةاهقلى ال اة  ال ل   والنخةب ا  هلانةة اجلةاذبلةة 
وقد ا   ذلخ هل وةةةةةةةةةةةةةا  ال ةةةةةةةةةةةةةناريلة(ط الدوي  مالب ب  ) ويواعد 

 رةةةةة يل    ا مةةةاة ا إىلةةةةديةةةدا لوق لةةةار لةةةدى هةةةذه ال لةةةاق  
وم. ا   ا اولةةةةط  إىلال لي هللمةةةا بلةل  هن ا ل ةةةاملاق رلذةلةةةة  

ا اولة هلان  إىلا ع ةةاملاق ذاق ال ةةوة هبن ا الل املاق    لندرا
وللنه    ما ع ةةاملاقالدراسةةة احلاللة ت  ض ةزملا يريدو يسةةدا ا   

رلذةا يلكةح ت لر اسة   اب ا اولة  ذه   وذلخ  ري رياره  هامم
  الةةةدولةةةمق ةةةاريةةةاق    ال والةةةة مبخ وفالل ةةةاملاق  س    ال لةةةة ا  ا وةةةة
علة  ل ال     ريو     وال  ول طق ةاريي ال ةةةةةةةةةةةةةةحةة   وقةاوةةةةةةةةةةةةةةة س

 لدراسةة واليت ا سة مدهلة    والديب اهللة لو لةاص ةاتم ا ة ااريلة  
أريدا ا لريدا ذاق ةنسةةةةةةةةلاق خم و ة ةاملق ا  شةةةةةةةةىت ب اة    ال  

ناعلة  ال ويل  ا   ةنسةلةط 40بوغ ريد  ةنسةلاوا علا    ال املط
انمني ت ال  هذه اص ةةةاتم ريو  ا سةةة لى    وس سةةةلاقال والة  
 وهي:اللطين 
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 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

تسةةةةاريد اؤشةةةة اق ارا  السةةةةلاسةةةةي وا ق  ةةةةا   وا ة ااريي    *
ا  لهل ا س ا اولة ال  بلة السةة ل ية ريو  احل اظ ريو  تلار  

 ا اولةطا ن ا ا  السة لول املاق ال ا لة حنل 
يةدي ال  لر اللاي والنلريي  لل انق تلةار ا ن ا ا  ةالسةةةةةةةةةةةةةةةة    *

ريو  جناه  لول املاق ال والة حنل ا اولة ال  بلة الس ل ية  
ا  قوي ال لولف    ال ناليةةةم وذلةةخالةةدولةةة س قلةةاراوةةا  

   اس   اهباطارا    ذه الل املاق ب د 
هللة  أو ا وةةةةةةةةةةةةةةةد ي ةابن حت لةاق   إىلوملر احلةاةةة ا ةاسةةةةةةةةةةةةةةةة    *

 واع لةةةاةةةةاوةةةا ويربز اةةةدىالل ةةةاملاق ال ةةةا لةةةة واجتةةةاهةةةاوةةةا  
احلةةاةةةة اللمةةا حبسةةةةةةةةةةةةةةةب ا  وريةةاق سةةةةةةةةةةةةةةلق الل ةةاملاق س 

 ا اولةط
سةةةلاسةةةاق ا اولة س ا سةةة   اب وقاوةةةة س تلهلد بللة   جناه  *

  الدوللةطتدريس وحب  وطنلة تضةةةةاهي ا سةةةة ليق وا  اي  
وهةةةذا اةةةا تةةةدي ريولةةةه اصةةةارطةةةة ا لزريةةةة لونةةةاا ةةةاق وا الز 
الريح  وامشةامل ا ؤسةسةاق ال ا را ريو  ال دريب وال للي  
واإلم اج ال واي وهلق الاوةةةةةةةةةةة اق ا ؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةاق ال والة  

 ال ا لةط
اللاثتق    تلوةةةةةةةةةةةةةةوةةةةت  * والريحلث  الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  قوي حتولةةةة  

 إىلالل  الرياع  ا  احل ةةةةةلي ريولما  وا ع ةةةةةاملاق اليت
  ا مةةاة اما  هلةةة أه  اص ةةةةةةةةةةةةةةةةاتم الةةديب اهللةةة لول ةةاملاق  

الل ةةةةةاملاق أتيت   هةةةةةذه  أن  تري   ا اولةةةةةة ريرب    إىلعلةةةةة  
ريد     ل نل ة سشةةةةةةةةةةةةةريلاق ال لاوةةةةةةةةةةةةة  ال والة وأهنا ت الز  

ةنسةةةةةةةةةةةةلة ال   انما   40علا   إىلاجلنسةةةةةةةةةةةةلاق ل  ةةةةةةةةةةةة  
اجلنسةةةةلاق ال  بلة حنل الن ةةةةف أاا الن ةةةةف الرياقي هلل لزة  

وت  ةةةةةةةف هن ا الل املاق    وارسةةةةةةةلليةطب  الدوي الب بلة  
ا اولةةةة دهنةةةا ريةةةاتولةةةة ويبوةةةب ريو  الل ةةةاملاق ةنس   إىل

الذللر ان تلسةةةةةن س مسةةةةةرية اإلانث ب د إمشةةةةةامل ةاا اق  
 وهل وة ةاا لة مساتلة   اولةط

تتلز الل املاق ا ماة ا س ال خ ةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةاق ال والة بشةةةةةةةةةةل    *
قةةاص و رقم س لولةةاق ال ولم وال ةةب وا نةةدسةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والزرارية هلضةو ري  اسة ل اب ا الز الريح  وا خاب  ل سة   

 هام ا  الل املاق ال والة ا ماة اط
ا اولة لدى الل املاق   إىلت وخم أسةةةةةرياب اختاذ ق ار ا ن ا   *

ال اةةةةة    بللةةةةة  ال والةةةةةة س و و   تلهل   اجللةةةةةدا ا  قوي 
   ةةارمةةة ان   اةةا يةةةمأسةةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةلةةة ا  لرا ووةل  علاهلز  

هلضةةةةةةةةةةةةةةو ري  أمهلةةة ريةةااةة  تلهل  ارا    ال ةةا لةةةماجلةةاا ةةاق  
رياا  هام  إىل إلكةةةاهلة   ا  لشةةةةموا سةةة   ار وريدم  ومل 

يشنن الل املاق وأس ها ريو  ا س   ار ا ؤقت أو الدات   
الدراسةاق ا ننزا      اولة )اسة ن اةاق ا  قوي أريوب

 الب ض(طس 

لشةةةةةةةة ت الدراسةةةةةةةةة ري  ارت اة ا دي ا ماة ي  ا  الل املاق    *
بوةدان اصولل وا اولةة ال  بلةة   إىلذاق اروةةةةةةةةةةةةةةلي ال  بلةة  
هةةذا اةةا ألةةدتةةه الريلةةاانق    قةةاصمالسةةةةةةةةةةةةةة ل يةةة بشةةةةةةةةةةةةةةلةة   

اإلع ةاتلة وت اري  ا ن.ااق ال  بلة ا خ ة ةة س ال االة  
م سةةةةةةةةةةةةةة  هةذا ال زايةد ا  ةمةة   ويلننةا أن   والةدوللةةطال  بلةة  

ب حسةةةةةةةةة  أوكةةةةةةةةةاة ال االة ذاق الل املاق ال والة وال نلة  
تة تة ةي   واإلقةةةةةةةااةةةةةةةة  لةوة ةاةةةةةةة   اةوتةاةةةةةةةة  وة و    إىلووةةل  

لاا ي سةةةة  هذا ال دهلق س تلار    اجللداطا سةةةة ليق ال ا لة  
ا اولة بلةه قاوةةة ب دهلر أوكةةاة  إىلهن ا الل املاق  

ان از ي    صمقةااجلةاللةاق ارةنريلةة س أورو  بشةةةةةةةةةةةةةةلة   
ا د ق الري الة ا  ةمة ورل  ا شةةةةةةةةاري  ال ن ةةةةةةةة ية كةةةةةةةةد 

  اثملةطارةامب ا  ةمة 
وها   لشةةةةةة ت الدراسةةةةةةة ري  وةل  خت لط اسةةةةةةتاتلني واة    *

  ال ا لةطس جماي اسةةةةةةةةةةةةةة   اب الل املاق ال والة     اولة
اليت تلللمةةا اجلةةاا ةةاق    قوي ا لةةامةةةوهةةذا اةةا ي.م  ا   

هلناا ة    ال والةطاب الل املاق  السةةةةةة ل ية ل اولة اسةةةةةة   
كةةةا  ق  ما ا سةةةتاتلنلة    لا اي وكةةة تا وخ سةةة ل   

عل زا هااا  لكةةةةةةةةةةةةةةلة اسةةةةةةةةةةةةةة   ةاب الل ةاملاق ام وقا ا  
سةةةةةةةةلاسةةةةةةةةاق الدولة السةةةةةةةة ل ية ريااة وا  ق ةةةةةةةةلوةةةةةةةةلاق 

 والريح لةط لاا  موالتبليةواشةةةةةةةةاري ما ال دريسةةةةةةةةلةم   مب اجمما
ا سةةةةةةةةةةةةة  ا ا ا  هذه  إىلبلنت هذه اص ة ادى ال اله  

وهذا اا تدي ريوله ريديد ا ؤشةةةةةةةةةةةةة اق س جماي   الل املاقم
ال نلةةةةة وا ةةةةا يةةةةة والريين   ا لار  الريشةةةةةةةةةةةةةة يةةةةة وس جمةةةةاي ا لار  

ال هلن ا  ل املا  إىلوهي اسةةةةة  ااراق ت اح  ارسةةةةةاسةةةةةلةط
خم ةةةةاق هةةةذه اجلةةةاا ةةةة ا  قوي ال لولف ارعسةةةةةةةةةةةةةة  

ةةاا ةة  )  اللاهلةداا ة  لول ةاملاق ال والةة  وا سةةةةةةةةةةةةةة بوي ار
 ط(2009م ا وخ س ل 

 :النتائج العلمية     
ا اولةة    إىلتشةةةةةةةةةةةةةةلة  وةاه ا ا ن ا ال ةا لةة لول ةاملاق ال والةة   *

ال  بلةة السةةةةةةةةةةةةةة ل يةة رلذةةا ا ةاللةا  ةذا النلة ا  ا ن اق 
وذلةخ بسةةةةةةةةةةةةةةريةب ملريل مةا وقلا اجتةاهمةا ومشللل مةا    ال ةا لةةم

هلضةةةةةةةةةةةةةةو ري  أهنةةا ت الز  ل ريةةاق   اجلنسةةةةةةةةةةةةةةلةةاقملل د ا   
ولةةذلةةخ هلمي تشةةةةةةةةةةةةةةلةة  رلذةةةا اوتاةةا    وا سةةةةةةةةةةةةةة ا اريةةةط

 لودراساق الديب اهللة وا ة ااريلة ريو  ا س لى ال ا ي 
  السةةةةةةةةةةة ل  (  )النالذج*ت خذ واه ا هن ا الل املاق عسةةةةةةةةةةةب 
 إىلاجتةاه ذو  الل ةاملاق تلةاراق ريةديةدا ت سةةةةةةةةةةةةةة  ق ل   

وهي    وحم ةةاقمإللمةةا عسةةةةةةةةةةةةةةةةب ا اعةة     الريوةةدان ا مةةاة 
  :قتلارا ثوثت وخم س 

وهل الةذ  ي   ا  الةدوي الب بلةة والنةاالةة   اريةاشةةةةةةةةةةةةةة :تلةار    -1
 ا اولةط إىلارياش ا 
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وهل الذ  ي خذ اجتاها حنل الدوي الب بلة    ا لسةةةةةةةة  :تلار   -2
مث ي خةةةذ اجتةةةاهةةةا اثملةةةا حنل حم ةةةاق ووةةةةةةةةةةةةةةلي أق ى لل    
ا سةة   ار هللما هلتا ا  الزا  ب داا ي خذ ق ار ا ن ا حنل 

  الس ل يةطا اولة ال  بلة 
وهل تلةار  ال ل ا: ويسةةةةةةةةةةةةةةا  هبن اتلةار ريةاتةد ريل ا اثملةة   -3

ي خذ إث ها   سةةةةةةةةنلاقمال ل ا ب د اسةةةةةةةة   ار   اولة ب دا  
ولل  هةذه   مارسةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةيالريوةد    إىلق ار ال ل ا النمةاتلةة  

وريا ا ا اولة ا ا أق ىط  ت ل  إىلالل املاق سةةةةة ريان اا  
  ا اولةط وا س   ار سي  ر ا ماة  الري امل  اا

ن اق ا ن ا ال لسةةةةةةةةةةةةةةلةةةة لول ةةةاملاق ال ةةة  حتل  س ملريلةةةة ا   *
 ال ا لةط

تري  أن الةة ةديدا ا  الدراسةةةةةةةةةاق علي ا ن ا ال لسةةةةةةةةةلة    *
الشةةةةةةةةةةةةةةريلةةةةاق   ت ةةةةدري  بلةل  م. يق  بةةةةدأق  لول ةةةةاملاق 
وم. يق وةةةةةةةةةةةةةةنن ال  ار ال     وريوق مةةةا بن. يةةةة ال  ةةة   
ا ة اةةاريي اللول لةةة وم س ا جتةةاهةةاق اجلةةديةةدا لوح اك 
ا ة اةةةاريي والسةةةةةةةةةةةةةةلةةةاين ال ةةةا ي ريو  أسةةةةةةةةةةةةةةس ةةةةديةةةدا 

خم و ة ري  توخ اليت وكةةةةة  ما أ بلاق ا ن ا  ومبلاوةةةةة اق
  ا   وهلةطاليت وو ت واه ا ا ن ا ب لاراوا ال  ولدية 

 وي اصولل    إىليشل  تلار ا ن ا ال لسلة لول املاق ال والة   *
ا اولة قاوةةةةةةةةة اناهلسةةةةةةةةا قلي  جتاهاق هن ا  إىلريااة و 

الب ب والةدوي ا   ةداة   إىلوقةاوةةةةةةةةةةةةةةة    ال والةةمالل ةاملاق 
  والناالةط

 :توصيات الدراسة        
 ري  ةمل  بنامل شةةةةةةةةةةريلة ال واامل وال  نل  ال  ب  صارج   •

والريدات (  اقتاه احلولي  ا شةلوقمارريدا  روةد   )ع ة 
ا ة  ان.اةة ال اة  ال  بلة    ا ن.اةاق ا  نلةة إطةار وذلةخ س

 و دمهاط واجلاا ة ال  بلة
  و وللا لوسةةةة  ا ا ريلا شةةةةريلاق الل املاق ال  بلة ري بلا    •

ا  ري وض ال ا   لدوي ال  بلة س ا شةةةةةةة ورياق والرباال  
  وان رهطل املاق وقرباق ا الزا   إىلاليت حت اج 

اشةتاك الل املاق ال  بلة ا ماة ا س النشةاطاق    إىلالسة ي   •
  ال  بلةطلريح لة وال والة  اق  الدوي ا
 ري  ب اال الوبةةة ال  بلةةة س ال  ول  ال ةةا  والريحةة  ال واي    •

ل ال  الل املاق ال  بلة ا  ا سةةةةةة نابة لولواتف واص ط 
 اصوللطا  ولبة س بودان 

 وا قتاةطتلهلد بللة ريوالة اوتاة لوريح  وال  لي    •
أتسةةلس ادينة ري بلة لوريح  ال واي وا قتاة يللن ا  ها    •

 ا اولةط

عضةةةةةلر اؤال اق ريوالة سةةةةةنلية   إىلل املاق ال والة   ريلا ال  •
   اولةط

إعداث أتشدا  س  ريامل أو قريد كا  اش وة اس   اب    •
   الل املاقط

وكةةةةةةةةةةةن اسةةةةةةةةةةةتاتلنلة وطنلة  سةةةةةةةةةةة   اب الل املاق ال والة   •
 ارةنريلةط

إمشةةةةةةةةةةةةةةامل هللة  خم م س روةةةةةةةةةةةةةةد ع لةة اجتةاهةاق الل ةاملاق    •
  وا ةاجلةة أوكةةةةةةةةةةةةةةاريمااسةةةةةةةةةةةةةة   ةاهبةا    وال  بلةة وال اة  ريو ال ةا لةة  

شةةةةةةةةةةةةةةريلةةة بلةةاانق لول ةةاملاق ال والةةة اللطنلةةة    وت لي هةةا وإقةةااةةة
 ط وال  بلة وارةنريلة

ا لز اسةةةةة شةةةةةارا وطين ا  دم لودراسةةةةةاق ا سةةةةةتاتلنلة    إقااة •
  ار اةةا يلةةةد جبةةاا ةةة    س اجلمةةاق ريو    جلةةاا ةةاق اللربى

ا وخ سةةةةةةةة ل  تللن اما ه ا ا وة س إجناز  راسةةةةةةةةاق علي 
اشارين ال  لي  يس    بري ض الل املاق ا  لهل ا  جلاا اق  

 واؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةاوا وخي ف ا يسةةةةةةةةةاريد الدولة    وا الز الريح م
 وا لو ةطتلاللف ب ض ا س شاراق الدوللة الرياه.ة 

 :خامتة الدراسة
  الدراسةةةةةمر   ب ض ال ةةةة ل ق اليت اريتكةةةةت هذه 

هلةةإهنةةا عةةاولةةت اإلةةةابةةة ري  اسةةةةةةةةةةةةةةلو مةةا واتب ةةت حت لق أهةةداهلمةةا  
ويل  توخلم هةذه ال ةةةةةةةةةةةةةة ل ق س مةدرا الريلةاانق   وان و ةاوةاط

 وس حلة ال ناوي لو.اه اري  كآلة   وتش  ما هلضوواإلع املاق  
إجيا   ىلإولذلخ وم ق احلاةة ا اسةةةة    عل اطس ال  اري  ا ننزا  

هلل   راسةةةةةةي إع ةةةةةةاتي ل وةةةةةةد ت لر وع للة هذه الشةةةةةة حية س 
ولاا أشةةةةةةةةارق هذه الدراسةةةةةةةةة س أهداهلما و واهل ما هلإهنا   ا اولةط

رياوت ريو  بنامل إطار م.   وانمني ل وه سلللن ان و ا ل دا  
 راسةةةةةةةةةةاق وحبلث ريوالة ل.اه ا هن ا الل املاق ال والة ال ا لة  

ن ا ال لسةةةةةةةةةةةةةةلةة لول ةاملاق ي ةد  ذلةخ أن ا ملم ا   ا اولةةط  إىل
لاا أن ا حباث علي ا ن ا س ا ن  ة مل ت ةةةةة    مسةةةةةريلامةديدا  

 وال وايطحت لق رولد ا  التال  ا   س  إىل
  يلنه   ذلخ التال  ا   سلاا ألدق الدراسة أن 

اه ا ع لة إطار هلل  ان.  ي وةةةةد و  ل سأن ي ح ق إ   إذا اا 
ويضةن ب اال ا سة   اب الكةن ال ن لذ    ال ا لةمتن   الل املاق  

ويننز الدراساق ال والة علي ال.اه ا بشل   ور  مبا س ذلخ 
ال اةةةةةالةةةةةة   ال مللةةةةة    ال املةةةةةدمهةةةةةذا    ارق ىطولاه  هن ا  وهةةةةةذه 

الو ان ت لم هباا هذه الدراسةة ينمضةان ريو  رياولة روةد   ال والةم
ارحبةةةةة اةةةةةا ل ةةةةةب ا   الكةةةةةةةةةةةةةةلة هن ا ره   ال والةةةةةة علي  اث 

ا اولةةةة   إىلبوةةةدان اصولل ال  يب ريةةةااةةةة و   إىلالل ةةةاملاق ال والةةةة  
لاا ي لاان ب ةةةةةةلا ة إطار م.   لدراسةةةةةةة أب ا     قاصمبشةةةةةةل  

سةةةةلللن مممدا  ول   ذلخ  وام لاسةةةةاوامهذه ال.اه ا واا دا اوا  
ل  ذلخ سةةلللن   ا لكةةلةطبدوره إلة امل  راسةةاق الداملة علي  
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ل اتدا ال خ لط السةول  وال  وةد ا     جتاهاق هذه ال.اه ا س 
أ  س روةةةةةةد اجتاه هن ا الل املاق ال والة    ال لسةةةةةةيمشةةةةةةلوما 

هذه  سةةةةلللن ارا  أل   هلاتدا لل تلةمتو  ا اولةطوال نلة حنل 
إة امل ا ارانق ب  جتارب  وي ا ن  ة س  إىلالدراسةاق ا ن . ا  
 راسةةةةةةةةةة ريوقة هذه ا ن ا  إىلم و  املاق ارةنريلةاسةةةةةةةةة   اب الل

حب لة ورل  الل املاق الريشةة ية احملولة ا  قوي  راسةةة ال وقة ب  
هلضةةةةةةةةةةةةةةو ري    مريي  لول ةاملاق ارةنريلةة واحملولةةالنال  اللاي والنل 

ق  ةةةةةةةةةةةا ية وا ة ااريلة  أمهلة  راسةةةةةةةةةةةة وحتول  خم وف ا  بداق ا 
والسةةةةةةةةةةةةةةلةاملةة والسةةةةةةةةةةةةةةلةاسةةةةةةةةةةةةةةلةة اليت ت ةجث   حل اك اجلب اس وا   س 
لول ةاملاق  اقولةا وقةارةلةا م لةال وقةة ان ق ةاة ال  ول  اجلةاا ي  

وان ق اة الريح  ال واي وولاه  ا ب  اث والس ل ا وس سلاق 
أوةةةةةةريح ي   ةله  ا الب  بنامل جم ان ا   هلة وم   ال  نلة  الذ 

إن الةةدور ا سةةةةةةةةةةةةةة  ريوي    طا وةةةةةةةةةةةةةةوه س الةةدوي ا   ةةداةةةلد و ال ب
لوااولة ال  بلة السةةةةةةةةةةةةةة ل ية وا لامة اليت سةةةةةةةةةةةةةةل  حت وما اقولالا  

 والسةةةةةةةةلاسةةةةةةةةلة قويو وللا س ا سةةةةةةةة ليق ا ق  ةةةةةةةةا ية وال  اهللة  
ال  ل  ال ةا اةة سةةةةةةةةةةةةةةل لقف ريو  اةدى ال ةدرا ريو  تن لةذ اص ط 

  ا لا ي طسةاته س خم وف ا سة  ريولة ل نالة اجمل ان السة ل   واؤسة
ال اله ا ش وة  ا ي لهل    اولة ا  االاملاق    هلذلخ سلنسد

اا ية وث اهللة واة ااريلة وبشةةة ية تد رياما وتؤط ها إرا ا سةةةلاسةةةلة  
وواريداطالعة 

 :املراجع   
 املراجع العربية  أواًل:

 ط بدوق:الن.ام ال  يب اجلديد (ط1982)  طإب اهل م سةةةةةة د الدي 
 ط ا لز  راساق اللعدا

 وا ن ا:ال  ةةةةةةةنلن   (ط1980)  ططو ت  مل  يالرينلانم ريريد هللا و 
 راسةة اة ااريلة لو ااي ال ةناريل  س ادينة ال يض 

 ط ال يض:تللف ا مةةةاة ي  ريو  رط احللةةةااواةةةدى  
 طاؤسسة ارملار

ال  بلةةةةةةة الةةةةةةدوللةةةةةةة  لومن ا  اإلقولاي  ا ن ا   (ط2014)  طال   ي  
ال  بلةةةةةة  طالةةةةةدوللةةةةةة وال نالةةةةةة الةةةةةدوي  إ ارا   طةةةةةةاا ةةةةةة 

 وا ن اطالسلاساق السلاملة وا بتب  
اإلقةوةلةاة الة ة بةلةةةةةةةة  يالة ة ة ية   الة ةاةةةةةةة   ) ةنة ا  هةنة ا   (ط2008ط 

  طةةةاا ةةة الةةدوي ال  بلةةة   طالل ةةاملاقم مزيف أم هل ص؟
 ال اه اط

ط ا سةةةةةةةةةة   ابل لب ب انال  (ط  1432)  سةةةةةةةةةة ل طةاا ة ا وخ 
  طولالة اجلاا ة لودراساق ال ولا والريح  ال واي

اص ة ا سةةةةةةةةةةةةتاتلنلة جلاا ة  (ط  2009ةاا ة ا وخ سةةةةةةةةةةةة ل ط )
  واجلل اطولالة ال  لي   ط2030ا وخ س ل  

ط ةةاا ةة ا وةخ سةةةةةةةةةةةةةة ل  ول ةاملا ار امل (ط1436ط )حماةد اصةازمم
 و  ط 11ط اجلزي ا

ةةاا ةة ا وةخ سةةةةةةةةةةةةةة ل    (ط ا ةاي ب نلان:1436حماةدط ) اصةازمم
 طاجلزي ا ط ة يدا1436و    11 طول املا ار امل
هن ا الل املاق ال والة   (ط1429ط )اصضةةةةةةةد م وةةةةةةةاحل إب اهل 
الةدوي ا   ةداةة:  راسةةةةةةةةةةةةةةةة الةداملةة    إىلوال نلةة ال  بلةة  

ا ري ةةة ريو  ا مةةاة ي  ارلةةا يل  وال نل  ال ةةااو   
  طسةةةةةةةةةة ل  )ا اي لومن ا ال لسةةةةةةةةةةلة(  وخ س ةاا ة ا

 ةاا ة ا وخ س ل ط طا لز حبلث لولة اآل اب

واشةلووا    راسةاق س م. ية ا ن ا (ط1987)  طال  ي ةم أمحد
انشةةةةةلراق  ات ا ال  اهلة   ط رياان:ا ة ااريلة وال  اهللة

 طوال نلن 
 1436حم م  2: 1179رسالة اجلاا ة ال د م 

م. يق ال نالةةة س اجمل ان ال  يب    (ط2000)  طوةةةةةةةةةةةةةةةةاحل  ال الحم
ةةاا ةة    طا ؤال  ال واي ال ةالة  ريشةةةةةةةةةةةةةة ط السةةةةةةةةةةةةةة ل  

 عولانط
ال  بلةةةةةة  (ط1982)  طأم لان   زعونم الل ةةةةةاملاق  حبلث    طهن ا 

 طا الوننة ا ق  ةةةةةةةا ية لب يب آسةةةةةةةلاالندوا اليت م.ا م
اللعةةةةةدا    ا  حةةةةةداط بدوق:ارا    ا لز  راسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاق 
 ط ال  بلة

ا ؤسةسةة   ط بدوق: ا ار ابة ال  بلةهن(ط 1972)  طإللاسم زي 
  والنش طبلة لودراساق ال   

مزيف ار ابةةةة ال  بلةةةة ا مةةةاة ا    (ط2011)  طسةةةةةةةةةةةةةة عةةةانم هل حي
اجلنةةةةةة   اسةةةةةةةةةةةةةة  اةةةةةارهةةةةةا ب   ط ا   ل ا وا لريل اوإ ارا 

 ط ال رية الش يف )ال ري ة اروىل(ط ال اه ا:
ادينة    إىلا ن اق ال االلة   (ط1413ط )السةةة لانم ريريدهللا راشةةةد

اهلن واآلاثر  اجلريل  ال ةةةةةةةةناريلةم  راسةةةةةةةةة اة ااريلة لودو 
قسةةةةةةةةة   طرسةةةةةةةةةالة ااةسةةةةةةةةة د  د انشةةةةةةةةةلرا  طوال للف

ةاا ة ا وخ    طلولة اآل اب  طالدراسةةةةةةةةةاق ا ة ااريلة
 س ل ط

ط  السةةةةةةةةةةةةةو اينم ريريد احلسةةةةةةةةةةةةة  وا سةةةةةةةةةةةةةد م م اة ريريد ال ةةةةةةةةةةةةةاد 
ا ةةايد ةةةذب الل ةةاملاق ال والةةة قةةارج   (ط2009)
  طم.  الل ةاملاق ال والةة  اقة  الريوةد ريوةد ا  وةمةة  ال

ا ؤال  اروي لضةةةةةةةةةةةةةةاةةان اجلل ا   إىل راسةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ةةداةةة  
وا ري اةةةا  ارلةةةا يي الةةةذ  ت لاةةةه ةةةةاا ةةةة الللهلةةةة 

 ط16/12/2009-15لو تا 
هن ا الل املاق ال  بلةم ا ن ا  (ط1985) طيلن  سةةةةل لر سةةةةلنم

 ط بدوق:إىل قلا بشةة يةال لسةةلة لول املاق واحلاةة 
 ط وسوة  راساق اللعدا ال  بلةس



 السنة الرابعة -2021( 9) سبتمبر – األول(المجلد ) عشرالعدد الحادي 

 
 
 
 

187 
 

هجرة الكفاءات العلمية إلى المملكة العربية السعودية: 

 للهجرة العكسيةدراسة اجتماعية تحليلية 
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ط بدوق: إىل الشةةاايالسةة  ا ن ا (ط 1966ط )ال لب وةةاحلم 
 ط ار ال ل ا

ا  م 18/4/2011ب اريخ   م اسةةةةةةةةةةةت وةةةةةةةةةةةحل ة ملن ا للتوملة
ا لةةةةةةةةةلةةةةةةةةةتوين    .http : ll wwwا ةةةةةةةةةلقةةةةةةةةةن 
Noonews .com 

هن ا ال نالة و  (ط2001)  طولد الشةةةةةةلرياين ولد إب اهل  ال ةةةةةةلسم 
  ا لز اإلاةةاراق:  أبل ويب  ط  ار ابةةة س ال ةةامل ال  بلةةة

 ط لودراساق والريحلث اإلستاتلنلة
ا    ريريةةةةةةدالريةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةطيريريةةةةةةد  )م  ال نال     (ط2008ط  ال لولف 

و ةةةةةةةة ا  جتارب  لول املاق ا ماة ام  روس اسةةةةةةة خ
ط  ي  اإلقولاي  ن ا ال ا  ال  بلة ال      طالريودان الناالة

ةةةةةاا ةةةةة الةةةةدوي   طمزيف أم هل ص  طهن ا الل ةةةةاملاق
 ال اه اط طال  بلة

ط ال علةة م م. يتةةه وال لااةة  ا ؤث ا هللةةه  (ط2014ط )ريولانم حماةةد
 ط  ار الساقي بدوق:

اللط   هن ا الل ةةةاملاق وال نالةةةة س    (ط1985ط )ان ر  هل ةةةةاينم
  (ط80) د  البدوقط  طا س  ري  ال  يب طال  يب

 الريشةة ية ال نالة اسةةتاتلنلاق (ط1433ط )زلي هللةلم السةةلن  
 الل املاق ال والة هن ا واه ا ا  احلد س و ورها

رسالة ااةس د   ط زا ق اة عالة  راسة  طهلوس   س
  زاط طاإلسواي اجلاا ة طال نارا لولة  ط د انشلرا

ا ن ا وهن ا الل ةةةاملاق    (ط2000رشةةةةةةةةةةةةةةلةةةدط )اةةةد  حم  ال لةةة م 
الن ةةةة  ا  ةةةةالس  ال والةةةةة ال  بلةةةةة واصرباق ال ن لةةةةة أو 

 ط ار جمد و  ط رياان:لو لنلللةلا
ط إىل ا دن ا ن ا ا  ال يف   (ط1992)  طريريد ال ا ر  ال  ةةةةةةةةةةدم 

 ط  ار النمضة ال  بلة بدوق:
إىل الن. يةة ا ة اةاريلةة ا   رسةةةةةةةةةةةةةةنز    (ط1999) ط  اين   ل يةبم

ط سةةوسةةوة ريامل ا   هلةط ]حماد  ولم :ت هة[ط  هاب ااس
 ط(244) د  ال اللليتط

 إىلواه ا ا ن ا  د الش ريلة   (ط2009)  طراكي رياارا  ل لفم
 للريلاط طأورو  ريرب بودان ا ب ب ال  يب

هن ا الل ةةةاملاق    (ط2011)  طاةةةامنم هلةةةاطاةةةة والزه املم قريةةةاز  
ال والةة وأاثرهةا ريو  ال نالةة ا ق  ةةةةةةةةةةةةةةا يةة س الريوةدان  

ا ةةةةةاي    طالنةةةةةاالةةةةةة الةةةةةدو  اصةةةةةااس علي رأس  ا و    
الة ارريةاةةةةةةةاي  اةنة.ةاةةةةةةةاق  س  يةلاةي    ط ة بةلةةةةةةةةالة ةلة   

ةةاا ةة عسةةةةةةةةةةةةةةلريةة ب    ط2011 يسةةةةةةةةةةةةةةارب   13/14
 فطبلريوي شو

  طا ن ا وا ن ا ا  السةةةةةةةةة   (ط1986ط )ريريد ال سةةةةةةةةلي ا لسةةةةةةةة م
جموةةة    طولل ال  بلةةة و وي ا ب ب ال  يبرلذج  وي اص

 (ط2)ال ةةةةد     (ط17ط اللليةةةةتط اجملوةةةةد )ريةةةةامل ال ل 
 ط43-74

)الةة ةة ةةوةةلةة    الةة ةة ةةوةةلةة   لةةلزارا  اإللةةلةةتوين  - 1435طالةة ةةةةةةةا (ا ةةلقةةن 
 ط www.moe.gov.saط1436

 راسةةةةةةةةةةةةةةةةة ت ريل لةةة   طا الل ةةاملاقهن    (ط1431)  طريزيزا  الن ل م 
السةةةةةةةةةةةةةة ل يق س ةةاا ةة ا وةخ    ريو  ا   ةاقةداق  د

هةةا ى   (ط3)جموةةة "ا ة اةةاريلةةة " ال ةةد     طسةةةةةةةةةةةةةة ل 
 ط ال يضط ا وىل

هن ا الل املاق ال ااوة س ق اة   (ط2008)  طاللعلشةيم قالد 
ال   ي     طس احلن  واص اتم و واريي ا ن اال حة  

ا ال  باإلقولاي  ن ا  الل ةةةةةاملاق ل اةةةةة     طلةةةةةة: هن ا 
 ال اه اط طةاا ة الدوي ال  بلة طمزيف أم هل ص

د السةةةةةةةةة ل ي    تحة تلولف   (ط1398)  طوزارا اصداة ا دملة
ال ةةةةةةااةةةةةةة اللوةةةةةةاتف  ال  بلةةةةةةة    ط1398  طس  ا اولةةةةةةة 

  الس ل يةط
الل اب ا ع ةةةةةةةاتي السةةةةةةةنل  للزارا  (ط1436)  طوزارا ال ةةةةةةةحة

- 1435ط  ا اولةةة ال  بلةةة السةةةةةةةةةةةةةة ل يةةة  ال ةةةةةةةةةةةةةةحةةةط
1436
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  ، جامعة أم القرى ابحثة دكتوراه بقسم علم النفس 
 Heba Abdulhay Al- Ansari  
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  املخلص  

  
يهدف البحث احلايل إىل الكشف عن مستوى إعاقة الذات األكادميية وتوجهات األهداف لدى عينة من طالبات الدراسات العليا جبامعة أم  

ة القرى. والتعرف على العالقة بني إعاقة الذات األكادميية وتوجهات األهداف، والكشف عن الفروق يف توجهات األهداف تبعاً ملستوايت إعاق
من طالبات الدراسات العليا جبامعة أم القرى. طبق عليهم مقياس إعاقة الذات    طالبة   (184)كادميية. وتكونت عينة الدراسة منالذات األ

وأسفرت النتائج عن وجود مستوى    .(2013)احلموري والعجلوين  و ، ومقياس توجهات األهداف ألبو غزال  Direen 2005األكادميية لدايرين  
قدام ويف آخر  إ   توجه إتقان/ إقدام يليها أداء/متوسط من إعاقة الذات األكادميية لدى عينة البحث وكانت أكثر توجهات األهداف شيوعاً 

إقدام، بينما توجد أهداف إتقان/الذات األكادميية و   إحجام، كما بينت النتائج وجود عالقة سالبة دالة إحصائياً بني إعاقة  الرتتيب توجه أداء/
األهداف إحجام، ووجود فروق دالة إحصائياً يف توجهات    إقدام وأداء/  ة الذات األكادميية وأهداف أداء/عالقة موجبة دالة إحصائياً بني إعاق

لنتائج أوصت الباحثات بضرورة عقد إقدام تبعاً ملستوايت إعاقة الذات األكادميية لصاحل املستوى املرتفع، ويف ضوء تلك ا  عدا أهداف إتقان/
ف دورات تدريبية تساعد يف التخلص من سلوكيات إعاقة الذات األكادميية ابإلضافة إىل إقامة برامج توعوية لتعريف الطالبات أبمناط األهدا

 وأتثريها على األداء.

 

    الدراسات العليا.إعاقة الذات األكادميية، توجهات األهداف، :  الكلمات املفتاحية 
 

 Abstract :  
 This research aims to discover the level of academic self-handicapping and goal orientations in sample of 

students of higher studies. Also, It aims to recognize the relationship between academic self-handicapping 

and goal orientations, and discover the differences in goal orientations according to the levels of academic 

self-handicapping. The sample consisted of (184) students of higher studies at Umm al-Qura University, 

have applied the academic self-handicapping scale of Direen 2005, the goal orientations scale of Abu Ghazal 

Al-Hamouri     & Al-Ajlouni (2013). The results indicated that there is average level of academic self-

handicapping and the most common goal orientations are performance/approach, then mastery/approach and 

finally performance/ avoidance. The results showed that there is a negative significant relationship between 

academic self-handicapping and mastery/approach goals but there is a positive significant relationship 

between academic self-handicapping and performance/approach, performance/ avoidance goals. In addition, 

there are statistically significant differences in goal orientations unless mastery/approach goals according to 

the levels of academic self-handicapping in favor of high level. According to the study's results the 

researchers recommended to make training courses that help get rid of the behaviors of academic self-

handicapping, establishing awareness programs to familiarize students with the types of goals and their 

impact on performance. 

 

 Key words : academic self-handicapping, goal orientations, higher studies.   
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 : قدمةامل
االجتماعية   التفاعلية  السياقات  خالل  األفراد  يتعرض 

الفشل واإلحباط، فيلج خالهلا إىل عدد من   أون لبعض مواقف 
اليت جتنبهم كل ما يهدد تقدير ذواهتم، فيعمدون   اإلسرتاتيجيات

للحفاظ على   اإلسرتاتيجياتإىل محاية أنفسهم من خالل هذه  
تلك   ومن  اآلخرين  أمام  ذواهتم  إعاقة   اإلسرتاتيجياتاحرتام 

   الذات.
األحداث  ملواجهة  اسرتاتيجية  الذات  إعاقة  تعد  حيث 

اء الناجح، واليت  املهددة للذات يعمد فيها الفرد لتقليل فرص األد
هتدف إىل محاية الذات يف حالة الفشل عن طريق تربير اإلخفاقات  

 (.  2011 ،مفضل وسليمان وتضخيم القدرات يف حالة النجاح ) 
القرن   أوائل  إىل  الذات  إلعاقة  النظرية  البداايت  وترجع 

أدلر قد    Adler  املاضي يف كتاابت  األفراد  أن  إىل  أشار  الذي 
يعيقون أداءهم بوضع عقبات عندما يواجهون بعض املهمات أو  
الذي  العصايب  ابالحرتاز  السلوك  ذلك  عن  وعرب  الصعوابت. 

أن ذلك  . إال  (Flowers, 2016)الحظه لدى بعض املرضى  
من   يد كل  على  مرة  ألول  ظهر  وجونزاملصطلح   بريجالس 

.(Berglas & Jones, 1978)  
وأتخذ إعاقة الذات أشكاالً متعددة ابلسياقات املختلفة، 
خالل   حتدث  واليت  األكادميية،  الذات  إبعاقة  يُعرف  ما  فهناك 
املراحل األكادميية املختلفة حيث يضع بعض الطلبة عائقاً أو عقبة 

هم لتمكنهم من عزو ضعف أدائهم لعوامل خارجية بعيداً ئأمام أدا
عن سببها احلقيقي لكي ينظر إليهم على أهنم ضحااي ظروفهم، 
وليس لقصور يف قدراهتم اخلاصة كأن يقول الطالب "كان إبمكاين  

لكنين   االختبار،  اللحظة األخريةاجتياز  الدراسة حىت   ." أجلت 
ع احلصول  "كان إبمكاين  املادة، وقوله  هذه  تقدير جيد يف  لى 

لكنين أمضيت الكثري من الوقت مع أصدقائي" فاستخدام هذه  
الطالب   اإلسرتاتيجيات يتجنب  األداء حيث  إىل ضعف  يؤدي 

أدائه جتاه  ابملسؤولية  قد   Covington, 1992).)  الشعور  مما 
األكادميية   املواقف  يف  أدائه  على  سلباً    2014)ينعكس 

(Hutuleac,.  
 األكادميية على خفض بعض دوافع الذات إعاقة تعملو 

الفرد يف حماولته للنجاح واحلصول على مستقبل جيد وزاهر، وهو 
مما قد يؤثر على   ما ميثل طموح الشباب لتحقيق أحالمهم املهنية،

توجهات األهداف لديهم واليت تؤدي بدورها إىل اختاذ أهداف  
 بعينها دون أخرى.  

عقلية    حيث متثيالت  األهداف  توجهات  تعترب 
والوجدانيات   والتفسريات  واإلدراكات  والتصورات  لالعتقادات 
حتريك   على  تعمل  اليت  واالهتمامات،  والرغبات  والتفضيالت 

شيطه واختيار نوعه، وحتديد صيغته ومستوى جنازي وتنالسلوك اال

)الزغول،   اهلدف  حتقيق  حني  إىل  واستمراره  :  2006شّدته، 

119) . 
اختاذ    فعلى إىل  األفراد  بعض  يعمد  قد  املثال  سبيل 

الفشل كأهداف   أهداف حمددة حلماية ذواهتم وجتنب  توجهات 
اليت ترتبط مبجموعة من العمليات السلبية كسحب اجلهد و أداء  
وهذا ، مواجهة الصعاب لتجنب عدم الكفاءة ونقص القدرةعند 

دراسة   أكدته  وأوردان  ما   ,Midgley & Urdan)ميدجلي 

الطالب الذين لديهم مستوايت عالية من أهداف   أبن   (2001
  إعاقة الذات بشكل أكرب.   إسرتاتيجياتأداء/ إحجام يستخدمون  

عالقة موجبة بني توجهات أهداف األداء وإعاقة كما أن هناك  
 ,Leondari & Gonida)  الذات األكادميية وإرضاء اآلخرين

2007) . 
تؤثر على    قدعاقة الذات األكادميية  ن إأب يتضح مما سبق  

توجهات األهداف اليت يتبناها الفرد مما يؤثر على أدائه وحتصيله  
حول العالقة بني    احلايل ملعرفتهاألكادميي وهو ما يسعى البحث  

طالبات  لدى  األهداف  وتوجهات  األكادميية  الذات  إعاقة 
 الدراسات العليا جبامعة أم القرى.  

 : وتساؤالتهمشكلة البحث 
الذات يف التأثري سلباً على العديد  تسهم سلوكيات إعاقة  

من املتغريات ذات العالقة ابملواقف األكادميية ومن أمهها توجهات 
األهداف، فهي تؤثر على األهداف اليت يتبناها الفرد أثناء التعلم 
بعملية التعلم بينما يظهر آخرون   فيظهر البعض توجهاً واهتماماً 

املر  الدرجات  على  ابحلصول  أكرب  بدوره  اهتماماً  وهذا  تفعة، 
ينعكس على مثابرته وسعيه يف االستمرار يف أداء املهام األكادميية 

 ;Midgley & Urdan,2001),وهو ما أكدته دراسة كل من:  

Urdan, 2004; Leondari & Gonida, 2007; Akar, 

Çelik & Karataş, 2019)    الدراسات و هذه  تناولت  قد 
املراحل   جبميع  العليا املتغريين  الدراسات  مرحلة  ماعدا  الدراسية 

دكتوراه(، وهو ما حياول البحث احلايل التوصل إليه   ،)ماجستري
األكادميية  الذات  إعاقة  من  مستوى كل  معرفة  خالل  من 
وتوجهات األهداف ومعرفة طبيعة العالقة بينهما يف هذه املرحلة، 

قة بني العالندرة الدراسات العربية اليت تناولت   عالوة على ذلك
املتغريين عامة  هذين  بصفة لدى  و   بصفة  العليا  الدراسات  طلبة 

فإن   تسعى لإلجابة علخاصة وعليه  احلالية  التساؤل الدراسة  ى 
هو هل توجد عالقة بني إعاقة الذات األكادميية وتوجهات    الرئيس

العليا جبامعة أم القرى والذي تتفرع    تاألهداف لدى طلبة الدراسا
 تالية: منه التساؤالت ال

ما مستوى إعاقة الذات األكادميية لدى طالبات الدراسات   1.
 العليا جبامعة أم القرى؟ 
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  أهداف أداء/  ،ما مستوى توجهات األهداف )أهداف إتقان 2. 
أداء/  ،إقدام العليا   أهداف  الدراسات  طالبات  لدى  إحجام( 

 جبامعة أم القرى؟
إعاقة الذات   هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني  3.

إتقان  )أهداف  األهداف  وتوجهات  أداء/   ،األكادميية    أهداف 
أداء/  ،إقدام العليا   أهداف  الدراسات  طالبات  لدى  إحجام( 

 جبامعة أم القرى؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف توجهات األهداف    4.

إحجام( تبعاً  أهداف أداء/ /إقدام أهداف أداء/ ،)أهداف إتقان 
ملستوايت إعاقة الذات األكادميية لدى طالبات الدراسات العليا 

 جبامعة أم القرى؟
 : أهداف البحث

 يهدف البحث احلايل إىل: 
الذات  1.  إعاقة  مستوى  طالبات حتديد  لدى  األكادميية 

 الدراسات العليا جبامعة أم القرى. 
أهداف    -حتديد مستوى توجهات األهداف )أهداف إتقان   2.

أهداف أداء/ إحجام( لدى طالبات الدراسات   -أداء/ إقدام
 العليا جبامعة أم القرى. 

معرفة العالقة بني إعاقة الذات األكادميية وتوجهات األهداف 3. 
أهداف أداء/ إحجام(   -هداف أداء/ إقدامأ  -)أهداف إتقان 

 لدى طالبات الدراسات العليا جبامعة أم القرى. 
 -الكشف عن الفروق يف توجهات األهداف )أهداف إتقان   4.

إقدام أداء/  ملستوايت   -أهداف  تبعاً  إحجام(  أداء/  أهداف 
إعاقة الذات األكادميية لدى طالبات الدراسات العليا جبامعة 

 أم القرى. 
 : أمهية البحث

 : يستمد البحث احلايل أمهيته من عدة نواح  
 : األمهية النظرية

يف تسليط الضوء على متغري إعاقة  تكمن أمهية البحث  
نسبياً وندرة الدراسات العربية    اً الذات األكادميية والذي يعترب حديث

املتغري   ذلك  تناولت  الباحثات-اليت  علم  وعالقته    -حسب 
الشرحية   من  أمهيته  البحث  يكتسب  األهداف. كما  بتوجهات 

ع على العمرية اليت يتناوهلا وهم طالبات الدراسات العليا واليت يق
عاتقهن إنتاج املعرفة اليت تسهم يف تنمية وتقدم اجملتمع. كذلك 
معرفة أتثري إعاقة الذات األكادميية على أداء الطالب مما يساعد  

 على توجيه نشاطه بصورة إجيابية ورفع مستوى قدراته. 
 : األمهية التطبيقية

تتحدد أمهية البحث التطبيقية يف استثارة اهتمام الباحثني 
األكادميية    إلجراء الذات  إعاقة  جمال  يف  الدراسات  من  املزيد 

التعليمية.   العملية  حتسني  يف  سيساهم  مما  األهداف  وتوجهات 
التدريبية   الربامج  إعداد  البحث يف  نتائج  من  االستفادة  كذلك 
إعاقة   التخلص من سلوكيات  الطلبة يف  تساعد  اليت  واإلرشادية 

ملؤسسات الرتبوية لقياس الذات األكادميية. وبناء أدوات تساعد ا
 إعاقة الذات األكادميية لدى الطلبة.  

 : حدود البحث
تتحدد ابملوضوع الذي تتناوله وهو إعاقة  احلدود املوضوعية:

 الذات األكادميية وعالقتها بتوجهات األهداف. 
دكتوراه(   ،طالبات الدراسات العليا )ماجستري احلدود البشرية:
 جبامعة أم القرى. 
 . 2020) -(2019الفصل الدراسي األول لعام  احلدود الزمانية:

األدائية: األدوات    احلدود  بطبيعة  البحث  نتائج  تتحدد 
إعداد   من  األكادميية  الذات  إعاقة  مقياس  فيه وهي  املستخدمة 

)غامن،    Direen, 2005))دايرين   ومقياس  2018وترمجة   )
 . (2013وآخرون ) إعداد أبو غزالتوجهات األهداف من 

 تتحدد جبامعة أم القرى مبكة املكرمة. احلدود املكانية:
 : مصطلحات البحث

 (academic self-handicapping)إعاقة الذات األكادميية

وتعرف أبهنا "اسرتاتيجية تتضمن ادعاء وجود معيقات تقف يف   :
حال  يف  الذات  حلماية  وذلك  األكادميي  واألداء  النجاح  سبيل 

 (.  18  2018:الفشل" )غامن، 
وتُعرف إجرائياً: ابلدرجة اليت حتصل عليها الطالبة على 

 مقياس إعاقة الذات األكادميية املستخدم يف هذا البحث. 
"نظام    :ويقصد هبا (goal orientations) األهدافتوجهات  

وتفسريات  وتصورات  معتقدات  تتضمن  العقلية  التمثيالت  من 
وتفضيالت ورغبات الفرد اليت تعمل على دفع السلوك اإلجنازي  

ه واستمراره إىل حني وتنشيطه واختيار نوعه وحتديد مستوى شّدت
 (. 119: 2013" )أبو غزال وآخرون، إجناز اهلدف

وتعرف إجرائياً: ابلدرجة اليت حتصل عليها الطالبة على 
 مقياس توجهات األهداف املستخدم يف هذا البحث. 

 :اإلطار النظري
 أواًل: إعاقة الذات األكادميية 

إعاقة الذات حيلة نفسية يتعمد الفرد خالهلا تقليل    تُعد
 فرصته يف األداء اجليد، وذلك يف املهام اليت يتوقع فيها الفشل أو

األداء بشكل ضعيف هبدف خلق أعذار مقبولة لألداء الضعيف،  
وليس   الظروف،  إىل  يُعزى  سوف  التقصري  فإن  ذلك  ضوء  ويف 

 (. (APA, 2005لنقص يف القدرة 
 ,Rhodewalt & Vohs  حيث يرى رودويلت وفوس

إعاقة الذات أبهنا "وسيلة للحفاظ على احرتام  ( (548 :2005
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الذات كما ميكن استخدامها لتعزيز الذات وذلك من خالل عزو  
الفشل إىل أسباب خارجية وعزو النجاح ألسباب داخلية". فهي 
اليت   اجلهود  جتنب  من  األفراد  متكن  معرفية  "اسرتاتيجية  ابلتايل 

ا شعور  إىل  يؤدي  متوقع  أو  حمتمل  فشل  إىل  بعدم تؤدي  لفرد 
 (. Kolditz & Arkin, 1982: 492)احرتامه لذاته 

إعاقة  أشكال  من  شكل  األكادميية  الذات  إعاقة  وتعد 
وريتشاردسون  ثومسون  عرفها  فقد   & Thompson)  الذات 

Richardson, 2001: 152)  سلوك يظهر عندما يضع    أبهنا"
   .املتعلم عوائق إلدائه يف مواقف التقومي"

كما تظهر إعاقة الذات األكادميية عند الطلبة يف عدد 
حىت  املدرسية  الواجبات  أداء  أتجيل  يف  تتمثل  السلوكيات  من 
أثناء   األكادميي  والتلكؤ  االجتهاد  عدم  األخرية،  اللحظات 

الوقت ليلة االمتحان، املشاركة   الدراسة، املبالغة يف السهر وتضييع
عمداً يف أنشطة متعددة متكنهم من االستناد هلا كسبب يف حال 
مما  قصد  عن  انتباههم  بتشتيت  ألصدقائهم  السماح  االخفاق، 

هم لواجباهتم الدراسية حىت إذا أخفقوا عزوا ذلك  ئحيول دون أدا
 (.2018  إىل أصدقائهم الذين تسببوا يف تعثرهم األكادميي )سالم،

الع مفهوم  الذاتويتداخل  إعاقة  مفهوم  مع  املتعلم   جز 
 & Maata, Statin)وجدت دراسة ماات، ستاتني ونورمي حيث

Nurmi, 2002)    الذات األكادميية والعجز   اً تشاهب إعاقة  بني 
يؤديها  اليت  املهمة  الفشل )يف  توقع  يتضمن  منهما  املتعلم فكل 
الفرد(، وتفادي املهمة )املوكلة للفرد( وتقليل اجلهد املبذول، ولكن 
يظهر االختالف يف أن العجز املتعلم هو جتنب سليب للمهام يف  

عن للمهام، فضالً  نشط  الذات جتنب  إعاقة  تنطوي    حني  أهنا 
املتعلم. العجز  إليها  يفتقد  اليت  الذاتية  ومن  على مكون احلماية 

محاية  عن  صراحة  تعرب  الذات  فإعاقة  منهما  وظيفة كل  حيث 
النزعة حلماية   املتعلم خيلو من  العجز  أن  الذات يف حني  وتعزيز 

 (.          2015 ،الذات )شاهني 
قبل أداء  وتتصف إعاقة الذات بصفة عامة بسمتني األوىل  

املتوقع  للفشل  تفسري  البحث عن  الفرد  فيها  يبدأ  واليت  املهمة، 
ووضع عقبات قبل األداء، فإذا فشل يف ذلك األداء سيكون له  

إذا جنح يفعذر جاهز ويلقي ابل أما  العقبات،   األداء  لوم على 
القبلية متيز إسيقول   السمة  بقدرته، فهذه  العائق  تغلب على  نه 

عندما   الذات  فهي  إعاقة  األداء،  بعد  تفسريات  تقدمي  يتم 
السمة  أما  الفشل،  بعد  ما  عذر  جمرد  وليس  سابقة  اسرتاتيجية 
الثانية تكون مقصودة من أجل التعامل مع األداء الضعيف املتوقع،  
فعلى سبيل املثال عندما يكون الطالب غري مستعد لالمتحان ألنه  

ن قاصداً نسي )غري قاصد( فإنه ال يعيق ذاته ولكن عندما يكو 
ذاته إعاقة  إىل  يعمد  هنا  أعذار  ابلفعل  ولديه  يدرس   أال 

Mohammedm, 2015)   &Litvinova, Balarabe .) 

منهجني  خالل  من  الذات  إعاقة  تفسري  وميكن  هذا 
 Berglasرئيسني املنهج األول ويرجع لكل من بريجالس وجونز  

& Jones, 1978)) الذات اسرتاتيجية    اين ير   ذينلال أن إعاقة 
هدفها األويل محاية تقدير الذات يف مواقف الفشل، فهي تشمل  
العقبة أمام النجاح كاالنسحاب بتناقص اجلهد املبذول وذلك إذا 
ألسباب  وليس  خارجية  ألسباب  عزوه  يتم  الفشل  حدث  ما 

 ,Thompson & Richardson)شخصية كالذكاء أو القدرة  

2001).   
املنه سنايدر أما  مسيث  من  لكل  فريجع  الثاين  ج 

 ,Smith, Snyder &  Handelsman)  وهانديلسمان 

إعاقة    (1982 استخدام  إىل  يلجؤون  األفراد  أن  يوضح  والذي 
قبل  من  للتقييم  فيها  سلوكهم  يتعرض  اليت  املواقف  يف  الذات 
اآلخرين وتكون فيها تقييمات النجاح غري مؤكدة فيحرص الفرد 
خالل تلك املواقف على احلفاظ على احرتام الذات وتعزيز الصورة  

 الشخصية املوجبة اليت يراها اآلخرون.  
خيتلف ذلك املنهج عن املنهج السابق يف أنه يركز على  و 

أمهية اآلاثر غري املؤكدة املرتتبة على عملية التقييم يف تفسريه إلعاقة  
بريجلز وجونز   منهج  يركز  بينما   Berglas & Jonesالذات، 

 . (Smith et al., 1982)ل على ضعف الثقة يف نتائج الفع
م سلوكيات إعاقة وتقف العديد من العوامل وراء استخدا 

أهم   من  يعد  والذي  الذات  وتقدير  احرتام  محاية  منها  الذات 
العوامل اليت تدفع األفراد الستخدام إعاقة الذات، وهذا ما أكدته 

 ,Rhodewalt & Fairfield)  نتائج دراسة رودولت وفريفيلد

يف أن األفراد الذين يستخدمون إعاقة الذات لديهم تقدير   (1991
واهتم بعد فشلهم يف املهام مما يدعم استمرار الفشل مهي لذو و   عال  

لديهم. بينما يعاين األفراد الذين ال يستخدمون إعاقة الذات من 
 تقدير ذات منخفض واقعي بعد الفشل. 

حيث   للفرد،  التقييمي  االجتماعي  الوسط  نه إكذلك 
كلما زاد وجود األفراد الذين يشكلون قيمة وأمهية خاصة لدى 

احتمالية استخدام إعاقة الذات وذلك من خالل    الفرد زاد معه
عليه   خطورة  ميثل  بشكل  الفرد  لسلوك  الزائد   ,Hirt)تقييمهم 

McCrea & Kimble, 2000 .)    املهمة أمهية  زايدة  أن  كما 
على  قوايً  منبئاً  يعد  به  سيقوم  الذي  النشاط  أو  للفرد  ابلنسبة 

 . (Shepperd & Arkin, 1989)استخدام إعاقة الذات 
يتعلق   كما فيما  وخاصة  الفرد  لدى  اخلربة  قصور  أن 

الذات  إعاقة  استخدام  احتمال  من  يزيد  الناجحة  ابخلربات 
اخلربات   ملواجهة  تكيفي   ,Berglas & Jones).كأسلوب 

كذلك الكمالية الالتكيفية تزيد من استخدام سلوكيات   (1978
لذات،  إعاقة الذات األكادميية، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً إبعاقة ا

يضعون  الذين  األفراد  أن  يعين  مما  هبا  التنبؤ  خالهلا  من  وميكن 
إعاقة  الستخدام  عرضة  أكثر  هم  ألنفسهم  واقعية  غري  أهدافاً 
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األكادميية  ,Stewart & George - Walker).   الذات 

2014)   
 اثنياً: توجهات األهداف

يطمح األفراد ويتطلعون خالل مسرية حياهتم اىل أهداف  
يضعوهنا ألنفسهم ساعني لتحقيقها والوصول إليها، حيث تلعب  
هذه األهداف يف حياهتم دوراً يف حتديد سلوكهم املعريف وتوجههم  

اختيار طرق و  إىل آخر    إسرتاتيجياتإىل  فرد  تتباين من  مناسبة 
 لتحقيق السلوك املشبع هلدفهم. 

عملي   إلطار  "حمرك  أبهنا  األهداف  توجهات  وتعرف 
ي خمتلف أثناء التجهيز واملعاجلة يقود الفرد إىل أمناط  معريف إدراك

والنتائج"   اإلجراءات  من   :Deci & Ryan, 2000)خمتلفة 

243.)   
هذا وخيتلف تعريف كل من مصطلح التوجه حنو اهلدف 

(goal orientation)    النشاط حنو   activity)والتوجه 

orientation)  والتوجه حنو التعلم ،((learning orientation 
اهلدففال حنو  الرتبوية   توجه  ابلوسائل  الفرد  "استعانة  به  يقصد 

مرحلية   أهداف  لتحقيق  واخلرباء  واحلاسوب  واملراجع  املتاحة 
واضحة لتنمية مهاراته ومعارفه وكفاءته"،  بينما يشري الثاين إىل  

قات اإلنسانية ويعمل الفرد "اختيار األنشطة اليت تعتمد على العال
بشكل أفضل يف إطار الصداقة ويف بيئة معززة ابلتعاون داخل فريق  

ويقصد الفرد   "اعتقاداتالنشاط  ابلتوجه حنو   يقدر جمهوداته"، 
حول أسباب إقباله على أداء املهام واألنشطة العلمية وغايته منها"  

 (. 72:  2017)عبد الكرمي، 
ع يف  األهداف  توجهات  اليت  وُتصنف  النماذج  من  دد 

انطلقت يف األساس من نظرايت دافعية اإلجناز حيث تعترب مناذج 
توجهات األهداف إحدى احملاوالت احلديثة لشرح وتفسري دافعية 
اإلجناز واليت تتجه إلحداث نوع من التكامل بني املكوانت املعرفية  

غايل،   )أبو  للسلوك  يؤكد 2016والوجدانية  حيث   .)
ابلسبب    (Ames, 1992)آميز هتتم  األهداف  توجهات  أن 

املدرك وراء سلوك اإلجناز وبذلك ختتلف عن ما تناولته النظرايت 
 الدافعية واليت تشري إىل ما حياول الفرد الوصول إليه أو حتقيقه. 

بني  األهداف  توجهات  تناولت  اليت  النماذج  ميزت  وقد 
ل التعلم والرتكيز نوعني من األهداف نوع يسعى إىل التعلم من أج

على اكتساب املعرفة، وآخر يسعى إىل مقارنة أداء الطالب أبداء 
املديح وجتنب   للحصول على  القدرة  إظهار  والرغبة يف  اآلخرين 

 ,Elliot, McGregor & Gabel)الظهور مبظهر عدم القدرة  

1999  .) 
مناذج توجهات األهداف إىل مناذج ثنائية وثالثية    وصنفت

لذي  ا  Dweck 1986  يك ورابعية، ومن النماذج الثنائية منوذج دو 
على   من خالل الرتكيز  وجود منطني من توجهات األهداف يرى  

معتقدات الفرد عن اجلهد والقدرة، النمط األول أهداف التعلم  
(learning goals)     يف حال التوجه حنو اإلتقان( وتشري إىل(

القدرة  مستوى  حتسني  طريق  عن  الكفاءة  تطوير  على  الرتكيز 
األداء  أهداف  الثاين  والنمط  اجلديدة.  املهارات  وإتقان 

(performance goals)  الع حالة  يف  وتتضمن  )وتكون  جز( 
وحماولته  الكفاءة  عن  السالبة  التقييمات  لتجنب  الفرد  حماولة 
احلصول على تقييمات إجيابية عنها وحماولة الفرد كذلك يف إظهار  

   .Elliot & Dweck, 1988)) قدراته وعدم فقدان الثقة هبا
جاءت النماذج الثالثية كرد فعل على مناذج توجهات  ث 

األهداف الثنائية وذلك للتمييز أكثر بني مكوين اإلقدام واإلحجام 
يف أهداف األداء والتعرف على اآلاثر اإلجيابية ألهداف األداء 
اإلحجامية   األداء  ألهداف  السلبية  واآلاثر  اإلقدامية 

((Harackiewicz, Barron, Pintrich, Elliot & 

Thrash, 2002    ويف ضوء ذلك النموذج يتم تصنيف توجهات
يف وتتمثل  أهداف،  ثالثة  يف  إتقان    األهداف   أهداف 

(mastery goals)  إقداميه    وتوصف دافعية  توجهات  أبهنا 
موجبة يركز فيها الفرد على حتقيق الكفاءة يف ضوء املعايري الذاتية  

أو إتقان املهمة، وأهداف أو معايري املهمة مما يعين تطوير الكفاءة  
وتوصف    ( (performance- approach goalsأداء/ إقدام  

كذلك أبهنا توجهات دافعية إقداميه موجبة يركز فيها الفرد على  
واحلصول   اآلخرين  مع  املقارنة  للكفاءة وخاصة  اخلارجية  املعايري 

 -performance)على أحكام إجيابية، وأهداف أداء/ إحجام  

avoidance  goals)     واليت توصف أبهنا توجهات دافعية سالبة
يركز فيها الفرد على جتنب املعايري اخلارجية لعدم الكفاءة وخاصة 

الفشل وجتنب  اآلخرين  أمام  العجز  مبظهر   ,Elliot)  الظهور 

1999.)   
ظهر النموذج الرابعي يف مرحلة الحقة ويقوم ذلك  كما  

إتقان/إحجام  بنية خاصة ألهداف  افرتاض وجود  النموذج على 
بينرتش افرتضه  ما  تصنف   Pintrich 2000 وهذا  حيث 

إقدام   إتقان/  أهداف  يف  النموذج  لذلك  وفقاً  األهداف 
(mastery- approach goals)  إحجام إتقان/  وأهداف   ،

(mastery- avoidance goals)إقدام أداء/  وأهداف   ، 

(performance- approach goals) /أداء وأهداف   ،
 & Elliot)  (performance- avoidance goals)إحجام  

McGregor, 2001)  . 
من أهداف  هذا وختتلف أهداف إتقان/ إحجام عن كل  

إتقان/ إقدام، وأهداف أداء/ إقدام وأهداف أداء/ إحجام حيث  
ابلرغبة يف الكمال واليت تظهر يف اجملاهدة    Finny تصفها فيين

 لتجنب الوقوع يف اخلطأ أو فعل شيء سيء حيث 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
................................................... 

اخلطأ إ بتجنب  االهتمام  تعكس  املستخدمة  املعايري  ن 
كن من خالل املعايري والذي ال يتم من خالل املقارنة ابآلخرين ول

 (.2006 الذاتية أو معايري املهمة )رشوان،
أساسني من  نوعني  السابقة وجود  النماذج  يالحظ من 
النموذج   يف  أبعادها كما  عن  النظر  بغض  األهداف  توجهات 
تبىن   وقد  األداء.  وأهداف  اإلتقان  أهداف  وهي  والرابع  الثالث 

 اف. البحث احلايل النموذج الثالثي لتوجهات األهد
وميكن القول إن الطلبة خيتلفون فيما بينهم تبعاً لتوجهات 
األهداف سواء كانت أهداف إتقان أو أهداف أداء حيث يعتقد  

أهداف إتقان أن القدرة ميكن تطويرها عن طريق بذل   والطلبة ذو 
ملواقف  يستجيبوا  أن  املتوقع  الدافعية داخلية ومن  اجلهد وتكون 

فهم يركزون على التعلم كما مييلون إىل    الفشل بزايدة اجلهد املبذول
  و عزو الفشل إىل ضعف اجلهد. وعلى العكس من ذلك الطلبة ذو 

ميكن   وال  واثبتة  حمددة  القدرة  أن  يعتقدون  أداء  أهداف  توجه 
حتسينها وتكون الدافعية خارجية واهلدف إرضاء اآلخرين حيث 
يدركون الفشل كدليل على ضعف القدرة مما يؤدي إىل مشاعر 
ابالنسحاب املواقف  تلك  ملثل  االستجابة  وابلتايل   اإلحباط، 

((Wrosch, Scheier, Carver & Schulz, 2003 . 
ذو  الطلبة  يسعى  نفسه  السياق  إىل   وويف  إتقان  أهداف 

للتعلم   فرصة  األخطاء  أن  يرون  ما، كما  ملوضوع  فهمهم  زايدة 
وزايدة اجملهود واالستمرار يف مواجهة الفشل واالخفاق وما يقابلهم  
وإجنازها   الصعبة  املهام  لتحدي  استعداداً  أكثر  وهم  من ضغوط 

 (. 2012  عرقوب،تكيفية من العزو السبيب )  اً كما أن لديهم أمناط 
ا الطلبة ذو وعلى  أداء   و لنقيض من ذلك  توجه أهداف 

يرون أن األخطاء نقص يف قدراهتم فهم عادة ما يهتمون إبظهار  
قدراهتم أو إخفاء النقص يف تلك القدرات أمام اآلخرين مما جيعلهم  
يتجنبون املهمات الصعبة وذلك لتفادي التقييمات السلبية. فهم 

ثر من االندماج يف املهمة يركزون على األحكام املتعلقة بقدراهتم أك
وبذل اجلهد والوصول إىل مستوى اإلتقان. وغالباً ما يكون لديهم  
زايدة يف القلق وعدم القدرة على مواجهة العقبات أو الصعوابت 

 (. 2012 عرقوب،اليت تواجههم )
األكادميي   أداءهم  إتقان  أهداف  توجه  ذو  يقارن  كما 

املهارات بصرف النظر عن اآلخرين  بذواهتم والبحث عن إتقان  
والنجاح يف املهمات املختلفة والتمكن منها وتركيزهم على زايدة 

ذو  يقارن  بينما  وتطويرها.  أداءهم   وقدراهتم  أداء  أهداف  توجه 
واحلصول  املهمات  أداء  يف  عليهم  والتفوق  ابآلخرين  األكادميي 

 (. 2011على االستحسان من اآلخرين )الصياد، 
مما   ذو يتضح  هبا  يتمتع  اليت  اخلصائص  توجه   وسبق 

أهداف إتقان وأهدف أداء فمن املمكن لتلك األهداف أن تعمل 
يف وقت واحد كما أن امتالك األفراد ملستوايت مرتفعة منها يؤدي 
إىل خمرجات إجيابية أكثر من امتالك هدف واحد من بني تلك  

النوعني قد النسبية يف كال  تكون    األهداف وكما أن املستوايت 
ومستوى  االنفعالية  الفعل  ردود  يف  االختالفات  عن  مسؤولة 

 (.  2006اندماج الفرد يف املهام التعليمية املختلفة )رشوان،
 الدراسات السابقة 

الدراسات  قلة  وكذلك  نسبياً،  املتغريين  حلداثة  نظراً 
السابقة اليت حبثت يف موضوع البحث احلايل وعدم وجود دراسة 

حبثت سابقة  معاً    عربية  املتغريات  تلك  علم -يف  حد  على 
سيتم عرض الدراسات ذات العالقة األقرب ملوضوع   -الباحثات

 البحث وهي كالتايل: 
وقونيدا  دراسة  ,Leondari & Gonida)ليونداري 

اليت هدفت إىل الكشف عن العالقة بني إعاقة الذات     (2007
تعلم )أهداف  األهداف  وتوجهات  أداء/   -األكادميية  أهداف 

املستقبلية  والنتائج  االجتماعية  واألهداف  إحجام(  وأداء/  إقدام 
من   مكونة  عينة  على  الرايضيات،  يف  طالباً    (702)والتحصيل 

طة والثانوية(، طبق املتوس  -وطالبة من خمتلف املراحل )االبتدائية
وأوردان   ميدجلي  األكادميية  الذات  إعاقة  مقياس  عليهم 

((Midgely & Urdan, 2001    ومقياس توجهات األهداف
، وأسفرت النتائج Midgely et al, .1998مليدجلي وآخرون  

عن وجود عالقة موجبة بني توجهات أهداف أداء وإعاقة الذات 
ار  بينما  اآلخرين  وإرضاء  سلباً األكادميية  أداء  أهداف  تبطت 

تنبئ   التعلم  أهداف  أن  الرايضيات، كذلك وجد  ابلتحصيل يف 
 سلباً إبعاقة الذات األكادميية.

هدفت    ويف نفسه  وأورداندراسة  السياق    ميدجلي 

(Midgely & Urdan, 2001)   إىل معرفة العالقة بني توجهات
ن أهداف اإلجناز للطالب وإعاقة الذات األكادميية لدى عينة م

. طبق  اً طالب  (448)طالب املرحلة املتوسطة على عينة مكونة من  
األهداف  وتوجهات  األكادميية  الذات  إعاقة  مقياس  عليهم 

 Midgley et al., 1996; Urdan etاملستخدم يف دراسيت  
al., 1998    وقد توصلت الدراسة إىل أن أهداف أداء/ إحجام ،

مل   إقدام  أداء/  أهداف  بينما  الذات  إجيايب إبعاقة  تنبئ وبشكل 
تنبئ إبعاقة الذات، كما كشفت النتائج أن الطالب الذين لديهم 
يستخدمون  إحجام  أداء/  أهداف  من  عالية  مستوايت 

لديهم إسرتاتيجيات إعاقة الذات بشكل أكثر من الطالب الذين  
مستوايت منخفضة من توجهات أهداف أداء/ إحجام، كما مل 
يكن لتوجهات أهداف أداء/ إقدام أتثري يذكر على العالقة إبعاقة 

 الذات األكادميية. 
قام أوردان   إىل Urdan (2004) كما  بدراسة هدفت 

وأتثري  األهداف  توجهات  خالل  من  الذات  إبعاقة  التنبؤ 
  مناف أداء، وقد مت مجع املعلومات  االختالفات الثقافية على أهد

الثانوية واملكونة  املرحلة  عينات خمتلفة خالل سنتني من طالب 
، وقد توصلت الدراسة إىل وجود عالقة موجبة اً طالب   (675)من  
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يف الصف الدراسي وبني   بني أهداف أداء/ إحجام وأهداف األداء
سلبياً  الذات  إعاقة  ارتبطت  بينما  األكادميية،  الذات  إعاقة 

 ابلتحصيل يف اللغة اإلجنليزية.  
العالقة بني    (Hutuleac, 2014)كما فحص هاتلوك  

مكونة  عينة  على  األكادميي  والتحصيل  والكمالية  الذات  إعاقة 
ا، استخدم  طالباً وطالبة من طالب اجلامعة يف روماني   (136)من

وروزنبالت  الهارت  مارتن،  لفروست،  الكمالية  مقياس  فيها 
Frost, Marten, Lahart & Rosenblate 1990    ومقياس

وويتمر   سالتيزمان  لرودويلت،  الذات   ,Rhodewaltإعاقة 
Saltzman & Wittmer 1984 وجود النتائج  وأظهرت   ،

األكادميي بينما وجدت  عالقة سالبة بني إعاقة الذات والتحصيل  
 عالقة موجبة بني الكمالية وإعاقة الذات.

 ,Chenمن شن وسن ووانج    كما حاولت دراسة كل  
Sun & Wang, 2017))   إىل معرفة العالقة بني تقدير الذات

البدنية    وكل   الرتبية  يف  الذات  وإعاقة  األهداف  توجهات  من 
جامعياً طبق  طالباً  (320)ابجلامعة، وذلك على عينة مكونة من 

وتوجهات  الذات  إعاقة  ومقياس  الذات،  لتقدير  مقياس  عليهم 
األهداف، وقد توصلت الدراسة إىل وجود عالقة سالبة بني تقدير  
الذات وإعاقة الذات وأهداف أداء/ إحجام، يف حني توجد عالقة 
موجبة بني تقدير الذات وأهداف إتقان، كما أسفرت النتائج عن 

 إعاقة الذات وأهداف إتقان وعالقة موجبة وجود عالقة سالبة بني
الدراسة   أداء/ إحجام، كما توصلت  الذات وأهداف  إعاقة  بني 
إىل أن حتسني تقدير الذات لدى الفرد وتعزيز أهداف إتقان مع 

ذات عالقة    إسرتاتيجياتتقليل أهداف أداء/ إحجام قد تكون  
 لتقليل إعاقة الذات يف الرتبية البدنية. 

دراسة   وكارااتش  وهدفت  وشيليك   ,Akar)آكار 
Çelik & Karataş, 2019)     بني وجهة العالقة  معرفة  إىل 

الضبط األكادميية وتوجهات األهداف وإعاقة الذات على عينة  
طالباً جامعياً، وقد توصلت الدراسة إىل أن    (286)مكونة من  

تنبئ  إحجام  أداء/  أهداف  وتوجهات  اخلارجية  الضبط  وجهة 
إتقان   تعلم/  أهداف  تنبئ  بينما  الذات  إبعاقة  إجيايب  وبشكل 

 بشكل سليب إبعاقة الذات.  
 : التعليق على الدراسات السابقة

يتضح بعد عرض الدراسات ذات العالقة ابلبحث احلالية  
 : ف تلك الدراسات فيما بينها من عدة نواح  اختال

 : طبيعة املتغريات
الذات  إعاقة  تناولت  اليت  الدراسات  ندرة  يالحظ 
على   اقتصرت  فقد  األهداف  بتوجهات  وعالقتها  األكادميية 

 & Midgley & Urdan, 2001)  Leondari دراسة  

Gonida, 2007; ،)    بينما تناولت دراسات أخرى عالقة إعاقة

دراسة  يف  األهداف كما  املتغريات كتوجهات  ببعض  الذات 
(Urdan, 2004) ،  القتها ابلكمالية والتحصيل كما يف دراسة وع

(Hutuleac, 2014)  كما حبثت بعض الدراسات العالقة بني ،
من توجهات األهداف وإعاقة الذات كما يف    تقدير الذات وكل  

تناولت (Chen, Sun & Wang, 2017)  دراسة حني  يف   ،
األكادميية وتوجهات  الضبط  العالقة بني وجهة  أخرى  دراسات 

وإ دراسة األهداف  يف  الذات كما   & Akar, Çelik)  عاقة 
Karataş, 2019).  
   :العينة املطبق عليها

طبق  فبعضها  السابقة  الدراسات  يف  العينات  اختلفت 
 ;Hutuleac, 2014)من  ل  على طلبة اجلامعة كما يف دراسة ك

Chen, Sun & Wang, 2017; Akar, Çelik & 

Karataş, 2019)  بينما طبقت دراسة ،((Urdan, 2004   على
دراسة طبقت  حني  يف  الثانوية،  املرحلة   & Midgley)  طلبة 

Urdan, 2001)  على طلبة املرحلة املتوسطة، كما طبقت دراسة  

(Leondari & Gonida, 2007  )االبتدائية( املرحلة    - على 
 املتوسطة والثانوية(. 

   :النتائج اليت توصلت إليها الدراسات
أغلب الدراسات على وجود عالقة موجبة دالة   أكدت

وتوجهات  األكادميية  الذات  وإعاقة  الذات  إعاقة  بني  إحصائية 
توجهات  مع  سالبة  وعالقة  إحجام  أداء/  أهداف  األهداف 

 ;Midgley & Urdan, 2001)إتقان كما يف دراسة    أهداف/

Urdan, 2004; Leondari & Gonida, 2007; 

Chen, Sun & Wang, 2017; Akar, Çelik & 

Karataş, 2019). 
الدراسات   عن  احلايل  البحث  اختالف  يتبني  سبق  مما 
السابقة اليت تناولت املتغريين يف العينة املطبق عليها وهي طالبات 
الدراسة حيث  عليها  طبقت  اليت  البيئة  العليا كذلك  الدراسات 

و حملية مجعت بني هذين املتغريين يالحظ عدم وجود دراسة عربية أ
الباحثات- علم  حد  إىل   -على  احلايل  البحث  يسعى  ما  وهو 

 .   الكشف عنه ودراسته
 : إجراءات البحث
  استخدم البحث احلايل املنهج الوصفي املسحي/ منهج البحث: 

االرتباطي، وذلك لدراسة عالقة إعاقة الذات األكادميية بتوجهات 
 راسات العليا جبامعة أم القرى. األهداف لدى طالبات الد

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالبات الدراسات جمتمع البحث:  
الدراسي  العام  التخصصات يف  القرى مبختلف  أم  العليا جبامعة 

من  (2020-2019) واملكون  ماجستري   196طالبة    (345)، 
 دكتوراه.  (149)و
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طالبة من طالبات   (184)تكونت عينة البحث من  عينة البحث:  
الدراسات العليا جبامعة أم القرى من مرحلة املاجستري والدكتوراه 

بسيطة. ويوضح جدول   بطريقة عشوائية  اختيارها   (1)واليت مت 
 خصائص العينة: 

 (184  املرحلة الدراسية )ن=التوزيع التكراري لعينة البحث حسب  (1) جدول
 
 
 
 
 

 متثلت أدوات البحث يف التايل:  أدوات البحث:
 أواًل: مقياس إعاقة الذات األكادميية 

  2005مت استخدام مقياس إعاقة الذات األكادميية لدايرين
Direen   ،فقرة    (12)(، ويتكون املقياس من  2018  ترمجة )غامن

وبعد   8)،  7،   6، 3،  (1موزعة على بعدين بعد التسويف وفقراته  
هي:   وفقراته  اإلجناز  ويتم    12)،  11،  10،  9،  5،  4،  (2قلق 

ليكرت   تدرج  خالل  من  الفقرات  على   (Likert)اإلجابة 
درجة، تنطبق   (1)اخلماسي وهي تنطبق بدرجة قليلة جداً وتعطى  

  (3)  ، وتنطبق بدرجة متوسطة وتعطى(2)بدرجة قليلة وتعطى  
تنطبق بدرجة كبرية وتعطى   تنطبق بدرجة   4درجات،  درجات، 

وتعطى   جداً  عليها    5كبرية  حيصل  درجة  وأعلى  درجات، 
، ويتم احلكم على  (12)، بينما أدىن درجة  (60)املستجيب هي  

- (28، ومتوسطة  (28)مستوى إعاقة الذات منخفضة أقل من  

 فأكثر.  (44)، ومرتفعة  44)
 اخلصائص السيكومرتية للمقياس 

صدق املقياس  Direen 2005دايرين أوجدت  صدق املقياس:
املكوانت  لطريقة  تبعاً  االستكشايف  العاملي  الصدق  حبساب 

ابستخدام   التدوير  بعد  املقياس  فقرات  تشبع  واتضح  األساسية 
نسبة  شكل هذان العامالن معاً طريقة التدوير املائل على عاملني 

األول   (%34.9) البعد  استوعب  حيث  الكلي،  التباين  من 
وذلك خبمس  (%(26.5 الكلي  التباين  بعد    من  تقيس  فقرات 

الثاين   البعد  واستوعب  الكلي   (%(8.4التسويف،  التباين  من 
 وذلك بسبع فقرات تقيس بعد قلق اإلجناز. 

مت حساب الثبات عن طريق إعادة التطبيق وكان   ثبات املقياس:
التسويف   لبعد  الثبات  اإلجناز  (0.79)معامل  قلق  وبعد   ،

 . (0.83) لثبات الكلي للمقياس، وبلغ ا(0.82)
 صدق وثبات املقياس يف البحث احلال 

يف  األكادميية  الذات  إعاقة  مقياس  صدق  حساب  مت 
البحث احلايل ابستخدام االتساق الداخلي والذي يعترب أحد أنواع  

طالبة    (80)للصدق على عينة استطالعية قوامها    اً الثبات ومؤشر 
من طالبات الدراسات العليا، عن طريق حساب قيم معامالت 

كما هو موضح يف    االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس
 2))جدول 

 ( 80إعاقة الذات األكادميية )ن= قيم معامالت االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية ملقياس  (2)جدول 
 العبارة  رقم االرتباط  معامل العبارة  رقم االرتباط  معامل العبارة  رقم االرتباط  معامل

.660** 9 .670** 5 **.476 1 

.582** 10 .327** 6 **.514 2 

.497** 11 .562** 7 **.357 3 

.518** 12 **.620 8 **.625 4 
 ( 01.0)مستوىعند معامل االرتباط دال  ** 

قيم معامالت االرتباط مجيع  أن ( 2) تبني من جدول
عند مستوى   احصائياً والدرجة الكلية للمقياس دالة    فقرةبني كل  

 . (01.0)داللة 
مت حساب الثبات ابستخدام طريقة ألفا كرونباخ    ثبات املقياس:

التسويف   لبعد  الثبات  معامل  قلق  (0.70)حيث كان  وبعد   ،
وهي قيم مقبولة    (0.73)وبلغ الثبات الكلي    (0.69)    اإلجناز

 وجيدة. 

 اثنياً: مقياس توجهات األهداف 
وآخر         غزال  أبو  مقياس  استخدام   ( 2013)ن  يمت 

فقرة موزعة   (21)يتكون املقياس من  لقياس توجهات األهداف، و 
، 3،  2،  1)أبعاد فرعية هي: بعد أهداف إتقان/ إقدام    ةعلى ثالث

،  14،  13،  12،  11،  10،  9،  (8وبعد أداء/ إقدام    (7،  6،  5،  4

إحجام    16)  ، 15 أداء/  ويتم   21)،  20،  19،  18،  (17وبعد 
ليكرت   تدرج  خالل  من  الفقرات  على   (Likert)اإلجابة 

جداً   منخفضة  وهي  منخفضة    (1)وتعطىاخلماسي  درجة، 

 النسبة  التكرار الفئات  

 املرحلة الدراسية 
 % 64.7 119 ماجستري 

 % 35.30 65 دكتوراه 

 % 100 184 اجملموع 
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إعاقة الذات األكاديمية وعالقتها بتوجهات األهداف لدى طالبات 
 الدراسات العليا بجامعة أم القرى

..........................................................................................................
.......... 

متوسطة وتعطى(2)وتعطى     (4)درجات، كبرية وتعطى  (3)  ، 
درجات، وتراوحت الدرجات   (5)  وتعطى  درجات، وكبرية جداً 

ان/ إقدام  بني أقل درجة وأعلى درجة على األبعاد كاآليت: بُعد إتق
درجة، وبُعد   (9-45)  ، وبعد أداء/ إقدام بنيدرجة   (7-35)بني

بني  إحجام  الكلية    (5-25)أداء/  الدرجة  تراوحت  وقد  درجة. 
بني   ما  املقياس  املتوسط  105)  - (21على  على  احلكم  ويتم   ،

درجة تقدير منخفض، ومتوسط حسايب   (33.2) أقل مناحلسايب  
حسايب   66.3)  - (34.2بني   ومتوسط  متوسط،  تقدير  درجة 

 درجة فأكثر تقدير مرتفع. (67.3)يساوي 
 : السيكومرتية للمقياس اخلصائص

صدق املقياس    (2013)أوجد أبو غزال وآخرون    صدق املقياس:
املكوانت  لطريقة  تبعاً  االستكشايف  العاملي  الصدق  حبساب 
ابستخدام   التدوير  بعد  املقياس  فقرات  تشبع  واتضح  األساسية 

 عوامل شكلت جمتمعة نسبة    3طريقة التدوير املائل على وجود  
البعد (%50.46) استوعب  حيث  الكلي،  التباين  من 

الكلي، واح  ( (26.38%األول التباين  عبارات    7توى علىمن 
من التباين الكلي، واحتوى   (17.28%)واستوعب البعد الثاين  

من التباين   (%(6.78عبارات واستوعب البعد الثالث  (9)على 
 عبارات.   5الكلي، واحتوى على

املقياس: ألفا كرونباخ  ثبات  بطريقة  الثبات  حساب  وكان مت   ،
ولبعد أهداف إتقان/ إقدام (0.65) معامل الثبات للمقياس ككل  

ولبعد أهداف أداء/    (0.70)ولبعد أهداف أداء/ إقدام    (0.79)
 .  (0.61)إحجام 

 :صدق وثبات املقياس يف البحث احلال 
مت حساب صدق مقياس توجهات األهداف يف   صدق املقياس:

الداخلي والذي يعترب أحد أنواع  البحث احلايل ابستخدام االتساق  
طالبة     (80)استطالعية قوامهاعلى عينة    للصدق  اً الثبات ومؤشر 

معامالت  قيم  حساب  طريق  عن  العليا  الدراسات  طالبات  من 
االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح يف  

 : (3)جدول 
 ( 80)ن=  قيم معامالت االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية ملقياس توجهات األهداف (3)جدول 

 العبارة  رقم   االرتباط معامل العبارة  رقم االرتباط  معامل العبارة    رقم االرتباط  معامل
**.689 15 **.558 8 .235** 1 

**.696 16 **.582 9 *.272 2 

**.471 17 **.742 10 .491** 3 

**.513 18 **.676 11 .592** 4 

**.565 19 **.629 12 **.430 5 

**.562 20 **.645 13 **.227 6 

**.426 21 **.544 14 *.256 7 

 (. 0. (05ىمعامل االرتباط دال عند مستو  *    0).01)معامل االرتباط دال عند مستوى  **

قيم معامالت االرتباط    أن مجيع  (3)يتبني من جدول  
عند مستوى   دالة إحصائياً والدرجة الكلية للمقياس    فقرةبني كل  

 (. 05.0, 0 .01)داللة 
  مت حساب الثبات ابستخدام طريقة ألفا كرونباخ   ثبات املقياس:

إقدام   إتقان/  أهداف  لبعد  الثبات  معامل  بلغ  ،  (0.64)حيث 
، ولبعد أهداف أداء/ إحجام (0.70)ولبعد أهداف أداء/ إقدام  

، وهي قيم مقبولة  (0.75)، وكان معامل الثبات الكلي  (0.66)
 وجيدة. 

 ومناقشتها:  نتائج البحث 
على ينص  والذي  األول  التساؤل  على  "ما    لإلجابة 

مستوى إعاقة الذات األكادميية لدى طالبات الدراسات العليا  
القرى؟"   أم  واالحنراف  جبامعة  احلسايب  املتوسط  حساب  مت 

املعياري الستجاابت أفراد العينة على فقرات مقياس إعاقة الذات 
 : (4)األكادميية وجاءت النتائج كما يوضحها جدول 

 ( 184املتوسطات احلسابية ومستوى إعاقة الذات األكادميية لدى طالبات الدراسات العليا جبامعة أم القرى )ن=  (4)جدول 
 املستوى الرتتيب  الوزن النسيب  االحنراف املعياري  احلساب  املتوسط البعد 

 مرتفعة األول  %70.24 3.003 17.56 التسويف 
 متوسطة الثاين %66.66 5.408 21.23 قلق اإلجناز 

 متوسطة  %64.65 7.338 38.79 الدرجة الكلية 
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أن مستوى إعاقة الذات األكادميية   (4)يتضح من جدول  
بشكل عام لدى طالبات الدراسات العليا جبامعة أم القرى كان 

   .(%(64.65  اً نسبي ووزانً  (38.79)متوسطاً مبتوسط بلغ 
كما يظهر أن بعد )التسويف( أكثر شيوعاً لدى طالبات 

بلغ   مبتوسط  القرى  أم  جبامعة  العليا  ووزن   (17.56)الدراسات 
ويف املرتبة الثانية جاء بُعد قلق اإلجناز مبتوسط    (%(70.24نسيب  

 . (%(66.66ووزن نسيب  (21.23)
بعض  يدفع  قد  مما  العالية  التنافسية  البيئة  ذلك  ويفسر 

استخدام   إىل  يف   إسرتاتيجياتالطالبات  يكون  ذواهتن  حلماية 
املرحلة  تلك  يف  التعليم  طبيعة  أن  الذات. كما  إعاقة  مقدمتها 
وصعوبة املهام واملتطلبات األكادميية قد يكون هلا دور يف استخدام  

 إلعاقة الذات لتجنب الوقوع يف الفشل.   إسرتاتيجيات

كما ظهر أن بعد )التسويف( أكثر أبعاد إعاقة الذات 
األكادميية شيوعاً لدى طالبات الدراسات العليا جبامعة أم القرى 
األكادميية  املهام  إىل كثرة  ذلك  ويعزى  اإلجناز(.  )قلق  بعد  يليه 
إدارة   يف  املهارة  العليا  الدراسات  طالبات  بعض  امتالك  وعدم 

 نمن إجنازها يف وقتها احملدد مما يضطره  نالوقت بشكل ميكنه
 وسيلة للهروب من تلك املهام.   إىل التأجيل والتسويف ك

على:و  ينص  والذي  الثاين  التساؤل  على  "ما    لإلجابة 
إتقان )أهداف  األهداف  توجهات  أداء/   -مستوى  أهداف 

أهداف أداء/ إحجام( لدى طالبات الدراسات العليا    -إقدام
القرى أم  واالحنراف  جبامعة  احلسايب  املتوسط  حساب  مت  ؟" 

ال أفراد  الستجاابت  توجهات  املعياري  مقياس  فقرات  على  عينة 
 : (5)األهداف وجاءت النتائج كما يوضحها جدول 

 ( 184املتوسطات احلسابية ومستوى توجهات األهداف لدى طالبات الدراسات العليا جبامعة أم القرى )ن=  (5)جدول 

 املتوسط البعد 
 احلساب 

االحنراف  
 املستوى الرتتيب  الوزن النسيب  املعياري 

 مرتفعة األول  %78.37 4.147 27.43 إتقان/ إقدام 
 متوسطة الثاين %53.97 8.140 24.29 أداء/ إقدام 
 منخفضة  الثالث  %48.88 4.452 12.22 أداء/إحجام

 متوسطة --  %60.89 11.758 63.94 الدرجة الكلية 

األهداف   (5)من جدول    يتضح توجهات  أن مستوى 
بشكل عام لدى طالبات الدراسات العليا جبامعة أم القرى كان 

بلغ   مبتوسط  الدرجة    اً نسبي   ووزانً   (63.94)متوسطاً  هلذه 
60.89)%) . 

كما جند أن أكثر أبعاد توجهات األهداف شيوعاً لدى 
)إتقان/ توجه  القرى كان  أم  جبامعة  العليا  الدراسات   طالبات 

ويف املرتبة    (%(78.37ووزن نسيب    (27.43)توسط بلغ  إقدام( مب
)أداء/ بعد  جاء  مبتوسط    الثانية  نسيب  (24.29) إقدام(  ووزن 

إحجام( أقل أبعاد توجهات   بينما كان بعد )أداء/  (%(53.97
مبتوسط   وذلك  الدراسة  عينة  لدى  شيوعاً    (12.22)األهداف 

 . (%(48.88ووزن نسيب 

نضج الطالبات يف تلك املرحلة وسعيهن إىل    ويرجع ذلك
إىل إتقان املهمات األكادميية على أكمل وجه والتمكن من املادة  

اه لذلك كان  والتفوق  االمتياز  معايري  وحتقيق    ن تمامهالدراسية 
أبداء اآلخرين واحلرص على احلصول على أحكام   ئهنمبقارنة أدا

 إجيابية والظهور ابلعجز وجتنب الفشل منخفض نسبياً.   
"هل    لإلجابة على التساؤل الثالث والذي ينص على:و 

الذات  إعاقة  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 
أهداف أداء/    -األكادميية وتوجهات األهداف )أهداف إتقان

أهداف أداء/ إحجام( لدى طالبات الدراسات العليا    -إقدام
القرى أم  وذلك  جبامعة  بريسون  ارتباط  معامل  حساب  مت  ؟" 

توجهات األهداف الختبار العالقة بني إعاقة الذات األكادميية و 
 : (6) لدى عينه البحث كما يف جدول

 (184قيم معامل االرتباط بني إعاقة الذات األكادميية وتوجهات األهداف )ن=  (6)جدول 
إعاقة الذات  

 األكادميية 
 إحجام أداء/   أداء/ إقدام  إتقان/ إقدام 
.359- ** .273 ** .427 ** 

 ( 01.0)معامل االرتباط دال عند مستوى  **
وجود عالقة سالبة دالة إحصائياً    (6)من جدول    يتضح
  بني إعاقة الذات األكادميية وتوجه إتقان/   (01.0)عند مستوى  

بينما توجد عالقة    (**-359.(إقدام حيث بلغ معامل االرتباط  

مستوى عند  إحصائياً  دالة  الذات   (01.0)موجبة  إعاقة  بني 
  ( **273.(األكادميية وتوجه أداء/ إقدام حيث بلغ معامل االرتباط  

بني   (01.0)كما توجد عالقة موجبة دالة إحصائياً عند مستوى
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معامل  بلغ  حيث  إحجام  أداء/  وتوجه  األكادميية  الذات  إعاقة 
 . (**427.(االرتباط 

ذو   هذه  دوتع فالطالب  منطقية  إتقان و  نتيجة  أهداف 
استعداد   لديهم  أهنم   يكون  وإجنازها كما  الصعبة  املهام  إلتقان 

حيملون مشاعر إجيابية جتاه مواقف التعلم فليس لديهم خوف من 
الذات  إعاقة  فإن  وابلتايل  هلم  اآلخرين  تقييمات  من  أو  الفشل 

 األكادميية تكون لديهم منخفضة.  
ومن جانب آخر فإن الطالب ذوي أهداف أداء )إقدام 

ر الذات ويرغبون يف احلصول على  أو إحجام( يركزون على تقدي
أحكام إجيابية من قبل اآلخرين. كما مييلون الختيار املهام السهلة  
اللوم والفشل والظهور بصورة أقل من  إلظهار قدراهتم ولتجنب 

يستخدمون   فهم  وابلتايل  الذات   إسرتاتيجياتاآلخرين،  إعاقة 
 األكادميية بشكل أكرب حلماية ذاهتم.  

النتي  تلك  دراسة كل  وتتفق  مع  جزئياً  ميدجلي   جة  من 
إىل    (Midgely & Urdan, 2001)وأوردان   توصلت  واليت 

الذات   وإعاقة  إحجام  أداء/  أهداف  بني  موجبة  عالقة  وجود 
األكادميية يف حني ال توجد عالقة بني أهداف أداء/ إقدام وإعاقة  

الذات األكادميية. وتتفق كذلك بشكل جزئي مع دراسة أوردان  
(Urdan, 2004)    بني موجبة  عالقة  وجود  على  أكدت  اليت 

 أهداف أداء/ إحجام وإعاقة الذات األكادميية. 
 & Leondari)يف حني تتفق دراسة ليونداري وقونيدا  

Gonida, 2007)   يف احلايل  البحث  نتائج  مع  وبشكل كلي 
الذات  وإعاقة  أداء  أهداف  توجهات  بني  موجبة  عالقة  وجود 

بني أهداف إتقان/ إقدام وإعاقة الذات    األكادميية وعالقة سالبة
 األكادميية.

على:  لإلجابة ينص  والذي  الرابع  التساؤل  "هل    على 
األهداف   توجهات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

أهداف أداء/    -أهداف أداء/ إقدام  -)أهداف إتقان/ إقدام
إحجام( تبعاً ملستوايت إعاقة الذات األكادميية لدى طالبات 

القرى؟"   أم  جبامعة  العليا  العينة  الدراسات  أفراد  تصنيف  مت 
)مرتفع األكادميية  الذات  إعاقة  مستوايت  -متوسط-حسب 

األحادي  التباين  حتليل  اختبار  إجراء  مت  ث  ومن  منخفض( 
(ANOVA)  (7) كما يوضح ذلك جدول : 

 ( 184داللة الفروق يف توجهات األهداف تبعاً ملستوايت إعاقة الذات األكادميية )ن=  (7)جدول 

درجات   جمموع املربعات  مصدر التباين  األبعاد 
 قيمة متوسط املربعات  احلرية 

 )ف(
مستوى 
 الداللة 

 الداللة 
 االحصائية

أهداف  
 إتقان/إقدام 

 3.007 50.595 2 101.190 بني اجملموعات 

 

.052 

 
 16.828 181 3045.891 داخل اجملموعات  غري دال 

أهداف  
 أداء/إقدام 

 6.642 414.518 2 829.036 بني اجملموعات 

 

.002 

 

دال عند 
 62.404 181 11295.116 داخل اجملموعات  ( 05.0)

أهداف أداء/  
 إحجام 

 14.565 251.426 2 502.852 بني اجملموعات 

 

.000 

 

دال عند 
 17.262 181 3124.452 اجملموعات داخل  ( 05.0)

 ( 0. 05)معامل االرتباط دال عند مستوى  *
وجود فروق يف توجهات األهداف   (7)من جدول    يتضح

لدى طالبات الدراسات العليا جبامعة أم القرى تبعاً ملتغري إعاقة 
الذات األكادميية، عدا الُبعد األول )أهداف إتقان/ إقدام( حيث 
مل تسجل درجاته أي فروقاً دالة إحصائياً تبعاً ملتغري إعاقة الذات  

 األكادميية. 

أهداف   -ف أداء/ إقدام وملعرفة الفروق يف بعدي )أهدا
الذات  إعاقة  مستوايت  من  مستوى  أي  لصاحل  إحجام(  أداء/ 
املتعددة وهذا ما   للمقارانت  اختبار شيفيه  إجراء  األكادميية، مت 

 : (8)  يوضحه جدول

  /أهداف أداء -)أهداف أداء/ إقدام  لداللة الفروق يف متوسطات بعدي (Scheffe)اختبار شيفيه للمقارانت املتعددة  (8)جدول 
 ( 184إحجام( تبعاً ملستوايت إعاقة الذات األكادميية )ن= 

 مستوى الداللة  الفرق يف املتوسط  املقارانت  الفئات  املتغري
 

أهداف  
 أداء/إقدام 

 

 226. 4.718 متوسط  منخفض 
 012. *8.660 مرتفع

 226. 4.718 منخفض  متوسط 
 014. *3.941 مرتفع
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 012. *8.660 منخفض  مرتفع
 014. *3.941 متوسط 

 
أهداف     
 أداء/ إحجام 

 070. 3.329 متوسط  منخفض 
 000. *6.507 مرتفع

 070. 3.329 منخفض  متوسط 
 000. *3.178 مرتفع

 مرتفع
 000. *6.507 منخفض 
 000. *3.178 متوسط 

 ( 05.0) دال عند مستوى *
أن املقارانت يف مستوايت بعدي    (8)يتبني من جدول  

إقدام   أداء/  مقياس   -)أهداف  من  إحجام(  أداء/  أهداف 
توجهات األهداف وفقاً ملستوايت متغري إعاقة الذات األكادميية 

  ( 05.0)سجلت فروقاً موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى داللة  
األكادميية  الذات  إعاقة  مستوايت  الذين كانت  املستجيبني  بني 

مرتفعة مع الذين كانت مستوايت إعاقة الذات األكادميية   لديهم
لديهم منخفضة، والذين كانت مستوايت إعاقة الذات األكادميية 

إعاقة لديهم متوسطة، لصاحل املستجيبني الذين كانت مستوايت  
 الذات األكادميية لديهم مرتفعة. 

حيث تؤكد تلك النتيجة ما توصل إليه التساؤل السابق 
قة موجبة بني أهداف )أداء/ إقدام وأداء/ إحجام( من وجود عال

ذوي   الطلبة  مسات  مع  يتفق  وهذا  األكادميية  الذات  وإعاقة 
نتائج مع  بشكل جزئي  ذلك  يتفق  أداء كما  أهداف   توجهات 

اليت    (Midgely & Urdan, 2001)أوردان  دراسة ميدجلي و 
من  مرتفعة  مستوايت  لديهم  الذين  الطالب  أن  إىل  توصلت 

يستخدمون   إحجام  أداء/  الذات   إسرتاتيجياتأهداف  إعاقة 
مستوايت  لديهم  الذين  الطالب  من  أكثر  بشكل  األكادميية 
يكن  مل  بينما  إحجام،  أداء/  أهداف  توجهات  من  منخفضة 

العالقة   على  يذكر  أتثري  إقدام  أداء/  أهداف  إبعاقة لتوجهات 
ذو  الطلبة  أن  إىل  ذلك  ويرجع  األكادميية.  توجهات   ي الذات 

أهداف أداء )إقدام أو إحجام( يتجنبون وينظرون إىل أخطائهم  

على أهنا نقص يف القدرة والكفاءة كما أن لديهم رغبة عالية يف 
استخدامهم   يربر  مما  الفشل  مواجهة  حالة  يف  االنسحاب 

األكادميإل الذات  إعاقة  ذوي  سرتاتيجيات  من  أكثر  بشكل  ية 
 (.2006 ،توجهات أهداف إتقان )رشوان 

 التوصيات 
تخلص من سالوكيات  يف الطالبات الدراساات العليا  مسااعدة   1.

 عقد دورات تدريبية وورشعن طريق   إعاقة الذات األكادميية
 .عمل

ساااااااتذة اجلامعات إىل ساااااالوكيات إعاقة  أضاااااارورة توجيه انتباه  2. 
توجهااات األهااداف    علىالااذات األكااادمييااة ملااا هلااا من أتثري  

 لدى الطالب.
تعريف طالبات الدراساااااات العليا أبمناط األهداف يف مواقف 3. 

 اإلجناز وأتثريها عن طريق إقامة برامج إرشادية وتوعوية. 
 املقرتحات  

ة بتقدير الذات وأسااليب  دراساة عالقة إعاقة الذات األكادميي 1.
 املعاملة الوالدية لدى طلبة املرحلة الثانوية.

دراسااااااة عالقة إعاقة الذات األكادميية ابلتسااااااويف لدى طلبة  2. 
 املرحلة اجلامعية.

دراساااااااااة الفروق بني اجلنساااااااااني يف إعاقة الذات األكادميية يف  3.
.مرحلة الدراسات العليا

 
 : املراجع

 أواًل: املراجع العربية  
 ضوء يف املهين املستقبل بقلق . التنبؤ(2016)أبو غايل، عطاف.  

 طلبة لدى اإلجناز أهداف الدراسة وتوجهات عن الرضا
يف اإلرشاد اختصاص  جبامعة الرتبية كلية النفسي 

األقصى.   جامعة  جملة  العدد (20)اجمللد  األقصى.   .
(1) .103-141  . 

والعجلوين، احلموري،و   معاوية غزال، أبو أمحد   حممود. فراس 
 الذات وعالقتها بتقدير األهداف توجهات .(2013)

 الريموك جامعة طلبة لدى األكادميي والتسويف
(. 27اجمللد )  الرتبوية.  اجمللةاهلامشية.   األردنية ابململكة

 .154-11(. 108) العدد
ربيع. أهداف  (2006)  رشوان،  وتوجهات  ذاتياً  املنظم  التعلم   .

 اإلجناز مناذج ودراسات معاصرة. القاهرة: عامل الكتب. 
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. أمناط األهداف عند طلبة جامعة مؤتة  (2006)  الزغول، رافع.
وعالقتها إبسرتاتيجيات الدراسة اليت يستخدموهنا. اجمللة 

- 115(.  3)العدد    (.2) األردنية يف العلوم الرتبوية. اجمللد  

127 . 
. فاعلية برانمج إرشادي قائم على فنيات  (2018)سالم، أمحد.  

العصبية لتخفيف إعاقة الذات لدى ذوي    الربجمة اللغوية
السمعية.   دكتوراهاإلعاقة  منشورة.   رسالة  كلية   غري 

 مصر. . جامعة أسيوطالرتبية. 
. اإلسهام النسيب لتقدير الذات والكفاءة  ( 2015)  شاهني، هيام.

املراهقني  لدى  الذات  إبعاقة  التنبؤ  يف  املدركة  الوالدية 
علم النفس. اجمللد    املوهوبني رايضياً. دراسات عربية يف

 . 298-255(. 2). العدد (14)
. أساليب التفكري السائدة لدى طالب  (2011)الصياد، وليد.  

العاديني وذوي صعوابت التعلم وعالقتها أبساليب التعلم  
الرتبية جملة كلية  اإلجناز.  أهداف  جامعة    وتوجهات 

 . 108- 53(.  146). العدد (4)األزهر. اجمللد 

سحر.   الكرمي،  تنمية (2017)عبد  يف  ابملالحظة  التعلم  أثر   .
الصف  إدارة  ومهارات  للتمكن  األهداف  توجهات 
ذوي   االعداد  أثناء  العلوم  معلمات  وحتصيل  املتمايز 
الفعالية الذاتية للتدريس املنخفضة. اجمللة املصرية للرتبية 

 . 117-57 .( 2). العدد ( 20)اجمللد العلمية. 

. توجهات اهلدف لدى الطالب املعلم  (2012)  عرقوب، محدي.
ختصص الرتبية اخلاصة والتعلم اإللكرتوين يف ضوء فاعلية 
الذات العامة وفعالية الذات يف اإلنرتنت. اجلمعية العربية  

 . 93-43(. 1) العدد. لتكنولوجيا الرتبية
التعويق الذايت األكادميي وعالقته أبسلويب    (.2018)غامن، صاحل.  

 . التعلم السطحي والعميق لدى الطلبة اجلامعيني العرب
ماجستري منشورة.  رسالة  الرتبية.    غري  جامعة كلية 

 األردن.. الريموك
ديناميات االدراك    (.2011)وسليمان، عادل.    مفضل، مصطفى
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  امللخص  
  

عودف د ا العقي   "كائد مؤجَّل"يكشففه ا ا الث ع  د دةلة املكاو شكشففّكيفكر ا ةشاية  ، بوصففا ا ةشايةم مكاّّيةم تمقيا إ    (2019)  للرُّشائي السففُّ
ٍ   ةائية مقملو ةإ اةفم  لف املسففففففففقول الاّ ، دةكث  تل ماو شالوصففففففففه، شاةفم  ٍ  شقلاة  كشففففففففة  ت دةة  لف املسففففففففقول  يرب  دي ا املكاو ا كشففففففففّكيف

عايد كلك القشفففّكيفٍ اّ.يةي ّش يميائّي ال ف يسففف ت  دشاكر ش لياكر    اةجقما ي، دةكث  تلثطل اإلشفففكاّو شتلاُّملائياٍ الدفففّ. املكاّّية مد مملظوة اململ ج السفففّ.
ردف للّرشاية مد  ماو  الرَّم يّة ا حتليل المّلصّ. الّرشائي شكاّ صفففففففر، اّطيفاما مد الثملية املكاّّية الاَّالة  لف املسفففففففقول الاّ   لف كلّ. ما يق  ا امل ملطوق السفففففففّ

اّ.ية  لف   شمكاو  ششصففه، م  اةفففقاادف مد تدشاٍ اململ ج الثمليوف القَّكوي  لال لوفففياو لولاماو  ملا حتليل هاارف الثطل اإلشففكاّو شالاُّملائياٍ الدففّ.
اطة ّقائج ا ه الّاةافة مد خيفل اإلح شكقجّلف تاتُّ   امقااد بملية الّرشايةإ حىت كسقوا الّاةافة حتليل الملَّصّ. الّرشائي مد مجي  جواّثر الاملّفّية شاةجقما يَّةي

ردف  ت مسففقول الملَّصّ. الّرشائي ا ، شكوإففيل  شففكالياكر املعقَّاف، شالوصففول تلملَّقا السففّ ملسففقو ل لقدففاله الاملّفّية  الكاملة تلملَّصّ. الّرشائي شففكيفم شمدففمووم
 شاةجقما ّية لغةم شمعىن

 
يميائّية، الظَّواار   :الكلمات املفتاحية   ي الاملّفّية، الظّواار اةجقما ّيةالّسرد، دةلة املكاو، السّ.

  
 Abstract : 

  
The current paper aims to investigate implications and structures of place in “A Deferred Being” by the Saudi 

novelist Fahd Al-Ateeq (2019), which is literarily and primarily considered a place-based novel. The place 

appears in that novel in a variety of structural forms that, in turn, bear many possible suggestive implications. 

Some of those implications appear at the technical level, and hence, have something to do with time and place 

description, while other implications appear more on the social level, where they are connected to the central 

character and to the contrastive dualities as well. Such place-based structures are closely examined from the 

perspective of a semiotic analytic approach, which, with all its symbolic techniques, seems to be the best 

methodology in tackling such a narrative text. The semiotic approach in this study launches from the place-

based structure of the text, which technically indicates everything that falls in the novel's narrative utterance in 

terms of time, place and description, while taking advantage of the genetic structural method tools by the French 

philosopher Lucien Goldmann when analyzing both the problematic hero and the contrastive dualities along the 

novel. The findings include significant understanding of a total analytical recognition of the novel text, on form 

and content levels, making clear all of the problematic contrasts, and upgrading the narrative critique to reach 

the level of the novel text itself, which comprises the entire artistic and social issues 

 Key words :  Narrative, place implication, Semiotic, artistic phenomena, social phenomena.  
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 : مةمقدّ  
العاملني، شالصيفف شالسيفم  لف تشرف   ةبّ.  لل.  احلما  

القسليت،     لير تددل الصيفف شتتّ   األّثياء شاملرفلني، فياو حمما  
 مث تما بعا: 

ي ال مصاة  هلام لألدتء شالشعراء  املكاو شما  كاو 
اجلاالي كاو يقه  لف ا العصر  قاٍ  املعلّ القام، دشا ر  ممل   

امل جوة املكاو  ةباّ   تطيفل  ية   ّصّ. الواوف  لي ا  كعقثة   مد  ا  
 : مايفم  (1984) كما اال امرؤ القيس  ،مطل  القصياف العربية 

ق . الل.ّ   م.د  .كرل َحثيل  َشَممل .ل.  ا.اا َّثك.  خول.  ول َبنَي الاَّ ب.س.
 (11) َدَ وَمل. 

شاّق ج كاٌة مد الشعراء مال ا ا اململوال ا افقا اء  
املكاو ششاطثقر شالواوف  لير ا ماققل القصائا الشعرية بوصار 

 ةم ما لاةةٍ شقلاةي  
الّرشاية   ّق اث  د  تو  ا  مكاّملا  تصثل  شاليوم 

دد   الّرشاية  تو  ّا ت  هللملا  مملما  تو  بعا  يشثر     مان    املكاّية 
تف  لف   إ تشكيل شالملَّ القّ   ا اليوم كملاقل  لف ددّ.  املوفيقف، لكملّ 
 ة كاةماي الاملوو املكاّيّ 

بفف  ث عال  اشمد املا جاء موإوع ا  دةلة  "املوفوم 
ية ايمملت هاارفم دملّ  ، بوصه املكاو "لاملكاو ا ةشاية كائد مؤجَّ 

مما دد     إ لف بملية الّرشاية مد تشل اململطوق الّسردف حىت المل اية
 افققصاء املكاو الّسردف ا الّرشاية، شكقث  كشكيفكر الثاحاة  ت  

،  تلثطل اإلشكاوّ   اةفم تخرل، مث   شتلوصه  ،اةف  تل ماو   املركثطة
 ف املا شاملاكي تلاملائياٍ املقدادّ شتخةما 

دةافة   ق  بني ياي اتو الثاحاة مل ك  اإلشاةف  تكملثغي  ش 
ل لك ميكد للثاحاة   -اطيف  اسل  ح-هل ه الّرشاية  فابقة  ّقاية  
 ليل شاملعاجلة هل ا ث  ا القّ ف شالسّ اّ ة تجل. قايّ دةافق ا الملّ   تَ س. تو كَ 
اةافقر شدةافة ب   جيعلر جايرما  تلشكل ال فالّرشائي احلايع    ص. الملّ 

 الكاكلي تش مجي  ت مال املؤله، 
يميائّية   السّ. الاةافة  ا ه  مثاحع  بقشّكيفهتا  تما 

، دقملقست  ت مث اني  ويملّية للمكاو شدةةكر املخقلاةالثمليويّة القك
كملاشلت دير الثاحاة مااايت    بقم يا    نيتةبعة حماشة، مسثواإمد  

شختقله   ،اليت كقا  م  املكاو ا ّواح    ،شالاداء  ، املكاوإ كاحليّ 
شتما املث ااو املقملاشةو دقا كشّكيف ا حماشة   ي تخرل  ملر ا ّواح  
 :  تةبعة كاآليت

  ا ه الّاةلة ا   جتلَّت ش   ،"ةلة الاملّفّية للمكاو الاّ ":  األول  املث ع-1
 مها:  إحموةيد

 ( احملوة األشل: املكاو شال ماو 1
الاّ   ا  يفاقر  املكاو  تل ماو شيقملاشل  فيميائيما  حيع   إالة 

الثاحاة  د كلك العيفاة اليت جتم  بني ا يد العملصريد    كشات
مد     كيًف ا ال مكاو، شاخقيفدما مييّ   اكاااما كما  "شال ماو   ،املكاو "

، اثل تو متدي ا حتليل املقاط  الّسرديّة فاالعملصريد  لف ح. 
 املققثسة مد اململطوق الّسردف للرشايةي 

 ( احملوة الاان: املكاو شالوصه 2
الاالة  يميائّية  السّ. املكاو ا  يفاقر  شاا   يتلوصه  ييشيقملاشل 

الوصه ليس تلدرشةف   ت الثاحاة ةتف جةاة جيمليت ا توّ كثملّ 
لألمكملة ا  يفاق ا   لي  أتمُّ   بل شصهٌ   ،شصاية   تو يكوو شااةم 

 -  رب املقاط  املققثسة مد الّرشاية-  ة، حمللةم بققملية الوصه خاصّ 
 ا العيفاة بني املكاو شالوصهي ما يؤكّ 

للمكاو " :  الثاين  املث ع-2 اةجقما ية  ا ه    ٍره ش ،  "الاةلة 
 : إ مهاحموةيد الاةلة ا

 ( احملوة األشل: املكاو شالثطل اإلشكاوّ 1
اململ ج   دشاٍ    ،ا حتليلر شكوإيل ما ومر  الثاحاة  افقعاّت  

يعاُّ  ال ف  القكوي   تاتّ   الثمليوف  اإلشكاّو مد  هوااره    الثطل 
 الاملّفّية لال لوفياو لولاماوي 

اّ.ية( احملوة الاان: املكاو 2  شالاُّملائياٍ الدّ.
اّ.ية ا  يفاق ا تلثطل اإلشكاّو  ش   بصوةف يقملاشل الاُّملائياٍ الدّ.

ثملائياٍ  اَّ  العيفاة مد  كملافل مد ا ه   ا  تمهّ   إفخاصة، شما 
املؤدّ.  شاةّققال  اإلاامة  اإلشكاّو  ثملائية  الثطل  ية  ت  يفاة 

اّ.ية األخرل، كاملائية األ   تبر  بوصا ا اوة الملُّ لاة ش تلاُّملائياٍ الدّ.
 ثملائياٍ املكاو الّرشائيي 

د الث ع  ممل ج  يققث     يعقماتما  ال ف  يميائّي  السّ. اململ ج 
لكلّ   الاةلية  تل ماو   الثملية  ا  يفاقر  املكاو  ا    ،مد  شاملكاو 

وحية مد  تلوصه  تّقجر    ، يفاقر  مبا  الثمليوف مسقعيملما  اململ ج 
شحتليل    القكوي  معايملة  بوفاطق ا  ميكد    ٍ تدشا   هواار   تاتّ مد 
اّ.ية ،لثطل اإلشكاوّ املركثطة تالاملّفّية املكاو   ي شالاُّملائياٍ الدّ.

 الفضاء( ، زاحليّ  ، )املكان: مهيد التَّ 
ا   مقملو ة  مصطل اٍ  الّرشائي،   مملظاة للمكاو  الّسرد 

 ّعرّ.د ا  لف المل و اآليت:  ي ، الاداءتبر اا: املكاو، احليّ 
: املكان   أوًلا

مد العملاصر الاملّفّية املكوّ.ّة لثملية الملّص ي عاُّ املكاو الّسردف 
ال مد  دديفم  دالّسردف،    ، شاحلاث  ،شاللغة  ،شاحلواة  ، ملاصر 

املقام األشل دملما  ماّيما ش  ا كاّت الّرشاية ا "شالشخصياٍيي  خلي 
شخيد  ملقاييس مال اإليقاع    ،يدااي املوفيقف ا بعض ككويملاكر 

ة مد شكيليّ شدةجة السر ة، دإهنا مد جاّل  خر كشثر الاملوو القّ 
( شاملكاو  99:  1985  )اافت،  "ا كشكيل ا للمكاو   شحنت    ةفت  

خرل او األةإية اليت كقمسرح  لف مسقواه الا   ملاصر الّرشاية األ
ي عاه احلسّ. تمهية املكاو ة ككمد ا ب  "تو    دديفم  داملشاة  لي اي  

  ال ف ةقدد  ملياٍ القاا ل بني األو ر احليّ شحسل، بل ألّّ 
ّقكلّ  العامل شحنكت  لف اآلخر،    ،تشالعامل، مد خيفلر  ش ربه ّرل 
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كاا ل  جبالية  مراوو  احلياف،  مد  شمواه  موا   د و  شتلقاو 
، )العاشان  " لف مسقواه الشخصي تش اجلمعي  و  اإلّساو معر،  

اي  لف    إ( شللمكاو لال ّقاد الّسرد تةبعة تّواع102:  2011
 القواو: 

املققالية 1 األحااث  ةشاية  ا  جناه  ال ف  اجملا ف:  املكاو   ْ    إ( 
يفم هلا، شليس  ملصرما يكوو املكاو مساحة لألحااث شمكمّ. 

الّرشائيم مً  العمل  فليب خيد  ألدعال   د و مكاوٌ   ،ا ا 
 الشخصياٍي 

مد   شحياد    ة  ( املكاو اهلملافي: املكاو ال ف كعرإر الّرشاية بااّ 2
 خيفل تبعاده اخلاةجيةي 

شة داخل العمل الّرشائي، شاو اادة  لف  ا( املكاو كقجربة مع 3
  اثةف  كرل املكاو  ملا املقلقيي 

ثشر ( املكاو املعادف: كالسجد شاململاف شالطثيعة اخلالية مد ال4
 ي (2010 ،شمكاو الغربة )األمحر

 ز اثنياا: احليّ  
احليّ.  افق  ، تما  افق  عمالرش و كاو  مد  عمال تال 

املكاو  الّسردد  ،مصطلل  الملقاد  مد  خإو  ادما   وصما صاّيني 
مال  عمليسق  ر  مراضّو ا   ، ثاامللك  يكمد  القصوة  شيرشو 
دةلة   شالاداء تشف   يرشو تو احليّ كما  مصطلل املكاو،  عمال  افق

املكاو  لايملا او كل ما  ىن حيفّ "اائلني:    ،مد   ما جغراديما  املكاو 
احليّ  ّطل   حيع  مد  حاّ.  اكر،  لف كلّ. حقيقيما،  ا    دداء     ، 

تش كلّ.   خراا   تفطوةف،  احملسوس:    تش  املكاو  يملاُّ  د  ما 
مة مال شاألشياء اجملسّ   ،شاألثقال   ،شاألحجام   ،شاألبعاد  ،كاخلطوط
احلي يّ   ،شاألهناةاألشجاة   املظاار  يعقوة ا ه  تش    ة مد حركة  شما 

 ي (245: 1995 )مراض، "كغّة 
 اثلثاا: الفضاء

الّسرد الّرشائي، شتحياوم ي ا ت    مد املصطل اٍ الثاة ف ا ددّ. 
احليّ  تّر  احلكي  امّ  لف  تش  الّرشاية  ا  املكان  طل   لير شي    ،ة  

  الاداء لال بعض ( شيقخ1991الاداء اجلغرااي )حلماان، 
 اي  لف القواو:  إّقاد الّسرد تةبعة تشكال

شيقولا  د طري     ،الاداء اجلغراا ال ف يقابل ما وم املكاو "ت(  
يق رّ  ّّ   ياحلكي  اكر ال ف  الاداء  تش ر  األبطال،  دير  ك 
 ت يق ركوو ديريي ارتض تهنَّ 

  دق  تملكاو  مكان، لة تّر مقعلّ.   ب( دداء الملص: شاو دداءٌ 
تحردم  بوصا ا  احلكائية،  تش  الّرشائية  الكقابة  كشغلر  ا ال ف 

  لف مساحة الوةق إمد األبعاد الايفثة للكقابي  طثا يةم 
 ،جف( الاداء الاةو: شيشة  ت الصوةف اليت ختلق ا لغة احلكي

 يركث  تلاةلة اجملا ية بشكل  امي  عا  شما يملشأ  مل ا مد ب  

الرّاشف  يسقطي   اليت  الطريقة  شيشة  ت  الاداء كمملظوة:  د( 
الكاكل بوفاطق ا تو ي يمد  لف  املر احلكائي مبا دير مد 
 "تبطال يق ركوو  لف شاج ة كشثر شاج ة اخلشثة ا املسرح

 ي(62: 1991 )حلماان،
يميائ  ّية، اخقاٍة مصطلل املكاو لكد الثاحاة ا ا ه الاةافة السّ.

اد الّسرد، بوصار  ملصرما فردلم لشيو ر ا كقل ّقّ   إةاصّ خب
ش ا دةلة شاإ ة ا  يفاقر    ،دا يفم ا بملية الّرشاية احلاياة 

 الاملّفّية بعملاصر الّسرد الّرشائي شكقملياكر جمقمعةي 
 املبحث األول: الدًللة الفنّ ّية للمكان

 ( املكان والزمان: 1
تل ماو،  ت احلاّ. ال ف   ششيجةٌ  ةٌ بمليويّ  للمكاو  يفاةٌ 

ال ماو، كما  " كدمني  مبع ل  د  املكاو  كملاشل  معر  يسق يل 
فردف، دشو     لف  مل   يسق يل كملاشل ال ماو، ا دةافة كملصلُّ 

مظ ر   تف  ا  املكاو  ما وم  يملشأ  د  لك  مظااره  تو    " مد 
الوش 227:  1995  )مراض، العيفاة  ّقج  د  شاا  بني (  يجة 

تخقني تطل   لير  ما  الّسردف  شال ماو  افت    (1990)  املكاو 
الّرشائي ال ماو "شاي    ،ال مكاو  بني  اجلوارية  املقثادلة  العيفاة 

دملفّ  افقيعاتم  األدب  ا  املسقو ثة  تفت شاملكاو،  يما 
chronotope"  (5 ُّشاملكاو ديما خيص )   األدب، او العملصر

ية   ياألفافي ا ال مكاو    دال مكاو بوصار مقولة شكلية مدمّو
شتلقاو   إد تيدما، ش ت مال بعيا، صوةف اإلّساو ا األدبةاّ 

دائمما اي  الصوةف  جوارف  د  ه  بشكل   )تخقني،   مكاّية 
خيقله جتسيا املكاو ا " ( شم   لك يرل ّقاد الّسرد تّر  1990

ليت كق   حيع  و املكاو ميال اخللاية ا  إالّرشاية  د جتسيا ال مد
تما ال مد ديقمال ا ا ه األحااث شكطوةااي   ،دي ا تحااث الّرشاية

ال ف كسة  لير األحااث دإو املكاو   ش  ا كاو ال مد ميال اخل َّ 
شيصاحثر شةقوير، داملكاو او اإلطاة ال ف   يظ ر  لف ا ا اخل ّ. 

شاملاك اخقيفف بني طريقة  دةاك ال مد شطريقة   يكق  دير األحااث
اسي، تما املكاو حيع  و ال مد يركث  تإلدةاك الملَّ   إاملكاو  دةاك  

اسي  لف األشياء  شاا يسق  اإلدةاك الملَّ   ييدةكث  تإلدةاك احلسّ 
شالقعثة  مل ا لقوإي  ا  ( 106:  1985)اافت،    "احملسوفة 

 يني مد جاياي دققواشج العيفاة بني ا يد العملصريد الاملّ 
 مناذج التحليل:  -

كقجلَّف  يفاة   ،ا ه الّرشاية املكاّية تمقيا  لف امقااد  
املكاو تل ماو ا تكار مد فياق فردف ممل  السطر األشل مد  

مجلة:   دير  كقكرة  ال ف  املا"الّرشاية  كقشابر    )العقي ،   "األلم 
اٍ، شا الاالاة كرب  العيفاة الوشيجة بني ( ثيفث مرّ 7:  2019

 ملل ا شةابق ا، ا ا ه  األلم كقشابر ا "املكاو شال ماو تلقول:  
: 2019)العقي ،    "ثة، ممل   صوة اامية شحىت اآلو املايملة املق جّ 

الّرشاية    (8 بطل  يملقاب  ال ف  الشعوة  دالة  لف  شاي  يفاة 
شكيه كثاش األلم ا   ،كما فملأيت  ت حتليلر، ةحقما  "اإلشكاوّ "
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................................................... 

الرلض( مد شج ة ّظره كشاؤمية     يفاق ا هب ه املايملة )شيقصا 
ثة دةلة  لف الع لة شةكيل، د ي مايملة مق جّ    اٍ  يقاع  م  مملّ  

مملاق ة  لة  ثة شلة مرئية ش مق جّ   شثي ةم باقاف    -جما ما-اليت جتعل ا  
املكاو تل ماو مد   تبملائ اي شتحياوم كقدل  يفاة   لف تحا  مد 

تك   الايفش  كقملية  يقولر   "رالق كّ "خيفل  ما  اثيل  مد  ال ماّية، 
 تّر لملاسي خلالا بطل الّرشاية حني  اةه ا  يادكر هاوً الطثيل ا

ا ال اكرف شواةع مال  "فيعيملر  لف جتاش  حالقر الملاسية السيئة:  
شواةع املاو اليت مرٍة هبا ا حياكك، ا ه الشواةع هلا شثير ا 

كشثر الشواةع   ةتفك، شاي ا المل اية شواةع ال اكرف، لكمل ا تحياوم 
ف  يفاة ( اك ا ميكد تو كقجلّ 19:  2019،  )العقي   املساشدف"

مد األمكملة اليت    املكاو تل مديي  يفاة  مكاّية دالة  لف ديض  
حتقاظ هبا  اكرف الثطل الشثي ة جما ما مبا ا الواا  الاعلي مد شواةع 
كاةف مرَّ هبا خالا ال ف ةكي لملا الرّاشف فةكر ال اكية الشائكة  

ّققلت تفركر مد الثيت القامي  ت ت ك لك حىت بعا تو االيت هلّ 
الاقيل:   اخلرفان  العائلة  "الثيت  بر  حلمت  ال ف  الثيت  دخل 

)يي(      تمام ت اآلو، لكد بيف ةشحثيفثني  امما، شاا او يق قّ 
كاو يسأل ّاسر  د ا ا امللل ال ف لرات دير العائلة مجيع ا، 

احليّ  ا ا  تااام ت  شطأٍ  اخلرفانّ   ممل   الثيت  شا ا    اجلايا، 
ف تش ر، ممل  كركوا بيت الطني ال ف ما الت ةائ قر الاقيل، اثل  اّ 

( داملكاو اجلايا كاو 21:  2019)العقي ،    " القة ا جساه 
حلمما لال تفرف خالا ممل  ثيفثني  امما، شاو ك مني يال  لف تو  

خالا   ّظر  شج ة  مد  يملثغي  اجلايا كما  الّرشاي"الثيت   "ةبطل 
مصاة درح شفعادف لر شألفركر اليت تفق   لي ا ما يشعر بر مد 

الطني    إامللل بيت  لكي كشاةكر األفرف شعوةه تمللل ششوار  ت 
فردف  فياق  مد  تكار  ا  يقكرة  ال ف  الشعوة  القاميي  لك 

  كاو ةسُّ "كقكشه دير العيفاة بني املكاو شال ماو، مد اثيل:  
جيرد ت مجيعما  ت تماكد ة يعردوهنا، تو ال مد مال هنر اوف يريا تو  

ّر  مد الطارف اةاقصادية،  مد األلملياء تر  ة يعردوهنا، شدكّ   ششجوه  
شاألاولء شتبملاء ال شاٍ، شليس  مد الاقراء شاملرإف شاحلاملني،  مد 

: 2019)العقي ،  "اةّققال حنو  امل لامض ة يعردوو  ملر شيئما
ك علي مد شأو     ا( شاي  يفاة  مكاّية حتاُّ 23 اليت  اجملا   لغة 

ال ماو ا تكار   بعملصر  املكاو  كرب   ملصر  اليت  الوطياف  العيفاة 
مد فياق فردف، م  اهليمملة املكاّية جململ اململطوق الّسردف ا 

 الّرشايةي 
حيَّ  ششالاه  خالا  الثطل  دير  فياق  خر  اة   ت ا 

داّاق ت  اكركر  إالقامي  القامي،  بيق ت  ليت ا  ،ليفطمئملاو  لف 
مملر فول ال كرلٍ:     لف اةيخ مل يث َ   ،كملاقل اك ا تفقمراة

مملر فول  كرلٍ تشثر ما   شياكر ا  لك القاةيخ ال ف مل يث َ "
الراحلة، ياكر ا  إاءف  شال كاةف مظلمة ا  ككوو تلغيماٍ 
مد  الدائ   الوات  ا ا  ا  لكد  األمكملة،  شكلك  ال ماو،   لك 

ء يكشه شيئما، كل األشياء احمليطة الوات الدائ  دائمما، ة شي
كلهُّ  الصمت  مد  مساحاٍ  ميقة  دقا   كلَّ   لامدة،  شيء، 

شإ كاهتد  السود  بعثاءاهتد  ساء  ّش شتطاالر،  ةجالر  الشاةع 
(  ّر ماإي املكاو القامي 28:  2019)العقي ،    "الصاخثةيي  خل

لة  مملر فول ال كرلٍ احلقيقية شاجملا ية املقخيّ   شاةخير ال ف مل يث َ 
 ، ا ةتس خالا  مل ا، يشقاق  لي ا  لف تهنا تمكملة كسكد  اكركر

شمل يعا مد املمكد افرتجا  ا مد جايا، حىت ال مد املسققثل مل  
اا " ملا حاشد املاإي:    ه  يعا ا ّظره  ة  ثاةف  د  مد مقواّ. 

شما فوف  يملقظره  ما كاو  اآلو،  يعيشر  ما  او  املسققثل  يكوو 
اآلو، مال ةجل، مال  مود الملاة، شحىت اآلو  يملقظره، يقه تمامر  

او بيف تفرف شة بيت خاص، اا او املسققثل كأّر يريا تو يلمسر 
-36:  2019)العقي ،    "بياه، ياشة مال اواء حول ةااكر املؤملة

 ،( تحياوم يؤةخ ال مد للمكاو  ف العيفاة الوطياف بعمر الثطل37
داًة  شحماّ شيكوو  ماإية  مرحلة  ت  لف  مطل   "لدث :  دف  ا 

 ْ  بلغ العاشرف كقريثما،   إالسثعيملاٍ املييفدية، بات يملقثر لل ياف حولر
شبات يسم   د تشياء حاثت، مث اّقثاار هل ا احلدد ال ف ةقوير  

  " بسثل اخنااإ ا  د احلاةاٍ اجملاشةف  إا حاةهتت املقو كة الييفم 
 (ي 61: 2019)العقي ، 

احليّ  اخلرف  ،اجلايا  شا  يكرب    ،الاقيل  انّ شالثيت 
مسكووم    شيصل  ت املرحلة اجلامعية، لكملر م   لك يظلّ   ،خالا

احلاإر  ،تملاإي تل مد  مكرتث   م     ،شلة  تملاإي، حىت  بل 
احلاإر:   شتخقر  ااف  "حتوةٍ  شيقعل،  يكرب  شالاه  بات  املا 

الاي ي  الوفواس  تمحا دخل  امل  شتخوه  مرااقة مجيلةي  صاٍة 
ةمب مجيعما،  لكمل ا كربشا  ليست  مملية،  حلظة  شاحاف،  حلظة  ا  ا 

( 93:  2019)العقي ،    "طثعت حلظاهتا املاإية ا جاةاو املكاو 
مقواّ.  الثطل  ّظر  ا  تدراد  ه كأَّ دال ماو  مجي   دي ا  حلظة كرب  ر 

املطثوع  لف    ،تفركر املاإي  ا  لف  شااام شحاه  املكاو  شبقي 
 جاةاّر ااميما شحاياماي 

ديجا ّاسر   ،اةد بطل الّرشاية كرل املكاو كط  شكظلُّ 
ا، "مشاشدما  ت ماإي املكاو تفقمراة:   ميشي ا الطري  شحيام

ثوبر الواف  ةركر اواء ل ي ، ميشي شاو يقثض بيا فاخملة  لف 
مملل  ال ف  العصر  بقوف  لف  يقاع مشس  اآلو  كمل ض   كرلٍ 

الليموو  املقيفصقة لوو  الثيٍو  :  2019)العقي ،    "جاةاو ا ه 
الّسرد97 مد  فياق  خر  شا  املكاو    ،(  ملاإي  متامما  يسقسلت 
كاو ا صثاح كل مخيس " د تحياوم تخرل:   شلة امل مّ د تحياوم  مّ ف  امل

ّوم العائلة  يص و تكرما، يمل ل مد كراب فطل الثيت ال ف يدتُّ 
مساء، مث ي رب  ت املاك،  ت شاةع الث جة شالملاس، شاةع    كلّ 
لكلّ طوي تلثشر،  مليئة  مقيفصقة  بيوكر  شكلّ   ل  حكاية،   بيت 

( شاك ا خيام  ملصر 98،  2019  )العقي ،  "حكاية مشرشع ةشاية 
معر ايمملة   فردف، كظلُّ   ال ماو  اكرف املكاو ا تكار مد فياق  

، فواء كاّت تفقمراةاملكاو  لف كامل اململطوق الّسردف حاإرف  
 ملةي ملة تم لة م مّ م مّ 
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ل"داللة المكان في رواية    لفهد العتيق" كائن مؤجَّ

 والوصف: املكان  ( 2
اثل تو ّوج   يفاة املكاو تلوصه، ّشة بااية  ت 

تو   تلّسرد،  مومما،  لك  الوصه  الّسرد  " يفاة  ا  الوصه 
 ْ  ميكد، كما او معرشف، تو ّصه    إة ة مملاص ممل ا لرحقميّ 

ّصه تو  ّسرد دشو  تو  ا  تبام ميكد  شلكد ة  ّسرد،  تو   "دشو 
اد الّسرد الّرشائييي ( شالوصه لال ّقّ 264:  1995  )مراض،

كقملية خيقله ما وم ا حبسل اةجتاه األديب للملص الّرشائي، د ي 
اةجتاه  الّرشاية  اٍ  شمملقطعة  ملا  مد  فاكملة  شصاية  صوةف 

الّرشايةالكيف  اٍ   فيكي، ا حني تهنا صوةف فردية مق ركة ا 
احلايع صوةف  1985)اافت،    اةجتاه  الوصه  يكوو  شحني   )

الملقّ  يطل   لير  موم  مصطلل  فاكملة  جيمليت   ،"شااة"اد     اا 
ة ةقت تباما شااة لل كاية  "الوصه اخلالص    اُّ ال ف يع  (1997)

الّرشائي دشو تو ي للعمل  تش  للقصة  كعليقما  القواّ تش  ه واد   لك 
ا    ،ليما للثطل ّاسراما أتمّ كوافّ  شتلقاو ة كالت القطعة الوصاية تبام

القصة  )مد  مملية  د112"  ا ه    (1997)  جيمليت(  تو  يرل 
  إ ليْعا أتمّ ف  لير مد بف  كؤدّ   ،ما  الوااة، تش الصوةف الوصاية بسثل  

الّسردف ال مد  ر ة ميكد دصل ّّ  تف    إلة مملاصلة  د فةشةف 
اةفرتاحة   تو ا ه  الّسردي  لك  بملية  الوصاية  د  الصوةف  ا ه 

ل ي ا القأمّ شهلا شهياة بمليوية يؤدّ   ،لية كق   لف مسقول ال مدالقأمّ 
ة لثملية الملص الّرشائيي   ا  يفاقر بثقية العملاصر الاملّفّية املكّو

، يرل  ش د  يفاة الوصه بعملصر املكاو الّرشائي، مايفم
ل تداف احلركة ال مملية ا احلكي كاو الّسرد يشكّ   ا  "ر  اد الّسرد تّّ ّقّ 

ل صوةف املكاو، شل لك يكوو للرشاية دإو الوصه او تداف كشكّ 
ةشاية– ال مملية،  ب    -تية  السةشةف  يشة  ت  تدقي  تحامها  عااو: 

شاآلخر  مودف يشة  ت اجملال املكان ال ف جترف دير األحااث، 
 )حلماان، "دداء الّرشاية ش د طري  الق ام الّسرد شالوصه يملشأ 

ت ّقاد الّسرد الوصه ا  يفاقر تملكاو  ت 80:  1991 ( شيقسّ.
 اسمني، مها: 

الوصه املوإو ي: شيركث  تلّرشاية الوااعية اليت يقوم الرّاشف  "-1
الققلياف دي ا تفققصاء  ملاصر املكاو شمكووكر املخقلاة  

،  لف الطثقة اة جقما ية اليت كسا ا  لف القعرف، مايفم
 اليت كملقمي  لي ا الشخصياٍ الّرشائيةي 

شجر   الوصه-2 الو ي  لف  كياة  برشاية  شيركث   الملاسي: 
شعوةية   إاخلصوص لقيت  حاملة  األماكد  كصثل  حيع 

رف، يقدل مد خيفهلا  م  الشخصية شتبعاداا الملاسية  مؤثّ 
 (ي314: 1993، ففو )م "شكصرداهتا اخلاةجية

 : مناذج التحليل -
  يفاة املكاو تلوصه ا الّرشاية ا تكار مد فياق  ف  كقجلّ 

  الثطل دي ا تملكاو املاإي ال ف يكشه  د مال كعلّ د  ،فردف
شل لك يقه تفقمراة    إيقصل بثيت األفرف القامي شاحلاةف القامية
  : شا الصثاح، فاحة الثيت " لف طلل  لك املكاو شيصار اائيفم

د بني جاةاو ، شتّااس كرتدّ ّة تلطثاشة، شالوات إ فم طا جملوّ 
اامية، مشس محراء دادئة مرفومة  لف الوجوه الملائمة، طالة حتثو 

ل ( شاو شصه ّاسي يقأمّ 8:  2019  )العقي ،  "مبيفبس شافعة
بيق ت القامي شفاحقر  ،ش و  لف فثيل ال كرل ،مد خيفلر الثطل

يقصل بر م اق مجيل   شيء    ّة تلطثاشةييي شكيه كاو لكلّ امللوّ 
طعتٌ  لر  د مملر  للسقوط،  ش ييفم  ااميما  بيقما  ر  م  كّو  ، شطا ج حىت 

ما   شكلّ  ،شتطاالر شتوفر  ،شمشسر احلمراء الاادئة ،شصثاحر ك لك
ا  ني الثطل خالا شالثر،  لف    كاو يق  دير شيلق   بر مجيلٌ 

 إجلاياا  العكس متامما مد بيق ت اخلرفان ال ف اّققلوا  لير ا احليّ 
لاا   بغربة  " حيع  الرلض   شةلثة     ميقة    يشعر  بيملما  الثكاء،  ا 

العليا،  ت شاةع مكة،  ت شاةع اخل او،  كاشة معر، مد شاةع 
الثايعة اجلايا    ميسي، مث حيّ. الشُّ   مرشةما  حياء الطاولة، حىت حيّ. 

بيت   ا  اجلاياف  تحيفم ت  تش ر  اثل  احقدد    شاف     ال ف 
خيقله  د  20:  2019  )العقي ،  "شموحش شصه  شاو   )

 ، الوصه الساب  لثيق ت القامي، املا يشعر خالا تلغربة العميقة
شتلرلثة ا الثكاء حىت شاو يقجول  رب فياةكر ا الشواةع، حىت  

هملّ  لطاملا  ال ف  الثيت  ا ا  يصه  ةقدد  شاو  فوف  تّر  وا 
موحشما ا  يفاة   ر يظلّ إّّ د  ،ةلت فعقر   بيتٌ   يتحيفم ت اجلاياف

ا تحوال ثطل الملاسية بري ا حني تّر حني اام او ششالاه لقاقّ ال
القا تلقول:   إمي بيق ت  الرّاشف  شصار  متامما  شقله  بشيء   شعر 

 شصيف احلاةف القامية، كاو اهلاشء، ش قمة خاياة شةطوبة، كلهُّ "
قة ا ا ه العصرية احل يملة، بيملما ة الت جاةاهنا  شواة  ا الديّ 

  )العقي ،   "ة، شكراهبا ةاظ شا  تااام ت القاميةحتاظ كقاتهتت القامي
( كأهنا لاٍ احلاةف القامية ح يملة لرحيل ت  مل ا، 23:  2019

شيء دي ا ما ي ال ةقاظ ب كرلهتت اجلميلة   دإو كلَّ   ،شم   لك
 دي ا اثل تو يملققلوا  ت احلي اجلاياي  

ش ت    ،اجلايا  لكمل ت  لف لالة مد ال مد اّققلوا  ت احليّ 
اك ا ّقلوا حياهتت شتدكاةات شتحيفم ت ش اداهتت  "الثيٍو اجلاياف  

ششاشد ت  ت الثيٍو اجلاياف، حىت ا ماخل الثيت شإعوا جملسما 
شتتو  للملساء،  شجملسما  للرجال،   شداخليّ   ،خاةجي  إللرجال 

 " للملساء، داخل بيٍو  الية األفواة؟!  شخاةجيّ   شمال ما داخليّ 
يال  26:  2019)العقي ،   شصه  شاو  مسقول "(   لف 

 لف تو الثيٍو الوافعة ا األحياء اجلاياف كاّت    "املسكٍو  ملر 
فواة  الية ة معىن  د شالقيفع: تبواب داخل تبواب شتيتشثر تل و  

صه بر املافة كلك الثيٍو شة جاشل،  لف  ليفكساع ال ف كقّ 
العكس مد الثيٍو القامية اليت كاّت تبواهبا كملاقل برحابة صاة 

ما مسعر خالا مد تحااث   دديفم  د  لك لف األال شاجلةاوي  
مس   د "شت الر للغاية:    ،شمماةفاٍ كقت داخل األحياء اجلاياف

شتحياوم  تشةام  جيثة   مرااقوو،  يرككث ا  بشعة  جرائت   ، ه ٍر
ك مّ  تخيفاي،  احنيفل  تّاس ت،  الشرطة  ةجال  دي   يرككث ا  ت 

 ٍ فراا شاةاٍ،  د اةف،  فطو،  دوإف،  دساد،  )يي(    مرإي، 
: 2019)العقي ،    ة ا اخليال داٍة ةحااا الغامدة"اصص ش 
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 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

ال ف إا ه مد 26 اجلايا  املكاو  كوصيه ألحااث  ( شاو 
 اي  اجلايا املأ شم تخيفايم  ثطل لل يّ. كرااية ال

القامي   إشل لك لثيقر  مشقااما  القامي شحليّ   ،ّراه تفقمراة  ر 
الرلت مد كل ما يعرت  مد حياف تئسة ة كصلل للسكد   ير لف 

ا مد كومة كراب، كاو ا خرج كوً   حاةف كثاش مال كائد  ":  اآلدميّ 
هلا ا ا املكاو، ر مد تيد جاءٍ، مد اخقاة  كاةف، ياكّ   تحياو  

)يي( ا ا    مىت شلاٍ ا ه احلاةف، ملا ا جعل ا هللا مملخادةم اك ا
املكاو ال ف كق  دير حاةهتت يشثر حارف كثةف، كق  مثاشرفم جملوب 

املعرشف اخل او  الشاةع   ،)يي(  شاةع  يق ول  األمطاة  شا موفت 
تمّ. املؤدّ  مد  يصلُّ   ف  هنر   الشميسي،  ت  حاةهتت    فليت  ت  ا 
 كة شافعةي ه األمطاة، كأهنا بر. بعا كواّ   خادة، دقثاش حاةهتتاململ

)العقي ،    "حاةف مملخادة، بل ةمبا اي تكار حاةاٍ العامل اخنااإما
ا ه الصااٍ الاالة    ( لكملر  لف الرلت مد كلّ. 61-62:  2019

مد    ا بكلّ  لف تو حاةهتت القامية لة صاحلة للعيش دي ايي ةثّ 
مل مي  ا ال ماو، شمل مي  ا بطل الّرشاية دي ا شما دي ا مد  كرلٍ 

ة  يمليّ قة، شحوهلا الثيٍو الطّ كاّت الشواةع طويلة شإيّ "مد  اكركر:  
ة ا الغالل املقيفصقة، تةكااع شاحا كقريثما شكاّت األبواب اخلشثيّ 

  " مواةبة، لقق ا تصواٍ اجلةاو م  تصواهتت ا تجواء  ائلية هبيجة
العيفاة احلميميّ ( دالثطل  63:  2019)العقي ،   ة بني يملظر  ت 

املكاو القامي شالملاس ال يد كاّوا يرتكوو تبواهبت مواةبة شلة مغلقة  
مد  شكأهنت تفرف شاحاف كملعت تحلل شالث جة  ّ اكي شالثطل يطلُّ 

الث   ملققطما كلّ  لف  القامية  حاةكر  شكااصيل   عا  لف  كااصيل ا 
عا شاإ ة مال الصوةف أتيت مد الث  "ل احلياف اليومية ألال ا: تشك  

امر  مكقمل، شكاو الوات تصييفم فاحرما، درتل الملساء  ائااٍ 
مد بيٍو اجلةاو ديما يشثر الركض، بعثاءاٍ فوداء،  لف األةض  

املؤدّ  الوافعة  الشواةع  شا  اليت الرتابية،  الصغةف  الشواةع  ية  ت 
ركد ت املقواصل،  حتقدد بيوهتد، كما كرل األطاال ياةشو الغثاة ب

يقجمّ  مد  شالشثاب  يعودشو  شالرجال  الشواةع،  تةكاو  ا  عوو 
تلرخيص  كثي   اليت  الشعثية  ( 74:  2019)العقي ،    "األفواق 

يقول   تو  الرّاشف  لساو  خالا  لف  الثطل  تةاد  احلياف   كأمنا  و 
القامي  احلي  ككمد ا  القامي   ،احلقيقية  املكاو  املافة  حىت  و 

ة بني األااو  لف اخقيفف مراحل ت العمرية ّاس ا كال  لف األلا
 شادققااا اآلو ا احلي اجلاياي  ،اليت  اش ا تلقجربة بطل الّرشاية 

يسق و    إ  الثطل حباةهتت القامية شبيق ت الطي ف كعلّ شلشاّ 
  ،شصه املكاو القامي  لف صا اٍ كاةف مد اململطوق الّسردف

 ، لل ي اجلايا  شكقاوق  يفاقر بر  لف حساب احلدوة الّسردف
شخصوصما حني كملش   اكركر شكملاقل  لف ماإي الّسرد احملمَّل  

يقول الرّاشف ا فياق حكير  د    ياا، تيدماتل كرلٍ حبلواا شمرّ. 
تو   اثل  تخقر  ااف  طاولة  اّاق ت  اكركر  لف  ال ف  خالا 

احليّ  كااصيل  كسكد  اكركر:    كملاقل  لف  اليت  راا يق كّ "القامي 
ف، كركض مع ت ا صثاحاٍ العطلة الاةافية  طالة جبايلة اصة 

 ت فوق الرلض القامي، بعا تو كقاد  العثاءاٍ السوداء ا  لك  
اخلث يثعد  ّساء  الصاخل،  شالقعاشي     السوق  شاحلمام  شالقمر 

ساء شةجاةم  ا  لك السوق الشعيب، يقااشلوو تفاطة   شاألامشة،ّ 
يعر  الوات،  بغثاة  اامية  لقت  شمقوةٍ  تشياء شعثية  إوو 

تش  لل   تكياس  للمرإف ا  احلملَّ   مس واة  ةائ ة  هلا   ، اء داةلة 
شاحللثةيي  خل الياّسوو  شاي  108:  2019)العقي ،    "شطعت   )

الّسرد  فياق  ا  كقكرة  تّوةامية  مسقول    ،صوةف  شكال  لف 
كقوات  لف شكل   اليت  املكاو  املسكٍو  ملر  لف كموو  اكرف 

ملطوق الّسردفيي ا  اد الثطل  مشااا تّوةامية  لف امقااد امل
 لقلك املشااا املقكرةفي  شالثر احمللّ 

 ة للمكاناملبحث الثاين: الدًللة اًلجتماعيّ 
 : املكان والبطل اإلشكالّ  (1

 الثطل املأ شم"الثطل اإلشكاّو ا بملية الّرشاية احلاياة او  
اإلشكاّو ال ف ةاشل تو يقيت كوا وم شكيفؤمما بني اجملقم  احملي   

بسثل كشيُّء اجملقم     إشالقيت اإلّساّية، شلكملر ة يالل ا  لك
الّرشائيني  ت    إلألدراد شياد   شاجلرمية  اجلملوو  ا  يغرق  ّراه  ل ا 

القامتة السوداء  ش56:  1982ا،  )ش يّ   "السخرية  خيربو  "( 
ال ف دةفر لوكاكش )مد لوفياو لولاماو   الّرشائي  الشكل   و 

ةشائي تمساه تلثطل اإلشكاّو    اثلر( او ال ف ميقا  بوجود بطل  
بث ع   يقوم  شيطان    ال ف  تش  ايت    ممل  ،  لوكاكش  د   بقعثة 

( دي اشل اهلرب  209:  1990)حبراشف،    "ممل    ا  امل    تصيلة  
الّسرد الّرشائي    مد شااعر اةجقما ي اخلاّ ، ديما تطل   لير ّقاد

شاا ّشأ  "بعيا، ة ياةف تيد او     ت مكاو    "تدب اهلرشب"افت  
مكاو   القوااو  ت  ا ا  يوصه  بعيا،  شكاوّ    د  ل ير  تدب   ،

 ادفم  ّر تدب اهلرشبي شككوو ةشاية املغامراٍ شكيفم خاصما مد  
 ي(114: 1991، َشةلل بوّةوف) "تشكالر 

 مناذج التحليل:  -
الثطل اإلشكاّو ا  يفاق ا تملكاو مسة م يمملة  متال هاارف  

 لف معظت اململطوق الّسردف للرشاية، كقجلف ا تكار مد فياق  
  ، دملجاه شخصية مغرتبة  د شااع ا اةجقما ي  ،فردف، منرُّ  لير

مقسائيفم  د تموة شجودية ةاة ا الث ع  د  جاتٍ مملطقية 
شاجلسا"  الرشح  بني  الارق  للسؤال  د  "شيعود  اثيل:  مد  هلا، 

اك ا،  تو ميرض مد تجل تو يظلَّ  ( ش"يودُّ 9: 2019 )العقي ،
يثكي؟ ة       معلّ   مال شيء   ملا ا  ديثكي،  السماء شاألةض،  بني 

 يءيي مل اخلوفيي؟" )العقي ، ش  ا شكوكما ا كلّ. يعرف! خوف يولّ 
 ي(9: 2019
ا  ملر:   كائملما لة مسققرّ    حني حصل  لف الوهياة هلَّ ش  

ممل     ةكيل    "حصل  لف شهياة كاّت حلمما، مث صاٍة  ت شاا   
( دما تو  9: 2019 كلك الل ظة اليت بات دي ا العمل" )العقي ،

ال ف كاو حلمم   إالق   تلوهياة العمل  ا،  حىت "بات يشعر  و 
شيء   مال  ّاسر  يرل  اآلو،  تمامر  فق   لك   يق اشل  حمث ، 
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ل"داللة المكان في رواية    لفهد العتيق" كائن مؤجَّ

ككسّ  ةملر،  ال ف كاو  الامني  صغةف"  الشيء  شظال  ر  ت 
( ل لك "كرك الوهياة،  ال  ت تخرل" 10:  2019  )العقي ،
مسرحي  لف   ل تشل ّصّ  ( ش" ملاما ماّ 10:  2019  )العقي ،

بعا القخرج مل     لر األفاك ف شال ميفء، لكملرمسرح اجلامعة، صاَّ 
ا  ثايما ا كااصيل حياكر اليومية،   جيا خشثة مسرح، شجا مسرحم
شهل ا شجا مد األددل تو يكوو تحا ت داء ا ا العثع شليس  

 ي( 12: 2019 جمرَّد شااا" )العقي ،
 لف فثيل الث ع  د   ، مد تو يقصاحل م  ّاسرشباةم 

كر  ت  شخصوصما  قل اّققال تفر   ، اث دسادما ا األةض  إحلّ  
فار   احليّ.  دسادما،  حياكر  ا  يعيع  بات  دشيئما  "ششيئما  اجلايا: 

شف ر  لف طول الطري ، حىت ّ ل هباشء  ت العامل السالي هل ه  
، املليء بوجوه ثة، شكعرَّف  لف  امل اخليال احلقيقيّ املايملة املق جّ 

تما كلك األحيفم العظيمة،    يية شاملسقوةدفالملساء شتّواع اخلموة احمللّ 
: 2019  لة داخل ةتفر" )العقي ،دقا تلل   لي ا ا لردة مؤجّ 

بل حىت او كاو يرل    ،لة( ليست الغردة شحااا كاّت املؤجّ 12
 مليء    وم بعا يوم   مل يكد بعا: "اال شاو يريا الملَّ يفم ّاسر شيئما مؤجّ 

( 13:  2019  يي مث وم" )العقي ،لٌ مؤجّ   تآلاثم: تشعر تّ  شيءٌ 
ش و    ،مل يقمكد مد  قا مصاحلة بيملر شبني شالاه ا الثيت اجلايا

الاييف   اّققاهلت  ت  "بعا  املؤات:  اجملا   فثيل  كاو  لك  لف 
ت  اجلاياف، اّقطعت  اداٍ الغااء بني األااةب كل مخيس، شهلّ 

 يفاقر بوالاه مال دةجة حراةف مايملة الرلض، لة مسققرف  لف 
 ي (14: 2019 ،اإلطيفق" )العقي 

 لك اةجتاه ّاعما    ه. مل جيا.   ،شحني اجتر  ت الطثيل الملاسي  
"كاّت املسادة بني العيادف شالثيت لريثة شجاياف، كأو الرلض  

يشثر اململ ل اخلرفان الصلا ال ف    خر، شيء    حتولت  ت شيء  
ر )دييف( فكملوه حاياما، يسمّ  شيء كأّر يريا تو يلمس ةشحر    ،ّو

شتّت لست تّتي مساحاٍ   ،لر: تو لست تو  الشرفة، شيقول
  ( لربةٌ 19:  2019   ميقة مد الصمت ا ا ه املايملة" )العقي ،

ة  مل يقمكد مع ا الثطل خالا مد  قا  يفاة  جيابية شكااؤليّ   ةٌ ّاسيّ 
يظلّ  شل لك،  اةجقما يةي  الاةلة  املكاو  ف  شم   الملاس    م  

شااعر اةجقما ي شما ةي   ة ش اةمة ا اهلرشب مد  يشعر برلثة اويّ 
ما يشاُّه  ت ا ا العامل،   بر مد األمكملة اليت مل يعا يطيق ا: "شيءٌ 
ر تكار إعاما ا مواج ة  ال الرلثة ا اهلرب مد ا ا الواا ، تم تّّ 

( د و "ة يشعر تلرلثة  36:  2019  شاا  مل يا مر بعا" )العقي ،
 يشعر  ّر تالّ   ا بيت شالاه دق ، لكد تيدما ا ا ه املايملة،

( شل لك ي جر  37: 2019 مد كل الملاس بيف فثل" )العقي ،
  لر بعدما  لعل ا حتقّ   إةبيت شالاه اجلايا مقملقيفم مبارده  ت شقّ 

كد مد دشو جاشل: "شكاو شالاه يث  بيق ت ل  ،مد القوا و اململشود
ا ا  ت   ة تو ي رب مد كلّ. اجلايا جواة بيت شالا شليا، حني ارّ 

ص املليء تلعيوو  ة اململ شية بعياما  د  لك العامل املرتبّ شقّ ا ه ال

  صة اليت ما ككاد كراك حىت كثات ا بع موا ظ ا" )العقي ، املقلصّ 
 ي(38: 2019
قر املع شلة، ة جيا اةفققراة املاقود حني يملققل  ت شقّ ش  
تّر في ظف بر بعا ارشبر مد بيت شالاه اجلايا " ال   ال ف هدّ 

ماقود،    مجيل    يث ع  د ّوم  ماقود، ش د شجر    ،ة قّ ياشة ا الش
:  2019  لك شهللا ل تمةف" )العقي ،  درد  الصٍو  اليما: حمقاجٌ 

تحثّ 44 اليت  اجلميلة  الطالة  اي  شتمةف  حيّ (  ا  القامي  ا   ،  ت 
شا كل مكاو اّققل  لير اّققاةم    ،شبقيت  اكرهتا خالافم ا الثر

، دظلّ  ما اجتر كيفحقر لعملة الثطل اإلشكاّو  تيمل  جربلم ة اخقياةلم
حلظة    ا كلّ.  "ا  تملكاو:  دقااو  حسافر  دةجة  مكاو،  ت 

شامدة شعر بغربة ا ا ه الغردة، تخ كر بعا  لك  لااءف صغةف، 
  مث لل ظة بعا اإلدااة، مل يعرف مكاو شجوده ا الثيت" )العقي ، 

كااوة ص ي 48:  2019 حالة  ا  تفقمراة  جناه  شل لك   )  
كقااوة معر  اكركر املاقلة تألمل شتحل و شتلقعل: "ميشي شئياما ا 

شالديّ  الطويلة  مملوء  املساداٍ  شجر  ةتفر  ا  مجيل،    قة،  بسمت  
ٌٍ ة ال ي كر ميفمل طاولقر، شا اثدة كاّ    ااميٌ ٌف  شخو   ير  كرل

ٌٍ   شكعلٌ  شبعض تلملياٍ كقساا  ميفحم ا خله ه ره،    شخساةا
 ي(100:  2019  مريدة" )العقي ،  شةشح    مقعثة    شاو ميشي ب اكرف  

دقملقابر    -ماإي  ثار– شا معظت األحياو يق كر املاإي   
الدمة احلادف: "بيملما هلَّ  الدمة يؤملر،   حالة مد أتّيل  شخ  

هلا ا  شياة ا ةشحر الر ل شالشكوك، د و ة يعرف ما ا حصل  
ما، تم ة، ال اي كعرف    كلك الليلة املظلمة، ال حاث شيءٌ 

مد  ا كاة  تشااكر،  جتعل  مققالية،  تفئلة  ة،  تم  حاث،  ما ا 
تخيت   مال  ح يملة  مسكة  تمةف  يطاقي  ة  ج يت  مال  األحياو، 

)العقي ، اخلاص"  ددرته  هناية  : 2019   ااف، اك ا كقل ا 
لة  مد طاولقر تيدما  و الطا( د و يق كر ليلة  ثار م  تمةف  101

  ا احلي القامي كلك ال كرل اليت باا لر الواوف  لف طلل ا شيءٌ 
مد أتّيل الدمة  لف ماض  برفء جعلقر  مثا كثةما حالقر الص ية 

 (ي تمةف)  املقااوةف حيملما كرب شش ف فلوكر املاإي م  ابملة اجلةاو 
شكاةما ما ّرل ا ا الثطل اإلشكاّو ةيل ت مقر الملاسية  ت  

اجلايا، كأو يصار الرّاشف   القامي  ت احليّ   حاث اّققاهلت مد احليّ 
مد ال اكرف،  و مد فوف خيرج    "يسكد ا مكاو اصي ّ   :تلقول

فواه شليس او، مل يصاق حىت اآلو تّر  مد ا ه احلاةف او تحاٌ 
 د املا، شكاو يقساءل بعا ا ا     خر بعيا    فوف يملققل  ت مكاو  

ف ( لشاّ 107:  2019  " )العقي ،؟العمر: ملد فقثقف حاةكملا ا ه
 حباةكر القامية شبقااوة حياكر ةتفما  لف  قر ال ف لاا شجودلم كعلّ 

دقجاه  ،ت حياكر لة مسققرفل لك هلّ  إ قل بعا الرحيل  مل ا
شتخرل   ،ي ال  ت بيق ت اجلايا   اثل تو كقااوة حالقر متامما، مرَّفم 

ا، يعود ا الاالاة ه رما، ي رب  ت شقّ  قر: "ي ال للعمل صثاحم
يد  الص ه جاّثما، جيلس ليأكل م  تالر، مث يصعا لغردقر،  

 ميفبسر، مث ةاشل الملوم، ا الغالل يظل يقظما، يققلل ا يغّة 
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 مجلة العلوم اإلنسانية
 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل

................................................... 

تكار   مرّ الاراش  تكار مد   لف مال   ،فمد فا ة، حاث ا ا 
قر،  شهل ا صاة ي ال  ت شقّ   إتش ر، ممل  تو فكملوا ا ا ا الثيت

)العقي ،  ،مملقصه كل  صر املاك"  يملام  : 2019  شتحياوم 
  شجوديةٌ   ( شبعا صراع طويل م  ال اٍ، كقوات تفئلةٌ 112-113

مد شكؤةار كاةما  شاآلخر،  احلني  بني  كمل مر  تيالوجية،  اثيل:   بل 
 ا ه الرلض تم تكرا ا؟! "ال تحلُّ 

 ؟! ال تو فعيا دي ا، تم شقي  
ك كّ  األفئلة  اجلملّ ره مباةّ ا ه  ياخل  السعيا  الايد:    ، ةس 

  ياخل الملاة، السعيا كاو يسم  كيفم هللا، بيملما الشقيُّ   شالشقيُّ 
الشيطاو  حني   (118-117:  2019  )العقي ،  "يسم  كيفم 

د  يفاقر العثاية تملرتف، ش لك الايملية تلايملاه ةاّ اّاقل  لف  اكركر  
بعا حمافثة طويلة م  ال اٍ  لف حاّ. كعثةه ا تكار مد فياق  
ا   لسملواٍ  تخدع ا  اليت  املاقودف  دير  د  اكر  يث ع  فردف 

العربية بني الملساء مد دشو تو ةقّ  العواصت  لر كلُّ السار  ت     
تية فعادف ا  ، لك  ا مد  حىت لاٍ حياكر   إلقل بل حق  م يام

الثيت    حاةٍ ال   " ثاةف  د   الواإل تو  كصاحل اإلحساس 
كل ا  اثت   إشاملسرح احللت  ،شالعمل احللت،  شاألفرف احللت  ،احللت

( حىت  ّر تصثل 120:  2019  )العقي ،  "ةيل  فخياة  ا م لّ. 
تّّ " لو  اآلو، كما  يطلُّ يشعر،  ثقل  صغة ا   ر  مد  العامل   لف 

ال  بيقر  يسم   جااة  شكاو  كقكاثه،  الظلمة  صامت، كاّت 
تحاديا ت مد  ، مث دجأف أتيت  الييفم يصمقوو  تحاديا ت شاإ ة، 

 )العقي ،   " خر ا الثيت، ةمبا مد لردة اجللوس تش الصالة  مكاو  
(  لك حيملما ي ال لثيت شالاه اجلايا شالواف  125:  2019

يفاقر شالاسيل ا    ،  املافر لف العكس مد بيق ت القامي الديّ 
 الملاسية بري 

 إر تل شاجشحني كقرتح  لير تخقر  ااف تو يق شج تش ياكّ 
لعلر يسققر ّاسيما شاجقما يما، ةاشةاا  لف فثيل حواة ال اٍ م  

تلقول:   شإ  "ال اٍ  حتسد  ص يل  ةمبا،  مريدما  لست  تو 
تةد  مملر  ال اكرف، لكد ة الت القما ا ّومي، شالقي ميكد تو 

اش  جت ااف، بعا  لك ت ل  اميت، ال د مت. حىت يقجاش  طول ا
تدكّ  السوداء، مث  تكاةب األلم  تو  كريايد، جيل  ر تل شاج، كما 

جياما حياهتت  ّاسر (  ّّ 129:  2019  )العقي ،  " لف  يرل  ر 
جمقمعر يقمكّ   ،شقلاما  د  شالعيش شحاملا  حلياهتت  اةّقياد  مد  د 

بكيفم   الّرشاية  يق شج، شققمما  الملاس،    مال ت فوف  يقمل   امة  ة 
ل  لي ا تخةما ا ا الثطل اإلشكاّو: ل القملا ة اليت كوصَّ لكملر مياّ 

ال كا ميمل  ل  ااف، لسملا تمساكما  مياء شح يملة دق ، حند "
مؤجّ  تهلَّ مجيعما كائملاٍ  تو  تةيا  اآلو،  تمٍو  تو  تةيا  ة    لة، 

: 2019  )العقي ،  "يفم ل تمجل ّساء العاملبص ثقك، كائملما مؤجّ 
  ةلثة تخقر  ااف ا تو يق شج، شمل يملاّ   ،( مل يقرة ال شاج129
كائملما مؤجيفم مل   ،شالملاس تمجعني،  يرل ّاسر  حىت هناية الّرشاية  شهلّ 

تف كائملما مل يقأّْسد بْعاي شا ه طثيعة    إةد بعا حتوُّلر  ت  ّساو 

ا )يي( بل  دالثطل اإلشكاّو ليس بطيفم  جيابيم "  ،الثطل اإلشكاوّ 
، شمأ اما جيعلر يرتدّ   او بطلٌ  د بني ال اٍ يعيش اإطراتم مأفاشلم

شاملوإوع، شبني الارد شاجلما ة، شياشل ا حتقي  تااادر شايمر  
  شة يؤمد فول بقيت.   ،األصيلة ا جمقم  ة يعرتف تلقيت الكياية

 ي (2020)محااشف،   12دقرف  "ية القثادل شالسل  شاملعاية املادّ 
 ة:  الثنائيات املكانية املتضادّ ( 2

ه وة اّ.ية  الاملائياٍ  اةكث   الملقا  شكطوةاا    الدّ. ا 
األدبيةإ  الثمليوفاألديب   الملصوص  بق ليل  كملطل  "  ا  يفاقر    ْ 

األديب مد خيفل    الثمليوية مد مٍو املؤله، شالرتكي   لف الملصّ. 
الثمليوية ( لكد  131:  2009)الايوب،    "الاملائياٍ املوجودف دير

 لف  اكر،    ته ٍر اصوةما ا القعامل م  الاملائياٍ إبليفا ا للملصّ. 
اد ما بعا الثمليوية شطالل دي ا ّقّ   ،دجاءٍ مرحلة ما بعا الثمليوية

الملصّ.  القاةئ    تّاقاح  اجملقم    ،"قلقيامل"األديب  لف  ش لف 
اليفحماشدف اّققلت  ت األدب  ،شكملااداكر شكقابيفكر  شمملر   ، شاليت 

ت  د هاارف الاملائياٍ ش يفاق ا حىت تصث ملا ّقكلّ  ،رد الّرشائيالسّ 
 شممل ا  ملصر املكاوي ،بعملاصر الّسرد الّرشائي

شالاملائياٍ املكاّية، اي الظاارف الّسرديّة اليت كسقما  
حدوةاا مد الثملية اةجقما ية ا الوااعني: الواا  الاعلي شالواا   

لومت  يالا   يوةف  الّسردان  الملااا  يطل   لف  شحسل  ال ف  او 
افت   تملكاويي  الثمليوية  العيفاة  الققاطثاٍ "الاملائياٍ  اٍ 

شالسيافية  "دإو    ،" املكاّية شالايملية  اةجقما ية  الملما ج 
كقدمّ  ا  موم ا،  ٍ    شبملسل    ،دشاألخيفاية،  صاا   مقااشكة، 

  شاةفم ا شكل ّوع    ،مكاّية، اةفم ا شكل كقابل السماء/األةض
الس الرتاكثية  بني  مد  بوإوح  كعاةض  حني  شاةجقما ية،  يافية 

الطثقاٍ )العليا( شالطثقاٍ )الاّيا(، شاةف تخرل ا صوةف صاة 
َش)اليمني(  )اليساة(  بني  كقابل  حني  امل د    ،تخيفاية  بني  تش 

ية( َش)الرااية( شكل ا ه الصااٍ شاألشكال كملقظت ا منا ج    ي)الاّش
ٌٍ   ،للعامل ا تيالوجيما  مكاّية تة ف، شكقاّ   كطثع ا صاا م لملا منو جم

خب ّ   خاصما  يكوو  :  1990)حبراشف،    "فمعطَ   ثقاا    مقكاميفم 
الاملائية املكاّية املا/املاك كسيطر )مد " لك تو    دديفم  د(  34

شاملاإي    ،وحية(  لف كصوة ال مد: داحلاإر او مقابل لففف"اهلملا" 
لففف"اهلملاك"/ خله ال ف يق  شةاءو،   شاملسققثل مقابل او مقابل 

تمامملا يق   ال ف  األمام  الثعا   يلف.ف"اهلملالك"/  ا  دال مد 
شجوده حيع  مد  املكاو  مقوماٍ  لر   )اافت،  "السيميوطيقي 

ي 70: 2002  ( تحياوم
 : مناذج التحليل -

احلاياة الّرشاية  ا  املكاّية  الاملائياٍ  مسقول    ،  لف 
ميكململا تو جنا  ادما مد الاملائياٍ كقملوع حبسل القجربة الاملّفّية اليت 
ية  كعرإ ا الّرشاية شموإو  ا، مد اثيل ثملائية اإلاامة شاةّققال املؤدّ 

لاة شالملاوة اليت حتاَّث  مل ا لافقوو مايفم  ت ما يسمَّف باملائية األ  
ة،   ت مملطقة األلا  تلقول: " و حباي مملصرفٌ   (1984)  تشيفة
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ل"داللة المكان في رواية    لفهد العتيق" كائن مؤجَّ

الملاسيقاو  شاألمهية  الو و  دي ا  يسيطر  اليت  اململطقة  شهل ا   إشاي 
دلسوف تإ  ثقيت بقوف اجل ب اليت كقمي  هبا كل مملاط  األلاةي 

ة  مملارفي كلُّ   اا  حقيقية  تلاة  األ    كوجا  موفومة مملاط   لاة 
  ي(42تجلا بيةي شجوداا او الوجود اهل ء")

-لّرشاية   لك ما ّيفحظر ممل  الصا اٍ األشت ا ا
مد خيفل العيفاة الملاسية بني بطل الّرشاية اإلشكاّو   -ايا الاةافة

شاملكاو، مد اثيل: "كيه تحثثت ا ا املكاو، كيه كرات ا ا 
( حيع يقساءل  رب  8:  2019  املكاوي ة يعرف؟!" )العقي ،
ر تش حىت كرار لثيق ت القامي، لكملر ال اكرف املكاّية  د فثل حثّ 

ش ام كوا و مشا ره املدطربة   ،لقر الملاسيةبسثل حا  إة يعرف
  لر السعادف اململشودف حىت بعا اّققاهلت   اء املكاو ال ف مل ةقّ 

مد الثيت القامي  ت الثيت اجلايا "شالاه اآلو يراا بسيفم شمقعة، 
اةاقمام بر،    دقاَ   طي     بيملما او ا مملطقة شفطف ما بني بيت  

 ي(25: 2019 " )العقي ،ف بعامل يكد لر مودّ  جايا   شبيت  
ي سق  ةؤيقر    كااؤلر،  كشاؤمر ش ام  شاو ا فياق 

املكاو   السوداشية  لف كلّ  مد  تفركر  مال  اّققلوا  ال يد  الملاس 
ياكّ   ،القامي  "ة ال  اجلايا:  املكاو  ا  الملقلة شتااموا  ا ه  ا  ر 

الملاس،  بكل  دعلت  ما ا  هبت،  دعلت  ما ا  حياهتت،  ا  اجلاياف 
ألشةده، شالاه بىن هلت دييف   ىن  ماةف شثيفث دلل  الشيخ  براايت ب 

شيء، شا ا حصل م  كل الملاس ال يد   كثةف بعا تو تع كلَّ 
يثاشا  لكي  جرل،  ما ا  يعردوو  شة  شيء،  اآلو كل  يشقموو 

ا" )العقي ،  ي(32: 2019  صثيني شمقأ مني دائمم
  مقمل     شا فياق ت مقر الملاسية، ةاشل  جياد كاسة   

الرئيسة  اإلاامة/  لاملائية.  شعوةه   إاةّققال  مطل   مد  ي ات  لعلر 
تةلرتاب: "كقابة  د )حياف( صغةف ّثقت شف  الرلض القامية 

طارف   مث    بعا  املييفدية،  اخلمسيملياٍ  مطل   خجولة،  ااقصادية 
مطل  السثعيملياٍ    شباتٍ تخرل كثةف  اّطاأٍ ا ه احلياف األشت،

اةاٍ الطيملية  ت احلاةاٍ احللت املييفدية، ّقلت الملاس مد ا ه احل
واد  حمكمة    املثملية بيوهتا مد اخلرفاّة شاحلايا،  فواة    الية، ّش

   لف مسقول   شبقر، حني د ل كاو احللت ال ف حتقّ   ياإلليفق
( مد دشو تو جيا  56:  2019  دق ؟!" )العقي ،  كاو جمرد حلت  

  جابة مقملعة  د كساؤةكر املقوالية تفقمراةي 
كاكةه   شيظلُّ  م يمملما  لف  اةفققراة  بعام  شعوةه 

شبعاه اجلايا  الثيت  اةّققال  ت  اثل  ارّ   ،ششعوةه  تو  حني  ة 
ة يع ل ّاسر دي ا مد دشو اةّقطاع القام  د تفركر  يسقأجر شقّ 

شاةّع ال القام دي ا حني ي داد حالر الص ي شالملاسي فوءما: " اد 
الش ر القادم  ت بيق ت اجلايا  ر خبرب اّققاهلت   ت بيق ت، اابلقر تمُّ 

ر درحة تخلرشج  ال ف تكمل شالاه بملاءه ا حي الثايعة، كاّت تمُّ 
ر ا    ت )دييف( شافعة، لكمل ا تيدما كاكّ مد بيت الطني الديّ 

ت   خوهتا شتخواهتا ال يد اّققلوا ألحياء تخرل، باتٍ كشعر بقشقّ 
افققثل خ بيملما  احلاةف،  ا ه  ا  ال ف مجع ت  اخلرب الشمل  الا 

ة، لكد ألّر كاو اا  قا الع م  لف افقئجاة شقّ   إبشعوة حمايا 
بيت تالر اجلايا  بقاء  لف لردة  م  اإل حىت ة يشعرشا   إلر ا 

 ي(100: 2019 باقاه تش يشعر باقاات" )العقي ،
  املكاو الواف  ال ف اّققلوا  لير بعا تو كاّوا مل ةقّ 

ثطل  لك اّطيفاما مد ش ير ا بيق ت الطي  الدي يي كما يرل ال
اجلمعي، ة الاردف، ال ف دسَّر بر حالر شحال تفركر ا  يفاق ت  
باملائية املكاو الواف / املكاو الدي  املقملافلة  د ثملائية اإلاامة/  
اةّققال الرئيسة شامل يمملة  لف كامل اململطوق الّسردف ا الّرشاية  

د حاةهتت القامية  ت املكاّية تمقيا ي حني ارة شالاه اةّققال م
اجلايا، شاه الثطل حائرما مدطرتم   اء ا ا القراة ش وااثر،   احليّ 

القامي:   الطي   بيق ت  جتاه  احلقيقي  بشعوةه  بل جاايفم تفقمراة 
"لقا مشف ا ا ه احلاةف كاةما، اثل تش ر مد   لة كشثر الغياب،  
تةشاح ت  لف   طثعت  فملواٍ  بعا  الرحيل،  مو ا  حاو  حىت 

ةاو ا ه الثيٍو الطيثةي يشعر اآلو تو شيئما جاياما شلامدما  جا
يريا تو يعرب  د ّاسر، ا ا ه احلاةف املعقمة اليت ة يعرف بعا: 
ال كمّلا حنث ا تش ّكرا ا، مث ملد فقكوو بعا تو ّرحل  مل ا؟"  

  ي(104: 2019 )العقي ،
مشا ر  اةّققال  لف  اإلاامة/  ثملائية  اّعكست  لقا 

اليت   هالكر   /لاا  اج ما  د اإلجابة  د ثملائية احللّ. الثطل حىت  
باملائية   الرئيسة  ا  يفاق ا  هبا،  املسقمر  كاكةه  ايمملت  لف 

  تطاال احلاةف حول اإلاامة/ اةّققال املقدادف متامما: "اآلو، يق لّ 
فياةف الملقل الكثةف اليت فقملقل تاثث ت،  ائيفٍ كاةف مد اجلةاو 

 ت العامل احللت، مل يث   ة القليل مد اجلةاو فثقق ت ا اةّققال  
حظَّ  يملقظرشو  الديقة  ال يد  الشواةع  ا ه  لرتك  )الطارف(  مد   ت 

دالثطل   ي(106:  2019  شبيوهتا الطيملية اآليلة للسقوط" )العقي ،
لقاسة كلّ  حماشةكر  مد  شاحاف  ا  املكاّية    اإلشكاّو  الاملائياٍ 

لطارف اةاقصادية اليت ش اهتا ااملقدادف ةيل السثل ا  لك  ت  
مايملة الرلض دجأفم: "شاك ا  صات هبت ةلح الق ول اهلاشء  
املقثادلة  شال لةاٍ  الدجيج شاحلركة  شالرابة شامللل، حلت مكاو 
بني اجلةاو شاألااةب، ليس بسثل كثا ا املساداٍ بني األحياء 

س ٍ، لي اجلاياف دق ، شلكد ألو حياف الملاس تّاس ت اا كغةّ 
مد الااخل، لكد مد اخلاةج، داجلمي  كقريثما باتشا مشواة الركض 
تملشاةي   الشواةع  دامقألٍ  اةاقصادية،  الق وةٍ  ملواكثة 

تلقُّ  الثيٍو  شامقألٍ  الصغةف،  مد كلّ.  َ اةفقاماةية  بلا،    ه 
)العقي ، صملعواا"  تهنت  لو  هبا، كما  الملاس  : 2019  يقااخر 

 ي(111-112
 ة تّر مل    ،ق ليل يال  لف مملطقية ما طرحرد  ا ال 

م الملاسي، كلما ا دادٍ  ةق  للثطل اإلشكاّو  ة امل يا مد القأ ّ 
ا  ف بني الاملائياٍ املكاّية املقدادّ اهلوّ  ف للغاية: "املكاو الدي  جام

 ،ال ف شجا ّاسر دير، تمام الملاد ف املاقوحة،  لف الاداء الواف 
ب شقملقما  تكار،  يدي   افقكاّت  بات  شتطرادر  فيجاةكر،  اخاو 
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جباّثر، متقا  يملاه  ت دشةب الصالة اخلشيب، يق كر تشةاار شكقثر 
، ليسمع ت هباشء   شمشاةيعر الصغةف املؤجلة، كغاو تحيفمر الييفم
ا  ثر اآلخر، شاو يرل تّر حتوَّل  ت ثقل   خيرجوو مد بيقر شاحام

 ت شيء!  ( بل  126:  2019  صغة ا جااة اامي" )العقي ،
ي كّ  ما  الرتمسالية  شا ا  املرحلة  شاكثت  اليت  القشيُّؤ  بالساة  رو 

شالطارف اةاقصادية اليت جنمت  مل ا، ا ثملائية اإلّساو/ اةاقصاد 
حني "كقغة العيفااٍ اإلّساّية اليت كاّت اائمة بني    "تش الشيء"

دقغيل   اململقجة(  )السل   األشياء  كمل صر ا  الملاس  ت  يفااٍ 
املقمي فصوةف   شصااكر  اجقما ية حملَّ   لق لّ   إاإلّساو  ر  يفااٍ 

اململق.  جمموع  العمل  لف  تةتب  دي ا  يسيطر  جني  لإلّقاج، 
اململق.   ،)تلكسر( يق ول  شاململقَ شتلقاو  )تلكسر(  اٍ  جَ جوو 

يقتّ  مل  اإلّساو  دقشيؤ  شهل ا  تشياء،  ا  صر   )تلاقل(  ت   ة 
الرتمساوّ  يق كّ   اجملقم   ةبُّ ال ف  دير  املااايت   ،العمل  ت  ديقلل 
مصل قر  )ش ّيا،   ،حسل  )تلكسر("  اململقج  العمل  شيشيء 

جمرَّد  يفااٍ  32:  1982 الملاس  بني  العيفااٍ  كغاش  حىت   )
– خالصة، ليس لإلّساو دي ا ايمة، بل القيمة  "ةّاعيّ " ة برلماكيّ 

املؤاَّ   ةٌ مثمليّ   -القيمة  كلَّ  املصاحل  يرددر   لف  ما    مجلةم -قةي  لك 
ا، بل ّاسر شيئم اُّ  شيع  ،يعان مملر   شيظلُّ   ،بطل الّرشاية  -شكاصييفم 

، مل يقأّسد بعاي ل لك ّرل ا ا الثطل اإلشكاّو كائملما مؤجّ  يفم
  اء دلساة القشيؤ شالطارف اةاقصاديةيي مشاشدما حبملني ة يوصه 

"كاّت بعض األصواٍ، ا مال ا ه   ت القامي تفقمراة:   ت حيّ. 
وماٍ القلقة، أتكير مرشّ. ة ش اةية شكئيثة، تصواٍ أتيت مد الثعا،  الملَّ 

يقجوّ  القاماء  شتجااده  لةل  تءه  بر،  شكسادر  ا كواظر  لوو 
شيقأمّ  الصغةف،  شجوا ت،  شواة ر  شكعابة  ف ملاٍ  ا  لوو 

رلثة ا شيقساءلوو  د تحواهلت، شاو يرل  لك الشعوة العمي  تل
شة  لكي يسقعيا صوةف ة الت مشوّ   إالصمت يقكالل  لف شات

(  لك  127:  2019  ل لك الثيت الصغة ال ف كركر" )العقي ، 
شكلك احلميمية بني الملاس    ،ةدُّ  لير الثطل خالا تفقمراة  ما هلّ 

شليس    ،لاة م  املكاو   لر األ  ألهنا كاّت حتقّ   إاليت لطاملا تحث ا 
 ا شمأ شمما للغايةي ملر بطيفم  شكاليً الملاوة ال ف جعل م

 : اخلامتة
الثاحاة   بعا ا ه الاةافة اململ جية املوج ف، كوّصلت 

  ت  اد  مد الملقائج اليت تشج هتا ا اآليت:
 "كائد مؤجل"ا ةشاية  جواريةم  اديةم   ل املكاو شكّ  -1

  شتف ت ا اّاقاح ا ه الرشاية  لف ددّ.   ،لا ا العقي 
س األديب ش ام اّغيفا ا  لف اجلمل  ،القشكيل شاملسرح

 ي الواحا، شاو جملس الرشاية
الرشاية -2 تو  مد  الرلت  الاةافة-   لف  مكان دد    -ايا   

  لةم مشكّ.   ،هنا اّاق ت  لف  ملصر ال ماو السردفتمقيا ، دإ

تخقنيسمَّ ي    ما ميخائيل  لال  "ال مكاو"  ف   ،مبصطلل 
حاّ  ية   دال ماو  لف  مدمّو شكلية  مقولة  تخقني  كعثة 

د  ه الصوةف اي  شمد مثَّ  ،حتاد صوةف اإلّساو ا األدب
شا ا يع  تو ا ه الرشاية   ،جوارف  ا  مكاّية بشكل  دائمم 
املكاّية  ّص   الاملوو  اةف  كادّ   ،ماقوح  لف   ،القشكيل 

ي شا ا تمر جعل مد  تخرل  اةف  شالاملوو ال ماّية كاملوفيقف
مقاع ة مملر اإل   ا الغرضشليس ّصً   ، تمقيا ا ثرلً الرشاية ّصً 

ي اةس مد  ا صاحلم ّصً صاة  بل    ،الاائاف   شال   ّاف  ا ألو 
   يشقلاة شمقملو ة ّقاية

شتمه ا هاارف   ،تبر  الظواار املكاّية  املاةشفة  ات الرشايةشهّ  -3
، الدي  شالسعة، الشاةّقق   مال اإلاامة  إالاملائياٍ الداية

املاإي شاحلاإر،    احلي القامي شاحلي اجلايا، الغىن شالاقر،
شالدجيج، األلاة  ، اهلاشء  شاألفال  الظيفم شالملوة، األ لف

 ي شالملاوة ييي  خل 
الداّ  -4 الاملائياٍ  مد خيفل  الرشاية  الث  ية  كشات  عا   اٍ 

شاي  ،ااجقما ي معقَّ  عا  املكان  د هاارف فردية  اٍ ب  
جراء    -يرب   تكار ما-الثطل اإلشكاو" ال ف يرب   هاارف "

القملااض اةجقما ي املقيت، شجيعل مد الشخصية الرشائية 
او بقادة   لف القكّيه م  مد    ديف  إا للغاية مأ شمم بطيفم 

ب بقادة    شة  ،قملااداهتتحولر  شالعيش    او  اةّع ال   لف 
شبعيام شحيام  جمقمعر  ا  احلا  د  ا ف  تشصلر  ت  ال ال ف 

 يشا ا املآل
الداّ  -5 للاملائياٍ  الا   كوهيا ا  الرشاية ا  اليت اّاق ت  ية 

ف سمَّ ي     لف ما  ،ّقج  مل ا برش  شخصية الثطل اإلشكاو 
السرد   ّقاد  اهلرشب"لال  اجلساف بف:"تدب  اهلرشب   :

 ا  رب ال اكرف شاحللتيا، شاهلرشب الملاسي  امليم مكاّيم 
 التوصيات: 

الرشاية   -1 ا ه  بقراءف  الثاحاة  تحاني   بعيوو كوصي 
مد   يكشاوا خريد ا إوء مملااج ّقاية تخرلإ ل

ا مد اململطوق السردف  خيفهلا املسكٍو  ملر اّطيفام 
 ي للرشاية

الث -2 "د ا كوصي  الرشاية  صاحل  بقراءف  ّقاج  احاة 
مد تجل افقكشاف الوهائه الاملية    جمقمعماإ  "العقي 

بغية  جياد   إ السردية املقملو ةالوااعة  لف مسقول ةؤاه  
 ي قافت املشرتك بني ت مالر السرديةال

ال -3 دةافة  تةجتاه  ت  الثاحاة  الرشائي كوصي  اد 
شصل  لير مد    ملعردة ما  السعودف بملمو جر املقمي إ

دملّ  ةم  الية،  ية  مكاّة  العريب تل   مقاّة الرشائي  ملمو ج 
 ي شالعاملي 
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ل"داللة المكان في رواية    لفهد العتيق" كائن مؤجَّ

 العربية:  جعاملرا
يميففائيففّاٍي  (2010)األمحر، ديصفففففففففففففففلي   )الطثعففة   يمعجت السففففففففففففففّ.

  : شالااة العربية    إمملشوةاٍ اةخقيففاألشت(ي بةٍش
 للعلوم وشرشوي

حتقي : حممفا تبو [ي ديواو امرئ القيس(ي  1984امرؤ القيسي )
ي )الطثعففة الرابعففة(ي مصففففففففففففففر: داة  ]الادففففففففففففففففل  براايت

 املعاةفي
ي  تشكال ال ماو شاملكاو ا الرّشاية ي  (1990)تخقني، ميخائيلي  

: دمشفففففف  ي)الطثعة األشت(ي ]قكرمجة: يوفففففففه حيّف [
 ش اةف الاقادةي 

كرمجة: لالل [ي مجالياٍ املكاو ي (1984)تشففففيفة، لافففففقووي 
املؤففففسفففة اجلامعية   :بةٍش  ي)الطثعة الااّية(ي ]السفففا

 للاةافاٍ شالملشر شالقو ي ي 
الادففففففففففاء،  ي بملية الشففففففففففكل الرّشائيي (1990)حبراشف، حسففففففففففدي 

املرك   :ي بةٍش()الطثعة األشتي  مد، الشفففففففخصفففففففيةال َّ 
 يالاقاا العريب

كرمجفة:  [ي   فامل الرّشايفةي  (1991) يتشئيليفر  ،َشةلل  ، ةشةو بوّةوف
الفقفكفرو الفقفكفروهنفففففففاد  دفؤاد  مفراجفعفففففففة:  حمسفففففففففففففففد   يي 

شو ؤ داة الشفففففففففففف: بغااد)الطثعة األشت(ي ي  ]املوفففففففففففففوف
 الاقادية العامةي 

  يخطفاب احلكفايفة )حبفع ا اململ ج( ي  (1997)جيمليفت، جةاةي  
األ دفي  مر   ل ثفا اجلليفكرمجفة: حممفا معقصففففففففففففففتي [

الاففففاّيففففة(ي  ]حّلف اجمللس األ لف   :القففففاارف  ي)الطثعففففة 
 للاقادة املشرشع القومي للرتمجةي 

جملفة   ةية القكويمليفّ مفاخفل  ت الثمليويفّ (ي  2020)  محفااشف، مجيفلي
ية للشففعر املرتجتي افففرتج  مد موا  ّاشف  :اإللكرتّش

https://www.arabicnadwah.com/article
hamadaoui.htm-s/structurism  ي 

يةي (2009)الايّوب، مسري  اّ. دةافاٍ ا الشعر    يالاُّملائياٍ الّد.
  ةش اةف الاقاد   : دمشفففف)الطثعة األشت(ي ي  العريب القامي 

 مملشوةاٍ اهليئة العامة السوةية للكقابي 
دةاففففة ا ممل ج  ي  ا الثمليوية الرتكيثيةي (1982)شففف ّيا، مجالي 

:  ي)الطثعة األشت(ي  لوفففففياو لولاماو  داة ابد بةٍش
 ةشاي 

 :بةٍش  ي)الطثعة الاالاة( يلكائد مؤجَّ   (ي2019)العقي ، د اي 
 يسة العربية للاةافاٍ شالملشراملؤفّ 
مقفاةبفة آلليفاٍ    يالرّشائي صّ بفاايفة الملّ ي  (2011)العفاشان، تمحفاي 

الملادف  )الطثعة األشت(ي الرلض: ي  كشففففففففففففففكيل الاةلة
  املرك  الاقاا العريبي  :بةٍشي األديب
ة ا ثيفثية    يبملاء الّرشايةي (1985)ااففففففففت، ففففففففي اي  دةاففففففففة مقاّة

 داة القملويري :ةٍشب ي)الطثعة األشت(ي  جنيل حماوظ
  يالعيفمفة شالفاةلفة ي  القفاةئ شالملّص. ي  (2002)افافففففففففففففففت، فففففففففففففففي اي  

 اجمللس األ لف للاقادةي  :القاارف)الطثعة األشت(ي 
السفّردف مد مملظوة الملقا    ّص. بملية الملَّ ي (1991)ياي  محماان،  حل

األشتي  األديب الفافقفففففففاا  :  بفةٍش  ي()الفطفثفعفففففففة  املفركف  
 يالعريب

معاجلة   يردفحتليل اخلطاب السففففَّ ي (1995)مراض،  ثاامللكي  
)الطثعة  ي  ثة لرشاية  ااق املاقة مركّ ة فففففففيميائيّ كاكيكيّ 
 ةي ديواو املطثو اٍ اجلامعيّ  :اجل ائر ياألشت(

  شاملكان  ال مان  القشفففففكيل  مجالياٍي (1993،  براايتي )وفففففففم
ي جملة دصفففففففففولي الغ اشفللكاكل  ٍ     احلواف لرشاية

-309  ي(2)  12: اهليئففة العففامففة للكقففابي  القففاارف
 ي314
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  املخلص  

  
عينة من األخصائيني النفسيني يف خمتلف قطاعات   ف  وعالقته ابلكفاءة املهنية لدىالتعاط   الكشف عن العالقة بنيهدفت الدراسة احلالية  إىل  

 136من    حسب بعض املتغريات الدميوغرافية وتكونت عينة الدراسة  الكفاءة املهنيةو   التعاطف  ، والكشف عن الفروق يف كل مناخلدمة النفسية
، وطبقت الدراسة مقياس للتعاطف ومقياس للكفاء املهنية (1.7=ع )سنة  37أعمارهم قدره  متوسط، ( أنثى 77ذكر،  59)اخصائيا نفسيا 

جود ارتباطات بني البعد الوجداين للتعاطف والكفاء املهنية، ، وعدم و ء املهنية وانتهت الدراسة إىل وجود ارتباط بني بعد املعريف للتعاطف والكفا
ات  وعدم وجود فروق ذات داللة يف كل من التعاطف والكفاء املهنية وفقا  لبعض املتغريات الدميوغرافية بينما كشفت الدراسة عن وجود فروق ذ

القطاع العسكري يف اجتاه األخصائيني يف القطاع الصحي، فضال  داللة يف التعاطف املعريف بني األخصائيني يف القطاع الصحي واألخصائيني يف  
 .عن وجود فروق يف التعاطف بني اجلنسني والفروق يف اجتاه اإلانث

 

 

     التعاطف، الكفاءة املهنية.  :  الكلمات املفتاحية 
 

 Abstract :  
 Objective To examine relationships between empathy and professional competence. Methods Participants 

were 136 psychologists (59 males, 77 females), with an average of 37 years (p = 1.7), . Data included 

empathy scale  and professional competence scale. Results Siblings the study concluded that there is a 

correlation between the cognitive dimension of empathy and professional competence, the absence of 

correlations between the emotional dimension of empathy and professional competence, and the absence 

of significant differences in both empathy and professional competence according to some demographic 

changes while the study revealed significant differences in cognitive sympathy between health 

professionals and military specialists towards specialists in the health sector, as well as the existence of 

differences in sympathy between the sexes and differences in the direction of females. 
 

 

 Key words : Empathy, professional competence.     
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 : املقدمة
شههههههههههههههههدت اململكهة العربيهة السههههههههههههههعود هة تطور كبريا يف  ها  
الصهههههحة بشهههههكل عام والصهههههحة النفسهههههية بشهههههكل خا ، و تمثل  
ذلك يف ازدايد أعداد املسههههههههههههتشههههههههههههفيات واملراك  ال  تقدم اخلدمة  
النفسههههههههههههههيههة كمهها ت ا هد عهدد العههاملني  ها و   عههد تقههد  اخلهدمهات 

لك إىل بل تعدى ذ  ،احلكوميةاملؤسهههههسهههههات    علىالنفسهههههية قا هههههرا 
 .(32: 2007ا  اجليرب، ) املؤسسات األهلية

الضههههههههههرورات ال  أ ههههههههههبحت   النفسههههههههههية منوتعترب خدمات 
املت ا دة يف   فيه، والتعقيداتنعيش   الذيتفرضههههههها طبيعة العصههههههر  
أعبهاء  النهاجتهة عف   الضههههههههههههههغوط امل اكمهةحيهاتنها املعها ههههههههههههههرة، مثهل  

الضهههههروري  حياة اإلنسهههههاا املعا هههههر. لذلك أ هههههب  من   ومتطلبات
يف معظم املؤسههههههههسههههههههات ال   نتمي إليها    هذه اخلدماتمثل    توفر

وظيفية وغريها   مسهههههههتشهههههههفيات ومدارس ومؤسهههههههسهههههههات األفراد من
 (.359: 2016زور ق، )

وأمام هذه الظروف جيد األخصههائي النفسههاين نفسههه مطالبا  
  واالضههههطراابت النفسهههيةابلتعامل مع قائمة كبرية من املشههههكالت،  

من  قههههههدر  كن  أكرب  جتميع  بنههههههاء على  التههههههدخههههههل  اخ  وحيتههههههال 
املعلومهات والبيهاانت واألحهداث اةهامهة يف حيهاة العميهل، معتمهدا  
يف ذلهك على املههارات والتقنيهات ال  تلقى تكو نهه النظري فيهها،  
وال  تتمثل يف دراسههههة احلاالت وسههههلسههههلة املقابالت واملقياسههههات  

 .(185: 2015طالب، ) ختلفةالنفسية امل
كفاءات معينة يف   األخصهههائي النفسهههيعمل   تطلب لذلك

تنمية    عمله، وا ههههههههههههبحتاملمارسههههههههههههة املهنية اكنه من الن ا  يف 
وقياس الكفاءة املهنية وحتد د معا ريها لدى األخصههههائي النفسههههي  
هدفا تسهههههههههههعى له كل هيوات ضهههههههههههماا اجلودة يف كل بلداا العا   
وت ا د االهتمام ابلكفاءة املهنية لدى األخصهههههههائيني النفسهههههههيني يف 

األخرية  ,Rodolfa, Greenberg, Hunsley)  السههههههههههههههنوات 

zoeller, Cox,Spivak, 2013  Littlefield, 2015;)  
و تم حتد د وقياس الكفاءات  .  ط جهود لتلبية املعا ري الدوليةوسههههه

 .املهنية لدى األخصائيني النفسيني كضرورة أخالقية ومهنية
  وهنها  اجتهاه دوخ  و لتقييم الكفهاءة مقهابهل املعها ري املهنيهة

, 2014: 203)  Gonsalvez & Calvert) ،    وضع مبادئ مت
الكفهههاءة القهههائمهههة على املههههارات ل خصههههههههههههههههائيني  توجيهيهههة لتقييم  

النفسهيني وتشهمل عادةا األداء يف املهمة مثل املالحظة املباشهرة أو 
تسههههه يالت الفيد و املراجعة لل لسهههههات وتقييم املشهههههرف والتقييم  

الههههههذاا والتنظيم  ا  ذاتيهههههها املوجههههههه  للتعلم  للممههههههارس    (442  الههههههذاا 

Kaslow, Rubin, Bebeau, Leigh, Lichtenberg, 

Nelson, Portnory, Smith, 2007:) 

من أا اخلدمة واالسهههههههههتشهههههههههارة  النفسهههههههههية هي مهن   ابلرغم 
متمي ة ، فهههما مقهههارنهههة وءئق الكفهههاءة املهنيهههة من هيوهههات اجلودة 

هن النفسهههههههههههية يف أسههههههههههه اليا وبر طانيا  املالوطنية لكل من مهنة من  

تكشهههههههههف عن تداخل كبري   ظمى وأمر كا الشهههههههههمالية ونيوز لنداالع
ت اخلدمة النفسههههههههههية  بني مهام وأدوار املهنية بني العاملني يف  اال

أسهههههههههههههه اليها وبر طهانيا  يف كهل من   وقهد حهدد هيوهات اجلودة الوطنيهة  
العظمى وأمر كهها الشههههههههههههههمههاليههة ونيوز لنههدا مههاهيههة الكفههاءات املهنيهة  

املعرفة : كفاءات هي  املطلوب ل خصههههههههههههائي النفسههههههههههههي يف سههههههههههههتة
ل األخالقيهة والقهانونيهة واملهنيهةت التهدخهل  املسهههههههههههههههائهواالنضههههههههههههههبهاط و 
ت وحسهههههههههههاسهههههههههههية التنوع ت ارسهههههههههههة القائمة على األدلةوالتقييمت واملم

تتوافق هذه الكفاءات مع اإلعالا الدوخ للكفاءات  و مارسههههههة  املو 
، والذي  تضههههههمن  ية يف علم النفس الذي  ههههههدر مؤخراااألسههههههاسهههههه

الكفاءات املتعلقة ابملعرفة واملهارات والسهههههههههلو  امله  واألنشهههههههههطة 
 Watt, Ehrich Stewart Snell, Bucich)  املهههههههههههههههههنههههههههيههههههههة

Jacobs & English, 2019:485. 

  النفسههي  تضههمنأا حتقيق الكفاءة املهنية ل خصههائي   كما
عام     Edwin موعة من العوامل الشههههههههههخصههههههههههية اخلا ههههههههههة كما 

  األخصههههائي النفسههههي وكفاءته املهنية بفاعلية عالقة ذات  2009
 (.87: 2019ا  عواض، )

هههذه العوامههل التعههاطف وكسههههههههههههههمههة او قههدرة ولعههل من بني  
ضههههههههههههرور ة للن  ا  األخصههههههههههههائي النفسههههههههههههي يف عمله فلكي  ؤدي 
األخصهائي النفسهي وظائفه كاملة و كوا متوازان، ال بد أا  تمتع  

  لتصهههههههههور وفقا .املهنيةإجيابيا على كفاءته     نعكس الذيبتعاطف  
انطالق   .(Rogers, 1957: 96) روجرز   :للتعههههاطف كنقطههههة 

إلحسههههههههاس ابلعا  اخلا    .لفهم الدقيق للعميل بت ربته اخلا ههههههههة
ولكن دوا فقههداا جودة   اخلهها ،ابلعميههل كمهها لو كههاا عههاملههك  

ضهههههههههرورايا للعالل واإلرشهههههههههاد النفسهههههههههي على وجه   التعاطف،فهذا 
 .اخلصو 

و نظر إىل التعاطف على أنه سهههههههههههلو  بني شهههههههههههخصهههههههههههي له 
 تكوا من جوانهههب معرفيهههة ووجهههدانيهههة، فهههالتعهههاطف بنهههاءا معقهههد  

بعهد ن أسههههههههههههههاسههههههههههههههيني لها التعهاطف الوجهداين وهو أد  عمليهات 
التعاطف و قصهههههد به مشهههههاركة ااخر ن يف مشهههههاعرهم، والتعاطف  
ا، حيهههت  رك  التعهههاطف املعريف   املعريف وهو أعلى العمليهههات ترتيبههها
املشهههههههههههههههههاعر واالنفعههههاالت ومن  على أخههههذ منظور ااخر أو فهم 

  وكيات االجتماعية اإلجيابيةاملف ض أا التعاطف  ؤدي إىل السهههههل
مثل املسههههههاعدة واملشههههههاركة وحلفيف مشههههههاعر احل ا واألسههههههى لدى 
ااخر ن، وعدم وجود هذه السلوكيات اإلجيابية  ن م عن ضعف  

  (Smith, 2006: 5). التعاطف املعريف
ا مهها  رتبط  و  السههههههههههههههلوكيههات االجتمههاعيههة    التعههاطف معغههالبهها

اإلجيهههابيهههة كمههها ميكن أا  شهههههههههههههه   التعهههاطف مع السههههههههههههههلوكيهههات  
االجتماعية السهلبية أو املعاد ة للم تمع، وملا كاا للتعطف ذلك 

 و وتطور السههههههههههههههلو  االجتماعي السههههههههههههههويالتأثري الواضهههههههههههههه  يف م
 .(44 :2000)جوملاا، 



 السنة الرابعة -2021( 9) سبتمبر –األول(  المجلد) الحادي عشرالعدد 

 
 
 

 

219 
 

بتوجهات األهداف لدى طالبات إعاقة الذات األكاديمية وعالقتها 
 الدراسات العليا بجامعة أم القرى

..........................................................................................................
.......... 

وابلتههاخ  فرض البههاحههت احلههاخ أا فهم العواطف األخر ن 
 ههههحيحة، وفهم احلاالت االنفعالية لنخر ن   اعرهم بصههههورةومشهههه

من العوامل األسهههههههاسهههههههية يف تكو ن العالقات املهنية الناجحة بني 
وقدرة األخصهائي النفسهي على فهم   والعميل،األخصهائي النفسهي  

 نعكس ذلك إجيابيا على   معه  امشهههههههههههههاعر العميل أثناء التفاعل  
 .كفاءته املهنية

 : مشكلة الدراسة
شهههههدته اململكة العربية السههههعود ة   الذينظرا للتطور الكبري  

يف  هها  اخلههدمههات النفسههههههههههههههيههة وحلر ني أعههداد كبرية من اجلههامعيني  
النفسههي    والعالل والتأهيلاملؤهلني املتخصههصههني يف  ا  االرشههاد  

الراهنههة  ههد أا الكثري من األخصههههههههههههههههائيني    وحىت اللحظههةإال أنههه  
ا ما هو  هواب وما هو اخلطأ واالخصهائيات السهعود ني ال  عرفو 

يف بعض املهارات الفنية املرتبطة بعلمهم  ا  ؤدى إىل اضههههههههطراب 
  اللحيداا،)  الصهههههههههههورة الصهههههههههههحيحة يف  ارسهههههههههههتهم العلمية واملهنية

2018 :486.) 
والشههههههههههههههك أا االهتمهام ابإلعهداد العلمي ، والتهدر هب الف   
ل خصهههههههههائي النفسهههههههههي ، وحتليه ابلصهههههههههفات واخلصهههههههههائ  الالزمة  

سهههههكه ابلضهههههوابط األخالقية أمراا هاماا ومتطلباا ضهههههرورايا للن ا   وا
يف العمل النفسهي وعلى الرغم من ذلك   تتطرق  أي دراسهة  يف 

إىل دراسهههههههههههههههة مقومههات الكفههاءات   احلههاخ حههتاحههدود اطالع البهه
خصههائ  وجدانية لدى األخصههائيني     ا من رتبط   أو ما املهنية  

ة ال  تناولت األخصهههائيني  فمعظم الدراسهههات السهههعود   النفسهههيني
النفسهههيني رك ت علي  موضهههوعات معينة مثل الضهههغوط واسهههاليب 

،  املشهههههو  )  لدى األخصهههههائيني النفسهههههيني مثل دراسهههههات  مواجهتها
 (.2016ت الشلهوب، 2019 املنصور، ت2015

ال  تناولت الكفاءة    معظم الدراسهههههههههههاتإضهههههههههههافة إىل ذلك  
ت  دور املتغريا  علىاملهنيهة لهدى األخصههههههههههههههائيني النفسههههههههههههههني رك ت 

التهدر هب يف تنميهة الكفهاءة املهنيهة  و  وسههههههههههههههنوات اخلربةالهدميوجرافيهة  
,Stoltenberg )  مثل دراسههههههههات  لدى األخصههههههههائيني النفسههههههههني

2007 Hatcher & Lassiter, ;2005)   دراسههههههههههههات أخري و
رك ت على دراسة عالقة متغريات الشخصية يف عالقتها ابلكفاءة  

األخصهههههههههههههههههههههائههيههني   لهههههههدى    & ,Falenderالنفنيننننن ن املهههههنههيهههههههة 

Parsons, Davidowitz, &  ;2020 Shafranske,

2020, Maughan, ;2010 ,Hibbard, & Cox  
  هها   كنقطههة  التعههاطف  األليههة  من  ابلرغم  ءنيههة  جهههة  ومن
ة واإلرشهههههاد    تم دراسههههه النفسهههههي العالل يف  النفسهههههي  األخصهههههائي

 املهنيهههة بو ههههههههههههههفهههها أحهههد مالم  الن ههها  امله   عالقتهههه ابلكفهههاءة
 التعاطف والرضهاولكن مت دراسهة العالقة بني   ل خصهائي النفسهي

حامد،  ) الوظيفي لدى األخصهههههههههائيني النفسهههههههههيني مثل دراسهههههههههات
  (Linley & joseph, 2007,ت 2018 ،شحادةت 2014

ك ت معظم الهههدراسههههههههههههههههات ال  تنهههاولههت    ،من جههههة أخرى
التعاطف لدى األخصههههههههههههائيني النفسههههههههههههيني على عالقته ابملتغريات  

 ,Spillman  دراسههه على سهههبيل الذكر  الدميوغرافية والشهههخصهههية

2007) .(Lennon & Eisenberg, 1983;   

وأمام كل هذه املعطيات  د أنفسههههنا بصههههدد هذا املوضههههوع  
املهم وهو الكشهف ابلدراسهة والتحليل النظري وامليداين عن مدى 

التعاطف  اتع األخصائيني النفسيني ابلكفاءة املهنية والقدرة على  
 عمل به  الذيضههههههههههوء النوع واملؤهل وسههههههههههنوات اخلربة والقطاع  يف

القة بني التعاطف يف عن العاألخصهههههههائي، فضهههههههال عن الكشهههههههف  
الدراسههههههههههههة احلالية يف  حتدد مشههههههههههههكلةالكفاءة املهنية ولذلك   ت ا د

 التساؤالت التالية:
 : تساؤالت الدراسة

التعاطف    ما-1 بني  املهنيةالعالقة  األخصائيني   والكفاءة  لدى 
 النفسيني من أفراد عينة الدراسة؟

العينة على هل  وجد تبا ن دا  إحصائيا بني درجات افراد  -2
 الكفاءة الذاتية والتعاطف حسب النوع؟

 وجد تبا ن دا  إحصائيا بني درجات افراد العينة على    هل-3 
  الذي الكفاءة الذاتية والتعاطف وفقا ملتغري قطاع اخلدمة النفسية  

 التأهيل االجتماعي(؟ ،العالجي  ،اإلرشاد املدرسي)  عمل به
 وجد تبا ن دا  إحصائيا بني درجات افراد العينة على   هل-4

املهنية   الدراسيالكفاءة  واملؤهل  اخلربة    والتعاطف  وسنوات 
 والتفاعل بينهما؟ 

 : أمهية الدراسة
 :تت لى ألية الدراسة يف النقاط التالية

ي وه تنبع ألية الدراسة احلالية من ألية املتغريات ال  تتناوةا-1
تعترب   النفسيني( إذاألخصائيني    املهنية، لدى، والكفاءة  )التعاطف

األدب   تثري  قد  ال   احلد ثة  املوضوعات  من  املتغريات  هذه 
النفسي، وقد أكد "روجرز" على ألية التعاطف الوجداين كشرط  

 ، والعالقة اإلرشاد ة ا  العمل  وأساسي يفضروري 
ة الفوة ال  تناولتها، وهي تظهر ألية الدراسة احلالية من ألي-2
 كبرية يفعاتقهم مسؤولية   وتقع على االخصائيني النفسيني اذفوة 

والصحي   التعليمي  القطاع  مثل  خمتلفة  والتأهيل قطاعات 
النفسي وأليته يف    االجتماعي إثبات فاعلية اإلرشاد  القطاع يف 

الشخصية   مشكالهتم  حل  على  التالميذ  ومساعدة   تمعنا. 
الدراسي والدراسية   االختيار  على حسن  ومساعدهتم  والسلوكية 

 .وامله 
االستفادة من نتائني الدراسة الراهنة يف عملية إعداد   إمكانية-3

األخصائي النفسي وأتهيله والتأكيد على ألية خصائ : مثل 
 التعاطف والكفاءة املهنية يف اخلدمة النفسية ال   قوم  ا. 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
................................................... 

 : أهداف الدراسة 
لدى   الكشف-1 والتعاطف  املهنية  الكفاءة  بني  العالقة  عن 

 األخصائيني النفسيني من أفراد عينة الدراسة.
عن التبا ن الدا  إحصائيا بني درجات افراد العينة   الكشف-2

 على الكفاءة الذاتية والتعاطف حسب النوع. 
عن التبا ن الدا  إحصائيا بني درجات افراد العينة   الكشف-3 

اتية والتعاطف وفقا ملتغري قطاع اخلدمة النفسية على الكفاءة الذ
به  الذي التأهيل   ،العالجي  ،املدرسي   )اإلرشاد   عمل 

 . (االجتماعي
عن التبا ن الدا  إحصائيا بني درجات افراد العينة   الكشف-4

املهنية   الكفاءة  الدراسيعلى  وسنوات اخلربة   والتعاطف واملؤهل 
 والتفاعل بينهما. 

 : الدراسةمصطلحات 
 : التعاطف الوجداين
واإلحساس  رغبة الفرد يف مساعدة ااخر ن    :أبنه شار إليه  

وأح اهنم والتعا ش   ومشهههههههههههاركتهم أفراحهم  وإدرا  مشهههههههههههاعرهم  م
وهتدئتهم واخلوف عند تلبية حاجاهتم    والشهههههههعور ابلسهههههههعادة معهم
آالمهم ومن أعبهاء احليهاة عليهم   والتخفيف منمصههههههههههههههاحلهم    على
 .(166  :2006، وفرال  حممود)

الرغبهههة   :أبنههههوميكن تعر فهههه يف الهههدراسههههههههههههههههة احلهههاليهههة إجرائيههها  
وتفهم   والتعاطف معهماإلجيابية يف مشهههههههاركة ااخر ن مشهههههههاعرهم  

احلاجة   ومسهههههههههههاندهتم عندوتفهم أحواةم   والتعا ش معهم  دوافعهم
واحل ا هار السههههههرور لفرحهم وتلبية حاجاهتم والتخفيف عنهم وإظ 

تعرب عنهه الهدرجهة ال     وذلهك كمها. أو انكسهههههههههههههههارهم لتعهاسههههههههههههههتهم
  تحصل عليها الفرد يف املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية

 : الكفاءة املهنية
الكفههاءة املهنيههة هي قههدرة شههههههههههههههخ  مهها على اسههههههههههههههتعمهها   
مكتسهههههههههههههباته من أجل  ارسهههههههههههههة وظيفة، حرفة أو مهنة حسهههههههههههههب 

: 2019الفا  ،  )  حمددة ومع ف  ا يف عا  الشهههههههههههههغل  متطلبات
498.) 

هي  موعة )الدراسههههههة احلالية   ابلدراسههههههة يفوتعرف إجرائيا  
والقههههدرات   والوجههههدانيههههة واملهنيههههةمن السههههههههههههههلوكيههههات االجتمههههاعيههههة  

احلسههههههههههية واحلركية    .واملهارات النفسههههههههههية أبعاد وفقرات االسههههههههههتبياا 
واملعرفية ال  تسههههههم   مارسههههههة دور أو وظيفة أو نشههههههاط بشههههههكل 

 .ا  وال  تعرب عنهاوفع   كايف
 : األخصائي النفسي

اإلجراءات  الههههههذي  سههههههههههههههتخههههههدم  املتخصهههههههههههههه   ذلههههههك  هو 
غريه من األخصهههههههههههههههائيني يف الفر ق   و تعهاوا معالسههههههههههههههيكولوجيهة،  

بقصهههههد    اجيايب، ويف تفاعلالنفسهههههي كل واحد يف حدود إمكاانته  

والتنبؤ  ،  وتشههههههخي  مشههههههكالتهفهم د ناميات شههههههخصههههههية العميل  
ملختلف أسههههههههههههههاليب    ومهدى اسههههههههههههههت هابتههتطور حهالتهه   ابحتمهاالت
، مث العمل على الو هههههههو  به إىل أقصهههههههى درجة والعاللاإلرشهههههههاد 

 :2010،  العريب)واالجتماعي   كنة من التوافق الشههههههههههههخصههههههههههههي  
237.) 

الدراسههههههههة احلالية هو أحد خر ني أقسههههههههام   إجرائيا يفوتعرف 
علم النفس ابجلامعات السهههههههههههعود ة د ومتخصههههههههههه  يف العالل او 
اإلرشهههههههههههههههاد املهدرسههههههههههههههي والتهأهيهل االجتمهاعي لهد هه قهدر كهاف من 
املعلومهههات الطيبهههة واالجتمهههاعيهههة ابإلضههههههههههههههههافهههة إىل وجود تهههدر هههب  

 .العلمي
 : اإلطار النظري والدراسات السابقة

 التعاطف -أوال 
عد دة اتبع الفالسهههههفة التعاطف ضهههههمن نظرايت    قروا منذ  
(. 2002  1759ت مسيههت  1739  ،هيوم)  لكههل من  األخالق

التعاطف موضههوعا رئيسههيا يف الفلسههفة األخالقية احلد ثة    إذ كاا و 
 (.:Goldman, 2006 264)وفلسفة العلوم 

االرتهقهههههههائهي   الهنهفهس  عهلهمهههههههاء  اههتهم  املهههههههاضههههههههههههههي،  الهقهرا  ويف 
للعالقة بني   خال  توضهههههههههحيهمواالجتماعي  فهوم التعاطف من 
من أهم املوضهههههوعات  أ هههههب ا السهههههلو  اال ثاري والتعاطف، واا

 ,Nakao, & Itakuraال  تنههاولتههها دراسههههههههههههههههات علم النفس  

الشهههههفقة أو ثار شهههههعور  شهههههبه  و عترب التعاطف اإل   (.(44 :2009
ف   عترب التعاط   أخرى،ومن جهة  (.  (Goldie, 2000:77  الرمحة

، كما نعترب التعاطف إىل شههههههههعور شههههههههعورا اإل ثار والشههههههههفقة الرمحة
 ,Nakao, & Itakura)  ابإلانبههة مشههههههههههههههههابههه لنخر ن يف حمنههة

45)  2009: 
 : تعريف التعاطف 

أكثر من قرا من قبل طبيب منذ  مت تقد  مفهوم التعاطف  
اسهتخدم هذا الطبيب النفسهي  ."  ثيودور ليبس"نفسهاين أملاين امسه
يف "  اإلحسههههههاس"، وهو ما  ع   "einfuhlung" هذا املصههههههطل 

الو ههف االتصهها  العاطفي ملشههاعر ااخر ن والحص أا مصههطل  
، وال  تشههههري "empathia" نبع من الكلمة اليواننية  "  التعاطف"

وبعبارة  .  املنظور الفر د لشهههههخ  آخرإىل القدرة لفهم الت ربة أو 
التعههاطف عبههارة عن القههدرة على التعرف على مشهههههههههههههههاعر    أخرى،

كونك متعاطفاا ال  ع  ذلك حيتال األفراد إىل . أشهخا  أخروا 
  أا  عيشههههههوا مشههههههاعر شههههههخ  آخر ولكن بدالا من ذلك  ع  أا

و  ااخر ن  مشهههههههههههههههههههههاعر   & ,Arrazy  جتهههههههار ماألفراد  فهههمهوا 

)24: Evanita, 2019). 
والتعاطف بنية غري مت انسههة تلقت الكثري االهتمام خال  

أبداه الباحثوا يف القضهههههههااي املتعلقة   املاضهههههههية إذالسهههههههنوات القليلة 
) ,Carré  اإلدرا  االجتمهاعي وظهرت تعر فهات عهدة للتعهاطف
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بتوجهات األهداف لدى طالبات إعاقة الذات األكاديمية وعالقتها 
 الدراسات العليا بجامعة أم القرى

..........................................................................................................
.......... 

-Stefaniak, D'ambrosio, , Bensalah, & Besche

): 677ichard, 2013R.  

تعر ف   الهههههذكر  التعر فهههههات سههههههههههههههبيهههههل  ههههههذه   هوفمهههههاا من 
 Hoffman  التعاطف أبنه ميكننا من االسهههههههههت ابة    2000  عام

نيابة عن األخر، وذلك بواسهههههههههههطة العمليات النفسهههههههههههية ال  اكن  
الفرد من أا تصههههههههب  مشههههههههاعره أكثر تطابقاا مع حالة األخر بدالا 

 2003عام   )Eysenck( من حالة الفرد نفسههههههههه و عرف أ  نك
التعاطف على أنه القدرة مشههههههههههههاركة انفعاالت الشههههههههههههخ  األخر  

 (.162 :2015 عبد الع   ، (وفهم وجهة نظره
الفرد  قدرة أبنه( التعاطف 518: 2015) كذلك عرف االغا   

 األخر ن، على أا  ضع نفسه مكاا ااخر لريى اامور كما  راها  
و هتم أبحوا     الذاا،و شعر  ا  شعروا به و صب  كأنه شعوره  

 و قدم ةم العوا واملساعدة.   ااخر ن،
( التعاطف أبنه "الدخو   519:  2015)  العامسي  و عرف

 لفهمه ملاالكمي ملفرد يف مشهههههههههههههاعر وأحاسهههههههههههههيس ااخر ن نتي ةا  
   وعرف كل من.  و تأ  أل فيسهههههعد لسهههههعادهتم   من خرباتميروا  

Sassenrath & Pfattheicher Nockur Böhm, (

)24 2020: Petersen, التعاطف على أنه مصههههههههههطل  شههههههههههامل
 جيسد نطاق ردود الشخ  عليه جتربة فرد آخر

 : مكوانت التعاطف وابعاده
 التعاطف من ثالث مكوانت: و تكوا 

به    املعريف:  املكوا  -أ الكليو قصد  العقلية   الوعي  للحالة 
 .خر نلن

  االجتماعية وبيولوجيا  قصد به الروابط    املكون الديناميكي - ب
 . األعصاب

مناسبة عند الوجداين  املكون - ت است ابة عاطفية  به  :  قصد 
ااخر   للشخ   االنفعالية  احلالة   ,Asadaمواجهة 

التعاطف  شمل 2015بينما ذكر االغا )  (، (2018 اا   )
 :التاليةعلى االبعاد 

اهتمام    :ابآلخراالهتمام   إىل  واحل    شري  ب مالئه  الطالب 
 ."واالهتمام أبمورهم سواء يف مواقف احل ا أو الفر  ،ألح اهنم

شعور الطالب  ا  شعر به     شري إىل :اآلخراإلحساس مبعاانة 
ااخروا سواءا كاا فرحاا أو ح انا و صب  كأنه شعوره الذاا و تأ  

 . شكالهتمال المهم والتأثر 
و شري إىل "قابلية الفرد ملساعدة ااخر ن يف   :لآلخرتقدمي العون  

موقٍف ما سواء كاا موقف حمنة وأ  أو موقف جيلب اخلري والبه ة 
 . والسعادة لنخر ن

 :النظرايت املفسرة للتعاطف
نظرايت عد دة فسههههههرت التعاطف نتناو  بعض منها    توجد

 على النحو التاخ:

 :الذاتنظرية التعاطف وسيكولوجية 
التعاطف تسههههاعد   عملية تكرار( أا  1959كوهت )   رى 

على تكو ن العالقة  وضهوع الذات نتي ة للخربات املتكررة لكل 
أي اا  هها  الههذات  ظهر   التعههاطف،من  هها  وفشهههههههههههههههل عمليههة  

 ا  شهههههههعر به األخر وفشهههههههلها يف معرفة ما  شهههههههعر به   شهههههههعورها يف
الذات عند   واحدا، وتتكوا األخر وتصب  الذات بعد ذلك شيوا  

 شههههههههعر   ابملوضههههههههوع، وجانبعر جانب  شهههههههه  جانبني:كوهت من 
 .(2017 فودة، )يف اخلارجيابلعا  
 : التحليل النفسي نظرية 
نشههههههههههههههاط ال   ، فهالتوحهدفرو هد إىل التعهاطف ابنهه توحهد  نظر 

ا  ، إذا اومشهههههههههههههروط  ربات الطفولة  ،شهههههههههههههعوري مب  على الغر  ة
وهذه احلاجة جتعله  دافع عن ، اإلنسههههههاا له حاجة غر   ة للتوحد

، ألنه أا التعاطف طر قة للتوا هههههل والفهمو رى )فرو د(    ،نفسهههههه
، فعندما  شهههعر الفرد و التماثل ربط الفهم مع الشهههعور ابلتشهههابه أ

ابنه أقل تشهههههههههها ا أو ااثال مع األشههههههههههخا  األخر ن فأنه جيد أا 
ليهههه، فهههالتوحهههد  شههههههههههههههعر الفرد التعهههاطف امرا ال ميكن االعتمهههاد ع

 ،واالرتبهاط مع ااخر ن  تع ابأللفهةو علمهه كيف  سههههههههههههههتم ،بقيمتهه
وجيعله قادرا على التوا هههههههههل معهم من خال  إحسهههههههههاسهههههههههه  اجة 

، ومن خال  التعهاطف  سههههههههههههههتطيع اا وحهاجهة ااخر ن  اخلها ههههههههههههههة
.  اخرى ومن )اان إىل أان( أخرى تحر  من شههههههههههههههخصههههههههههههههيههههة إىل

فاألطفا  وحسهههههههههههب ما  رى )فرو د( ال  كسهههههههههههبوا معا ريهم من 
فهم مييلوا إىل أا ال  فعلوا    التوحد،من  فحسههههب، وإماالتدر ب  
إذا فهههاألطفههها    امهههامهم،بهههل  قلهههدوا مههها  رونهههه    اابؤهم،مههها  قولهههه  

: 2017  )فودة، مقلهدوا أكثر من الت امهم بتنفيهذ مها  ؤمروا بهه
44). 

 نظرية ديفيز  
عههههههام    Davis  د في   قههههههام موذل  حيههههههت   1996بتطو ر 

 هدف هذا النموذل إىل تنظيم البحت عن التعاطف داخل  ا  
علم النفس االجتمهاعي و سههههههههههههههاعهد موذل د في  على تصههههههههههههههنيف  
وتفسهههههري النتائني السهههههابقة يف ظاهرة التعاطف، قسهههههم د في  ظاهره 
التعاطف يف موذجه إىل ظاهرة خمتلفة األنشههههطة حتت نقاط زمنية  

 ي:وهذه النقاط كما  ل أتثري يف عالقة بعضا البعض خمتلفة ةا 
 ،الشخصية   ،احليوي )االستعداد  وتتضمن  السابقة  األعمال-1

 . املراقب/ اةدف املتشابه( ،قوة الظرف ،اتر خ التعلم
التقليد احلركي(   ،األساسي الفعل )رد  إدراكية الغري-العلميات  -2

البسيطة الوسم(   والرابط  التقليدي )التكييف  اإلدراكية  املباشر 
اإلدراكية الدقيقة،  ،  الشبكات  ،اللغو ة  )الروابط  املتقدمة اإلدراكية

 القيام ابألدوار(
مع   التعامل يف ، دقةاإلدراكية )النتائني  داخل الشخ    النتائني-3

  (.اإلدراكي التمثيالتالتقوميية، و  ااخر ن، التعد الت
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 مجلة العلوم اإلنسانية

 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
................................................... 

العاطفةالوجدانية  )النتائني العاطفة :  واالهتمام  التفاعلية   املواز ة، 
النتائنيوالضغوط  العاطفي،   التسام ،  )  التحفي  ة الشخصية( 

 (. ااخر ن نتائني تقد ر
مع األخر ن: املساعدة، العدوانية، السلو   النتائني-4

 (.168: 2020على، ) االجتماعي
 الكفاءة املهنية  --اثنيا

الكفاءة إىل قدرة عامة على أداء سههههلو  معني  رتبط    تشههههري
 ههههام وأعمههها  مطلوبهههة و تم إ هههازهههها هتقهههاا لتحقيق األههههداف 

أا الكفاءة الذاتية   Bandura),  1997)املنشهودة. و رى ابندورا 
متغري وسهههههههيط بني املعرفة والفعل. ذلك أا معتقداهتم عن قدراهتم 
نتهههائني جهودهم ةههها أتثري فعههها  على طرق األداء  وتوقعهههاهتم  و 
واال هههاز، وأا اختيهههار األفراد ل نشههههههههههههههطهههة واألعمههها  ال   قبلوا 
عليههههها مرهوا  هههها  عتقههههدونههههه من كفههههاءة ذاتيههههة لههههد هم يف حتقيق 

 :2015ي،  الهههدغيم والع م)  يف ههههذا العمهههل دوا غريهالن ههها   
412.) 

مصهههطل  الكفاءة بشهههكل عام مصهههطل  مربك يف  هههياغته  
ومع  إىل حد ما يف األدب.  بشهههكل متباد   الكفاءات  و سهههتخدم

هنها  اختالفهات مهمهة من حيهت الفروق الهدقيقهة يف املع     ذلهك،
يف طر قة هذه  تم اسههههههههههههههتخدام املصههههههههههههههطلحات يف بعض  االت 

وةذا السههبب  فضههل مصههطل  "الكفاءة" عند اإلشههارة  املمارسههة.
فيمههها  تعلق ابألداء   ههههذا، فيمههها  تعلق ببعض املعههها ري.إىل األداء  
هي  موعة من  ة إىللإلشهههههار و املع  الشهههههامل للكفاءة  ومعا ري ه

املعهههارف والقهههدرات الهههدائمهههة، واملههههارات املكتسههههههههههههههبهههة عن طر ق  
  اسههههههههههههههتيعههاب معههارف وخربات مرتبطههة فيمهها بينههها يف  هها  معني

 (.220: 1996 اللقا ،)
( إىل أا الكفهاءة هي "القهدرة على 1408وذههب  ش )

أداء سههههههههههههههلو  معني  رتبط  هههام معينههة و عرب عنههها   موعههة من 
أو األقوا ، وتتكوا من   ،األفعها أو    ،احلركهاتأو    ،التصههههههههههههههرفهات

 موعة من املعارف واملهارات واالجتاهات، ال  تتصهههههههل اتصهههههههاال  
تقاا  ضهههههههمن مباشهههههههرا   ا  معني وتؤدي  سهههههههتوى معني من اإل

 ."حتقيق األهداف بشكل فعا 
 & Beane, Stephens, Mahipala)  كهذلهك  عرف

)595 2017: Deshani, لكفاءة  عناها الشههههههههههامل أبهنا توافر ا
اخلصههائ  الشههخصههية للفرد وال   تا  له عن طر قها بذ  اجلهد 
ليتمكن من حهل املشهههههههههههههههاكهل ال  تواجههه والتغلهب على العقبهات  
ال  ال ميكن لغريه حلطيهههها وحتقيق األههههداف ال  ال ميكن لغريه  

نطاق واسههع يف العمل    علىبلوغها. واسههتخدم مصههطل  الكفاءة  
البشههههههههههههههر ههههة  تعلق  فهوم  وعلم النفس التنظيمي ويف إدارة املوارد 

 تعلق ابلصههفات املرغوبة ال  جيب أا  كشههخصههية والذيالكفاءة  
 موعات   و قصههههههد ابلكفاءات تصههههههف  ا الناس خال  أدائهم، 

ال  اكن   األخرى  والسههههههههههههههمهههههات  والقهههههدرات  واملههههههارات  املعرفهههههة 

وضهههههههههع املمارسهههههههههة  الشهههههههههخ  للتصهههههههههرف بفعالية و عيار حمدد يف 
 .املهنية

الكفهاءة املهنيهة اسههههههههههههههتعمهل يف البهدا هة يف ميهداا   مفهوم أمها 
العمل عندما كاا االهتمام منصهههههههههب على حتقيق أحسهههههههههن وأكثر 
إنتال، ابختيار العما  الذ ن تتوفر فيهم الكفاءات ال  تناسهههههههههب 
املنهههههاسهههههههههههههههههههب  املكهههههاا  املنهههههاسهههههههههههههههههههب يف  "العهههههامهههههل  معينهههههة    "مهن 

) 597 2017: (Beane,et,al,  لتعر فهههههات نعرض  وفيمههههها  لي 
 :للكفاءة املهنية
 ,Brewer., Zellman,Ryan, & Ryan)   هههههههعهههههههرف

 تضههههههمن القدرة على الكفاءة املهنية مفهوماا واسههههههعاا    (2007:45
نقل املهارات واملعرفة للمواقف داخل منطقة مهنية، وأنه  شهههههتمل 
على التنظيم وحلطيط العمل واإلبداع والتكيف مع األنشههههههطة غري 
الروتينية. كما  شههتمل على خصههائ  للفعالية الشههخصههية املتطلبة  

 والعمالء.يف مكاا العمل للتعامل مع زمالء العمل واملد ر ن 
( الكفاءة املهنية  14: 2008عرف  أبو النصههر )   كذلك

هي  ارسههههههههههة املهنة بشههههههههههكل واع تظهر من خالله املعرفة النظر ة،  
والكفاءة يف املهارات العملية،  ا  ضههمن تقد  مسههتوى عا  من 
اخلهههدمهههة يف ظهههل املسههههههههههههههووليهههة املهنيهههة، وكهههذلهههك العمهههل يف حقهههل 

تطو ر وتنفيذ   التخصههه  بناءاا على الدرجة العلمية، واملسهههالة يف
أ ههههههدولوجيهههههة   مراعههههههاة  مع  ثقههههههافيههههههة مالئمههههههة  معههههههارف وتطبيقههههههات 
اجملتمعات، وأخرياا احلاذ العمل واإلجراءات املناسههههههههههههبة يف حاالت 
الع   أو املرض الههذي قههد  تعرض لههه املمهههارس امله ، وال  قههد  
تؤثر بشههههههههههههههكل غري مباشههههههههههههههر على العمالء أو ال مالء أو العاملني  

 ااخر ن
وقد وضهههعت معا ري أوروبية للمهنة النفسهههية هن ني لتعر ف  
الكفهاءة املهنيهة  رك  أحهدلها على األدوار والوظهائف ال  جيهب أا  

موذل ) كوا األخصههههههههههههههههائيني   النفسههههههههههههههيني قههادر ن على أدائههها  
وااخر على املنهاهني التعليميهة ال  جيهب اتبهاعهها من   ،(املخرجهات

 (.Roe, 2002(195 :  نفسياا أجل أا  صب  اخصائيا
 : ابعاد الكفاءة املهنية

الكفاءة املهنية يف أربعة  ( 23: 2007)  السهههههههههههيد   صهههههههههههف
 :أبعاد هي

 شري إىل املهارات واملعلومات العقلية املهمة  :  املعريف  البعد -1
 .ألداء العاملني يف شىت  االت عملهم

وميوةم  :  الوجداين  البعد -2 العاملني  استعداد  إىل   شري 
تعطى  الكفاءات  فهذه  ومعتقداهتم،  وقيمهم  واجتاهاهتم 

 . جوانب عد دة مثل ثقة الفرد بنفسه واجتاهه  و مهنته
ال   ظهرها  :  األدائي  البعد -3 األداء  إىل كفاءات   شري 

مثل   النفس حركية  املهارات  و تضمن  العاملني  األخصائيني 
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بتوجهات األهداف لدى طالبات إعاقة الذات األكاديمية وعالقتها 
 الدراسات العليا بجامعة أم القرى

..........................................................................................................
.......... 

تمد االساليب العالجية وانواع العالل، وأداء تلك املهارات  ع
 . على ما حصله الفرد من كفاءات معرفية عملية علمية سابقة

 : الشروط الالزمة للكفاءة املهنية لألخصائي النفسي 
تتطلب ( إىل كفاءة األخصهههائي النفسهههي  1993) ابر  ذكر

 الشروط التالية:  توفر
العلمي التخصصي: حيت  كوا األخصائي النفسي    التأهيل -1

خربة  ولد ه  حلصصه  يف  ا   علمية  درجة  على  حا ال 
املقياسات   علىوتدر ب   وتطبيق  النفسية  اخلدمة  الطرق 
 النفسية. 

 لة الدائمة بكل ما هو جد د يف  ا  حلصصه وذلك    توثيق -2
عن طر ق األ اث ال   قوم  ا يف  ا  حلصصه واالطالع 

 حلد ت من مراجع ودراساتعلى ا
املهنة: حيت  تم    تباد  -3 زمالئه يف  مع  واخلربات  املعلومات 

مناقشة بعض مشكالت األخصائيني النفسيني ال  حتتال إىل 
قرار   إىل  الو و   أجل  من  علمية  نظر  وجهة  من  أكثر 
زمالء   من  واخلربات  املعلومات  تباد   من خال   موضوعي 

 (.20 :2002، يف الربيعة)املهنة 
 الكفاايت الالزمة لعمل األخصائي النفسي

,Kidd &   (Ningdyah, Helmes    شههههههههههههههههههههههههري

)42 2016: Thompson,   البد أا  تصههههههههههههف االخصههههههههههههائيوا
النفسهيوا بعدد من كفاايت الضهرور ة للممارسهة عملهم ولتحقيق  
 األهداف املطلوبة خلدمة اجملتمع وحتقيق الكفاايت املهنية التالية:

القائمة على الوعي واملعرفة حو  العمل   الكفاءة  الثقافية:الكفاءة  
الصفات   وفهم العملوفهم التأثريات الثقافية على هذا    النفسي،

ضرور ة ألداء اخلدمات النفسية املهنية ال  تع ف ابلتنوع وجهات 
ثقافية خمتلفة. ترك  الكفاءة   ذات اخللفياتنظر العملية و ارسات  

الثقافية على فهم الذات وغريها كحامل للثقافة  تأثر ابحملددات 
 التارخيية واالجتماعية واالقتصاد ة والسياسية 

طلب التواضع الثقايف أا  سعى علماء النفس   ت  الثقايف:التواضع  
مع   تفاعلهم  أثناء  التواضع  ليسوا   العمالءتلتحقيق  أهنم  ندر  

او   اخلرباء، ذاتية  تكوا  ال  أبا  االلت ام  فيه  بنشاط  تم  وأهنم 
نظر   انقدة. وجهات  مع  االندمال  الثقايف  ستتبع  والتواضع 

حقيقي عالقات  لتطو ر  اجملتمع  يف  الثقافية   وحم مةتة  ااخر ن 
تلك األفكار واملشاعر والسلوكيات حو  الرؤ ة الثقافية    والتأمل يف

عملية التعلم مدى احلياة  و    واالخنراط يف لعمالئهم وااللت ام  ا  
 التواضع واح ام ااخر ن. 

جوانب   :التقييم بعض  منظمة  بطر قة  تصف  عملية 
مستوى  االجرائية. وجود  العملية  وتصف  املنهني،  على  اعتمادا 

 صف اخلصائ  حمددة لإلجراءات ومقارنتها  صائ  معيار ة 
 حمدد مسبقاا. 

إذا كاا   :الدليل ما  توض   ال   املتاحة  املعلومات  من   موعة 
هنا  عمل مه  معني أو قرار مه  يف سياق معني الستخدام  

 معني له جودة وألية. 
على   أو   :األدلة القائم  من  مستمدة  اس اتي ية  أو  مفهوم  أي 

ال  تدعم جودة  البحت أو اخلربة العملية  أدلة من  مستندة إىل 
 .أو قرار يف سياق معني إجراء معني وألية 

أو    :التدخل نظر ة  على  عادة  تقوم  ومنه ية  مدروسة  عملية 
املتوقعة.  - ارسة النتي ة  على  واحلصو   القائم  وهذه     النموذل 

العملية  كوا فيها بعض اإلجراءات تتم من خال  ما  توقع أا 
 . كوا الفرد أو  موعة األفراد املعنية ابلتدخل

حلصو  عليها ال   تم ا  واملعلومات، احلقائق    :التأسيسية  املعرفة،
التعليم   خال   والعملي   واخلربة،من  النظري  الفهم  تشكل  وال  

علم   للموضوع. املعرفة   النفس،يف  إىل  التأسيسية  املعرفة  وتشري 
املفاهيم   من   وحدودها،  واألساليب،  والبنيات،  النفسية،حو  
وتشري هذه املعرفة إىل علم النفس بشكل  واملمارسةتحيت النظر ة  
 . هو مطبق يف  االت  ارسة علم النفس احملددةعام وليس كما 

خال     :املتخصصة املعرفة   من  املكتسبة  واملعلومات  احلقائق 
للمعرفة    واخلربة،التعليم   والعملي  النظري  الفهم  تشكل  ال  

املعرفة التأسيسية وتتوسع    النفس وتب  علىيف علم   التخصصية.
التخص  مثل    النفس،وتشري إىل  االت حمددة من علم    فيها،
 أي،والتنظيمي أو غريها )  والتعليمي والصناعياإلكلينيكي    علم
هي موذجية أو تنطوي    األساليب وال  ب  عليها    املفاهيم،إىل  

 تطبيقها. على خصو يات حمددة عند 
من   :االحتياجاتحتليل   نفسي  أخصائي  عملية حتليلية  د رها 

يل االحتياجات الفعلية أو  أجل الفهم أو االستدال  موكله / العم
اخلدمة   لتقد   التحليل النفسيةاملرغوبة  اخلدمة    و قوم  هعالم 

النفسية و وجهها إىل األهداف ذات الصلة ابلعميل أو مشكلة  
 العميل. 
التقنيات   :النفسيالتقييم   عملية منه ية تستخدم  موعة من 

حظة( من  املال  املقابلة،  اجلرد،، قوائم  اتمثل املقياس واألساليب )
السمات  )مثل  النفسية والسلوكية  اخلصائ   تقييم خمتلف  أجل 

 . والقدرات( لفرد أو  موعة من األفراد
تدخل مت تطو ره من خال  األساليب النفسية    :النفسيالتدخل  

وتستند إىل نظرايت أو ماذل نفسية من أجل التيسري التغيري يف 
 أو اجملتمع.   ،النظامأو    ،املنظمة أو    ،اجملتمعأو    ،اجملموعةأو    ،الفرد

األنشطة ال   قوم  ا األخصائي النفسي ك  ء   :املهنيةاألنشطة  
 من حياته خدمة للعميل. 

مع  السلوك :املهينالسلوك   النفسي  توافق  ل خصائي  امله  
املبادئ حمددة بواسطة  موعة من اللوائ  ال  من املتوقع أا  لت م  

ولكن  املهنية،عادة ما حتددها اةيوات   ا االخصائيوا النفسيوا 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
................................................... 

أ ضاا  وجب  تعر فها  قد  تم  املناطق  أو  البلداا  بعض  يف 
املبادئ   ذاهتا، حد  ال  شري إىل األنشطة يف القانوا. ولكن إىل 

نشاط   الكامنة وراء أي  ليس حصرايا   مه ،والقيم  )ولكن  مثل 
وتطو ر الذات   الذاا،والتأمل    الفعالة،واخلدمة    األخالق،تتعلق(  
 . )et,al, ,Ningdyah 472016 :(ا وغريه

األشههههههراف  علىابإلضههههههافة إىل كفا ة إدار ة تتضههههههمن القدرة 
والتوا هههههل و ارسهههههة العملية اإلدار ة بطر قة سهههههليمة تراعى احلداثة  

التحليهل والتخطيط واحلهاذ   علىوالتقهدم، وكفها هة فنيهة مثهل القهدرة  
القرار وإجيههاد طرق العالل والتحضههههههههههههههري اجليههد وحتههد ههد األهههداف  

قشههههههههة وتنظيم األفكار واملفاهيم  املنا علىبصههههههههورة سههههههههليمة والقدرة 
 .(34: 2004النشواا، ) البحت علىبدقة والقدرة 

 النفسي   األخصائي- اثلثا
 األخصائي النفسي  تعريف-1

األخصههههائي النفسههههي واحدة من املهن املهمة ال    مهنة  تعد
دوره تقدم اخلدمات النفسههية لكل قطاعات اجملتمع ليس مقصههورا  

، ولكن يف مواقع متعددة يف أي والعالل النفسهههههههههههياإلرشهههههههههههاد   يف
مكهههاا  تواجهههد بهههه جتمعهههات من النهههاس يف خمتلف األعمهههار مثهههل 

  تعر فا  سههههههنقدموفيما  لي  أماكن العمل أو الدراسههههههة أو غري ذلك
 .ل خصائي النفسي

(، األخصههههههههههههههههائي النفسههههههههههههههي أنههه 2007)  عرف رشههههههههههههههواا  
األخصائي الذي  قوم ابلدور الرئيسي يف عملية اإلرشاد والعالل  
النفسههههههههههههههي، و تخرل من أحهههد أقسهههههههههههههههههام علم النفس ابجلهههامعهههة،  
و تخصهههه  يف الصههههحة النفسههههية والعالل النفسههههي على مسههههتوي 

 . الدراسات العليا حىت الدكتورة
هو ذلك الشخ    النفسيألخصائي    (2010وعرف أبو ز د )  

الكليات  إحدى  يف  النفس  علم  بقسم  التحق  من  حلرل  الذي 
فيها  حيت  درس  عادةا(  االجتماعية  العلوم  أو  )ال بية  النظر ة 
و تلقى تدر به ملدة أربع سنوات، حيصل بعدها على بكالور وس  

القطاعات    مث  ت ه بعد ذلك للعمل يف أحد  النفس،قسم علم  
 .  احلكومية كاملدارس واملستشفيات العامة أو النفسية

( األخصهههههههههههههائي النفسهههههههههههههي على أنه  2013 ،و عرف )عواد
املوظف الهذي حيمهل مؤهال علميها بهدرجهة بكهالور وس كحهد أد  
يف أحد فروع العلوم النفسههههههههههية  يت  ؤهله ذلك ملمارسههههههههههة عمله 

 املهنة كمتخص  يف االرشاد او العالل النفسي ومنه شروط
   :مهام االخصائي النفسي

  فحصههههههههههههههوا اجلوانهههباألخصههههههههههههههههائيوا النفسههههههههههههههيوا الهههذ ن  
السهههههههههلوكيات واملعرفية والعاطفية واالجتماعية من خال  املالحظة 
وتفسههههههري وتوثيق العالقات والعوامل البيوية ال  قد تؤثر على الفرد 

  عواطفه، وردود أفعاله،  الشهههههههههههخ ،االعتبار أفكار  وأيخذوا يف
وسههههههههههههههلوكههه حملههاولههة فهم األمههاط ال  تغري قههدرة الشههههههههههههههخ  على  

النفسهههههههههيوا يف التشهههههههههخي   و تخصههههههههه  االخصهههههههههائيوا     العمل.
ولكنهم غري قادر ن على و ههف األدو ة بدالا من ذلك    ،والعالل

مههرضهههههههههههههههههههههاههم ملسهههههههههههههههههههههاعهههههههدة  ابلههكههالم  الههعههالل     سهههههههههههههههتههخهههههههدمههوا 
(, 2019Gugliandolo.) 

( مهام االخصهائي  340: 2002،  كذلك تناو  )الصهبوة
على حسهههههههههههههههههب طبيعهههة ومتطلبهههات مكهههاا العمهههل يف   النفسههههههههههههههي

ومراك  الرعا ة لذوي االحتياجات   املسههههههتشههههههفيات، والسهههههه وا،"
..." دوا نسهههياا أهم املبادئ ال  تقوم عليها  اخلا هههة، واملدارس
 النفسي:مهنة أخصائي 

 حالتهم. اجراء مقابالت مع احلاالت النفسية ودراسة 
 اعداد وتطبيق املقياسات النفسية مثل:   -
 تفسري نتائني املقياسات النفسية  -
 إعداد تقر ر نفسي متكامل:  -
 التدر ب والتدر س وإعطاء احملاضرات  -
 العلمية. املشاركة يف الندوات واللقاءات  -

  األخصههههههههائي ( عمل120 :2010) أبو ز د  وجيمل  
النفسههههية، ومقياسههههات  النفسههههي على أنه  تمرك  يف عمل املقا يس  

الذكاء، وكذلك عمل بعض اجللسههات العالجية كالعالل املعريف،  
والعالل السههههههلوكي، والعالل املسههههههاند. و عد دور االختصهههههها ههههههي  
النفسهههههههي رائداا ومهماا يف تكامل عمل الفر ق الطينت وتعاين بلدان 
ل سهههههههههههف الشهههههههههههد د من نقٍ  كبري يف هؤالء االختصههههههههههها ههههههههههيني  

اا لعدم اهتمام الدولة  م وال بتدر بهم  ا النفسههههههههههههههيني املدربني نظر 
تسهههههههههبب يف توجه غالبية العنا هههههههههر اجليدة واحملبة لعملها منهم إىل 
دو  الب و . ومن االختصهههههههههههههها ههههههههههههههيني النفسههههههههههههههيني الذي  ودوا  
التخصهههههههه  األدق من  تخصهههههههه  يف العالل ابلتحليل النفسهههههههي  

عيوب النطق  ومنهم من  تخصههه  يف عالل فيصهههري حملالا نفسهههياا 
مى اختصها هي "أخصهائي" التخاطب، ومنهم من  تخصه   فيسه

يف نوع معني من العالل كالعالل األسهههري أو العالل اجلمعي أو 
 .اخلاملعريف.... 

 : مقومات مهنة األخصائي النفسي
  مقومات مهنةإىل  موعة  (33: 2007)  شهههري ا  جبري

  والقيماملهنية  املهارات و أهداف املهنة  )األخصههائي النفسههي اثلت  
 واملؤسهههسهههات األكادميية  اخلصهههائ  الشهههخصهههية األخالقيةواملعا ري  

 .(التدر ب امليداين املمارسةمؤسسات و 
 السابقة  الدراسات-اثنيا  
لدى   املهنية  الكفاءة  تناولت  اليت  الدراسات  األول  احملور 

 األخصائيني النفسيني 
وضههههههههههههههع معا ري  النظر ة   (,Roe 2002دراسههههههههههههههة )  وهدفت
مت اق ا  هن ني لتعر ف الكفاءة املهنية.    النفسههههية،أوروبية للمهنة  

أا  كوا  جيهههههههب  ال   والوظهههههههائف  األدوار  على  أحهههههههدلههههههها   رك  
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بتوجهات األهداف لدى طالبات إعاقة الذات األكاديمية وعالقتها 
 الدراسات العليا بجامعة أم القرى

..........................................................................................................
.......... 

  (،األخصهههائيني   النفسهههيني قادر ن على أدائها )موذل املخرجات 
املنهههاهني التعليميهههة ال  جيهههب اتبهههاعهههها من أجهههل أا  وااخر على 

اا نفسهههههياا )وضهههههع اإلدخا (. 
ة  وانقشهههههت هذه الدراسههههه صهههههب  عامل

ذلك  تم تقد  موذل شهههههامل للكفاءة    النه ني، وبعدكال   أ ضههههها
 املهنيهة والهذي  تضههههههههههههههمن كالا من عوامهل املهدخالت واملخرجهات.  

كيفيههههة اسههههههههههههههتخههههدام هههههذا النموذل يف حتههههد ههههد مالم  الكفههههاءة  و 
 .عليهاواحلفاظ  هاتطو ر  وأساليب النفسية،للتخصصات 

 & ,Gureasko-Moore, DuPaulوسهههههههعت دراسهههههههة  

Power, 2005)  إىل الكشههههف عن العالقة بني الكفاءة املهنية )
عرفة امل وكل منلدى األخصهههههههههههائيني النفسهههههههههههني العاملني ابملدارس 

تههدر ههب يف  ههاالت علم األدو ههة النفسههههههههههههههيهة  ال  و  رباتاخلعلميههة و ال
( 505)تكونت عينة الدراسههة من و ل طفا  واإلرشههاد املدرسههي  

العاملني    سهههههههنة من( 38)أخصهههههههائيا نفسهههههههيا  متوسهههههههط أعمارهم  
اسههههههههههههتخدمت الدراسههههههههههههة مقياس القدرات  و ابملدارس املتوسههههههههههههطة، 

أشهههههههههههههههارت النتهائني إىل   ، وواخلربات املهنيهة ومقيهاس الكفهاء املهنيهة
فروق  ذات داللههههة إحصهههههههههههههههههائيههههة يف الكفههههاءة املهنيههههة بني    وجود

األخصههههائيني النفسههههيني العاملني ابملدراس  وفقا لسههههنوات اخلربات 
النفسههههههههههههههيهة والفروق يف اجتهاه مرتفعي    و هة  والتهدر هب واملعرفهة ابألد

 اخلربة والتدر ب واملؤهل العلمي األعلى.
إىل   (Lima & Cerveny, 2012)دراسهههة   كما هدفت
النفسههههههههههههيني من خال  األخصههههههههههههائيني   املهنية لدىتطو ر الكفاءة  
من    عههههاين  الههههذيال  حلههههدم األنسههههههههههههههههههاا    املهنيههههةتنميههههة قههههدراهتم  

 تكونت عينة الدراسههههههة من  النفسههههههية،املشههههههكالت واالضههههههطراابت  
النفسهية  من االخصهائيني النفسهيني العاملني يف العيادات  ( 150)

 وجود فروق يف الكفاءة املهنية بني من تلقوا ع النتائني   وكشفت
الهههههذ ن     املهنيهههههة وبني  املههههههارات  التهههههدر ين لتطو ر     تلقوابرانمني 

التههههههدر ين منوال  الربانمني  اجتههههههاه  التههههههدر ين    فروق يف  برانمني  تلقوا 
 . لتطو ر املهارات املهنية

 & ,Kuittinen, Meriläinen  (2014   وهههههههههدفههههههههت

Räty, (   دراسهههههههههة السهههههههههتكشهههههههههاف  موعة من الكفاءات املهنية
، وتكونت عينة الدراسهههة ية املطلوبة ل خصهههائيني النفسهههينيالرئيسههه
األخصههههههائيني النفسههههههيني الفنلند ني ذوي اخلربة ( 353=  ا  )من 

تصههههههههههههههر     52طُلهب منهم تقييم  ، و سههههههههههههههنوات  6و  1املهنيهة بني 
 موعههة من العوامههل االسههههههههههههههتكشهههههههههههههههافيههة مت إجراء . اختصههههههههههههههها 

:  التحليالت بشهههكل منفصهههل ألربعة  االت كفاءة حمددة مسهههبقاا 
وعي ال  واالسهههههههتقاللية،املهنية    /اةو ة الشهههههههخصهههههههية    اإلدارة،)  وهي
ا للكفهههاءة  11  كشههههههههههههههف التحليهههل عن،  (امله   وقهههد وجهههد.  بُعهههدا

 . االتاجملهذه  بتصنيفأا خربة العمل مرتبط  الدراسة
  على فاعليةالتعرف   إىل( 2016) أمحد وحاولت دراسهههههههههههة

برانمني معريف سههههههههههههههلوكي يف تنميههة الكفههاءة الههذاتيههة واملهنيههة لههدى 
أخصههائيا  ( 30) من  وتكونت العينةاألخصههائي النفسههي املدرسههي 

الكفاءة املهنية والذاتية    الدراسههة مقياسنفسههيا مدرسههيا واسههتخدم  
ل خصههههائي النفسههههي املدرسههههي الربانمني املعريف السههههلوكي يف تنمية  

 دي األخصائي النفسي املدرسيالكفاءة املهنية والذاتية ل
فقد هدفت إىل الكشف عن      Kaas, 2017))اما دراسة 

الفروق يف الكفاءة  املهنية بني األخصههههههائيني النفسههههههيني  العاملني  
العلمي،ابملهههههدا للمؤههههههل  وفقههههها  املهنيهههههة   العلمي    رس  والتهههههدر هههههب 

اخصهههههههههههههائيا نفسهههههههههههههيا من (  50=ا )تكونت عينة الدراسهههههههههههههة من و 
( 34)احلههها ههههههههههههههلني درجهههة البكهههالور وس يف علم النفس، وعهههدد  

  ،اخصهههههائيا نفسهههههيا من احلا هههههلني على املاجسهههههتري يف علم النفس 
أكمل املشههاركوا املسهه  الدميوغرايف ومقياس هوبر للكفاءة املهنية  

أشههههههههههههههارت النتائني إىل أا  و  لدى األخصههههههههههههههائيني العاملني ابملدراس
 العاملوا ابملدراس  عانوا من اخنفاض  األخصههههههههههههائيني النفسههههههههههههيني

عن    أ ضهها  وكشههفت الدراسههة  ،نسههين يف مسههتوايت الكفاءة املهنية
سنوات ليف الكفاءة املهنية وفقا    إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

سههههههههنوات اخلربة العلمي و اخلربة والتدر ب يف اجتاه مرتفعي للمؤهل  
ذات  كما  كشهههههههههههفت الدراسهههههههههههة عن عدم وجود فروق   والتدر ب  

 .وفقا للمؤهل العلمي  يف الكفاءة املهنية داللة إحصائية
للتعرف على ) 2017) وهدفت دراسههههههههههة عقوب والعارف

ابلكفاءة املهنية لدى  االجتاهات  و املمارسههههههة العالجية عالقتها
األخصهائيني النفسهيني   يف مراك  الصهحة النفسهية يف قطاع غ ة ، 

مقيهاس  االجتهاههات  و املمهارسههههههههههههههة  ومعرفهة الفروق اجلوهر هة على  
تهعه ى واله   املهههنهيهههههههة   الهكهفهههههههاءة  ومهقهيهههههههاس  لهلهمهتهغهريات  الهعهالل 

،  اجلنس، العمر، سههههنوات اخلربة، التخصهههه ، العمل )الدميوغرافية 
التعليمي وهدفت الدراسههههههههههههة أ ضهههههههههههها إىل التنبؤ بدرجة   املسههههههههههههتوى

الكفههاءة املهنيههة من خال  االجتههاهههات  و املمههارسهههههههههههههههة العالجيههة  
اخصهههائية وأخصهههائي نفسهههي  ( 118)  ينة الدراسهههة منوتكونت ع

وتو ههههههههههههههلت نتائ ه إىل أا العاملني لد هم اجتاه  و  املمارسههههههههههههههة  
العالجيهة وكفهاءة مهنيهة بهدرجهة مرتفعهة  كمها وجهدت عالقهة طرد هة  
ذات داللة إحصهههههائية بني الدرجة الكلية لالجتاهات وبني الدرجة  

م وجود فروق  الكلية للكفاءة املهنية، وكشههههههفت الدراسههههههة عن عد
 .يف الكفاءة املهنية حسب النوع والتخص  ومكاا العمل

اسهههههههههتكشهههههههههاف  ( 2017) هدفت الدراسهههههههههة عبد الوهابو 
الكفاءة الذاتية املهنية املدركة ل خصهههههههههائيني النفسهههههههههيني، يف  ا  
املتغريات   بعض  ضههههههههههههههوء  يف  وعالجهههههههه،  االدمهههههههاا  من  الوقههههههها هههههههة 

،  ( دراسهههههههات عليا  /جامعي)، كالنوع مسهههههههتوي التعليم  الدميوغرافية
والعمل يف  ا  اإلدماا، واحلصهو  على الدورات املؤهلة لرخصهة  

أخصهههههائيا نفسهههههياا  (  65)تكونت عينة الدراسهههههة من  .  م اولة املهنة
من العاملني وغري العاملني يف  ا  اإلدماا، قبل اشههههههههههههه اكهم يف 

ني نفسهههيني مؤهلني برانمني تدر ين، ضهههمن مشهههروع إعداد أخصهههائي
الوقههها هههة والعالل من اإلدمهههاا، برابطهههة األخصهههههههههههههههههائيني   يف  ههها  
النفسهيني املصهر ة، ابلتعاوا مع  هندوق مكافحة وعالل اإلدماا 



 الرابعةالسنة  -2021( 9) سبتمبر – األول( المجلد)عشر الحادي العدد 

 
 
 
 

226  
 

 مجلة العلوم اإلنسانية

 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
................................................... 

طبق عليهم مقيهههاس للكفهههاءة الهههذاتيهههة املهنيهههة املهههدركهههة .  والتعهههاطي
ل خصهههههههههههههههائيني يف  هها  الوقهها ههة والعالل من اإلدمههاا من إعههداد 

النتائني عن وجود حاجات تدر بية مدركة لدي وكشهفت .  الباحثة
األخصهههههائيني النفسهههههيني، بغض النظر عن النوع ومسهههههتوي التعليم  
:  العمههل يف  هها  اإلدمههاا واحلصههههههههههههههو  على دورات م اولههة املهنههة 
وكهانهت ههذه احلهاجهات التهدر بيهة تشههههههههههههههمهل املعلومهات عن التعهاطي  

، وأبعهاد واالدمهاا والعالل والوقها هة والتهأهيهل واالسههههههههههههههتعهداد امله 
ونوقشهت النتائني يف ضهوء العالقة بني الكفاءة  .  التطبيق واملمارسهة

الهههذاتيهههة املهنيهههة املهههدركهههة ومعههها ري ومسههههههههههههههتوايت التهههدر هههب املقبولهههة  
 . ل خصائي الكفء

إىل الكشههههف عن ( 2018)دراسههههة دايب   ذلك سههههعتك
الفروق يف الكفاءة املهنية وإدارة الضههههههغوط ل خصههههههائي النفسههههههي  

، تربوي دبلوم  ،مؤهل جامعي)الدرجة العلمية    ابختالفاملدرسي 
والكشهههههههههف عن العالقة بني درجة الكفاءة  ( دكتوراه    ،ماجسهههههههههتري

املهنية ل خصهههههائي النفسهههههي املدرسهههههي وإدارة الضهههههغوط املدرسهههههية  
والكشههههف عن مدى إسهههههام الكفاءة املهنية ل خصههههائي النفسهههي  

اسههتخدم الباحت  ،  يةيف التنبؤ بتبا ن درجة أدارة الضههغوط املدرسهه
مقيههاسههههههههههههههني كههأدوات للههدراسههههههههههههههههة األو  مقيههاس الكفههاءة املهنيههة  

مقياس إلدارة الضهههههههههههههغوط املدرسهههههههههههههية و   ،ل خصهههههههههههههائي النفسهههههههههههههي
ل خصهههههائي النفسهههههي وبتطبيق املقياسهههههني على عينة الدراسهههههة ال   

أخصههههههههههائي نفسههههههههههي وأخصههههههههههائية من العاملني  ( 50)تكونت من 
ومرك  ب  م ار وأسههههههههفرت    ابملدارس التابعة لإلدارة التعليمية ملد نة

اه نتائني الدراسههههههههههههة عن وجود فروق ذات داللة إحصههههههههههههائية يف اجت
رنة ابحلا هههههلني على درجة مقا  ،احلا هههههلني على الدراسهههههات العليا

ة كما وجدت فروق ذات داللة إحصائيا يف اجتاه اخلرب   ،الليسانس
أسهههههههههههههفرت عن وجود فروق بني  كمااألقل،  األعلى مقارنة ابخلربة 

يت كانت اإلانث أعلى يف الكفاءة املهنية من الذكور اجلنسني ح
يف حني   تظهر النتائني اي فروق ذات داللة إحصائية بينهما يف 

انث ولكنها   تصهههل إدارة الضهههغوط وأا كانت النتائني لصههها  اإل
وأ ضهههههههههههههههاا وجود عالقههة إجيههابيههة دالههة بني الكفههاءة   ،لههدرجههة الههداللههة

أا للكفاءة املهنية إسهههههههههههههام   وجد املهنية وإدارة الضههههههههههههغوط وأخرياا 
  .يف التنبؤ بتبا ن درجة إدارة الضغوط( كمتغري مستقل)

( إىل دراسة العالقة بني 2019) وسعت دراسة أ  عواض
الكفاءة املهنية وكل من العوامل الشهخصهية السهتة والذكاء الروحي 
لهدى األخصههههههههههههههائيني النفسههههههههههههههيني وحتهد هد إمكهانيهة التنبؤ ابلكفهاءة  

( 40) عينة من  علىاملهنية من تلك املتغريات، وأجر ت الدراسهة  
هنية  أخصهائيا نفسهيا واثلت أدوات الدراسهة يف مقياس الكفاءة امل

للشهههههههههخصهههههههههية، وكشهههههههههفت ومقياس الذكاء الروحي ومقياس كاتل  
دا  إحصائيا بني الكفاءة املهنية    عالقة موجبةعن وجود   الدراسة

والذكاء الروحي كما كشههههههههفت الدراسههههههههة عن وجود ارتباط موجبة  
 دا  إحصائيا بني الكفاءة املهنية واالطموناا واالتصا .

  النفسيني لدى األخصائيني التعاطف  :احملور الثاين
على  دف التعرف   دراسهههة  (Spillman, 2007) ىأجر 

يف   والتعاطف الوجداينأتثري كل من  هههههراع الدور املتعلق ابجلنس  
، وتكونت ي املدرسههههيالرضهههها عن العمل لدى األخصههههائي النفسهههه

من  30)منهم ،  األخصهائيني النفسهينيمن  52عينة الدراسهة من  
واسهتخدمت الدراسهة مقياس التعاطف  من الذكور(   22اإلانث و

الوجههداين وكشههههههههههههههفههت الههدراسهههههههههههههههة عن وجود ارتبههاط موجههب دا   
إحصائيا بني التعاطف والرضا الوظيفي لدى األخصائي النفسي،  
وكشهههههههههههفت الدراسهههههههههههة عن وجود فروق ذات داللة إحصهههههههههههائية يف 

 التعاطف بني اجلنسني والفروق يف  ا  اإلانث.
العالقة بني  ة( معرف2004)حامد   واسهههههههههههههتهدف دراسهههههههههههههة

التعاطف والرضههههههههههههها امله  لدى األخصهههههههههههههائي النفسهههههههههههههي ال بوي، 
 وتكونت العينة البحثية للدراسههههههههههههة احلالية من  موعة كلية قوامها

 72ذكور،  735من األخصههههههههائيني النفسههههههههيني ال بو ني ) 807
إانث( من حمافظهة القهاهرة. وقد مت االعتمهاد يف الدراسههههههههههههههة احلالية  

تحليلي، ومت اسهههههههههتخدام األدوات التالية:  على املنهني الو هههههههههفي ال
العمل،  مقياس التعاطف من إعداد الباحثة، ومقياس الرضههههههههها عن  

الدراسههههههههههههة عن وجود عالقة   نتائنيوأسههههههههههههفرت  ،  التعاطف  ومقياس
ارتباطية موجبة دالة إحصههههههههائياا بني التعاطف والرضهههههههها امله  لدى 

 كما فقد  املدرسهههههههههههيني.العينة ككل من األخصهههههههههههائيني النفسهههههههههههيني  
ظهرت النتهائني وجود عالقهة ارتبهاطيهة موجبهة دالهة إحصههههههههههههههائيها بني أ

االهتمههههههام   التعههههههاطف  نظر    اباخر،أبعههههههاد  وجهههههههة   ااخر،تب  
النتائني    لنخر( وأظهرتتقد  العوا   ااخر،اإلحسههههههههههاس  عاانة  

أ ضهها عدم وجود فروق ذات داللة إحصههائية يف التعاطف والرضهها  
ئني عدم وجود فروق ذات  اجلنسههههيني، كما أظهرت النتا  امله  بني
 إىل سهههههههههنواتالتعاطف والرضههههههههها امله  ترجع   إحصهههههههههائية يفداللة  
 اخلربة.

( التعر ف على مسهههههتوى 2018وهدفت دراسهههههة شهههههحادة )
األخصههههههههائيني   امله  لدىكل من التعاطف والنرجسههههههههية والرضهههههههها 

بني التعاطف والنرجسهههية والرضههها   عن العالقةالنفسهههيني والكشهههف 
روق بني األخصهائيني النفسهيني يف اجملا  امله . والكشهف عن الف

 امله  والكشههفاملدرسههي يف كل من التعاطف والنرجسههية والرضهها 
عن أثر التفاعل بني كل من التخصههه  الدراسهههي وسهههنوات اخلربة 
على كل من التعاطف والنرجسههههههههههههية والرضهههههههههههها امله  تكونت عينة  

مرشهههههههههههههدا نفسهههههههههههههيا ومرشهههههههههههههدة موزعني على   159الدراسهههههههههههههة من 
، وتراوحت وال بية(م النفس، واإلرشهههاد النفسهههي،  حلصهههصهههات )عل

سهههههههنوات، وبني  10-5سهههههههنوات اخلربة ألفراد عينة الدراسهههههههة بني 
ومقياس  قائمة الشطب.    واعتمدت الدراسة علىسنة.    11-17

امله . مت  ومقياس الرضههاالوجداين. ومقياس النرجسههية.    التعاطف
وجداين  التو ههههههههههههل إىل عدة نتائني، منها إا  مسههههههههههههتوى التعاطف ال

والرضههههههههههههههها امله  لهدى عينهة الهدراسهههههههههههههههة كهاا مرتفعها يف حني كهاا  
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مستوى النرجسية متوسطا. كما تبني وجود عالقة إجيابية بني كل 
من التعاطف الوجداين والرضههههها امله  لدى املرشهههههد ن النفسهههههيني،  
ذلهك أا  ارتفهاع أحهدلها  ُؤدي إىل ارتفهاع ااخر، يف حني كهانهت  

ن النرجسههههههههههههههية والرضهههههههههههههها امله  لدى العالقة عكسههههههههههههههية بني كل م
املرشهههههههههههد ن النفسهههههههههههيني، أما ابلنسهههههههههههبة للفروق بني املرشهههههههههههد ن يف 
التعاطف الوجداين تبعا ملتغري التخص  الدراسي، فقد تبني عدم 
وجود فروق بني املرشهههههههههههههههد ن النفسههههههههههههههيني على مقيههاس التعههاطف  
الوجداين تبعا لتخصهههصههههم الدراسهههي. يف حني وجدت فروق بني 

سههههههههيني يف مقياس النرجسههههههههية على أبعاد )االكتفاء  املرشههههههههد ن النف
للنرجسهههية  الذاا والتفوق واالسهههتثارة والغرور وعلى الدرجة الكلية 

، وكانت هذه الفروق لصههها  املرشهههد ن النفسهههيني )حلصههه   فقط)
إرشههههههاد نفسههههههي(، يف حني   تكن هنا  فروق دالة إحصههههههائيا بني 

 وجود فروق بني املرشد ن النفسيني على ابقي األبعادت إضافة إىل
املرشهد ن النفسهيني على مقياس الرضها امله  يف أبعاد )بيوة العمل  
واملمارسههههههة املهنية(. و   كن هنا  فرق بني املرشههههههد ن النفسههههههيني  
على ابقي األبعههاد، والههدرجههة الكليههة، وكههانههت الفروق على أبعههاد  
بيوة العمل واملمارسهة املهنية لصها  املرشهد ن من حلصه  اإلرشهاد 

 .نفسيال
 : تعقيب 

الدراسههههههات    علىميكن اسههههههتخال  النقاط التالية للتعقيب  
 :السابقة

توجد دراسة سابقة تناولت العالقة بني التعاطف والكفاءة    ال -1
احمللى   املستوى  على  النفسيني  األخصائيني  لدي  الوجدانية 

 والعريب واألجنين. 
معظم الدراسات السابقة ابحملور األو  اخ وجود أتثري   أشارت -2

لدي  املهنية  الكفاءة  يف  واخلربة  الدراسي  للمؤهل  فعا  
 األخصائيني النفسيني 

األو  تناولت الكفاءة    السابقة ابحملورمعظم الدراسات    ت رك   -3
 دراسات احلراجشة  املدرسي مثلاملهنية ل خصائي النفسي  

أ2001  ,Gureasko-Moore  ت2016محد،  ت 

2005 DuPaul, & Power,   (Kaas, 2017;,   كما أا  

تناولت التعاطف ل خصائي    لدراسات السابقة  ابحملور الثاينا
   .النفسي املدرسي

بني الدراسات السابقة ابحملور األو  توجد دراسة واحدة  من -4
عواض  وهيسعود ة   أ   تناولت2019)  راسة  الكفاءة    ( 
النفسيني  لدى  املهنية العربية   األخصائيني  اململكة  يف 

 السعود ة. 
 : فروض الدراسة 

نظر ة وأ ضهاا يف ضهوء ما  يف ضهوء ما مت عرضهه من تصهورات  
بينته نتائني الدراسههههههههات السههههههههابقة ميكن  ههههههههياغة فروض الدراسهههههههة  

 احلالية على النحو ااا:
والكفاءة  التعاطف    إحصائية بني وجد ارتباط ذا داللة    ال -1

 لدى األخصائيني النفسيني من أفراد عينة الدراسة.  املهنية
ا  ال -2 افراد  بني درجات  إحصائيا  الدا   التبا ن  لعينة   وجد 

 على الكفاءة الذاتية والتعاطف حسب النوع. 
العينة    ال -3 افراد  بني درجات  إحصائيا  الدا   التبا ن   وجد 

اخلدمة  قطاع  ملتغري  وفقا  والتعاطف  الذاتية  الكفاءة  على 
التأهيل ،  مدرسي  ) حي،  به عمل    الذيالنفسية  

 . االجتماعي، عسكري(
العينة    ال -4 افراد  بني درجات  إحصائيا  الدا   التبا ن   وجد 

وسنوات   لدراسيوالتعاطف واملؤهل اعلى الكفاءة املهنية  
 اخلربة والتفاعل بينهما. 

 : منهج الدراسة وإجراءاهتا
وتصميمها:    منهني-أوال املنهني الدراسة  احلالية  الدراسة  اتبعت 

املقارا الو في   فروض    االرتباطي  من  حيت    الدراسة،للتحقق 
الكفاءة املهنية    نصب االهتمام على حماولة اكتشاف العالقات

واملقارنة بني    والتعاطف  والتعاطف  املهنية  الكفاءة  من  يف كل 
القطاع   النفسيني حسب  به    الذياألخصائيني     حي، ) عمل 

 .، عسكري( التأهيل االجتماعي ،مدرسي
 ذكر،  59اخصائيا نفسيا )136مكونة من    الدراسة:  عينة-اثنيا
سنة،  توسط   (47إىل  26تراوحت أعمارهم بني )  (،أنثى  77
  وض  خصائ  العينة ( 2) وجدو  (1.7=ع )سنة  37قدره 

 ( 136)ن=للعينة األساسية  الدميغرافية  يوضح خصائص( 1جدول )
 % العدد سنوات اخلربة  % العدد العمل  قطاعات % العدد املؤهل 
 %39.7 54 سنوات  5اخ 1 %49.3 67  حي  %41.9 57 جامعي
اخ    5من  فأكثر %30.1 41 مدرسي %44.1 60 ماجستري 

 سنة  15
45 33% 

  إىل  15من  أكثر %9.6 13 أتهيل اجتماعي %14 19 دكتوراه 
 سنة  35

37 27.2% 

 %100 136 اجملموع  %11 15 عسكري  %100 136 اجملموع 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
................................................... 

 الدراسة  أدوات- اثلثا
 الكفاءة املهنية  مقياس-1

( لقيههاس الكفههاءة املهنيهة  2017)  اعههداد سهههههههههههههههاسههههههههههههههيههة  من
املقيههههاس و تم    علىاإلجههههابههههة    بنههههدا  تم  18و تكوا املقيههههاس من  

موافق املقيهههههههاس  موافق2)  تصههههههههههههههحي   وغري  وللمقيهههههههاس  1)  (   )
  سهههههههههههههيكوم  ة جيدة فقد بلغت معامالت ثبات الفاخصهههههههههههههائ   

و هههههدق تالزمي مع مقياس الكفاءة الذاتية العامة وضهههههع  0.89
  1993عهههام    Jerusalem  وجري وز   Schwarzerشههههههههههههههوارزر  

 0.81وو ل معامل االرتباط 
 (:BES-A)مقياس التعاطف األساسي للراشدين -2
 ( ترمجة الباحث)

وفهههر هههنههه هههتهههوا  جهههولهههيهههف  اعهههههههداد   & Jolliffeand)  مهههن 

Farrington, 2006)  قيهاس التعهاطف لهدى الراشههههههههههههههد ن قهام  ل
احلههههاخ بر تههههه   العربيههههة وتقنينههههه    إىلالبههههاحههههت  البيوههههة    علىاللغههههة 

بنهدا لتغطى بعهد ن لها   20المقياس  م   السههههههههههههههعود هة و تكوا  
 ، 12  ، 10  ، 9  ، 6  ، 3)  بنود هي  للتعههاطف تسههههههههههههههعههة  البعههد املعريف

بنهههدا    11الوجهههداين للتعهههاطف عهههدد    البعهههدو(  20  ، 19  ، 16  ، 14
تضههههههههههههههمن (18  ، 17  ، 15  ، 13  ، 11  ، 8  ، 7  ، 5  ، 4  ، 2  ، 1)  .

،  6)  معكوسههههة هيسههههبعة بنود  مقيس  التعسطف األسااسساا 

بهني    ونهتهههههههائهني  (13،  9،10،  8  ، 7 ته او   يف   20قهههههههد  )عه ه  
)مسههههههتوى عا  من التعاطف(. و تم االجابة   100التعاطف( إىل 

بدائل   5تقييماهتم بشههههههههأا مقياس مكوا من    املقياس إعطاء  على

  4  أختلف،ال اتفق وال =   3  اتفق،ال =  2  بشهههدة،ال اتفق  =   1)هي 
 (.اتفق بشدة  5  اتفق،

واملقياس خصههههههائ  سههههههيكوم  ة جيدة من حيت الصههههههدق  
إذ  بلغههت معههامالت ثبههات ألفهها   تيف  ههههههههههههههورتههه األجنبيههة  والثبههات
(، 0.75معامل ثبات الت  ئة النصفية )( و 0.70من )  للمقياس

 .كما للمقياس  دق عاملي  و دق ايي ي مرتفع
عرض البهاحهت املقيهاس بعهد    إجراءات الرتمجةة وحتكيمهةا:

تر ته على اثنني من أعضهههاء هيوة التدر س بقسهههم اللغة اإل لي  ة 
بكلية اللغات وال  ة جبامعة اإلمام حممد بن سهههههههعود اإلسهههههههالمية  
ملعرفة مدى دقة الصهههياغة من حيت احملتوى والشهههكلت وبناء على 
ذلك أجر ت تعد الت يف  ياغة بعض البنود، مث عرض املقياس  

( وطلب منهم أا حيددوا مدى  الحية البنود، وانتهى 20ى )عل
إىل نسههههبة اتفاق على  ههههالحية املقياس بني احملكمني ال تقل عن 

%( وقد اسههههتخدمت الدراسههههة احلالية البنود العشههههرة اخلا هههة  80)
 بقياس املشاعر اإلجيابية.

 : الصالحيات القياسية لألدوات يف الدراسة احلالية
مت تقييم الصهههههالحية القياسهههههية ل دوات ابسهههههتخدام عينة     

 21  ذكر، 29اخصهههههههههائيا نفسهههههههههيا )  50اسهههههههههتطالعية مكونة من  
سهههنة،  توسهههط قدره   (45  إىل25تراوحت أعمارهم بني )  (،أنثى
العينهة     وضهههههههههههههه  خصهههههههههههههههائ  (  1)من  (  1.7=ع  )سههههههههههههههنهة    36

االستطالعية

 (50)ن= الدميراجغرافية حيث اخلصائصمن  العينة االستطالعية يوضح خصائص( 2جدول ) .
قطاعات   %  العدد  املؤهل

 العمل 
 %  العدد  سنوات اخلربة  %  العدد 

 %46 23 سنوات  5اخ 1 %70 35  حي  %42 21 جامعي
  إىل  5من  فأكثر %22 11 مدرسي %40 20 ماجستري 

 سنة  15
16 32% 

أتهيل   %18 9 دكتوراه 
 اجتماعي

اخ    15من  أكثر 8% 4
 سنة  35

11 22% 

 %100 50 اجملموع    فر عسكري  %100 50 اجملموع 

 : األدواتصدق 
املهنية   ههههههههدق مقياس التعاطف ومقياس الكفاءة   حسههههههههب

 :بطر قتني لااحلالية  ابلدراسة
احملكمني على   إذ  :صدق  بنوده  تعد ل  بعد  يف  املقياس  عرض 
( من أساتذة علم النفس جبامعة األمام حممد بن 6 موعة عدد )

حو   ومالحظاهتم  آرائهم  هبداء  قاموا  حيت  اإلسالمية  سعود 
مناسبة تعد ل البنود  املقياسني وكذلك وضو   ياغاته اللغو ة   

اللغو ة  لبنودلا ويف ضوء تلك ااراء مت تعد ل بعض الصياغات  
علي   احملكمني  بني  االتفاق  نسب  تراوحت  وقد  الفقرات  ةذه 
   الحية بنود مقياس التعاطف ومقياس  الكفاءة املهنية  ما بني 

ومن مث فما للمقياسني تتوفر فيهما املؤشرات    ،%95  % إىل80
األولية للصدق كما ميثل يف الصدق الظاهري من خال  تقد رات 

 احملكمني. 
االتساق   استخدمت صدق  ارتباط   الداخلي:  معامل  الباحت 

و  بند  بني كل  االرتباطات  معامالت  الستخرال  جة  الدر بريسوا 
املهنية الكفاء  ملقياس  مقياس    الكلية  مع  مت  اإلجراء  ونفس 

مت   حيت  الستخرال  التعاطف،  بريسوا  ارتباط  معامل  حساب 
الفرعي  للبعد  الكلية  والرجة  بند  بني كل  االرتباطات  معامالت 

 وض  ذلك (4و)( 3) وجدو اليه البند   نتمي الذي
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اليه مبقياس التعاطف عينة   ينتمي الذي( معامالت االرتباطات بني كل بند والرجة الكلية للبعد الفرعي 3) جدول يوضح
 ( 50)ن= االستطالعية

 البعد املعريف البعد الوجداين 
 معامل االرتباط  ت  معامل االرتباط  ت 
1 .0.20* 3 0.32 ** 
2  0.14 6 0.18 
4 0.57 ** 9 0.44 ** 
5 0.66 ** 10 0.36 ** 
7 0.61 ** 12 0.51 ** 
8 0.23 * 14 0.51 ** 
11 0.59 ** 16 0.47 ** 
13 0.52 ** 19 0.33 ** 
15 0.46 ** 20 0.40 ** 
17 0.52 **   
18 0.24 *   

( اخ وجود ارتبهاطهات موجبهة دالهة بني 3)  اجلهدو    شههههههههههههههري
 بنود بعهد الوجهداين والهدرجهة الكليهة ةهذا البعهد يف مهاعهدا بنهد رقم

التطبيق  (    رتبط ارتبهاطها داال ولهذلهك سههههههههههههههوف حيهذف عنهد  2)
( اخ اا وجود ارتباطات  3) احلالية، كما  شهههري اجلدو  ابلدراسهههة

موجبههة دالههة بني بنود بعههد املعريف والههدرجههة الكليههة ةههذا البعههد يف 
(    رتبط ارتباطا داال ولذلك سهههههههههههههوف حيذف 6)  ماعدا بند رقم

احلالية التطبيق ابلدراسةعند 

 (50)ن=  معامالت االرتباطات بني كل بند والرجة الكلية مبقياس الكفاءة املهنية عينة االستطالعية (4) جدول يوضح .
 معامل االرتباط  ت  معامل االرتباط  ت 

1 0.39 ** 11 0.10 

 صفر 12 ** 0.71  2

4 0.65 ** 13 0.46 ** 

5 0.40 ** 14 0.32 ** 

7 0.26 * 15 0.30 ** 

8 0.48 ** 16 0.31 ** 

9 0.66 ** 17 0.46 ** 

10 0.19 * 18 0.45 ** 

 0.57 ** 19 0.41 ** 

( اخ اا وجود ارتباطات موجبة دالة بني 4)  شهههههري اجلدو 
 بنود والههدرجههة الكليههة ملقيههاس الكفههاءة املهنيههة يف مههاعههدا بنههد رقم

التطبيق  (    رتبط ارتباطا داال ولذلك سههههههههههههوف حيذف عند  12)
 .احلالية ابلدراسة

األدوات ومقياس  ثبات  الذاتية  الكفاءة  مقياس  ثبات  : حسب 
النصفية   الت  ئة  طر قة  لا  بطر قتني  احلالية  ابلدراسة  التعاطف 

( نتائني إعادة التطبيق 4)  و وض  جدو  وكذلك معامل ألفا للبنود
 ألفا واجلدو  ومعامل 



 الرابعةالسنة  -2021( 9) سبتمبر – األول( المجلد)عشر الحادي العدد 

 
 
 
 

230  
 

 مجلة العلوم اإلنسانية

 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
................................................... 

 50عينة استطالعية ن= على( يوضح معامالت ثبات أدوات الدراسة 5) جدول
جتزئة نصفية بعد   أبعاد مقياس التعاطف 

 تصحيح الطول 
معامل 

 ألفا 
 مقياس الكفاءة املهنية 

 معامل ألفا   جت ئة نصفية بعد تصحي  الطو  0.70 0.73 بعد وجداين
 0.70 0.91 0.68 0.77 بعد عاطفي 

   0.67 0.78 درجة كلية 

( إىل أا معامالت الثبات للمقياسههههههههههني  5) شههههههههههري اجلدو  
 .جيدة
 إجراءات تطبيق األدوات- رابعا

تطبيق أدوات الهدراسههههههههههههههة عرب األن نهت من خال  موذل   مت 
قوقل اإللك وين أداة جلمع بياانت الدراسههههة، وقام الباحت بنشههههر 

األن نههت ومت دعوة أفراد عينههة    علىأدوات الههدراسههههههههههههههههة الك ونيهها  
الدراسهة للمشهاركة بواسهطة ارسها  رابط األدوات خال  ف ة شههر  

 .1441ضاا رم 29/ رمضاا حىت  وم 22رمضاا من  وم 

ارتباط   اإلحصائي:  حتليل-خامسا  معامل  الباحت  استخدم 
 . )ت( بريسوا وحتليل التبا ن األحادي والثنائي ومقياس

 الدراسة ومناقشتها   نتائج-سادسا
للتحقق من الفرض  :  نتةةائج الفرض األول ومنةةاقشةةةةةةةةةةةتهةةا

إحصههههههههههههههائية  أنه ال  وجد ارتباط ذا داللة   على ن   والذياألو   
لدى األخصهههههههههائيني النفسهههههههههيني من   والكفاءة املهنيةالتعاطف   بني

أفراد عينة الدراسهههههههههههههة. مت حسهههههههههههههاب معامل ارتباط بريسهههههههههههههوا بني 
 والكفهاءة واجلهدو مقيهاسههههههههههههههي التعهاطف    علىدرجهات افراد العينهة  

 . وض  ذلك( 6)
 ( 136)ن= ( يوضح معامالت االرتباطات بني الكفاءة املهنية والتعاطف لدى عينة الدراسة6) جدول

 الكفاءة املهنية  أبعاد مقياس التعاطف 
 0.05 بعد وجداين
 ** 0,228 بعد معريف

 0.08 درجة كلية 

اجلههههدو  ارتبههههاطههههات دالههههة   عههههدم وجود( إىل  6)   تبني من 
  الكلية للتعاطفإحصهههههههههههائيا بني الكفاءة املهنية وكل من والدرجة  

ارتبههههاط موجههههب دا    كمهههها  وجههههدوالبعههههد الوجههههداين للتعههههاطف،  
وميكن   البعههد املعريف للتعههاطف والكفههاءة املهنيههة  إحصههههههههههههههههائيهها بني

النحو    األو  علىللباحت تفسهههههههههههري النتائني ال  انتهى ةا الفرض  
 :التاخ

وجود د ارتباطات دالة إحصهائيا بني الكفاءة    دمابلنسهبة لع
والبعههههد الوجههههداين    الكليههههة للتعههههاطفاملهنيههههة وكههههل من والههههدرجههههة  

منطقيهة وال  وجهد مها  ؤ هدهها    جهاءت غريههذه النتي هة   للتعهاطف،
إا ولكن ميكننا القو    ،السههابقةأو  رفضههها من نتائني الدراسههات 

 روجرز و مغههها رة اهههامههها لتصههههههههههههههور    علىالنتي هههة جهههاءت    ههههذه
(Rogers, 1957) انطالق  للتعهههههاطف الهههههدقيق    :كنقطهههههة  لفهم 
إلحسهههاس ابلعا  اخلا  ابلعميل كما لو  للعميل بت ربته اخلا هههة

  التعههاطف،ولكن دوا فقههداا جودة فهههذا    اخلهها ،كههاا عههاملههك  
  .ضرورايا للعالل واإلرشاد النفسي على وجه اخلصو 

ارتبهاطيهة موجبهة  من جههة ءنيهة ، ع و البهاحهت وجود عالقهة  
بني بعهههد املعريف للتعهههاطف والكفهههاءة املهنيهههة  وذلهههك ألا جوهر 

االنفعالية   ااخر ن خربات فهم على القدرة هو التعاطف املعريف
 فهم يف جيههدة رات مههها وأا  مرتفعي التعههاطف املعريف لههد هم

 جيهدة اجتمهاعيهة عالقهات ااخر ن لهد هم وانفعهاالت عواطف
العمهل بكفهاء يف التعهامهل مع    على قهادر ن سههههههههههههههيكونوا وابلتهاخ  
 أا  املنطقي من فمنه وفهم حاالهتم النفسهههههههههههية وابلتاخ  العمالء
 بعد التعاطف املعريف مرتبطا بشكل إجيايب ابلكفاءة املهنية  كوا 

يف تفسههههههههههههههري   Davis   1996  وتهدعم ههذه النتي هة نظر هة د في 
ابألعمهها  ف  التعههاطف  حيههت  تطلههب ظههاهره التعههاطف  مهها  عر 

  ،اتر خ التعلم   ،الشهخصهية ،احليوي السهابقة  وتتضهمن )االسهتعداد
 (.2018 :يف عبد) املراقب/ اةدف املتشابه( ،قوة الظرف

 : نتائج الفرض الثاين ومناقشتها
  ال  وجهدأنهه    على ن     والهذيوللتحقق من الفرض األو   

التبهها ن الههدا  إحصهههههههههههههههائيهها بني درجههات افراد العينههة على الكفههاءة  
الهذاتيهة والتعهاطف حسهههههههههههههههب النوع. مت حسهههههههههههههههاب قيم )ت( بني 
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بتوجهات األهداف لدى طالبات إعاقة الذات األكاديمية وعالقتها 
 الدراسات العليا بجامعة أم القرى

..........................................................................................................
.......... 

والكفاءة  مقياسهههي التعاطف    علىمتوسهههطات درجات افراد العينة  
 : وض  ذلك( 7) واجلدو 

 136التعاطف والكفاءة املهنية لدى عينة الدراسة ن=( يوضح االرتباطات بني 7) جدول

 داللة قيم ت  77إانث ن= 59ذكور ن= املتغريات 
 ع م ع م

 0.003 3 2.6 33,5 3.2 32 بعد التعاطف الوجداين 
 0.74 0.33 4.3 34,1 4.3 33.9 بعد التعاطف املعريف

 0.05 1.9 5.5 67.6 5.6 65.9 درجة التعاطف الكلية  
 0.38 0.87 2.3 33.6 3.2 33.2 الكفاءة املهنية 

 : ليتشري النتائني ابجلدو  السابق ما 
 وجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات   ال -1

والكفاءة   املعريف  التعاطف  بعد  من  واإلانث يف كل  الذكور 
 املهنية 

درجات    وجد -2 متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
الوجداين ودرجة   التعاطف  بعد  الذكور واإلانث يف كل من 

 الكلية للتعاطف والفروق يف اجتاه اإلانث 
الثاين  ميكن للباحت تفسهههههههههههري النتائني ال  انتهى ةا الفرض  

 النحو التاخ  على
 رجع البهاحهت وجود فروق دالهة يف بعهد التعهاطف الوجهداين  

 بطبيعهة يف اجتهاه اإلانث تعهد ههذه النتي هة منطقيهة إذ أا اإلانث
 العاطفي واالسههههههت ابة التعبري على الذكور من قدرة أكثر احلا 

 على الذكور من قدرة أكثر  كن   لتاخواب احلسهههههههههههية للمنبهات
  التعاطف الوجداين

وجاءت هذه النتي ة متسهههههههقة مع نتائني دراسهههههههات سهههههههابقة  
انتههت إىل وجود فروق ذات داللهة إحصهههههههههههههههائيهة يف التعهاطف بني 
األخصهائيني النفسهيني اجلنسهني والفروق يف اجتاه اإلانث دراسهات 

(Lennon & Eisenberg, 1983  Spillman, 2007; ) 

(  إىل وجود عدم  2004)  ارضت مع دراسة عبد املعطىبينما تع
فروق ذات داللههة إحصههههههههههههههههائيههة يف التعههاطف بني األخصههههههههههههههههائيني  

 النفسيني من اجلنسيني. 
 ,Brodyونفسههههههههههههههر هذه النتي ة يف ضههههههههههههههوء نظر ة بردوي  

ال  تري أا التبها ن بني اجلنسههههههههههههههني يف التعبري العهاطفي   ((2009
هي نتي ة مل ل بني االسهههههتعدادات الفطر ة والتنشهههههوة االجتماعية،  

عههدة بلههداا جتعههل   ثقههافيههة يفوتف ض هههذه النظر ههة وجود قواعههد  
مهن   تهعهههههههاطهفههههههها  أكهثهر   ,haplin& Aldaoالهفهتهيهههههههاا الهفهتهيهههههههات 

2013:738) ). 
إحصههههههههههههههههائيههها بني   وميكننههها تفسههههههههههههههري عهههدم وجود فروق دالهههة

األخصههههههائيني النفسههههههيني من اجلنسههههههني النفسههههههيني يف البعد املعريف  
ضههوء أا األخصههائيني النفسههيني من اجلنسههيني لد هم   للتعاطف يف

قهدرة على التعهاطف املعريف وذلهك  كم طبيعهة دارسههههههههههههههتهم ألهنم 
 درسهههههههوا الكثري من املواد اخلا هههههههة ابلدعم واملسهههههههاندة النفسهههههههية،  

زارة العمههل على عقههد الكثري من دوا رت إضههههههههههههههههافههة إىل اهتمههام و 
اإلعههداد والتههدر ههب يف  هها  اإلرشههههههههههههههههاد النفسههههههههههههههي ابلتعههاوا مع 
املختصههههههههههني يف  ا  الدعم واملسههههههههههاندة النفسههههههههههية، ال  تُرك  على 

 (.55 :2018 شحاذة،) ضرورة االح ام والتقد ر والتعاطف
و ع و البههههاحهههت عهههدم وجود فروق دالهههة إحصهههههههههههههههههائيهههها بني 

سههههيات واألخصههههائيني يف الكفاءة املهنية إىل ما االخصههههائيات النف
تقدمه املؤسسات احلكومية  ملكة العربية السعود ة من تدر بات  

 واألخصهههههههائيني يفجلميع االخصهههههههائيات النفسهههههههيات   مسهههههههتمرة تتم
اجملا  امله  لرفع كفاءهتم املهنية بغض النظر عن النوع أو سنوات 

 علىاخلربة فضههههال عن ألية الدور التكنولوجي وسهههههولة احلصههههو  
املعلومات ال  أ ههههههههب   كن جلميع األخصههههههههائيني النفسههههههههيني من 

 .اجلنسيني
النتي ههههة مع دراسههههههههههههههههههات والعههههارف،    )عقوب  وتتفق هههههذه 

  ,Räty, 2014Kuittinen Meriläinen &   ت2015

2017 ,Kaas ال  كشههههههههههههههفت عن عدم وجود فروق ذاد اللة )
  ،بني االخصههههههائيات النفسههههههيات واألخصههههههائيني يف الكفاءة املهنية 
دايب   دراسهههههههههههههههههههههات  مهع  الهنهتهيه هههههههة  ههههههههذه  اخهتهلهفهههههههت   )بهيهنهمههههههها 

(Gugliandolo, 2019   ال  كشفت عن وجود فروق ذاد اللة
يف   بني االخصهههائيات النفسهههيات واألخصهههائيني يف الكفاءة املهنية

 .االخصائيات النفسيات اجتاه
 : ومناقشتها الفرض الثالثنتائج 

أنههههه" ال  وجههههد التبهههها ن الههههدا     ن  الفرض الثههههالههههت على 
إحصههههائيا بني درجات افراد العينة على الكفاءة الذاتية والتعاطف  

،  الصةةةةةةةةةةةحي )  عمهل بهه  الهذيوفقها ملتغري قطهاع اخلهدمهة النفسههههههههههههههيهة  
للكشهف عن الفروق يف الكفاءة   ("عسةكرياملدرسةي، ههيلي، 

للتحقق من  هههحة الذاتية والتعاطف وفقا قطاع اخلدمة النفسهههية و 
حادي للمقارنة  الفرض قام الباحت ابسههههههههههههتخدام حتليل التبا ن األ
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 موعات وفقا لقطاع اخلدمة النفسههههههههههههية   ثالثبني متوسههههههههههههطات  
الدراسههههة يف الكفاءة    (عسةةةكري-ههيلي-املدرسةةةي-الصةةةحي)

 تلك املعاجلة النتائني التالية ابجلدو  واتضه  منالذاتية والتعاطف  
(8).  

يوضح جمموع املربعات ودرجة احلرية ومتوسط املربعات وقيمة مقياس "ف" ومستوى الداللة   الكفاءة املهنية   (8)جدول 
 (الصحي، املدرسي، ههيلي، عسكريقطاع اخلدمة النفسية ) والتعاطف تعزى

 شهههههههههري اجلدو  السهههههههههابق ال  وجد فروق بني األخصهههههههههائيني  
النفسيني يف كل من الكفاءة املهنية وفقا لطبيعة العمل يف القطاع  

، بينما  عسهههههههكري( هههههههحي، مدرسهههههههي، أتهيل، )  اخلدمة النفسهههههههية

كشههههههههههههههفههت النتههائني عن وجود فروق ذات داللههة يف البعههد املعريف  
الفروق ألي من القطاعات اخلدمة    عن اجتاهللتعاطف وللكشف 

النفسهية اسهتخدم الباحت معامل شهيفية لتحقق من ذلك وكانت 
 (8) النتائني املعروضة ابجلدو 

و رجع البههاحههت عههدم وجود فروق ذات داللههة يف الكفههاءة  
 هههههههحي، مدرسهههههههي، أتهيل، )  قطاع اخلدمة النفسهههههههيةل ااملهنية وفق
الذاتية،   ابملهارات مرتبطة املهنية الكفاءة "أا  إىل (،عسهههههههههههكري

 على األخصهائي قدرة هي املهنية الكفاءة "والتدر ب املتوا هل و
 امله  والسههههههههههر احلكم وعدم واالسههههههههههتيعاب لنخر االسههههههههههتماع
  هارات مرتبطة املهنية الكفاءة  ي ات " ،"الوسهائل يف والتحكم
 ."تطبيقيةو  ونظر ة شخصية

 & Tardif, 2006) وفوشههههههههري اترد ف إليه وقد أشههههههههار

Fuscher, 2010) داخلية  وارد متعلقة إىل أا الكفاءة املهنية 
يف   النفسهههاين  األخصهههائي بشهههخصهههية   تعلق ما كل أي ،خارجيةو 

 .تطو رها على والعمل املعرفية املهارات إىل ابإلضهههافة أي  ا ،
  :التالية التصرحيات على استنادا لنا  تأكد ما وهذا

أما تفسههههههري عدم وجود فروق ذات داللة يف البعد الوجداين  

مدرسههي، أتهيل،    ههحي،)النفسههية  قطاع اخلدمة  ل للتعاطف وفقا
ر هها  رجع ذلههك الا بعههد الوجههداين للتعههاطف أمر   (،عسههههههههههههههكري

اخلهههدمهههات  مه  وجوهري جييهههب أا  كوا يف كهههافهههة قطهههاعهههات  
عن تصهههههور كارو    (Kaas, 2017)  ملا أشهههههار إليه النفسهههههية وفقا

 روزج  عن أهم مهارات اإلرشاد والعالل النفسي
 ,Kaas)  ما أشههههههههههههههارمتسههههههههههههههقة مع وجاءت هذه النتي ة  

 وظيفة أو مهنه كأي ليسهههههههههت إليه أا املهن النفسهههههههههية  (2017
 واالنسههه ام، األلفة على أسهههاسهههها عالقة على تقوم إهنا أخرى،

 وهي املشههههههروط، غري والتقبل والصههههههدقواالح ام   وتتطلب الثقة
 بشهههكل اجيايب ومساعه انتباهه  وظف أا  األخصهههائي من تتطلب
 جيد بشهههههكل وجدانياا  معه و تعاطف العميل   تفهم لكي وفع ا 
 واالهتمام النفعاالته املشههاركة وهذه التفهم هذا للعميل  نقل أا 

 واح امه، قيمته له شهخصهاا   ابعتباره  تقبله أنه له و بني الصهادق،
 ). والعميل األخصائي بينهما املتكررة اللقاءات أا  إىل إضافة

 
 

متوسط  د.ح  جمموع املربعات  مصدر التباين  ابعاد التعاطف 
 املربعات 

 الداللة  ف

 2.7 21.5 3 64.5 بني اجملموعات معريف 
 

0.00
3 
 

 8.9 132 .1180.3 داخل اجملموعات 
  145 9..12.44 اجملموع 

 0.38 7.26 3 21.7 بني اجملموعات عاطفي
 

0.76 
 18.9 132 2501.4 داخل اجملموعات  

  145 2523.2 اجملموع 
الدرجة الكلية  

 للتعاطف 
 1 32.7 3 .97.2 بني اجملموعات

 
0.38 

 31.7 132 4184.75 داخل اجملموعات  

  145 4281.9 اجملموع 
الدرجة الكلية   

 للكفاءة املهنية 
 0.12 1.9 14.5 3 43.7 بني اجملموعات

 7.57 132 1000.2 داخل اجملموعات 

  145 9..1043 اجملموع 
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ي،  )صح اخلدمة النفسية بني قطاعات املعريف للتعاطف( قيم شيفيه للمقارانت البعدية وملتابعة داللة الفروق يف البعد 9) جدول
 عسكري(، ههيل، مدرسي

قطاعات اخلدمة  
 النفسية 

 عسكري  ههيل اجتماعي  مدرسي صحي العدد 

 *1.9 0.30 0.97  67  حي 
 0.94 1.2 - 0.97 41 مدرسي

 2.2 ---  1.2 0.30 13 أتهيل اجتماعي

 ---  2.2 0.94 *1.9 15 عسكري 

 (:9) تشري اجلدو 
يف    وجد -1 العاملني  بني  إحصائية  داللة  ذات  ثنائية  فروق 

)  )الصحي(  القطاع القطاع  عسكري(يف  والقطاع  اجتاه 
 املعريف للتعاطف. يف البعد   ( حي)

 فروق ذات داللة إحصائية بني العاملني يف القطاع  ال  وجد -2
)أتهيل  )مدرسي( والنفسي(    والقطاع  والقطاع االجتماعي 

 . العسكري()
 داللة إحصائية بني العاملني يف القطاع  فروق ذات  ال  وجد -3

)  )مدرسي( والنفسي(  والقطاع  االجتماعي  والقطاع أتهيل 
 . () حي

البعههههد املعريف   تفسههههههههههههههري وجود فروق ذات داللههههة يف  ميكن 
 القطاع )عسهكري()الصهحي( و   بني العاملني يف القطاع  للتعاطف

للتعاطف هذه نتي ة    يف البعد املعريف    (ي) ههح  يف اجتاه  القطاع
طبيعة فاألخصهههههههههههههائيني العاملوا يف اجملا  الصهههههههههههههحي  تعاملوا يف 
األسهههههههاس مع مرضهههههههى  وهذه  تطلب التعاطف القائم علي املعرفة 

 تعامل االخصهائيني مع  نما يف  ا  العسهكري االهتم املر ضهة بي
فوههة اجملتههد ني  و قوموا بههدورات تههدر بيههة  لتنميههة جوانههب إجيههابيههة  

منهم  تعهههامهههل مع حهههاالت مر ضههههههههههههههههة وههههذا االمر جعهههل والقليهههل  
األخصههههائيني الذ ن  عملوا يف  ا  العسههههكري أقل تعاطفا مقارنة  

وهذه النتي ة ليس    (الصهههههحي) العاملني يف القطاع  ابألخصهههههائيني
  .ةا ما  ؤ دها او  تعارض معها من نتائني دراسات سابقة

 : نتائج الفرض الرابع ومناقشتها 
 ن  على "ال  والذيرض الصههههفري للتحقق من  ههههحة الف

 وجهههد التبههها ن الهههدا  إحصههههههههههههههههائيههها بني درجهههات افراد العينهههة على  
  ،ماجسهههتري   ،)جامعي  والتعاطف واملؤهل الدراسهههيالكفاءة املهنية  

 حسهههاب حتليلمت  "والتفاعل بينهما (9)  دكتوراه( وسهههنوات اخلربة
التبها ن الثنهائي إلجيهاد الفروق يف االبهداع الوجهداين بني افراد العينهة  

 نظر ة) والتخصههههههه  الدراسهههههههي كليات(  وإانث ذكور)  وفقا للنوع
 والتفاعل بينهما وكانت النتائني كما  وضههههههههههههههحها اجلدو ( وعملية

(10). 
 (136)ن= استجاابت عينة الدراسة علىاخلربة واملؤهل والتفاعل بينهما  الثنائي ألثر سنواتيوضح نتائج حتليل التباين  (10)

 مقياس الكفاءة املهنية والتعاطف  على
 مستوى الداللة  قيم  ف  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التغيري  املتغريات 

بعد التعاطف   
 الوجداين

 0.45. 0.79. 14.840 2 .29.68 املؤهل 
 0.45 0.79. 14.808 2 29.217 سنوات اخلربة 

املؤهل × سنوات  
 اخلربة

60.45 4 15.139 0.81 0.52 

   18.69 127 2374.307 اخلطأ
  136 1604200.00 اجملموع 

بعد التعاطف  
 املعريف

 0.26 1.3 11.46 2 22.8 املؤهل 
 0.08 2.4 21.81 2 42.2 سنوات اخلربة 

املؤهل × سنوات  
 اخلربة

74.6 4 18.66 2.8 0.07 

   8.585 127 1085.1 اخلطأ
  136 14858.00 اجملموع 

درجة الكلية  
 للتعاطف 

 0.48. 2.3 22.98 2 45.96 املؤهل 
 0.11 0.98. 69.8 2 139.700 سنوات اخلربة 
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 مجلة العلوم اإلنسانية

 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
................................................... 

( اخ عهههدم وجود فروق ذات داللهههة 10)   شههههههههههههههري اجلهههدو 
كهل من الكفهاءة املهنيهة والتعهاطف    العينهة يف  بني افرادإحصههههههههههههههائيهة  

وجاءت .  وفقا املؤهل الدراسههي وسههنوات اخلربة الدراسههي والتفاعل
نتائني هذا الفرض عكس املتوقع، فلم تؤثر سهههنوات اخلربة واملؤهل 
الدراسهههههي او التفاعل بينهما يف كل من التعاطف والكفاءة املهنية  

هي   ((Ellis, 1982  رغم أا سهههههههههههنوات اخلربة كما أشهههههههههههار اليس
أكثر املتغريات أتثريا على مسهههههههههتوى التعاطف لدى األخصهههههههههائيني  
النفسهههههههههههههيني، كما أا الكفاءة املهنية ت داد ب ايدة سهههههههههههههنوات اخلربة 

 .واملؤهل العلمي
وجههاءت نتي ههة عههدم وجود فروق دالههة يف الكفههاءة املهنيههة  
وفقا للمؤهل الدراسهههههههههههههي والسهههههههههههههنوات اخلربة متناقضههههههههههههها مع نتائني  

 ودراسهههههههههههههههههات  (2018  دايب،  ت2004حهههامهههد،  )  اتدراسههههههههههههههههه
Gureasko-Moore, DuPaul, & Power,2005, 

Kaas, 2017))   وجود فروق دالة يف الكفاءة   إىلال  أشههههههارت
 وعلى املهنية وفقا للمؤهل الدراسههههههههههههههي والسههههههههههههههنوات اخلربة األعلى

 نفس املنوا  جاءت هذه النتي ة غري متسههههقة مع نتائني دراسههههات
ال  كشهههههههههههفت عن التأثري   (2018 ،شهههههههههههحادة ت2004  حامد)

درجهة التعهاطف    لكهل من سههههههههههههههنوات اخلربة واملؤههل على  اإلجيهايب
 لدى األخصائيني النفسيني.

 ا: ومقرتحاهت توصيات الدراسة
 وضهع على العمل مت  إليها التو هل مت  ال  النتائني ضهوء يف
 إىل   ملها تدعو املق حات من  لة

كفاءته املهنية   هنة األخصائي النفسي ورفع   االهتمام (1
 على مساعدته يف خمتلف القطاعات ال   عمل  ا

ألداء  مستوى مرتفع من التعاطف مع العمالء حتقيق
اخلدمة    ا  على العمل بغية وجه  أكمل على املهنة

 النفسية 
األخصائيات   لدى التعاطف توظيف على العمل (2

 الدعم مراك  يف ابلعمل خال  من ،النفسيات
 التعاطف حتتال أخرى أماكن ويف  النفسية واملساندة

 .التعاطف على قدره أكثر كوهنم  كم اإلانث من
 : مقرتحات حبثية 
النفسيني    إجراء-1 اإلخصائيني  بني  مقارنة  دراسة 

 . من اجلنسيني يف كافة الكفاءات املهنية 
لدى -2 التعاطف  بني  العالقة  بعنواا  دراسة  اجراء 

 . والرضا الوظيفياإلخصائيني النفسيني من اجلنسيني 
املطلوب يف  -3 املهنية  للكفاءات  أداة سعود ة  بناء 

 . اإلخصائيني النفسي
 : املراجع

 املراجع العربية   -أوالا 
(. حتليهل مه  لواقع عمهل 2007)  ، سههههههههههههههليمهاا حممهد.ا  جبري

   لة األخصههائي النفسههي يف اململكة العربية السههعود ة.  
دد  عهه(. ال6لههد )اجمل  دراسهههههههههههههههات عربيههة يف علم النفس.

(4) .31-81. 
لتنبؤ ابلكفههههاءة املهنيههههة من ا  .(2019امحههههد مقر  )  عواض،ا   

خال  عالقتها ابخلصائ  الشخصية والذكاء الروحي  
 لة جامعة امللك خالد   .النفسهههيني لدى األخصهههائيني
ال بو هههههة )عهههههال  (.30)  اجمللهههههد.  للعلوم  -85.  (1دد 

191. 

ارسهههة االجتاهات املعا هههرة يف   .(2008). أبو النصهههر، مدحت
  . )الطبعهة األوىل(. القهاهرة:اخلدمة االجتمهاعيهة الوقائيهة

 . موعة النيل العربية
 هههههورة اخلدمة النفسههههية   .(2010(عبدالع   .  ز د، شهههههيماء   أبو 

يف  ا  األورام لدى بعض فوات  النفسي واألخصائي
. اجمللد دراسهههههههههات الطفولة   لة  .من اجملتمع املصهههههههههري

 .129-119 (.17(. العدد )13)
(. فهههاعليهههة العالل املعريف  2015).  ، لب  ايسههههههههههههههني طهههاهراالغههها

كمدخل خلفض سهههههلو   السهههههلوكي يف تنمية التعاطف
العهههدد    . لهههة البحهههت العلمي يف ال بيهههة  .املشههههههههههههههههاغبهههة

(16.)517-548. 

املؤهل × سنوات  
 اخلربة

12.2 4 3.05 .0.63 0.98 

    127 4002.7 اخلطأ
  136 614518.00 اجملموع 

 0.09 2.3 17.8 2 35.6 املؤهل  الكفاءة املهنية 
 0.37 0.98. 7.46 2 14.9 سنوات اخلربة 

املؤهل × سنوات  
 اخلربة

20.6 4 5.13 .0.63 0.60 

  7.56 127 958.3 اخلطأ
  136  اجملموع 

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/995890
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/995890
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/995890
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1320&page=1&from=
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1320&page=1&from=
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/82160
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/82160
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/82160
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0249&page=1&from=
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%8C+%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89+%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%8C+%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89+%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%8C+%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89+%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0490&page=1&from=
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0490&page=1&from=
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0490&page=1&from=
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ليلى   :تر ههههة[(. الههههذكههههاء العههههاطفي.  2000دانيهههها . )  ،جوملههههاا 
 .(262) دالعد .املعرفةعا   .الكو ت .]اجلباخ

التعهاطف والرضههههههههههههههها امله    العالقهة بني  (.2004).  حهامهد، أمرية
  سهههالة ماجسهههترير لدى األخصهههائي النفسهههي املدرسهههي.  

 .جامعة عني مشس: مصر .غري منشوره
بليهههههة  املهنيهههههة    .(2015)  .الهههههدغيم، حممهههههد والع مي،  وكفهههههاءة 

وعالقتها  سههتوى الطمو  واخلوف من التقييم السههلين  
لههدى الطهههالبهههات املعلمهههات املتفوقههات وغري املتفوقههات  

ا.  (.162دد )عههال  .(3لههد )اجمل . لههة ال بيههة أكههادمييهها
411-436. 

(. الكفاءة املهنية ل خصهههائي  2018).  ، حممد الشهههلقامىدايب
وعالقتها هدارة الضغوط املدرسية يف النفسي املدرسي 

ضهوء النوع واخلربة. رسهالة ماجسهتري غري منشهور. كلية 
 ااداب. جامعة املنيا

حممهههههد وامليثهههههاق  2002)  .الربيعهههههة، فههههههد  األخالقيهههههة  املبهههههادئ   )
االخالقي املق   ملهنة االخصائي النفسي اإلكلينيكي  

رسهههههههههههههههالهة ال بيهة وعلم  .يف اململكهة العربيهة السههههههههههههههعود هة
 .51-1 .(18) ددعال .النفس
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 مجلة العلوم اإلنسانية

 دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل
................................................... 

 لة ال بية  .  ملتفوقني دراسههههيا من طالب اجلامعةوغري ا
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